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Abstrak
Supaya lebih bijak dalam penggunaan energi biomassa, maka perlu diketahui usaha maksimum yang
terkandung dalam biomassa tersebut. Eksergi (usaha maksimum) yang dihasilkan biomassa cenderung
dipengaruhi oleh komposisi yang ada di dalamnya, sehingga yang ditinjau pada penelitian ini adalah eksergi
kimia biomassa. Eksergi kimia biomassa pertanian dapat dipengaruhi oleh karakter fisik seperti kelembapan.
Dengan tingkat kelembapan yang berbeda-beda, sulit menentukan eksergi kimia tersebut secara langsung.
Dengan menggunakan data komposisi unsur (C, H, O, dan N), nilai kalor pembakaran (High Heating value
atau HHV), dan standar entropi bahan bakar yang telah diketahui dari jenis bahan bakar lain, maka nilai
HHV dan standar entropi biomassa secara matematis diestimasi dengan analisis regresi ganda dan metode
ordinary least square. Hasil estimasi HHV dan standar entropi biomassa tersebut masing-masing memiliki
tingkat kesalahan sebesar 7.67% dan 8.84% terhadap referensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil
estimasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan eksergi kimia pada biomassa pertanian. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan nilai eksergi kimia biomassa yang bergantung pada kadar kelembapan yang
ada didalamnya. Nilai eksergi kimia akan terukur lebih besar ketika biomassa dalam kondisi kering
(kelembapan = 0%).
Kata-kata kunci: Biomassa, Eksergi Kimia, Lembap, Ordinary Least Square

PENDAHULUAN
Energi adalah salah satu kebutuhan primer untuk pembangunan sosial ekonomi di semua negara. Namun
seiring bertambahnya populasi penduduk, bahan bakar fosil semakin berkurang dan masalah pencemaran
lingkungan semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan sumber energi terbarukan. Sebagai karbon netral,
biomassa merupakan salah satu sumber daya yang berasal dari bahan organik yang dapat menghasilkan
energi dan dapat mengurangi emisi karbon. Terdapat banyak sekali pasokan biomassa di dunia ini, yaitu
sekitar 4 miliar ton di lautan dan 1800 miliar ton di daratan, termasuk sejumlah biomassa lain yang ada di
dalam tanah [1]. Berdasarkan jumlah energinya, total energi biomassa yang ada di daratan adalah sebanyak
33.000 EJ [1]. Nilai tersebut sebanding dengan 80 kali atau lebih dari konsumsi energi dunia selama setahun
[1].
Selama ini energi yang kita konsumsi tidak sepenuhnya digunakan secara optimum. Nyatanya terdapat
sebagian energi yang terbuang atau terkonversi menjadi panas dan keluar ke lingkungan [2]. Supaya lebih
bijak dalam penggunaan energi biomassa, maka perlu diketahui usaha maksimum yang terkandung dalam
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biomassa tersebut. Usaha maksimum ini juga dikenal dengan eksergi. Eksergi merupakan jumlah usaha
maksimum yang diperoleh hingga sistem berada dalam kesetimbangan dengan lingkungannya [2]. Eksergi
kimia merupakan indeks penting dalam menilai potensi energi dalam biomassa. Eksergi kimia merupakan
usaha maksimum yang dapat diekstrak dari sistem yang tersusun atas zat murni tunggal bergantung pada
temperatur, tekanan, entalpi, entropi, komposisi zat, dan referensi lingkungannya.
Dalam hal ini diadakan penelitian terhadap nilai eksergi kimia pada 5 jenis biomassa pertanian, yaitu:
tangkai kapas, bongkol jagung, batang padi, sekam padi, dan jerami gandum dengan kelembapan yang
berbeda-beda [3]. Dengan demikian nilai eksergi setiap sampel biomassa bisa berbeda-beda. Untuk
memperoleh nilai eksergi kimia secara matematis, diterapkan analisis regresi ganda dan metode ordinary
least square (OLS) terhadap kadar unsur biomassa untuk memperoleh koefisien-koefisien yang dapat
mengestimasi nilai High Heating Value (HHV) dan entropi bahan bakar pada umumnya. Dengan demikian
dapat diperoleh nilai eksergi kimia biomassa pertanian pada berbagai kondisi, baik itu lembap maupun
kering.

EKSERGI KIMIA PADA BIOMASSA
Pembakaran Biomassa
Teknik pembakaran biomassa lebih banyak digunakan dalam pemanfaatan energi sumber daya biomassa.
Pembakaran biomassa yang sempurna memerlukan sejumlah udara. Karena biomassa mengandung unsur
organik seperti C, H, O, dan N, maka persamaan stoikiometrik untuk pembakaran biomassa adalah

cC  hH  oO  nN    c  1 h  1 o O2  cCO2  1 hH 2 O  nN 2
4
2 
2

cC  hH  oO  nN   vO2 O2  vCO2 CO2  v H 2O H 2 O  v N 2 N 2

(1)

dimana C, H, O, dan N adalah fraksi massa (%) dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sementara c, h,
o, n adalah jumlah mol atom c, h, o, dan n (kmol/kg).

Eksergi Kimia Biomassa
Eksergi (usaha maksimum) yang dihasilkan biomassa cenderung dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada
di dalamnya, sehingga yang ditinjau pada penelitian ini adalah eksergi kimia biomassa. Persamaan eksergi
diturunkan berdasarkan hukum I dan hukum II termodinamika [7].
(2)
dU  dQ  dW
dQ
(3)
dS 
T
dimana dU adalah energi dalam yang dimiliki sistem, dQ adalah kalor yang diberikan, dW adalah kerja yang
dilakukan pada sistem, dS adalah perubahan entropi, dan T adalah temperatur.
Berangkat dari kedua hukum tersebut, dilakukan analisis energi dengan menerapkan kesetimbangan
energi dan kesetimbangan massa [8]. Selanjutnya dilakukan analisis eksergi dengan menerapkan
kesetimbangan entropi, sehingga diperoleh nilai usaha dalam biomassa sebagai berikut
(4)
W  U  EK  EP  To S  poV   ie ni  To S gen
i

dimana W , U , EK , EP, To , S , po , V , ie , ni , S gen masing-masing adalah usaha yang dihasilkan sistem, energi
dalam sistem, energi kinetik sistem, energi potensial sistem, temperatur ruang, entropi, tekanan udara, volume
sistem, potensial kimia setiap unsur, jumlah mol setiap unsur, dan entropi geyang dihasilkan sistem. Usaha
maksimum dari biomassa akan diperoleh dengan cara mengatur Sgen supaya bernilai nol.
Karena yang ditinjau adalah nilai eksergi kimia, maka dari persamaan (4) dilakukan penurunan dengan
menghubungkan persamaan kesetimbangan reaksi pembakaran biomassa (Pers. (1)) sebagaimana yang telah
dilakukan oleh Moran (1989), maka akan diperoleh nilai eksergi kimia sebagai berikut [2]





CH
exFCH  HHV  To s F  vCO2 sCO2  v H 2O s H 2O (l )  v N2 s N2  vO2 sO2  vCO2 exCO
 v H 2O exHCH2O(l )
2

 v N 2 ex NCH2  vO2 exOCH2
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dimana HHV adalah nilai kalor yang terukur, s F adalah entropi biomassa, To adalah temperatur lingkungan
(K), s adalah entropi zat tertentu (kJ kg-1 K-1), dan ex CH eksergi kimia zat tertentu (kJ kg-1). Pada Tabel 1
disajikan data standar eksergi kimia per mol dan entropi absolut dari beberapa zat pada To = 298.15 K dan po
= 0.1 MPa [3].
Nilai HHV yang terukur dapat ditentukan berdasarkan kadar kelembapan sampel biomassa,

HHV  HHVd 1  M 

(6)

dimana HHV adalah nilai kalor yang terukur, HHVd adalah nilai kalor yang terukur pada biomassa dalam
kondisi kering, dan M adalah kadar kelembapan biomassa dalam fraksi massa desimal.
Tabel 1. Standar eksergi kimia per mol dan entropi absolut dari beberapa zat [3]

Zat

s (kJ kmol-1K-1)

exch (kJ kmol-1)

O2(g)

205.15

3951

CO2(g)

213.79

14176

SO2(g)

284.09

301939

N2(g)

191.61

639

H2O(l)

69.95

45

ANALISIS REGRESI GANDA DAN METODE ORDINARY LEAST SQUARE (OLS)

s F untuk memperoleh nilai eksergi kimia biomassa pertanian. Kedua
nilai tersebut diestimasi dengan nilai HHVd dan s F yang telah diketahui pada jenis bahan bakar lain. Nilai
Perlu diketahui nilai HHVd dan

HHVd diestimasi dengan menggunakan kadar fraksi massa C, H, O, dan N yang diambil dari 9 jenis sampel
biomassa pertanian dari hasil penelitian A.Friedl, dkk (2005) [4]. Sementara nilai s F diestimasi berdasarkan
jumlah mol unsur c, h, o, dan n yang ada pada batu bara dari tempat pertambangan yang berbeda-beda di
Turki [5]. Kedua nilai ini diestimasi menggunakan analisis regresi ganda dan metode Ordinary Least Square
(OLS). Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bergantung (HHVd dan s F )
dengan variabel bebas (C, H, O, dan N) [6].
Berikut ini merupakan model regresi linear ganda dengan HHVd sebagai variabel bergantung dan fraksi
massa C, H, O, dan N sebagai variabel bebas dari sampel ke-i.
(7)
HHVd  0  1Ci   2 H i  3Oi   4 Ni   i
i

Sementara model regresi linear ganda untuk mengestimasi nilai
adalah

s F terhadap jumlah atom unsur c, h, o, dan n

s F i   0  1ci   2 hi   3 oi   4 ni   i
dimana  0 , 1 ,  2 ,  3 ,  4 dan  0 , 1 ,  2 ,  3 ,  4 merupakan koefisien yang tidak diketahui nilainya.

(8)

Dengan menerapkan metode OLS, dilakukan estimasi koefisien regresi klasik dengan cara
meminimumkan jumlah kuadrat galat. Untuk estimasi nilai HHVd dapat ditulis sebagai berikut


dan untuk estimasi nilai

2
i



  HHVdi  0  1Ci   2 H i  3Oi   4 Ni



2

(9)

s F dapat ditulis sebagai berikut


Untuk meminimumkan

2
i

i ,

  s F i   0  1ci   2 hi   3 oi   4 ni 

2

maka masing-masing

(10)

 i2 diturunkan terhadap  0 , 1 ,  2 ,  3 ,  4 dan

 0 , 1 ,  2 ,  3 ,  4 . Dengan menyusun kembali dan mengganti semua parameter dengan estimatornya,
sistem persamaannya menjadi

n 0  1  Ci   2  H i   3  Oi   4  N i   HHVdi

 0  Ci  1  Ci2   2  H i Ci 

 0  H i  1  Ci H i   2  H i2 
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 0  N i  1  Ci N i   2  H i N i 
Begitu pula dengan nilai

 n

  Ci

 H i


 N
 i

i

i

2
i

i

i

2
i

C N  H N
i

Begitu pula dengan nilai
OLS, yaitu:

(11)

s F . Persamaan diatas dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut

C  H
 N   
 C  H C  N C   

C H  H
 N H   
i

  4  N i2   HHVdi N i

i

i

i

i

i

i

i

i

N

2
i

  1 1
 C H
1 
1
 1



C
H
i
2
2
2
   
  3 
   4  Cn H n

0

1   HHVd1 


N1   HHVd2 
N 2   HHVd3 






N n   HHVd 
n 


(12)

s F . Dengan demikian akan diperoleh estimator nilai HHVd dan s F dari metode
ˆ   M ' M  M ' HHVd

(13)

ˆ  m' m1 m' s F

(14)

1

dan

Dengan demikian diperoleh koefisien-koefisien estimasi nilai HHVd dan
berikut:

s F biomassa pertanian sebagai

s F  1.24146  5.5936c  9.08307h  1.06210o  20.0952n
HHVd  188.52C  224H  205O  859 N  17762.67

(15)
(16)

dimana C, H, O, dan N adalah fraksi massa (%) dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dalam biomassa.
Sementara c, h, o, n adalah jumlah mol atom c, h, o, dan n (kmol/kg) dalam biomassa.

HASIL PERBANDINGAN HHVD DAN SF DENGAN DATA REFERENSI SERTA
PERHITUNGAN EKSERGI KIMIA BIOMASSA PERTANIAN
Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis ultimat untuk menentukan fraksi massa C, H, O, dan N dari
setiap jenis biomassa pertanian karena biaya yang mahal dan keterbatasan alat. Oleh karena itu dalam
perhitungan HHVd dan s F , masing-masing menggunakan data dari literatur A.Friedl, dkk. (2005) dan
Bilgen, S, dkk (2012) [4] [5]. Grafik hasil perbandingan HHVd dan
diberikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1. Hasil estimasi nilai
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sF

dengan metode OLS dengan tingkat kesalahan 8.84% terhadap data referensi Bilgen,
S, dkk (2012)
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Gambar 2. Hasil estimasi nilai HHVd dengan metode OLS dengan tingkat kesalahan 7.67% terhadap data referensi A.
Friedl, dkk. (2005)

Dapat dilihat hasil estimasi nilai HHVd dan s F relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 7.67% dan
8.84% terhadap masing-masing referensinya. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan (15) dan (16) dapat
digunakan untuk menentukan nilai HHVd dan s F yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung nilai
eksergi kimia pada biomassa pertanian lainnya.

ISBN: 978-602-61045-3-3

30 November 2017

184

PROSIDING SKF 2017
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah 50 sampel biomassa pertanian yang dikumpulkan oleh
Huang, Y. W., dkk (2016) dari berbagai literatur. Semua sampel biomassa tersebut mencakup 5 jenis
biomassa pertanian, yaitu tangkai kapas, bongkol jagung, batang padi, sekam padi, dan jerami gandum
dengan kelembaban yang berbeda-beda [3].
Dengan menggunakan persamaan (5), (6), (15), dan (16), maka dapat ditentukan nilai eksergi kimia
biomassa pertanian tersebut dengan kelembapan yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat dilihat eksergi
kimia yang dihasilkan ketika biomassa dalam kondisi lembap dan kering seperti pada Gambar 3.
Hasil perhitungan eksergi kimia biomassa pertanian dengan kelembapan yang berbeda-beda memberikan
gambaran data yang cukup baik. Gambar 3 menunjukkan bahwa eksergi kimia pada biomassa kering lebih
besar daripada eksergi kimia pada biomassa lembap/basah. Hal ini disebabkan nilai HHV yang terukur dari
biomassa. Pada biomassa yang lembap (memiliki kadar kelembapan lebih dari 0%) sebagian hasil
pembakarannya terapakai untuk menguapkan kadar air yang ada dalam bahan bakar, sehingga jumlah HHV
yang terukur lebih sedikit. Sementara pada biomassa yang kering (kelembapan=0%), semua hasil
pembakarannya terukur sehingga jumlah HHV yang terukur jauh lebih besar.
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Gambar 3. Hasil perhitungan eksergi kimia biomassa pertanian dalam kondisi lembap dan kering

KESIMPULAN
Nilai eksergi kimia dapat diperoleh dengan mengestimasi nilai HHV dan entropi biomassa lain yang telah
diketahui nilainya menggunakan analisis regresi ganda dan metode OLS. Metode OLS cukup akurat dalam
mengestimasi kedua nilai tersebut dimana tingkat kesalahan relatifnya terhadap masing-masing referensi
sebesar 7.67% untuk HHV dan 8.84% untuk entropi biomassa. Nilai eksergi kimia biomassa juga bergantung
pada kadar kelembapan yang ada didalamnya. Nilai eksergi kimia akan terukur lebih besar ketika biomassa
dalam kondisi kering.
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