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ABSTRAK

Usaha-usaha peningkatan mutu arang lokal yang dihasilkan dari penghasil arang dengan 
menggunakan metode tradisional telah dilakukan dengan memodifikasi tungku/dapur pengarangnya. 
Pengamatan dilakukan pada tungku/dapur arang konvensional yang memadukan metode tungku/
dapur pengarang urukan tanah (earth mound kiln) dan tungku/dapur pengarang berdinding batu, yang 
kemudian dilakukan perbaikan dengan membangun tungku/dapur pengarang berdinding batu hitam 
yang lebih permanen. Perbedaan keduanya secara mendasar adalah bahan yang dipakai di bagian 
tembok tungku/dapur pengarang yaitu batu hitam, batu kapur, kaolin, semen-pasir serta kerangka besi 
di tungku/dapur pengarang permanen. Beberapa kelemahan diamati pada tungku/dapur pengarang 
konvensional. Mutu arang  dari 3 spesies kemudian diperbandingkan. Perbaikan mutu diamati pada 
parameter kadar air, kadar karbon terikat, dan nilai kalor untuk arang dari tungku/dapur pengarang 
permanen.  

Kata kunci : pengarangan tradisional, tungku/dapur pengarang, mutu arang, nilai kalor, Gunungkidul

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa sentra penghasil arang untuk memenuhi 
kebutuhan secara lokal. Arang bersama kayu bakar dan limbah pertanian merupakan biomassa 
yang banyak dimanfaatkan untuk energi, terutama untuk memasak, pemanas dan penerangan 
(Lee & Shah 2013). Arang di Indonesia memiliki peran untuk energi, pendapatan, kesempatan 
kerja dan lingkungan (Marsoem et al. 2004). Pembuatan arang di Yogyakarta berkaitan erat 
dengan pemenuhan bahan baku yang umumnya dari hutan rakyat atau lahan pertanian. 
Bahan baku yang bervariasi serta metode pengarangan yang berbeda-beda secara teknis akan 
menghasilkan mutu arang yang tidak seragam. Belum banyak informasi yang tersedia mengenai 
mutu arang yang diproduksi secara tradisional oleh penghasil arang di Yogyakarta. Sulistyo et 
al. (2002) mengamati bahwa di 5 wilayah kabupaten di DI Yogyakarta umumnya arang dibuat 
menggunakan metode tradisional seperti tungku/dapur dengan urukan tanah (earth mound 
kiln), dan tungku/dapur pendam (pit kiln), seperti yang dilaporkan Foley (1986). 

Tungku atau dapur pengarang yang dikembangkan dan digunakan masyarakat selama 
ini masih bersifat tradisional dengan beberapa kelemahan. Kelemahan dari metode tradisional 
dalam pembuatan arang meliputi kualitas arang yang rendah dan proses produksinya yang 
membutuhkan pengawasan terus-menerus. Tungku/dapur pengarang dengan metode 
tradisional menggunakan tanah sebagai bahan insulasi untuk menahan panas pada proses 
karbonisasi dan menahan agar udara tidak masuk ke dalam tungku. Arang yang dibuat dengan 
tungku/dapur pengarang tradisional umumnya memiliki kadar air yang tinggi, kadar bahan 
menguap yang tinggi dan kadar karbon terikat yang rendah (Sulistyo et al. 2002). Karakteristik 
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arang dari tungku tradisional ini menyebabkan pembakarannya menghasilkan panas yang 
rendah, mengeluarkan asap dan menimbulkan abu yang banyak. Arang berkualitas rendah 
dihasilkan dari suhu proses karbonisasi yang umumnya rendah dari tungku pengarang 
trandisional. 

Salah satu usaha perbaikan produksi arang dan kualitas arang sudah dikembangkan oleh 
salah seorang penghasil arang di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Perbaikan dilaksanakan 
melalui pembuatan tungku/dapur pengarang semi permanen berdinding batu kapur yang 
dikombinasikan dengan tungku/dapur pengarang urukan tanah dan seresah pada bagian 
atasnya. Desain tungku yang telah dikembangkan ini merupakan modifikasi yang memadukan 
tungku/dapur pengarang urukan tanah (earth mound kiln) dan tungku/dapur pengarang 
berdinding batu (Foley. 1986), yang selanjutnya disebut tungku/dapur pengarang konvensional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan usaha perbaikan pada tungku/dapur pengarang 
konvensional, dan usaha perbaikan lanjutan menjadi tungku/dapur pengarang permanen yang 
memiliki sifat insulasi lebih baik dengan konstruksi dinding batu hitam.

Bahan dan Metode

Pengamatan pembuatan arang

Pembuatan arang dilakukan di Wonosari, Gunungkidul pada pertengahan 2003. 
Pengamatan dilakukan di 2 tempat yaitu lokasi tungku/dapur pengarang konvensional yang 
telah dibangun dengan dinding batu kapur dan tungku/dapur pengarang yang telah dibuat 
permanen dengan dinding dari batu hitam. Objek pengamatan mencakup konstruksi dan 
bahan tungku/dapur pengarang serta proses pengarangannya. Proses pengarangan pada kedua 
tungku/dapur pengarang tersebut tidak banyak berbeda. Jenis kayu yang digunakan sebagai 
bahan baku pembuatan arang mengikuti proses produksi yang dilakukan oleh pembuat arang.

Pengujian sifat arang

Arang yang dihasilkan dari kedua tungku/dapur pengarangan yang berbeda diuji sifatnya 
di Lab. Energi Kayu Fak. Kehutanan – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sifat-sifat arang 
mencakup berat jenis, kadar air, kadar abu, kadar karbon terikat, kadar zat menguap, dan nilai 
kalor. Prosedur uji semua mengacu pada ASTM D-5 & D – 2359 (1959), sedangkan nilai kalor 
berdasarkan ASTM D – 2015.

Hasil dan Pembahasan

Tungku/dapur pengarang konvensional

Secara umum, metode pengarangan tradisonal memakai metode penumpukan kayu 
secara horizontal atau ditidurkan, kemudian tumpukan kayu ditutup dengan tanah dan 
seresah(horizontally stacked mound kiln), dan kayu umpan pada bagian lubang penyalaan di 
bawah tumpukan dibakar (Sulistyo et al. 2002). Perbaikan proses ini mencakup konstruksi 
tungku/dapur pengarangan dan proses pengarangannya dari yang sudah dilakukan. Modifikasi 
tungku/dapur pengarang ini dikembangkan hanya oleh seorang pengolah arang dari Kabupaten 
Gunungkidul dan belum dijumpai di wilayah lainnya. 
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Konstruksi 

Bentuk tungku/dapur pengarang berupa kotak persegi berukuran 2,67m x 2,2m x 
1,07m dengan bagian atas terbuka. Desain ini untuk memudahkan penumpukan kayu dan 
menyesuaikan dengan volume kayu yang akan diarangkan. Dinding tungku/dapur terbuat dari 
batu kapur dengan ketebalan 46 cm. Lantai dasar tungku/dapur pengarang berupa lantai tanah 
datar. Pintu pembongkaran terbuat dari lempengan-lempengan batu kapur berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 30cm x 20cm x 5cm yang disusun membentuk pintu penutup dengan 
bantuan perekat tanah basah. 

Proses Pengarangan

1.  Penyusunan kayu
Bahan baku kayu berupa semua bagian pohon yang ditimbun pada tempat terbuka, 

kecuali ranting-ranting kayu ditempatkan tersendiri pada tumpukan khusus dan 
terlindung air hujan agar kondisinya selalu kering (Gambar 1). Lama penimbunan bahan 
baku kayu sampai diolah menjadi arang tergantung suplai kayunya, biasanya persediaan 
bahan baku dicadangkan untuk 3 kali pengarangan berikutnya (± 1 minggu). Kayu disusun 
secara horisontal arah lebar tungku/dapur pengarangan (Gambar 2). Bagian dasar diberi 
ganjal untuk sirkulasi udara sebanyak 4 bagian arah panjang tungku/dapur (tegak lurus 
susunan kayu). Kayu-kayu kering, biasanya berupa ranting-ranting disusun di atas ganjal 
tersebut kira-kira sepertiga tinggi tungku/dapur baru kemudian kayu-kayu yang relatif 
basah berupa cabang atau batang berdiameter relatif besar ditumpuk ke atas sesuai 
dengan volume yang diinginkan (biasanya sampai 3 m).

2.  Penutupan tumpukan kayu
Penutupan dilakukan pada tumpukan kayu di atas tungku/dapur pengarang yang 

tidak tertutup dinding dan pintu pembongkaran. Penutupan tumpukan kayu dilakukan 
dalam dua tahap, yaitu penutupan awal dengan seresah dan pengurukan akhir dengan 
tanah dengan ketebalan masing-masing ± 15 cm. Pada bagian atas disisakan sekitar lebar 
20 cm lapisan seresah yang tidak ditimbuni tanah untuk ventilasi atas. Seresah yang sering 
digunakan berupa daun-daun jati segar ataupun kering dan jerami padi. Penutupan pintu 
pembongkaran dilakukan dengan menyusun lempengan-lempengan batu kapur menutup 
permukaan dinding yang masih terbuka (bagian belakang tungku/dapur pengarang) 
dengan batuan perekat tanah basah. Bentuk lempengan batu kapur berupa persegi 
panjang yang berukuran 30 cm x 20 cm x 5 cm. Setelah penutupan selesai maka dilakukan 
penyiraman air pada lapisan tanah penutup agar kuat struktur agregat tanahnya sehingga 
tidak mudah runtuh ketika proses pengarangan arang berlangsung.
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Gambar 1. Penumpukan bahan baku kayu dalam tungku/dapur pengarang konvensional

Gambar 2. Tumpukan kayu disusun secara horisontal pada tungku/dapur pengarang 
konvensional

Gambar 3. Penutupan timbunan kayu dengan seresahdi bagian atas tungku/dapur pengarang 
konvensional
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3.  Pengarangan.
Pengarangan kayu menjadi arang diawali dari pembakaran kayu melalui lubang 

penyalaan (bagian muka tungku/dapur pengarang) dengan menggunakan serbuk gergaji 
yang ditempatkan pada pelepah pisang dan bantuan minyak tanah secukupnya (Gambar 
4). Pada saat penyalaan awal semua pintu keluarnya asap (ventilasi) ditutup kecuali pintu 
penyalaan dibiarkan terbuka sampai kira-kira pembakaran berubah menjadi bara panas 
yang dapat tetap berlangsung. 

Setelah kayu-kayu terbakar dan diperkirakan tidak padam maka lubang penyalaan 
ditutup (a) sedangkan ventilasi yang terdapat di kedua sisi samping bawah tungku/dapur 
pengarang (b dan c) dibuka kembali demikian halnya satu lubang ventilasi di bagian 
bawah pintu pembongkaran (d). Tahapan ini ditujukan untuk mengeringkan kayu yang 
diarangkan. Saat penutupan dilakukan ketika karbonisasi atau pirolisis mulai berjalan 
ditandai mulai berubahnya warna asap yang keluar (melalui celah-celah bagian yang 
tidak tertutup dinding, termasuk ventilasi atas) dari warna asap putih tebal menjadi asap 
tebal kuning kehitaman.

Gambar 4. Penyalaan kayu umpan melalui lubang penyalaan di tungku/dapur pengarang 
konvensional

Gambar 5. Skema lubang pembakaran tungku/dapur pengarang konvensional.  Keterangan 
ukuran: a = 17 cm x 11,5 cm;  b dan c = 12cm x 10cm;  d = 15cm x 7cm

Ventilasi atas yaitu bagian seresah yang tidak tertimbun tanah akan menutup dengan 
sendirinya sedikit demi sedikit selama proses pirolisis berlangsung. Hal ini seiring dengan 
menyusutnya volume tumpukan sehingga menarik lapisan tanah penutup teratas (di 
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atas ventilasi tersebut) ke bawah dan menutupi seresah. Selanjutnya, 3 ventilasi bawah 
penutupannya diatur sedemikian rupa berdasarkan keluarnya asap sehingga diharapkan 
semua kayu mengalami proses karbonisasi atau pirolisis dapat berlangsung di semua 
bagian. Ketika asap yang keluar berupa asap putih tipis-transparan dan volume tumpukan 
sudah menyusut serta semua kayu di bawah sudah menjadi bara maka dianggap proses 
pengarangan sudah selesai dan dilakukan pemadaman. Pemadaman api dilakukan dengan 
menutup semua ventilasi yang ada. Hal ini terjadi sekitar 2 hari dari proses penyalaan 
dalam proses karbonisasi. Pembongkaran dapat dilakukan setelah 1-2 jam sesudahnya.

Gambar 6. Asap keluar dari tungku/dapur pengarang konvensional

4.  Pembongkaran
Sebelum dilakukan pembongkaran dilakukan penyemprotan air pada bagian atas 

tumpukan untuk memadamkan arang yang masih membara. Seresah dan tanah penutup 
kemudian disingkirkan baru kemudian dilakukan pembukaan pintu pembongkaran. 
Pembukaan pintu dilakukan bertahap dan dibarengi penyemprotan dengan air untuk 
mencegah timbulnya nyala api. Setelah semuanya selesai, arang dikeluarkan dari dalam 
tungku/dapur menggunakan skope dan garpu untuk kemudian di-packing.
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Gambar 7. Penyemprotan air sebelum dilakukan pembongkaran tungku/dapur pengarang 
konvensional

Gambar 8. Arang dikeluarkan dari tungku/dapur pengarang konvensional

Kelemahan

 Berdasarkan pengamatan konstruksi tungku/dapur pengarang maupun proses 
pengarangannya, berikut yang dianggap kelemahan dari tungku/dapur pengarang konvensional  
antara lain:

1. Stacking (penumpukan kayu) kurang rapat, hal ini akan memberikan rongga udara cukup 
tinggi dan mempengaruhi hasil arang yang kurang baik (remuk) meskipun waktunya cepat.

2. Bagian tumpukan kayu di atas tungku/dapursemi permanen (tidak tertutup dinding) cukup 
tinggi sedangkan tinggi tungku/dapur hanya 1,15 m. Ketinggian tungku/dapur tersebut 
memudahkan penyusunan kayu karena ketinggiannya dapat dijangkau namun arang yang 
dihasilkan kemungkinan yang baik sedikit yaitu yang tertutup dinding.

3. Bagian atas tumpukan diberi ruang selebar 20 cm yang tidak ditimbun tanah tetapi hanya 
ditutup dedaunan sebagai tempat keluarnya asap. Hal ini akan mempercepat karbonisasi 
namun arang yang dihasilkan jelek (ukurannya kecil-kecil).
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4. Dinding tungku/dapur terbuat dari batu gamping yang masih bisa menyerap panas 
karbonisasi dalam tungku (tidak bersifat insulasi) sehingga suhu karbonisasi kurang 
maksimal.

5. Pintu pengeluaran arang terbuat dari batu gamping yang masih harus disusun sesuai lebar 
pintu dengan bantuan perekat tanah basah. Di lain pihak, batu-batu tersebut ukurannya 
berbeda dan sehingga penyusunannya tidak serapat yang diinginkan dan masih menyisakan 
celah keluar-masuknya udara. Hal ini akan mengakibatkan proses cepat tapi kualitas arang 
yang kurang baik.

6. Keluhan dari masyarakat sekitar atas asap yang ditimbulkan dari pembuatan arang ini.

Tungku/dapur pengarang permanen

Tungku/dapur pengarang permanen merupakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan 
yang dimiliki tungku/dapur pengarang konvensional. Bentuk masih berupa kotak persegi dengan 
ukuran lebih kecil 1,84 m x 1,83 m x 1,11 m. Dinding terbuat dari 2 lapisan bahan yaitu bagian 
dalam terbuat dari batu hitam (B) dengan perekat kaolin dan bagian luar dari batu kapur (C) 
dengan perekat semen-pasir (Gambar 9). Kekuatan dinding ditingkatkan denganmenggunakan 
rangka besi  (A) dan cor semen-pasir pada sudut-sudut dinding. 

Gambar 9. Pembuatan adonan untuk bahan tembok (batu hitam, batu kapur, kaolin, dan 
semen-pasir)

Ketebalan dinding sama dengan tebal dinding tungku sebelumnya yaitu sekitar 50 cm. 
Lantai tungku/dapur pengarang dibuat miring ke arah pintu pembongkaran dan tersusun atas 
3 lapisan yaitu lapisan paling dasar berupa lantai cor, diatasnya papan kayu dan paling atas 
lantai cor semen-pasir tebal (Gambar 10). Desain ini lebih ditujukan untuk meningkatkan suhu 
karbonisasi dan sirkulasi panas yang baik melalui perbaikan sifat insulasi pada tungku/dapur 
pengarang. Pintu pembongkaran berupa 4 balok semen (Gambar 11). 
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Gambar 10. Pembuatan lantai tungku/dapur pengarang permanen

Gambar 11. Pintu pembongkaran tungku/dapur pengarang permanen

Kualitas arang 

Kualitas arang dari tungku/dapur pengarang konvensional dan permanen, arang diuji 
mutunya yang hasilnya disajikan pada Tabel 1, disertai standar kualitas produk arang. Secara 
umum untuk arang dari tungku/dapur konvensional menunjukkan kadar air sudah memenuhi 
persyaratan dalam standar FAO, sedangkan yang memenuhi persyaratan standar Jepang hanya 
dijumpai pada produk arang  mahoni dan kulit melinjo. Kadar zat menguap dan karbon terikat 
arang mahoni tidak memenuhi persyaratan standar manapun. Kadar abu produk arang dari 
semua spesies (kisaran 4,2-6,5%) umumnya masih memenuhi kisaran standar kecuali dalam 
kisaran pustaka Fengel dan Wegener (kadar abu 1-2%). Nilai kalor semua produk arang sudah 
memenuhi kisaran standar Jepang atau British (Soeparno 2001).

Arang dari beberapa spesies hasil dari tungku/dapur konvensional belum tersedia datanya, 
sehingga perbandingan kualitasnya hanya untuk arang dari jenis kayu jati, akasia, dan mahoni 
saja. Secara umum, arang dari tungku/dapur pengarang permanen mempunyai kisaran kadar 
air dan kadar abu yang lebih rendah sedangkan kadar karbon terikat dan nilai kalor lebih tinggi. 
Meski data belum seluruhnya dibandingkan, hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan 
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mutu arang dengan tungku/dapur permanen. Arang/tungku pengarang permanen memiliki 
sifat insulasi yang bagus sehingga suhu karbonisasi yang tinggi dapat dicapai. Suhu karbonisasi 
yang tinggi berpengaruh terhadap pelepasan bahan menguap sehingga kadar karbon terikat 
meningkat serta nilai kalor juga meningkat (Gomez-Serano et al. 1993),.

Tabel 1. Mutu arang dari tungku/dapur pengarang konvensional dan permanen

No Jenis Kadar air 
(%)

Berat 
jenis

Zat menguap 
(%)

Abu  
(%)

Karbon ter-
ikat (%)

Nilai kalor

(kal/gr)
Tungku/dapur pengarang konvensional
1 Jati 6,64 - 23,70 4,20 65,45 7359,91
2 Mahoni 3,25 - 35,10 5,40 55,37 7130,26
3 Akasia 6,75 0,59 21,72 6,57 63,85 7458,72
4 Sonokeling 6,68 - 25,71 5,94 61,96 7494,18
5 Munggur 8,98 - 21,86 5,84 63,31 7185,73
6 Kulit Sono 6,91 0,53 - - - 7446,11
7 Kulit Mlinjo 5,72 0,52 - - - 6726,68
8 Kedondong 8,52 0,30 - - - 7248,20

Tungku/dapur pengarang permanen
1 Jati 1, 91 0,31 23,06 3,62 70,80 7930,44
2 Mahoni 2,08 0,33 27,32 4,33 66,44 7378,92
3 Akasia 2,62 0,44 20,76 4,04 72,58 8294,99
4 Sengon 2,52 0,44 30,02 5,94 61,96 6776,08

Standar mutu produk arang 
FAO 5-25 15-26 3-10 60-80
Fengel & Wegener 5-8 10-18 1-2 80-90
British1 3,50 16,41 8,26 75,33 7289
Japan1 6 25-30 3-6 60-80 6000-7000

Sumber : FAO (1985); Fengel and Wegener (1995); 1Soeparno (2001)

Kesimpulan

Tungku/dapur pengarang konvensional yang telah dimodifikasi dan tungku/dapur 
permanen telah diamati dari segi konstruksi dan proses pengarangannya. Tungku/dapur 
permanen dengan bahan tembok berupa batu hitam, batu kapur, kaolin, semen-pasir serta 
kerangka besi telah memberikan hasil produk arang dengan mutu yang lebih baik di parameter 
kadar air, kadar karbon terikat, dan nilai kalor. Penelitian lebih menyeluruh dengan sampel 
yang lebih banyak serta aspek ekonomi perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat penerapan 
secara masif tungku/dapur pengarang permanen tersebut sebagai upaya perbaikan mutu arang 
sekaligus meningkatkan pendapatan penghasil arang kecil-menengah lokal Gunungkidul.
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