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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar belakang

Masalah yang dihadapi bangsa sekarang ini adalah penggunaan

bahan bakar energi yang semakin tinggi. Minyak bumi yang merupakan

energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar minyak merupakan

salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan bakar

minyak digunakan setiap hari hampir seluruh masyarakat di negeri ini

bahkan di dunia. Saat ini, harga bahan bakar minyak khususnya di Indonesia

mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini disesuaikan dengan

perkembangan harga bahan bakar minyak dunia. Banyak konsumen yang

merasa kewalahan dengan adanya kenaikan harga tersebut, apalagi

ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah masih sangat besar. Bagi

masyarakat kecil yang sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak

terutama minyak tanah, kenaikan harga ini terasa sangat memberatkan.

Selain harganya yang mahal, minyak tanah juga sulit didapatkan.

Para pedagang sektor informal yang merupakan penggerak ekonomi

kerakyatan masih banyak menggunakan kompor minyak tanah, sehingga

ketergantungan bahan bakar minyak tanah sangat besar, mau tidak mau

harus meningkatkan efisiensi produksinya termasuk dalam hal mengurangi
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jumlah produksinya ataupun melakukan penghematan penggunaan bahan

bakar.

Untuk mengatasi kian mahalnya harga bahan bakar minyak, maka

ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu mencari bahan bakar alternatif atau

melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang telah ada. Indonesia

yang kaya dengan sumber daya alam berupa fosil sangat berpotensi untuk

mencari bahan alternatif pengganti minyak bumi (Crude Oil), akan tetapi

pencarian bahan bakar alternatif memerlukan waktu yang lama, sehingga

untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dalam jangka dekat adalah

dengan melakukan penghematan penggunaan bahan bakar dengan jalan

meningkatkan efisiensi proses pembakaran yang terjadi, peningkatan

efisiensi proses pembakaran tidak terlepas dari desain ruang bakar

diantaranya dengan memaksimalkan pembakaran sehingga dapat

menghasilkan panas yang maksimal dan meminimalkan panas yang

terbuang. Salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan

terhadap minyak bumi adalah dengan adanya program konversi ke batubara

yaitu dengan pengadaan tungku atau kompor briket batubara pada tahun

2005 oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemanfaatan batubara dalam kehidupan sehari-hari saat ini baru

terbatas pada industri – industri yang menggunakan batubara sebagai bahan

bakarnya, akan tetapi pemanfaatan batubara pada rumah tangga masih

sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu diadakan

pembriketan supaya penggunaan batubara pada rumah tangga dan industri
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kecil meningkat. Penggunaan tungku briket batubara adalah penerapan dari

pembriketan batubara, akan tetapi penggunaan tungku briket batubara pada

rumah tangga dan industri kecil juga masih sangat kurang dan tungku yang

digunakannyapun masih sederhana belum mengalami modifikasi untuk

menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna.

Tungku briket batubara yang ada selama ini masih ada kelemahan –

kelemahannya diantaranya adalah masih rendahnya temperatur yang dicapai

dan masih banyaknya asap dari pembakaran, hal itu dimungkinkan waktu

pembakaran masih kekurangan udara, Proses penyalaan yang relatif lama,

serta kurangnya sosialisasi dari pihak – pihak terkait dalam penggunaan

tungku briket batubara ini, sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang penggunaan tungku briket batubara.

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian mengenai desain baru

untuk menambah udara dengan menambahkan blower. Hal ini dipandang

menarik untuk meneliti pengaruh penambahan blower pada tungku briket

batubara  dengan variasi kecepatan 4,4 m/s, 3,8 m/s, 3,2 m/s, 2,6 m/s, dan

1,9 m/s    terhadap temperatur pembakaran briket batubara. Pengaturan

kecepatan udara  dilakukan dengan menggunakan adaptor.

1.2 Perumusan masalah

Mengingat kompleknya permasalahan maka dalam penelitian ini

didasarkan pada suatu rumusan masalah sebagai berikut :
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Bagaimanakah pengaruh penambahan udara dengan cara

penambahan blower pada tungku briket batubara terhadap temperatur

pembakaran briket batu bara dan bagaimana pengaruh variasi kecepatan

udara terhadap temperatur pembakaran dan gas buang CO pada tungku

briket batubara? Dan bagaimana perbandingan temperatur dan gas

buang CO dari pembakaran briket pada tungku briket batubara antara

desain standart yang ada dipasaran dengan desain rekayasa yaitu

penambahan blower dengan penggunaan adaptor untuk mengatur

kecepatan udara. Dan pada kecepatan berapakah yang dapat

menghasilkan temperatur paling tinggi serta menghasilkan gas buang

CO paling sedikit.

1.3    Pembatasan Masalah

Dalam laporan  penelitian ini akan menitikberatkan pada masalah

pengaruh penambahan blower pada tungku briket batubara dengan variasi

kecepatan yaitu 4,4 m/s, 3,8 m/s, 3,2 m/s, 2,6 m/s, dan 1,9 m/s terhadap

temperatur briket batubara dan gas CO pembakaran, untuk mengatur

kecepatan udara menggunakan adaptor untuk mengatur voltase 3, 4,5, 7,5, 9

dan 12 Volt.

Asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi

lingkungan dianggap sama sehingga pengambilan data diharapkan dalam

kondisi dan keadaan yang sama.
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1.4    Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara dengan penambahan

blower pada tungku briket batubara dengan variasi kecepatan terhadap

temperatur pembakaran briket batubara

2. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap gas buang CO

dari pembakaran briket pada tungku briket batubara.

3. Untuk mengetahui pada kecepatan berapakah yang dapat

menghasilkan temperatur pembakaran yang paling tinggi dan gas

buang CO yang paling rendah pada tungku briket batubara.

1.5    Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik bagi penulis

dan dunia pendidikan serta dunia industri khususnya bidang teknik mesin,

antara lain :

Manfaat bagi penulis :

1. Mendapatkan pengetahuan baru tentang proses pembakaran pada

tungku briket batubara.

2. Mampu mengembangkan desain tungku briket batubara baru yang

lebih baik di bandingkan dengan desain tungku briket yang telah ada.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi

pembangunan nasional dan masyarakat, terutama dalam kerangka
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penghematan pemakaian bahan bakar non renewable. Selain itu

penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam

pengembangan bidang konversi energi khususnya dalam hal

pembakaran bahan bakar briket batubara

 Sehingga diharapkan muncul satu hasil desain tungku briket

batu bara  berbahan bakar briket batubara yang dapat menghemat

penggunaan bahan bakar yang cocok digunakan oleh usaha kecil dan

rumah tangga. Dalam lingkup institusional, dari penelitian ini

diharapkan muncul alat praktikum yang dapat digunakan untuk

membawa mahasiswa lebih memahami pengaruh deasin dan aliran udara

(volume udara pembakaran) terhadap temperatur pembakaran briket

batubara.

 1.6   Metedologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

1. Studi Literatur, yaitu mempelajari referensi dari berbagai buku

sebagai teori penunjang dalam pembahasan masalah.

2. Studi Laboratorium, yaitu dengan melakukan pengujian

laboratorium untuk mengetahui kecepatan udara pembakaran dan

temperatur serta visualisasinya dari pembakaran pada tungku

briket batubara dengan menambahkan blower 8 cm dengan variasi

kecepatan yang menggunakan adaptor untuk mengatur voltasenya.
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1.7    Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis menyusun dalam 5

bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metedologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian – penelitian dari para peneliti

terdahulu yang berkaitan dengan pemelitian yang sedang

dilakukan, dan berisi tentang teori – teori yang menunjang

penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi diagram alir penelitian, skema alat penelitian, alat –alat

yang digunakan, persiapan dan pembuatan alat penelitian, waktu

dan tempat pengambilan data, dan langkah – langkah

pengambilan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Meliputi data temperatur dan CO hasil dari pengujian tungku

briket batubara di pasaran dan tungku briket batubara hasil desain

dengan penambahan blower dengan variasi kecepatan  dan

sekaligus pembahasan data dari pengujian tersebut, dan
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menganalisa hasilnya dalam bentuk grafik hubungan antara

waktu dengan temperatur yang dihasilkan, dan grafik hubungan

CO dengan waktu.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




