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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja dari 

tungku pembakaran menggunakan air heaters pipa parallel dengan variasi 

kecepatan udara terhadap pengaruh temperatur tungku, temperatur gas 

buang, temperatur air pendidihan, laju kebutuhan bahan bakar, dan 

efisiensi thermal persatuan waktu dengan menggunakan bahan bakar 

sekam padi. 

 Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian pengaruh 

temperatur tungku, temperatur gas buang, temperatur air pendidihan, laju 

kebutuhan bahan bakar, dan efisiensi thermal tungku persatuan waktu 

menggunakan air heaters pipa parallel yang berbahan bakar sekam padi 

dengan variasi kecepatan udara 13 m/s, 15 m/s, 17 m/s.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kecepatan udara 

mempengaruhi besarnya temperatur pembakaran tungku, waktu 

pendidihan air, laju kebutuhan bahan bakar, efisiensi termal pada tungku 

persatuan waktu. Temperatur tungku tertinggi diketahui pada kecepatan 

udara 13 m/s, dengan temperatur 820oC, pada waktu 120 menit, 

temperatur gas buang tertinggi diketahui pada kecepatan udara 15 m/s, 

dengan temperatur 340oC, pada waktu 100 menit, temperatur pendidihan 

air tercepat diketahui pada kecepatan udara 17 m/s dengan waktu 100 

menit yang mendidih pada suhu 98oC, kebutuhan bahan bakar paling 

sedikit diketahui pada kecepatan udara 13 m/s dengan kebutuhan 20,25 

kg, dengan waktu 190 menit, efisiansi thermal tungku tertinggi diketahui 

pada kecepatan udara 13 m/s, yaitu 75,8%. 

Kata Kunci: Tungku   Pembakaran,   Sekam   Padi,  Variasi Kecepatan 

Udara, Efisiensi  Thermal  Tungku. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

 Sumber energi digolongkan menjadi dua yaitu sumber energi yang 
dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. 
Sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan bahan bakar yang 
tidak dapat diperbaharui untuk keperluan industri, transportasi, dan 
keperluan rumah tangga. Padahal ketersedian bahan bakar tersebut 
makin lama makin menipis sehingga nilai ekonomisnya semakin tinggi dan 
sulit terjangkau. Dari ketiga sektor pengguna bahan bakar tersebut sektor 
rumah tanggalah yang paling merasakan dampak langsung kelangkaan 
dan kenaikan harga bahan bakar. 

Untuk mengurangi beban masyarakat khususnya dipedesaan yang 
masih sangat tergantung dengan bahan bakar minyak bumi dibutuhkan 
energi alternatif yang bisa diperbaharui murah dan mudah didapatkan 
disekitar mereka. Contohnya serbuk gergaji, sekam padi, kayu bakar dan 
lain-lain. Bahan bakar tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk 
menjadi bahan bakar alternatif di masyarakat pedesaan. 

Negara Indonesia banyak terdapat industri kecil seperti industri tahu, 
industri tempe dan lainnya. Kebanyakan dalam proses memasak masih 
menggunakan  tempat tungku pembakaran sederhana yang bentuk dan 
modelnya belum pernah ada teorinya, hanya berdasarkan pembuatan dari 
nenek moyang dan turun menurun sampai sekarang.  

Dalam proses memasak pada pengolahan tahu, kebanyakan 
industri kecil menggunakan sekam padi sebagai bahan bakarnya. Banyak 
sedikitnya uap panas hasil perebusan air pada ketel yang menentukan 
cepat atau tidak proses pemasakan. Akan  tetapi dengan tungku yang 
pakai sekarang, panas yang dihasilkan untuk merebus air masih kurang 
maksimal, dikarenakan tidak berpusatnya api dan kurang stabilnya api 
yang dihasilkan. 

Dengan mendesain ulang tungku yang lebih efisien, diharapkan 
panas yang dihasilkan dapat terpusat pada ketel, sehingga panas yang 
dihasilkan lebih besar dan stabil agar air cepat menguap, sehingga dapat 
menekan biaya produksi dan menghemat bahan bakar yang dipakai 
tentunya. 

Rumusan Masalah 

Menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan air heaters pipa 
parallel terhadap kinerja tungku pembakaran menggunakan  variasi 
kecepatan udara terhadap : 
1. Temperatur Tungku 
2. Temperatur Gas Buang 
3. Temperatur Pendidihan Air 
4. Laju Kebutuhan Bahan Bakar 
5. Efisiensi Thermal Tungku 
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Batasan Masalah 
1. Rincian tentang perhitungan rancangan tungku diabaikan. 
2. Kondisi temperatur udara sekitar dianggap seragam. 
3. Menggunakan desain dengan laluan air heaters pipa parallel. 
4. Bahan bakar yang digunakan adalah sekam padi. 
5. Rincian tentang perhitungan variasi kecepatan udara diabaikan. 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui bagaimana kinerja dari tungku pembakaran 

menggunakan air heaters pipa parallel dengan variasi kecepatan udara 
meliputi : 
1. Temperatur Tungku  
2. Temperatur Gas Buang  
3. Temperatur Pendidihan Air  
4. Laju Kebutuhan Bahan Bakar  
5. Efisiensi Thermal Tungku 

TINJAUAN PUSTAKA 
Irvan (2007), Sekam atau kulit terluar dari gabah padi saat ini masih 

belum dimanfaatkan secara optimal, para petani hanya memanfaatkannya 
untuk bahan baku makanan ternak juga sebagai pengisi dan pembakar bata 
merah. Tidak hanya itu, produk limbah pertanian ini dapat menjadi energi 
alternatif yang ramah lingkungan. Dengan merancang suatu alat 
reaktor gasifikasi sekam dalam bentuk yang praktis dan murah, sehingga 
mudah terjangkau oleh masyarakat luas. 

Dari perancangan dihasilkan sebuah rangkaian sistem mekanisme 
dengan pemakaian motor listrik ¼ HP; 1410 rpm direduksi oleh sistem puli 
sabuk diteruskan pada reduser juga sepasang roda gigi kerucut melalui 
poros sehingga menghasilkan putaran kipas penyapu sebesar 10 rpm. 
Sedangkan efisiensi pemisahan siklon yang didapat sebesar 99,7 persen 
dan daya gas pada burner  yang dihasilkan sebesar 40 kW. 

Mastuti endang (2005), sekam padi adalah salah satu limbah 
pertanian mengandung selulosa, asam oksalat bisa menjadi diproduksi 
dari bahan ini dengan beberapa pengujian reaksi kimia, curah hujan, 
acidification dan kristalisasi. Sekam padi berisi 52,5 % dari selulosa dan 
12,03 % air, bisa menjadi diubah menjadi asam oksalat dengan alkalin 
proses. 

Percobaan dilaksanakan dalam sebuah tiga kaca pipih yang 
dilengkapi dengan sebuah termometer, mixer, dan pemanas dengan 
variasi larutan NaOH 0,5 s/d 5,5n, dengan waktu variasi memasak 30 s/d 
105 menit. Hasil percobaan menggunakan 250 ml larutan NaOH 3,5n 
selama 75 menit, pada suhu didih larutan dengan pengadukan 225 rpm 
untuk setiap 25 gram sekam padi. Konversi asam oksalat yang dihasilkan 
sebesar 0,8417 atau 44,1907 % dari berat sekam padi, reaksi hidrolisis 
dengan larutan NaOH mengikuti reaksi orde waktu 30 s/d 75 menit dan 
harga k = 0,01 menit. 
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Nawafi. dkk (2010), melakukan penelitian perbandingan pendidihan 6 
liter air dengan berbagai bahan bakar pembakaran sekam yang dapat 
mencapai 3300 kcal dan bulk densitas 0,100 g/ml serta konduktivitas 
panas 0,068 kcal. Percobaan dalam pengujian ini menggunakan tungku 
sekam skala industry IPB, membandingkan  hasil penelitian dari perlakuan 
pemasakan air dengan massa air 50 liter, 100 liter, 150 liter dengan 
metode boiler, dan dengan metode non boiler hasil perlakuan pemasakan 
air dengan massa air 50 liter, 100 liter, 150 liter. 

Hasil penelitian diketahui pemasakan air dengan sistem boiler lebih 
efisien dibandingakan dengan pemasakan air dengan sistem non boiler. 
hasil pemasakan air 50 liter efisiensinya 22,18 %, pemasakan air 50 liter 
dengan sistem non boiler efisiensinya 20,47 %, memaskan air 100 liter 
dengan sistem boiler, efisiensinya adalah 19,23% sedangkan pemasakan 
air dengan  sistem non boiler, efisiensinya 17,54 %. Pemasakan air 150 
liter dengan sistem boiler, efisiensinya 21,26 % sedangkan pemasakan air 
150 liter dengan sistem non boiler, efisiensinya 21,04%. 

 

Proses Pembakaran 
Pembakaran merupakan oksidasi cepat bahan bakar disertai dengan 

produksi panas, atau panas dan cahaya. Untuk dapat menghasilkan 
pembakaran yang sempurna, diperlukan adanya jumlah oksigen yang 
memadai. Oleh karenanya, sejumlah sistem pembakaran menggunakan 
pola udara yang berlebih (excess air) untuk mendapatkan jumlah oksigen 
yang sesuai kebutuhan. Keberadaan udara yang berlebih ini, selain dapat 
menjamin terjadinya proses pembakaran yang lebih sempurna, juga dapat 
menurunkan temperatur total pembakaran. Hal ini dapat terjadi karena 
komposisi udara yang tidak hanya mangandung oksigen (komposisi 
oksigen di udara kurang lebih 21% volume), tetapi juga unsur-unsur yang 
lain seperti nitrogen dan uap air. Oleh karena itu, jumlah udara yang tepat 
dapat menjamin terjadinya pembakaran yang lebih sempurna, sekaligus 
didapatkan temperatur total pembakaran yang maksimal. 

Hampir 79% udara (tanpa adanya oksigen) merupakan nitrogen, dan 
sisanya merupakan elemen lainnya. Nitrogen dianggap sebagai 
pengencer yang menurunkan suhu yang harus ada untuk mencapai 
oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran. Nitrogen mengurangi 
efisiensi pembakaran dengan cara menyerap panas dari pembakaran 
bahan bakar dan mengencerkan gas buang. Nitrogen juga mengurangi 
transfer panas pada permukaan alat penukar panas, juga meningkatkan 
volum hasil samping pembakaran, yang juga harus dialirkan melalui alat 
penukar panas sampai ke cerobong. 

Nitrogen ini juga dapat bergabung dengan oksigen (terutama pada 
suhu nyala yang tinggi) untuk menghasilkan oksida nitrogen (NOx), yang 
merupakan pencemar beracun. Karbon, hidrogen dan sulfur dalam bahan 
bakar bercampur dengan oksigen di udara membentuk karbon dioksida, 
uap air dan sulfur dioksida, melepaskan panas masing-masing 8.084 kkal, 
28.922 kkal dan 2.224 kkal. Pada kondisi tertentu, karbon juga dapat 
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Bunga api 

bergabung dengan oksigen membentuk karbon monoksida, dengan 
melepaskan sejumlah kecil panas (2.430kkal/kg karbon). Karbon terbakar 
yang membentuk CO2 akan menghasilkan lebih banyak panas per satuan 
bahan bakar dari pada bila menghasilkan CO atau asap. 

Proses pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dengan 
oksigen (O2) dari udara. Hasil pembakaran yang utama adalah 
karbondioksida (CO2), uap air (H2O), dan disertai energi panas. 
Sedangkan hasil pembakaran yang lain adalah karbonmonoksida (CO), 
abu (ash), NOx atau SOx, tergantung jenis bahan bakarnya. Reaksi kimia 
dari proses pembakaran adalah sebagai berikut: 
C    + O2    CO2   + panas dari bahan bakar  udara 

2H2+ O2    2H2O + panas dari bahan bakar udara. 

Bahan bakar + Jumlah udara         Karbondioksida + Uap air + Nitrogen 
dan gas-gas lainnya (kecuali oksigen) 

Komposisi Bahan Bakar 
Sekam padi adalah kulit terluar dari gabah yang banyak terdapat di 

penggilingan padi. Sekam padi sendiri merupakan lapisan keras yang 
membungkus kariopsis butih gabah yang terdiri dari dua belahan yaitu 
lemma dan pelea yang saling bertautan. 
Tabel 1. Komposisi Kimia Sekam menurut DTC-IPB 

Komponen Kandungan (%) 
Kadar air  9,02  

Protein kasar  3,03  

Lemak  1,18  

Serat Kasar  35,68  

Abu  17,17  

Karbohidrat dasar  33,71  

Karbon  1,33 

Hidrogen  1,54  

Oksigen  33,64  

Silika  16,98  

Sumber : Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2008) 
 
Karakteristik kandungan pada komposisi campuran pembakaran 
Sifat fisika sekam padi sebagai berikut :  
Berat molekul  : 41240 gram/mol  
Nama kimia  : Polisakarida (C6H10O5 ) (Endang Mastuti W,2005) 

Nilai kalor  sekam padi : 3.300 Kkal/kg (Ir. Dorlan Sipahutar)        
Sifat kimia sekam padi sebagai berikut 
1. Reaksi pembakaran sempurna teoritis sekam padi menghasilkan gas 

karbondioksida dan uap air. 
Reaksi:  
 
C6H10O5 + 6O2              6CO2 +5H2O ……………………………….(1) 
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Bunga api 

 
2. Reaksi pembakaran sempurna sekam padi di alam terdapat kandungan 

nitrogen yang berasal dari udara pembakaran. 
 

Reaksi:  
 

C6H10O5 + 6 (1O2 + 3,76N2)                  6CO2 + 5H2O+19,56N2 + heat.(2) 

 

Kalor 
Dari hasil percobaan yang sering dilakukan besar kecilnya kalor yang 

dibutuhkan suatu benda (zat) bergantung pada 3 faktor sebagai berikut:  
1. massa zat 
2. jenis zat 
3. perubahan suhu 

 
Kalor pada suhu antara 270 s/d 1000 dapat dicari dengan persamaan 

sebagai berikut : 
   Q = m . cp . ΔT............................................................................(3) 
Dimana : 
   Q = Kalor yang dibutuhkan (kJ) 
   m = massa benda (kg) 
   cp = kalor jenis air = (4,186 kJ/kgoC) 
   ΔT = (t2-t1) perubahan suhu (oC) 
 

Kalor pada saat air mendidih dapat dicari dengan persamaan 
sebagai berikut : 
    Q  = muap . hfg ……………………………………………………………………………..…..(4) 
atau 
    Q  = muap . HHV...........................................................................(5) 
Dimana : 
   Q  = Kalor yang dibutuhkan (kJ) 
   muap  = massa uap hasil drum (kg) 
   hfg = panas uap laten (kJ/kg) 
 HHV = Nilai kalor tertinggi (kJ) 
 

muap dapat diketahui dari volume air yang berubah menjadi uap pada 
ketel dengan persamaan sebagai berikut :

 
 

   vtot = va - vb ………………………………………………..……….....(6) 
Dimana : 
   vtot  = volume air berubah manjadi uap (m3) 
   va = volume air awal  (m3) 
   vb = volume air akhir  (m3) 

 
Diketahuinya vtot, sehingga muap dapat dicari dengan persamaan 

sebagai berikut : 
   muap  = ρ . vtot……………………………………………………..……..(7) 
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Dimana : 
   muap = masa uap drum (kg) 
   ρ = massa jenis uap air (100o C = 0,598 kg/m3) 
   vtot = volume air berubah manjadi uap (m3) 

Kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :   
(Syamsir, 1988;47) 
   Qf = Wf . (LHV) . ηf ......................................................................(8) 
Keterangan : 
   Qf  = Kalor yang dihasilkan (kJ) 
   Wf = Pemakaian Bahan Bakar (kg) 
  LHV = Nilai kalor terendah (kJ/kg) 
   ηf  = Efisiensi dapur 0,90 s/d 0,97 

METODOLOGI PENELITIAN 
Tahapan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Selesai 

Pembuatan desain 

alat 

 
Pembuatan alat 

Uji coba alat dengan bahan bakar sekam  

Analisis data dan 

penarikan kesimpulan 

Pengujian 1 
pengambilan data 

temperatur, 
pengurangan volume 

air, penggunaan 
bahan bakar,  dengan 

variasi kecepatan 
udara 13 m/s 

Pengujian 1 
pengambilan data 

temperatur, 
pengurangan volume 

air, penggunaan 
bahan bakar,  dengan 

variasi kecepatan 
udara 15 m/s 

Pengujian 1 
pengambilan data 

temperatur, 
pengurangan volume 

air, penggunaan 
bahan bakar,  dengan 

variasi kecepatan 
udara 17 m/s 
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Instalasi Pengujian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan gambar: 
1.  Blower 7.  Cerobong asap 
2.  Pintu depan pembakaran 8.  Tangki drum 
3.  Pintu atas pembakaran 9.  Thermokopel 1 
4.  Tangga turunnya bahan bakar  10.Thermokopel 2  
5.  Pipa parallel  11.Thermokopel 3 
6.  lubang keluar asap  
  
Cara kerja dari tungku tersebut : 

Kinerja dari tungku tersebut dimulai dari proses pembakaran ruang 
bakar, yang bahan bakarnya masuk melalui lubang masukan atas yang 
kemudian turun melalui tangga turunan, aliran udara yang dihembuskan 
dari blower melalui pipa parallel yang mengelilingi ruang bakar kemudian 
dialirkan ke pintu depan pembakaran berfungsi membantu mempercepat 
proses pembakaran bahan bakar.  

Energi kalor dari proses pembakaran bahan bakar dari sekam padi 
digunakan untuk menaikkan suhu temperatur air yang ada pada drum 
sehingga air yang ada dalam drum akan mendidih dan menghasilkan uap 
panas. Uap panas hasil perebusan akan dipergunakan unuk proses 
pengolahan bahan makanan, asap hasil pembakaran akan keluar melaui 
cerobong. 

Gambar 2. Instalasi Tungku Pembakaran 

1 2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Bahan Penelitian 
Sekam padi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Sekam padi 
   
Peralatan  
1. Stopwatch  4. Anemometer Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gambar 4. Stopwatch       Gambar 7. Anemometer Digital 
 

2. Timbangan manual 5. Thermokopel 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 5. Timbangan manual        Gambar 8. Thermokopel 

3. Blower  6. Tungku pembakaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gambar 6. Blower 
 

 

Gambar 9. Tungku Pembakaran  
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7. Drum air 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Mengisi air pada tangki air  sampai 80-90% dari volume tangki (m3)  
2. Menyalakan blower dan mengukur kecepatan udara yang 

dihembuskan dengan anemometer (m/s). 
3. Membuat bara api dari serutan kayu dan sekam padi. 
4. Menimbang bahan sekam padi yang akan digunakan sebagai bahan 

bakar penelitian dengan timbangan manual sebanyak 0,633 kg tiap 6 
menit. 

5. Memulai proses perebusan air dan mencatat waktu awal penyalaan 
dengan Stopwatch (menit). 

6. Mengukur temperatur (oC) mulai dari tungku pembakaran, drum air, 
cerobong atas setiap 20 menit sekali sampai air mendidih. 

7. Mencatat waktu air mendidih Stopwatch (menit) 
8. Mengukur  temperatur (oC) setelah air mendidih pada drum mulai dari 

tungku pembakaran, drum air, cerobong atas dengan thermokopel 
yang selanjutnya direduksikan menjadi angka oleh thermokopel raider. 

9. Mengukur temperatur (oC) setelah air mendidih 20 menit sesudahnya 
sampai 60 menit mulai dari tungku pembakaran, drum air, cerobong 
atas dengan thermokopel yang selanjutnya direduksikan menjadi 
angka oleh thermokopel raider. 

10. Mencatat waktu berakhirnya proses pembakaran dengan Stopwatch 
(menit).  

11. Mematikan api dan mengukur berat dari abu sekam hasil pembakaran 
(kg) dan mengukur volume air isian ketel (m3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Drum air  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan 

didapatkan perbedaan temperatur dan waktu pada setiap percobaan :

1. Temperatur Tungku 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Hubungan antara temperatur tungku dengan waktu 

selama proses pengujian 
 

Dari gambar 11. diketahui bahwa hubungan antara   temperatur 
tungku dengan waktu selama proses pengujian, menunjukkan 
peningkatan temperatur pada setiap menitnya. Suhu terendah pada awal 
proses pengujian diketahui pada kecepatan udara 15 m/s dengan 
temperatur 430oC, pada waktu 20 menit pertama. Dengan bertambahnya 
waktu, suhu tungku meningkat sampai batas tertinggi yang diketahui pada 
kecepatan udara 13 m/s, dengan temperatur 820oC, pada waktu 120 
menit, kemudian suhu mengalami ketidakstabilan. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa temperatur tungku tidak 
menunjukkan perbedaan suhu yang signifikan, meskipun dengan variasi 
kecepatan udara yang berbeda, dikarenakan udara yang dihembuskan 
masih terlalu kecil, akan tetapi dari hasil percobaan diketahui bahwa 
semakin tinggi kecepatan udara yang dihembuskan, menjadikan tempertur 
tungku semakin rendah. 
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2. Temperatur Gas Buang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Gambar 12.   Hubungan antara temperatur gas buang dengan waktu 
selama proses pengujian 

Dari gambar 12. diketahui bahwa hubungan antara   temperatur gas 
buang dengan waktu selama proses pengujian terjadi ketidakstabilan oleh 
gas hasil pembakaran. Pada 20 menit pertama rata-rata  suhu pada 
masing-masing percobaan menunjukkan nilai yang hampir sama, yaitu 
diketahui antara temperatur 195oC s/d 197oC, kemudian gas hasil 
pembakaran terjadi ketidakstabilan. Temperatur tertinggi pada gas hasil 
pembakaran diketahui pada kecepatan udara 15 m/s, dengan temperatur 
340oC, pada waktu 100 menit. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa temperatur gas hasil 
pembakaran mengalami ketidakstabilan, ini menunjukkan terlalu banyak 
atau terlalu sedikitnya jumlah suplay udara (udara sekunder) pembakaran 
sangat mempengaruhi, jika suplay udara sedikit akan mengakibatkan tidak 
terbakarnya bahan bakar dan terbentuknya karbon monoksida (CO), 
hidrosil (OH), aldehida (RCHO), dan nitrogen (N2). Nitrogen ini juga dapat 
bergabung dengan oksigen (terutama pada suhu nyala yang tinggi) untuk 
menghasilkan oksida nitrogen (NOx), yang merupakan pencemar beracun 
pada gas buang. 
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3. Temperatur Pendidihan Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 13.  Hubungan   antara   temperatur Pendidihan air dengan 
waktu selama proses pengujian 

 
Dari gambar 13. diketahui bahwa hubungan antara   temperatur 

pendidihan air dengan waktu selama proses pengujian, memerlukan 
waktu yang berbeda-beda. Waktu untuk mendidihkan air yang terlama 
diketahui pada kecepatan udara 13 m/s adalah 130 menit yang mendidih 
pada suhu 97oC, sedangkan waktu pendidihan paling cepat diketahui 
pada kecepatan udara 17 m/s dengan waktu 100 menit yang mendidih 
pada suhu 98oC. suhu yang dicapai dalam percobaan cenderung stabil 
yaitu dengan tekanan 1 atm. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa bila tekanan udara kurang dari 
1 atmosfer, maka zat cair dapat mendidih di bawah titik didih normalnya 
dan kenaikan tekanan pada permukaan air akan menaikkan atau 
menurunkan titik didihnya, jadi titik didih zat bergantung pada tekanan 
udara di atas permukaan zat itu. Lamanya zat cair mendidih dipengaruhi 
juga oleh besar volume zat cair tersebut, besar atau lebarnya volume 
penampang tempat pendidihan. Pendidihan lebih cepat jika tempat 
penampang lebih pendek tetapi diameternya besar, dibanding tempat 
penampang yang tinggi tetapi diameternya kecil. 
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4. Laju Kebutuhan Bahan Bakar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 14. Hubungan antara laju kebutuhan bahan bakar dengan 
waktu selama proses pengujian. 

 
Dari gambar 14. diketahui bahwa hubungan antara   laju kebutuhan 

bahan bakar dengan waktu, memerlukan bahan bakar yang berbeda-beda 
pada setiap pengujian.  Pemakaian Bahan bakar yang paling sedikit 
diketahui pada kecepatan udara 13 m/s dengan kebutuhan 20,25 kg, 
dengan waktu terlama yaitu 190 menit, yang tiap 6 menitnya 
menghabiskan 0,633 kg bahan bakar, sedangkan pemakaian bahan bakar 
terbanyak diketahui pada kecepatan udara 17 m/s yaitu 24 kg, dengan 
waktu tercepat 160 menit, yang tiap 6 menitnya menghabiskan 0,889 kg 
bahan bakar. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa laju kebutuhan bahan bakar 
pada setiap pengujian berbeda - beda, dikarenakan kebutuhan bakar itu 
dipengaruhi oleh banyaknya zat yang akan dididhkan untuk mencapai titik 
didih, semakin banyak zat yang akan dididihkan maka semakin banyak 
pula bahan bakar yang dibutuhkan dalam pembakaran. Tidak terpusatnya 
titik api dan kesatabilan api, juga akan membutuhkan waktu yang lama 
dalam proses pembakaran. 
 
Efisiensi tungku 
1. Pengujian  Untuk  Mendidihkan Air  

Waktu dan bahan bakar yang digunakan untuk mendidihkan 1 liter 
air dapat diketahui dari tabel berikut : 
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Tabel 2. Tabel uji pendidihan air 

Kecepatan 
udara (m/s) 

Waktu mendidih 
(detik) 

Laju Bahan Bakar 
(kg/jam) 

13 7800 6,33 

15 7200 7,5 

17 6000 8,89 

 
2. Pengujian Untuk Merubah Air Menjadi Uap 

Waktu dan bahan bakar yang digunakan untuk merubah air 
menjadi uap dapat diketahui dari tabel berikut : 

 
Tabel 3. Tabel pengujian merubah air menjadi uap 

 
 
Efisiensi Thermal Pada Tungku  
1. Kalor pendidihan air 

Kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air pada percobaan, 
diketahui dari tabel berikut : 

 
 Tabel 4. Tabel kalor pendidihan air  

 
 
 
 
 
 
 

2. Kalor  untuk  merubah  air menjadi uap 
Kalor yang diperlukan untuk merubah air menjadi uap pada 

percobaan, diketahui dari tabel berikut : 
 
Tabel 5. Tabel kalor merubah air menjadi uap  

 
 
 

Kecepatan 
udara (m/s) 

Waktu 
(detik) 

Laju Bahan Bakar 
(kg/jam) 

Jumlah penguapan 
(kg uap) 

13 3600 6,33 2,1 

15 3600 7,5 2,5 

17 3600 8,89 3,1 

Kecepatan 
udara (m/s) 

Massa 
(kg) 

Cp   
(kJ/kgoC) 

ΔT   
(oC) 

Kalor (kJ) 

13 51 4,186 70 14994 

15 51 4,186 72 15442,4 

17 51 4,186 71 15208,2 

Kecepatan 
udara (m/s) 

vtot  
(m3) 

ρuap air 

(kg/m3) 
m   

(kg uap) 
hfg 

(kj/kg) 
Kalor (kJ) 

13 2,1 0,598 1,256 2257 2834,3 

15 2,5 0,598 1,495 2257 3374,2 

17 3,1 0,598 1,854 2257 4184 
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3. Kalor Hasil Pembakaran Bahan Bakar  
Kalor  yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, diketahui 

dari tabel berikut : 
Tabel 6. Tabel kalor hasil pembakaran 

Kecepatan 
udara (m/s) 

Jumlah BB 
(kg) 

LHV 
(kJ/kg) 

ηf 
Kalor 
(kJ) 

Waktu pembakaran 

(detik) 

13 20,25 1415 0,95 27221,1 11400 

15 22,5 1415 0,95 30245,6 10800 

17 24 1415 0,95 32262 9600 

 
4. Grafik Perbandingan Nilai Daya Hasil Pengujian  

Dari gambar disamping diketahui bahwa  daya  yang  dibutuhkan  
selama  proses  pengujian,  menunjukkan  nilai yang    berbeda  -  beda   
untuk   proses pembakaran. Hal tersebut menunjukkan  bahwa semakin 
tinggi kecepatan udara  semakin besar pula daya yang diperlukan 
persatuan waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Efisien Thermal Tungku 
Efisiensi thermal tungku diperoleh dari hasil percobaan, dapat 

dicari dari persamaan berikut, yaitu : 
 

 
 

Kecepatan 13 m/s Kecepatan 15 m/s Kecepatan 17 m/s 

%100
bakarbahandihasilkanyangDaya

terpakaiyangDaya
th %100




bakarbahandihasilkanyangDaya

DayaDaya penguapanpendidihan



17 
 

Tabel 7. Tabel efisiensi thermal tungku  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dari hasil perhitungan kalor untuk mencari efisiensi thermal tungku 
pada setiap pengujian, diketahui memiliki nilai yang berbeda-beda. 
Efisiensi themal tungku tertinggi diketahui pada kecepatan  13 m/s dengan 
nilai 75,8%, sedangkan efisinsi thermal tungku terendah diketahui pada 
kecepatan 17 m/s dengan nilai 68,8%. Dari hasil pengujian diketahui 
bahwa udara dengan kecepatan rendah efiensi thermalnya lebih baik 
dibanding dengan kecepatan udara yang lebih tinggi, yang menjadikan 
efisiensi thermalnya lebih kecil. 
 

PENUTUP 
Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tungku pembakaran dengan variasi kecepatan 
udara yang berbeda-beda ditarik beberapa kesimpulan diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengujian antara temperatur tungku dengan waktu selama 

proses pengujian, diketahui temperatur tertinggi yaitu pada kecepatan 
udara 13 m/s, dengan temperatur 820oC, pada waktu 120 menit. 

2. Dari hasil pengujian antara temperatur gas buang dengan waktu 
selama proses pengujian, diketahui temperatur tertinggi yaitu pada 
kecepatan udara 15 m/s, dengan temperatur 340oC, pada waktu 100 
menit.  

3. Dari hasil pengujian antara temperatur pendidihan air dengan waktu 
selama proses pengujian, diketahui waktu tercepat untuk mendidihkan 
air yaitu pada kecepatan udara 17 m/s dengan waktu 100 menit yang 
mendidih pada suhu 98oC. 

4. Dari hasil pengujian antara laju kebutuhan bahan bakar dengan waktu 
selama proses pengujian, diketahui bahan bakar yang dipergunakan 
paling sedikit yaitu pada kecepatan udara 13 m/s dengan kebutuhan 
20,25 kg, dengan waktu 190 menit. 

5. Dari hasil pengujian diketahui efisiansi thermal tungku yang tertingi 
pada kecepatan udara 13 m/s, yaitu 75,8% 

 
 
 
 
 
 

Kecepatan 
udara (m/s) 

Daya 
Pendidihan 

(J/s) 

Daya 
Penguapan 

(J/s) 

Daya yang 
dihasilkan BB 

(J/s) 
th (%) 

13 1858,208  787,317  3489,88  75,8  

15 2144,778  937,282  4200,78  73,4  

17 2534,7  1162,23  5377  68,8  
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