
TUGAS AKHIR 

PENGARUH DINDING ISOLASI PADA TUNGKU GASIFIKASI SEKAM 
PADI TERHADAP TEMPERATUR PRMBAKARAN 

 

 

 

 

Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1 
Pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik  

Universitas muhammadiyah surakarta 

 

Disusun oleh: 

ALFAN NUR ROHMAN ADITAMA 
D200 080 021 

 

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

NOVEMBER 2012 

  



HALAMAN PENGESAHAN 

MAKALAH TUGAS AKHIR 

Makalah tugas akhir dengan judul “Pengaruh Dinding Isolasi Pada Tungku 
Gasifikasi Sekam Padi Terhadap Temperatur Pembakaran” telah disahkan oleh 
pembimbing dan koordinator sebagai syarat seminar tugas akhir dan ujian tugas 
akhir. 

 

Disusun oleh: 

Nama  : Alfan Nur Rohman Aditama 

NIM  : D200 080 021 

 

Disetujui pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 



Pengaruh Dinding Isolasi PadaTungku Gasifikasi Sekam Padi 
Terhadap Temperatur Pembakaran 

 
Alfan Nur R A, Subroto, Wijianto 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura 

E-mail: alfanaditama@ymail.com 

ABSTRAKSI 

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah di Indonesia menyebabkan 
konsumsi bahan bakar semakin meningkat. Sekam padi merupakan salah satu 
energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia ini. Sekam padi dapat diubah 
menjadi gas metana dengan proses gasifikasi. Gasifikasi merupakan proses 
pengubahan bahan bakar menjadi bentuk gas dengan cara pemanasan. Pada 
pengujian gasifikasi sekam padi ini terdapat 3 variasi dinding isolasi, yaitu serbuk 
bata, pasir dan tanah liat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan pengaruh dinding isolasi pada temperatur pembakaran dan waktu 
nyala efektif gas metana. 

Penelitian diawali dengan melakukan uji pembakaran pada variasi isolasi 
serbuk bata, pasir dan tanah liat, dengan cara membakar sekam padi dalam tungku 
gasifikasi yang disuplai udara dari fan, Kemudian diukur temperatur nyala efektif 
pembakaran, temperatur air dan mengukur temperatur dinding isolasi. Pengukuran 
temperatur dilakukan setiap 3 menit. 
 Hasil penelitian menunjukan variasi dinding isolasi berpengaruh terhadap 
temperatur pembakaran yang dihasilkan. Temperatur pembakaran pada isolasi 
serbuk bata mencapai 345,4°C, dengan temperatur isolasi sebesar 53,25°C dan 
waktu nyala efektif selama 36 menit. Isolasi pasir temperatur pembakaran mencapai 
314,75°C, dengan temperatur isolasi sebesar 61,65°C dan waktu nyala efektif 
selama 31 menit. Isolasi tanah liat temperatur pembakaran mencapai 316,96°C, 
dengan temperatur isolasi sebesar 59,54°C dan waktu nyala efektif selama 32 menit. 
Semakin rendah temperatur dinding isolasi maka akan semakin tinggi temperatur 
pembakaran yang dihasilkan dan waktu nyala efektifnya semakin lama. 
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Pendahuluan 

Latar belakang 
Pertumbuhan penduduk yang 

terus bertambah di Indonesia 
menyebabkan konsumsi bahan bakar 
yang tidak terbarukan seperti minyak 
bumi, gas alam dan batu bara semakin 
meningkat, sedangkan ketersediaannya 
semakin menipis. Hal ini memicu 
meningkatnya harga bahan bakar minyak 
saat ini. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengatasi 
permasalahan ini adalah dengan 
memanfaatkan energi terbarukan seperti 
biomas dan limbah pertanian yang 
banyak dimiliki oleh negara agraris 
seperti Indonesia.  

Melalui proses gasifikasi, energi 
didalam biomas tersebut dapat dikonversi 
menjadi gas bahan bakar, untuk itulah 
dirancang suatu alat gasifikasi biomas 
yang diberi nama tungku gasifikasi. 
Tungku gasifikasi yang dibuat merupakan 
sebuah alat yang digunakan untuk 
menghasilkan gas bahan bakar dari 
biomas sekam padi. 

Biomas yang digunakan sebagai 
bahan bakar dalam penelitian ini adalah 
sekam padi. Sebagai sumber energi 
terbarukan, sekam padi memiliki 
karakteristik tersendiri, yaitu mempunyai 
kelebihan dan kekurangan dalam hal 
penggunaannya sebagai bahan bakar. 

Sebagai makanan pokok manusia, 
tanaman padi harus di proses menjadi 
beras. Dalam proses pengolahan padi 
menjadi beras banyak ditemukan bagian 
dari bulir padi-padian (serealia) berupa 
lembaran yang kering, bersisik, dan tidak 
dapat dimakan, yang melindungi bagian 
dalam atau istilah umumnya disebut 
sekam padi. Hal inilah yang 
menyebabkan sekam padi sudah menjadi 
sampah yang terbuang sia-sia. Dengan 
memanfaatkan mudah untuk 
mendapatkanya sekam padi dapat 

dijadikan sebagai bahan bakar energi 
alternatif khususnya biomas. 

Biomas merupakan bahan hayati 
yang selama ini dianggap sebagai 
sampah. Biomas yang berasal dari 
limbah pertanian khususnya sekam padi 
ini mempunyai sifat mudah terbakar, 
tetapi pembakarannya sulit dikontrol 
(cepat habis). Maka dari itu dengan 
proses gasifikasi, sekam padi dapat 
dikonversi dari bahan bakar padat 
menjadi gas yang menghasilkan gas 
mudah dibakar. 
 
Pembatasan masalah 
a. Alat produksi gas metana dengan 

jenis thermal prosses gasification. 
b. Pengaruh dinding isolasi terhadap 

temperatur pembakaran, dan  bahan 
yang digunakan berupa sekam padi. 

c. Dinding isolasi yang digunakan 
serbuk batu bata, pasir dan tanah liat. 

d. Kecepatan udara yang digunakan 
2,82 m/s. 

e. Pada penelitian tidak dibahas 
mengenai perhitungan perpindahan 
kalor secara konduksi, konveksi dan 
radiasi. 

 
Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh dinding 

isolasi terhadap temperatur 
pembakaran. 

b. Untuk mengetahui waktu nyala efektif 
produk gas metana. 

 
Tinjauan pustaka 

Belonio (2005), merancang dan 
membuat alat gasifikasi biomas dengan 
bahan bakar sekam padi, yaitu Rice Hush 
Gas Stove (tungku sekam padi) dengan 
sistem updraft. Dengan suplai udara dari 
fan alat ini  dapat mengubah bahan bakar 
sekam padi menjadi gas metana (CH4) 
melalui proses gasifikasi, sehingga pada 
burner akan terjadi pembakaran yang 
mengeluarkan nyala api yang maksimal. 



Dengan dimensi reactor 
berdiameter dalam 150 mm, diameter 
luar 200 mm dan tinggi 350 mm dapat 
menampung sekam padi 1,3 Kg dengan  
waktu nyala api selama 45 menit. Dalam 
perancangan alat ini, fan casing, ash 
chamber, reactor dan burner gabung 
menjadi satu, maka Rice Hush Gas Stove 
Alexis T Belonio ini merupakan tungku 
gasifikasi biomas yang sederhana. 
Spesifikasi alat ini, dengan sekam 
berkapasitas penuh 1,3 Kg, waktu 
penyalaan 1,75 menit, waktu perubahan 
menjadi gas 40 detik dan total waktu 
nyala api selama 48,98 menit. 

Istanto (2008), meneliti optimasi 
produksi gas hidrogen pada proses 
reduksi arang dalam gasifikasi biomas 
sistem downdraft. Bahan bakar yang 
digunakan adalah  briket dari sekam padi 
dan serbuk gergaji kayu jati. Gasifikasi 
biomas sistem downdraft merupakan 
sistem gasifikasi yang sederhana. Gas-
gas yang dihasilkan dari gasifikasi 
biomas udara mempunyai komposisi CO, 
CO2, H2, CH4, H2O dan N2. Konsentrasi 
dari masing-masing gas sangat 
tergantung dari banyak variabel. 
Konsentrasi dari masing-masing gas 
akan berhubungan langsung dengan 
jumlah energi yang mampu dihasilkan 
dari sistem gasifikasi tersebut. Terdapat 
banyak variabel yang perlu 
diperhitungkan dalam sistem gasifikasi 
biomas sistem downdraft diantaranya 
adalah perbandingan udara bahan bakar 
(AFR) dan temperatur gas masuk. 

Reactor gasifikasi berbentuk 
silinder dengan diameter 1 m dan 
panjang 1 m. Perbandingan udara bahan 
bakar (AFR) mempunyai pengaruh yang 
besar pada komposisi gas dan 
temperatur gas dalam reactor gasifikasi. 
Semakin tinggi temperatur gas masuk 
akan meningkatkan laju reaksi gasifikasi, 
sehingga H2 banyak dikonsumsi dan CH4 
banyak diproduksi. 

Santoso (2009), menganalisa 
simulasi numerik pada perpindahan 
panas gasifikasi sekam padi. Biomas 
dapat dimanfaatkan dengan melakukan 
proses gasifikasi. Dalam teknologi 
gasifikasi proses perpindahan panas 
selalu ada sehingga perlu 
pengembangan dalam metode 
penyelesaiannya. Metode yang lebih 
cepat dan akurat sangat dibutuhkan 
untuk mendapatkan hasil penelitian, oleh 
karena itu dilakukan dengan pedekatan 
pemrograman komputer. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mempelajari analisa eksperimen dan 
simulasi numerik pada tungku gasifikasi 
berbahan bakar sekam padi. Pengujian 
eksperimen dilakukan dengan tiga variasi 
kecepatan, yaitu kecepatan I (kecepatan 
udara masuk fan 2,0 m/s), kecepatan II 
(kecepatan udara masuk fan 2,1 m/s), 
dan kecepatan III (kecepatan udara 
masuk fan 2,2 m/s). 

Hasil pengujian eksperimen 
dianalisa untuk mengetahui distribusi 
tekanan, temperatur dan efisiensi. 
Simulasi numerik dilakukan untuk 
mengetahui distribusi tekanan dan 
temperatur dalam tungku gasifikasi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa kecepatan 
udara masuk reactor dan kapasitas 
biomas berpengaruh terhadap disribusi 
tekanan. Efisiensi energi tertinggi 
didapatkan pada variasi kecepatan III, 
yaitu dengan kecepatan udara tertinggi, 
mencapai 2,2 m/s. 

 
Dasar teori 

Biogas 
Biogas adalah gas 

mudah terbakar (flammable) yang dihasil
kan dari proses fermentasi bahan-bahan 
organik oleh bakteri-bakteri anaerob 
(bakteri yang hidup dalam kondisi kedap 
udara). Pada umumnya semua jenis 
bahan organik bisa diproses untuk 



menghasilkan biogas, namun demikian 
hanya bahan organik (padat, cair) 
homogen seperti kotoran dan urine (air 
kencing) hewan ternak yang cocok 
untuk sistem biogas sederhana. 
Kandungan utama dalam biogas 
adalah metana (CH4) dan karbon 
dioksida(CO2). 

 
Gasifikasi 

Gasifikasi adalah suatu proses 
perubahan bahan bakar 
padat secara termo kimia menjadi gas, 
dimana udara yang diperlukan lebih 
rendah dari udara yang digunakan 
untuk proses pembakaran. Selama 
proses gasifikasi reaksi kimia utama yang 
terjadi adalah endotermis (diperlukan 
panas dari luar selama proses 
berlangsung). Media yang paling umum 
digunakan dalam proses gasifikasi 
adalah udara dan uap. 
 
Gas Metana 

Metana (CH4) adalah molekul 
tetrahedral dengan empat ikatan C-H 
yang berbentuk gas dengan rumus kimia 
CH4. Struktur elektroniknya dapat 
dijelaskan dengan 4 ikatan orbital 
molekul yang dihasilkan dari orbital 
valensi C dan H yang saling melengkapi. 

Gas metana dapat terbentuk 
melalui reaksi antara hidrogen  dengan 
karbon monoksida: 

Reaksi : CO + 3H2     CH4 + H2O 
Pembakaran satu molekul metana 
dengan oksigen murni akan melepaskan 
satu molekul CO2 (karbondioksida) dan 
dua molekul H2O (air): 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
Sedangkan reaksi pembakaran gas 

metana yang terjadi di alam adalah: 
CH4 + 2O2 + 7.52N2 → CO2 + 2H2O 
+ 7.52N2 + kalor 

Yang artinya untuk pembakaran 
sempurna 1 kg gas metana (CH4) 

membutuhkan 2 kg oksigen (O2) dan 7,52 
kg nitrogen (N2) yang akan menghasilkan 
1 kg karbon dioksida (CO2), 2 kg air 
(H2O), 7,52 kg nitrogen (N2) dan kalor. 
 
Metodologi penelitian 
Diagram alir penelitian 

 

 

       Gambar 1. Diagram alir penelitian 
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3. Menyalakan fan pada stop kontak, 
dengan kecepatan udara 2.82 m/s. 

4. Membuat sobekan kertas kemudian 
letakan sobekan kertas tersebut 

diatas sekam padi yang telah diisi 
pada reactor pembakaran.  

5. Membuat bara api dari sobekan 
kertas sebagai penyalaan bahan 
bakar. 

6. Mencatat lama penyalaan bahan 
bakar dari pembuatan bara api 
sampai pemasukan bara api kedalam 
reactor. 

7. Menutup reactor gasifikasi dengan 
burner. 

8. Mencatat waktu berubahnya nyala api 
sampai menjadi gas hasil dari 
gasifikasi. 

9. Menuangkan panci yang berisi air 
dengan volume tiga liter. 

10. Mencatat temperatur nyala efektif 
pembakaran, temperatur air dan 
temperatur dinding isolasi setiap 3 
menit. 

11. Ulangi percobaan yang sama dengan 
variasi dinding isolasi serbuk bata, 
pasir dan tanah liat.

 
 

 
 

Hasil dan pembahasan 
1. Rata-rata temperatur pembakaran

 

Gambar 16. Grafik perbandingan antara waktu dengan temperatur pembakaran 
isolasi serbuk bata, pasir dan tanah liat 

Gambar 16. menunjukan bahwa 
dengan isolasi serbuk bata mencapai 
temperatur pembakaran paling tinggi 
sebesar 372°C dan waktu nyala efektif 
paling lama selama 36 menit. 
Temperatur mengalami kenaikan pada 
menit ke 6 kemudian konstan sampai 

menit ke 30. Pada pembakaran dengan 
isolasi pasir dan tanah liat temperatur 
pembakaran mengalami kenaikan pada 
menit ke 6 kemudian konstan sampai 
menit ke 21, dan waktu nyala efektif 31 
menit pada isolasi pasir, 32 menit pada 
isolas tanah liat.
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2. Rata-rata temperatur dinding isolasi
 

 

Gambar 17. Grafik perbandingan antara waktu dengan temperatur dinding isolasi 
pada isolasi serbuk bata, pasir dan tanah liat

Pada gambar 17 dapat dilihat 
bahwa temperatur dinding isolasi 
konstan sampai menit ke 12, kemudian 
mengalami kenaikan secara konstan 
setelah menit ke 12. Pada isolasi 
serbuk bata kenaikan temperatur 
sampai menit ke 33 sebesar 83°C, 
Pada isolasi pasir temperatur isolasi 
mengalami kenaikan temperatur 
sampai menit ke 27 sebesar 89°C, 
sedangkan pada isolasi tanah liat 
mengalami kenaikan temperatur 
sampai menit ke 24 sebesar 88°C. 

Dalam variasi dinding isolasi ini, 
rata-rata temperatur isolasi serbuk bata 
sebesar 53,25°C, isolasi pasir 61,65°C 
dan rata-tata temperatur isolasi tanah 
liat 59,54°C. Dengan dinding isolasi 
serbuk bata mencapai temperatur 
isolasi paling rendah dan waktu nyala 
efektif paling lama. 
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53,25°C. Pada isolasi pasir selama 
31 menit, dengan temperatur isolasi 
61,65˚C. Dan pada isolasi tanah liat 
waktu nyala efektif selama 32 menit 
dengan temperatur isolasi sebesar 
59,54˚C. Semakin rendah 
temperatur dinding isolasi maka 
waktu nyala efektifnya akan 
semakin lama. 
 

Saran 
Setelah melakukan pengujian 

pembakaran pada tungku gasifikasi 
sekam padi dengan variasi dinding 
isolasi serbuk batu bata, pasir dan 
tanah liat, maka disarankan sebagai 
berikut : 
a. Pemakaian  tungku gasifikasi 

sekam padi ini hendaknya 
diruangan yang berventilasi atau 
ditempat terbuka. 

b. Pada saat pengujian pembakaran 
hendaknya dilakukan ditempat 
yang berangin stabil dan tidak 
berangin kencang. 

c. Perlu dilakukan penekanan saat 
pengisian material isolasi pada 
dinding isolasi. 

d. Perlu ditambah variasi pada dinding 
isolasi seperti gas bull dan 
alumunium foil, karena masih 
banyak kalor yang terbuang. 
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