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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaruh 
kinerja dari tungku menggunakan Variasi Air Heater Dan Tanpa Air Heater 
meliputi kinerja tungku, kalor hasil pembakaran, 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 bahan bakar sekam padi dengan Variasi Pembakaran Air 
Heater Dan Tanpa Air Heater. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembakaran Mengunakan Air 
Heater Dan Tanpa Air Heater mempengaruhi besarnya temperatur 
pembakaran tungku, waktu pendidihan air, laju kebutuhan bahan bakar, 
efisiensi termal pada tungku persatuan waktu. Temperatur tungku dan 
temperatur gas buamg tertinggi pada variasi Air Heater 884oC pada waktu 
120 menit,  temperatur pendidihan air tercepat diketahui pada Variasi Air 
Heater dengan waktu 60 menit yang mendidih pada suhu 98oC, kebutuhan 
bahan bakar paling sedikit diketahui pada Variasi Pembakaran Air Heater 
dengan kebutuhan 14.75 kg, dengan waktu 60 menit, efisiansi thermal 
tungku tertinggi diketahui pada Variasi Pembakaran Air Heater, yaitu 78%. 

 

Kata Kunci: Tungku   Pembakaran,   Sekam   Padi,  Variasi 
Penguapan,  Efisiensi  Thermal  Tungu. 
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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 dipakai 
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 

pengembangan bejana penguap 
dengan Pipa Api mengunakan 
variasi Air Heater dan Tanpa Air 
Heater terhadap : 
1. Temperatur Tungku 
2. Temperatur Gas Buang 
3. Temperatur Pendidihan Air 
4. Laju Kebutuhan Bahan Bakar 
5. Efisiensi Thermal Tungku 
 

Batasan Masalah 
1. Rincian tentang perhitungan 

rancangan tungku diabaikan. 
2. Kondisi temperatur udara sekitar 

dianggap seragam. 
3. Rincian tentang Perhitungan 

bejana Pipa Api diabaikan. 
4. Bahan bakar yang digunakan 

adalah sekam padi. 
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5. Rincian tentang perhitungan 
variasi kecepatan udara 
diabaikan. 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui bagaimana 

kinerja dari tungku dengan variasi 
pembakaran Air Heater dan Tanpa 
Air Heater meliputi : 
1. kalor hasil pembakaran  
2. Kebutuhan Bahan Bakar 
3. Efisiensi Thermal Tungku 

TINJAUAN PUSTAKA 
Bulgan menjelaskan (2009), 

tungku pembakaran selain dinilai 
efektif, efisien, juga aman bagi 
masyarakat dan lingkungan. 
Sebab, tungku pembakaran 
sampah tidak menggunakan 
minyak tanah dan debu dari bekas 
pembakaran juga bisa digunakan 
untuk pupuk. Lebih lanjut bulgan 
menjelaskan saringan ini berfungsi 
agar debu hasil pembakaran dapat 
turun ke bagian bawah tungku 
selain agar oksigen dapat masuk 
ke ruang pembakaran sehingga 
bara api tidak mati dan asap yang 
dihasilkan pun tidak banyak.  
”Semakin banyak udara masuk 
maka proses pembakaran lebih 
cepat dan polusi asap semakin 
sedikit,” ucapnya. 

Irzaman (2008) mengatakan, 
dibandingkan minyak tanah dan 
gas, tungku dengan bahan bakar 
sekam padi jauh lebih murah. 
Untuk proses memasak selama 9-
12 jam diperlukan tiga karung 
sekam yang dijual dengan harga 
Rp3.000 per karung isi 10 kg. Nilai 
energi sekam memang lebih 
rendah dibanding briket batu bara 
muda yang mengandung energi 
5.500 kkal/kg, minyak tanah 8.900 
kkal/liter, dan elpiji 11.900 kkal/kg. 

Sedangkan panas pembakaran 
sekam hanya 3.300 kkal/kg. 

Sri Susilo dan Soeroso 
(2008). Pemerintah selama kurun 
waktu tahun 2005 – 2008 telah 
menaikkan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 
3 kali, yaitu pada bulan Maret 2005, 
Oktober 2005, dan Mei 2008. BBM 
yang disubsidi pemerintah adalah 
minyak tanah, solar, dan premium. 
Sejak bulan Agustus 2005 
pemerintah menetapkan BBM 
bersubsidi hanya untuk sektor 
rumah tangga dan sektor 
transportasi, termasuk untuk usaha 
mikro, kecil, dan menengah ( 
UMKM ). Untuk industri pengolahan 
skala menengah dan besar 
dikenakan harga BBM non-subsidi, 
yaitu harga BBM yang mengikuti 
pergerakan harga minyak mentah 
(crude oil) dunia. Kenaikan harga 
BBM bersubsidi tersebut rata-rata 
sebesar 28% (Maret 2005), 126% 
(Oktober 2005), dan 28,9%. 

 
Tungku dengan bahan bakar 
sekam padi 
1. Tungku sekam 

Sekam padi yang dibakar 
secara langsung akan membara 
secara perlahan 
sambil menghasilkan asap 
tebal yang terasa pedih di mata. 
Oleh karena itu dibutuhkan 
tungku untuk mengurangi dampak 
tersebut. Tungku adalah sebuah 
peralatan yang digunakan untuk 
memanaskan bahan serta 
mengubah bentuknya atau 
merubah sifat-sifatnya (perlakuan 
panas), karena bahan bakar yang 
digunakan berupa sekam maka 
tungku untuk pembakaran sekam 
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disebut tungku sekam. (United 
Nations Environment Programme, 
2006). Di beberapa Negara yang 
berbasis pertanian seperti 
Indonesia, Thailand dan Filipina, 
telah digunakan tungku-tungku 
sekam sederhana yang 
mengatasi sifat-sifat yang kurang 
menguntungkan tersebut. Untuk 
dapat menghasilkan nyala yang 
bersih dan panas, tungku-tungku 
sekam tersebut harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga 
tercipta suatu aliran udara secara 
alamiah, yang meningkatkan 
jumlah aliran zat asam melewati 
bahan bakar yang menyala.  

Cara-cara yang digunakan 
untuk membakar sekam padi 
sebagai bahan bakar dapat dibagi 
dalam tiga golongan : 
a. Dengan cara memadatkan 

bahan bakar dengan suatu 
saluran udara yang dibentuk 
dalam massa bahan bakarnya 
agar nyala api dapat 
melaluinya. Agar dapat 
menyala dengan baik tungku-
tungku jenis ini memerlukan 
sejumlah kecil tambahan 
bahan bakar yang lain. 

b. Dengan menggunakan tungku 
yang di dalamnya tercipta 
aliran udara secara alamiah. 
Tungku-tungku ini 
mempergunakan sebuah pintu 
atau kotak pemasukan bahan 
bakar, sebuah garangan atau 
rangka bakar, 
serta sebuah cerobong. 

 
2. Sekam padi 

Sekam padi adalah lapisan 
padi yang meliputi kariopsis, 
terdiri dari dua belahan (disebut 
lemma dan palea) yang saling 

bertautan. Sekam yang dihasilkan 
oleh penggilingan padi tipe 
Enggelberg berbentuk hancuran 
sekam bercampur bekatul, 
sedangkan sekam dihasilkan dari 
mesin pengupas tipe rol karet. 
Presentase sekam dari gabah 
bervariasi, bergantung pada 
varietas, berkisar antara 16,3-
26% (Andriati 2007).  

Pada saat ini, Potensi 
ketersediaan limbah sekam dari 
60.000 unit penggilingan padi 
yang ada di Indonesia adalah 
sekitar 1.150 metrikton sekam per 
bulan. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panas pembakaran sekam 

dapat mencapai 3300 Kkal /Kg dan 
bulk density 0,100 g/ml serta 
konduktivitas panas 0,068 W/m.K  

Sedangkan dari aspek 
ekonomi perbandingan harga tahun 
2006 menunjukkan bahwa elpiji Rp. 
5.000,00 per kg, harga minyak 
tanah per liter Rp.3.400,00 
sedangkan batu bara Rp. 
2.000,00/kg. apalagi dengan 
semakin meningkatnya harga 
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minyak dunia mengakibatkan 
haraga BBM semakin meningkat 
sehingga harga sekam relatif tidak 
mengalami peningkatan yang 
berarti. Sedangkan sekam yang 
melimpah relatif tidak memiliki nilai 
jual. Kalaupun dihargai untuk 
pembuatan bata merah adalah 
sekitar Rp. 0 – Rp. 300,00 per kg. 
Sehingga penggunaan sekam 
sebagai sumber energi panas 
selain memberi nilai ekonomis, juga 
membantu menekan gangguan 
lingkungan terutama di sekitar 
penggilingan padi. 

 
Tabel 2. Perbandingan biaya Biaya 

Mendidihkan 6 Liter Air 
dengan Berbagai Bahan 
Bakar  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Mekanisme pembakaran 
1. Tahap pembakaran 

Pembakaran adalah reaksi 
kimia yang cepat antara bahan 
bakar dengan oksigen yang 
disertai dengan timbulnya 
cahaya dan kalor atau panas. 

Oksigen yang dibutuhkan untuk 
proses oksidasi berasal dari 
udara bebas dengan komposisi 
oksigen 21% dan nitrogen 79%. 
Pembakaran berdasarkan gas 
sisa yang dihasilkan dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu: 
a. Pembakaran sempurna, 

yaitu pembakaran dimana 
semua konstituen yang 
terbakar membentuk gas 
karbon dioksida (CO2), air 
(H2O) dan sulfur (SO2) 
sehingga tidak ada lagi 
bahan yang tersisa. 

b. Pembakaran tidak 
sempurna, yaitu pembakaran 
yang menghasilkan gas 
karbon monoksida (CO) 
dimana salah satu 
penyebabnya adalah 
kekurangan jumlah oksigen. 

Dalam proses 
pembakaran harus tersedia 
udara atau oksigen yang dapat 
disediakan melalui 
penambahan blower. Debit 
udara sangat berpengaruh 
terhadap kecepatan dan 
temperatur hasil pembakaran, 
di mana semakin besar debit 
yang dihasilkan maka laju 
pembakaran akan semakin 
cepat dan berkurangnya 
kestabilan pembakaran. 

Kalor 
Dari hasil percobaan yang 

sering dilakukan besar kecilnya 
kalor yang dibutuhkan suatu benda 
(zat) bergantung pada 3 faktor 
sebagai berikut: ( sidik, 2008 ) 
1. massa zat 
2. jenis zat 
3. perubahan suhu 

 



5 
 

Kalor pada suhu antara 270 
s/d 1000 dapat dicari dengan 
persamaan sebagai berikut : 
   Q = m . cp . ∆T........................(3) 
Dimana : 
   Q = Kalor yang dibutuhkan (kJ) 
   m = massa benda (kg) 
   cp = kalor jenis air=(4,186 
kJ/kgoC) 
   ∆T = (t2-t1) perubahan suhu (oC) 
 

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

m 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 m 

dapat dicari dengan persamaan 
sebagai berikut : 
   m   = ρ . vtot……………………..(7) 
Dimana : 
   m  = 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 BB (kg) 
  LHV = Nilai kalor terendah (kJ/kg) 
   ηf  = Efisiensi dapur 0,90 s/d 0,97 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Tahapan Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Pembuatan Desain Alat 

Proses Pembuatan Alat 

Percobaan Tanpa Air Heater  Percobaan Menggunakan Air 
Heater 

Pemgambilan Data Temperatur 
Pembakaran, Volume Air dan 

Lama Efektif

Analisis Data dan 
Penarikan Kesimpulan

Pembuatan Proposal 

6 
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Instalasi Pengujian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan gambar: 
1.  Blower   
2.  Pintu depan pembakaran  
3.  Pintu atas pembakaran  
4.  Tangga turunnya bahan bakar    
5.  Pipa parallel   
6.  lubang keluar asap  
7.  Cerobong asap 
8.  Tangki Drum Pipa Api  
9.  Thermokopel 1 
10.Thermokopel 2 
11.Thermokopel 3 
12.Thermokopel 4 
13.Thermokopel 5 
 
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. Asap hasil pembakaran 
akan tersaring dan terbuang pada 
cerobong, sehingga polusinya 
dapat ditekan seminimal mungkin. 
 
 
 

Gambar 2. Instalasi Tungku Pembakaran

3 

7 

9
1

5 

6

4 

8
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Peralatan  
1. Stopwatch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Stopwatch 
 

2. Timbangan manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Timbangan manual 

3. Blower 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gambar 6. Blower 
 

4. Anemometer Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Anemometer Digital 
 
 
 

5. Thermokopel 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Thermokopel 
 

6. Tungku pembakaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Drum Air Pipa Api 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Langkah-langkah dalam penelitian 
sebagai berikut: 

Gambar 10. Drum Air Pipa 

Gambar 9. Tungku Pembakaran  
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1. Menimbang bahan sekam padi 
yang akan digunakan sebagai 
bahan bakar penelitian (kg). 

2. Mengisi air pada tangki air  
sampai 80-90% dari volume 
tangki. 

3. Membuat bara api dari serutan 
kayu dan sekam padi. 

4. Memulai proses perebusan air 
dan mencatat waktu awal 
penyalaan (menit). 

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

6. Mencatat waktu air mendidih 
(menit) 

7. Mengukur temperatur (oC) 
setelah air mendidih pada 
drum mulai dari tungku 
pembakaran, cerobong bawah, 
cerobong atas, air isian drum 
 

8. Mengukur temperatur (oC) 
setelah air mendidih 20 menit 
sesudahnya sampai 60 menit 
mulai dari tungku pembakaran, 
ketel, cerobong bawah, 
cerobong atas, air isian drum. 

9. Mencatat waktu berakhirnya 
proses pembakaran.  

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

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 

 
Gambar 11 di atas dapat 

dilihat bahwa panas yang 
dihasilkan oleh api pada tungku 
semakin meningkat dengan 
lamanya waktu yang dilakukan 

selama proses pengujian. Pada 
suhu terendah diawal proses 
pengujian diketahui pada 
menggunakan Pembakaran 
Tanpa Air Heater dengan 
temperatur 425oC, pada waktu 20 

0
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menit pertama. Sejalan dengan 
waktu dalam percobaan tersebut, 
suhu meningkat terus sampai 
batas tertinggi yang diketahui 
pada saat Pembakaran 

Menggunakan Air Heater, dengan 
temperatur 884oC, selang waktu 
120 menit, kemudian terjadi 
penurunan dan kenaikan suhu 
pada tiap percobaan. 

2. Temperatur Gas Buang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gambar 12.   Hubungan   antara   Temperatur Gas Buang  dengan  
                          Waktu 

Gambar 12. di atas dapat 
dilihat bahwa panas yang 
dihasilkan oleh gas asap pada 
tungku terjadi ketidak stabilan, 
dikarenakan suplay udara yang 
kurang pada saat berlangsungnya 
proses pembakaran pada tungku. 
Pada awal masing – masing 
percobaan panas gas asap yang 
dihasilkan rata- rata hampir sama 
dengan temperatur 296oC s/d 
223oC. pada waktu 20 menit 
pertama. Kemudian gas asap hasil 
pembakaran terjadi ketidak 
teraturan, temperatur tertinggi pada 
gas asap hasil pembakaran 
diketahui pada Menggunakan Air 

Heater, dengan temperatur 633oC, 
pada waktu 120 menit. 

Sehingga dari pengamatan 
dapat disimpulkan jika suplay udara 
sedikit dan bahan bakar basah, 
maka sisa hasil pembakaran akan 
menjadi asap tebal yang akan 
memenuhi ruang tungku yang 
menyebabkan penurunan 
temperatur, jika suplay udara cukup 
atau 21% nya dan bahan bakar 
kering, maka gas asap yang 
dihasilkan pada proses 
pembakaran akan sempurna 
sehingga panas yang dihasilkan 
maksimal.
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3. Temperatur Pendidihan Air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Dari gambar 13. di atas dapat 

dilihat bahwa waktu yang 
diperlukan untuk mendidihkan air 
diperlukan waktu yang berbeda-
beda. Hal ini dikarenakan titik 
didihnya yang berbeda – beda pula. 
Waktu untuk mendidihkan air yang 
tercepat terjadi pada Pembakaran 
Menggunakan Air Heater adalah 60 
menit yang mendidih pada suhu 
98oC 1 atm. 

Sehingga dari pengamatan 
dapat disimpulkan 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  
yang akan didihkan, pendidihan 
lebih cepat jika tempat penampang 
lebih pendek tetapi diameternya 
besar, dibanding tempat 
penampang yang tinggi tetapi 
diameternya kecil. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 

 Dari hasil kinerja tungku 
mengunakan Air Heater dan Tanpa 
Air Heater, dilihat dari hasil 
pengujian dan perhitungan 
didapatkan beberapa kesimpulan, 
sebagai berikut : 
1. Kalor yang dibutuhkan untuk 

merubah air menjadi uap pada 
operasi menggunakan Air Heater 
9253,7 kJ hasil uap 4,1 kg uap, 
dan operasi tungku tanpa Air 
Heater 5642,5 kJ hasil uap 2,5 
kg uap dengan waktu sama yaitu 
65 menit. 

2. Kebutuhan bahan bakar yang 
diperlukan selama proses 
pengujian pada Air Heater 
sebanyak 14,75 kg sekam padi 
selama waktu 125 menit, dan 
Tanpa Air Heater sebanyak 
15,25kg sekam padi selama 
waktu 127 menit. Diketahui 
pengunaan bahan bakar sedikit 
pada percobaan Air Heater. 

3. Efisiensi termal pada Air Heater 
95% lebih baik dibandingkan  
Tanpa Air Heater 75%. 

4. Kesimpulan diatas masih perlu di 
analisa lebih lanjut, karena ada 
dua perubahan variable yaitu 
memodifikasi bejana dengan 
pipa api dan menghilangkan efek 
Air Heater. 
 
 

 

Saran 
Setelah melakukan 

pengujian  pada tungku 
mengunakan Air Heater dan Tanpa 
Air Heater, didapatkan saran di 
antaranya: 
a. Pada saat pengujian hendaknya 

kondisi lingkungan dalam 
keadaan normal untuk menjaga 
kualitas data pengujian. 

b. Sulitnya proses awal penyalaan 
api, diharapkan penggunaan 
bahan bakar sekam padi sebisa 
mungkin dalam keadaan kering, 
dikarenakan bahan bakar 
tersebut tidak mudah terbakar, 
sehingga membutuhkan 
kesabaran dan waktu yang 
cukup lama. 

c. Pemberiaan bahan bakar pada 
tungku diharapkan secara 
kontinyu, karena jika api mati 
cukup susah untuk penyalaan 
kembali, sehingga dapat 
mempengaruhi temperatur pada 
air. 

d. Membandingkan antara operasi 
dengan adanya pipa api dan 
tidak adanya pipa api pada 
bejana. 
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