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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tingkat pemakaian bahan bakar terutama bahan bakar fosil di dunia 

semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya populasi manusia 

dan meningkatnya laju industri di berbagai negara di dunia. Hal tersebut 

menimbulkan kekhawatiaran akan terjadinya krisis bahan bakar, sementara 

gas bumi dan batubara belum dimaksimalkan pemanfaatannya.  

Briket batubara sebagai salah satu bahan bakar padat yang terbuat 

dari batubara, bahan bakar padat ini merupakan bahan bakar yang selama ini 

digunakan sebagai bahan bakar kompor atau tungku dalam industri 

pengecoran rakyat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungan 

industri.  

Untuk mengatasi kian mahalnya harga bahan bakar , maka ada dua 

hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin 

bahan bakar fosil yang ada  atau melakukan penghematan penggunaan bahan 

bakar yang telah ada. Oleh karena itu pemerintah berencana akan 

mengkonversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas atau sumber bahan 

bakar yang lainnya.  Pencarian bahan bakar fosil misalnya briket batubara 

untuk kebutuhan rumah tangga dan industri baik itu kecil, sedang maupun 

besar memerlukan waktu yang lama, sehingga untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diatas dalam jangka dekat adalah dengan melakukan 
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penghematan penggunaan bahan bakar dengan jalan meningkatkan efisiensi 

proses pembakaran yang terjadi, dan peningkatan efisiensi proses 

pembakaran tidak terlepas dari desain ruang bakar diantaranya dengan 

menangkap dan mensirkulasilkan panas sehingga meminimalkan panas 

yang terbuang. 

Oleh karena akan lebih menarik jika dilakukan penelitian mengenai 

Pengaruh  Penambahan Blower pada Lubang Pembagi Udara  pada Dasar 

Tungku Briket Batubara. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Mengingat kompleknya permasalahan maka dalam penelitian ini 

didasarkan pada suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah  Pengaruh  Penambahan Blower dan Variasi Susunan 

Persegi, Zig-zag dan Melingkar pada Lubang  Primary Air Flow pada 

Tungku Briket Batubara Terhadap Temperatur Pembakaran dan  Gas 

Karbon Monoksida Hasil Pembakaran ?. Bagaimana hubungan  antara 

temperatur pembakaran yang dihasilkan dan gas karbon monoksida 

hasil pembakaran terhadap waktu pembakaran. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah  pengaruh 

penambahan blower dan variasi susunan persegi, zig-zag dan melingkar 

pada lubang  primary air flow dengan diameter lubang 10 mm, jarak antar 

lubang 30 mm dan jumlah lubang 16 buah pada tungku briket batubara 

terhadap temperatur pembakaran dan  gas karbon monoksida hasil 

pembakaran. 

Asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kondisi lingkungan dianggap sama sehingga pengambilan data 

diharapkan dalam kondisi dan keadaan yang sama. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan blower dan variasi susunan 

persegi, zig-zag dan melingkar pada lubang  primary air flow tungku 

briket batubara terhadap temperatur pembakaran.  

b. Untuk mengetahui pengaruh penambahan blower dan variasi susunan 

persegi, zig-zag dan melingkar pada lubang  primary air flow  

tungku briket batubara terhadap gas karbon monoksida hasil 

pembakaran. 

c. Untuk mengetahui pada susunan manakah yang dapat menghasilkan 

temperatur pembakaran yang paling tinggi dan gas karbon 

monoksida yang paling rendah pada tungku briket batubara.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang 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 tungku briket batu bara yang lebih baik 

di bandingkan dengan desain  tungku briket batubara yang telah 

ada. 

3. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang IPTEK 

khususnya mengenai pengaruh penambahan blower dan susunan 

lubang pada primary air flow dasar tungku  briket batubara.  

4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pembangunan nasional dan masyarakat, terutama dalam 

kerangka 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 
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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  pengaruh penambahan blower 

dan variasi susunan persegi, zig-zag dan melingkar  pada lubang 

primary air flow   dasar tungku briket batubara terhadap 

temperatur dan karbon monoksida  hasil pembakaran. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan Tugas Akhir ini memuat tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metedologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas kajian pustaka dari penelitian terdahulu 

dan dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang 

digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, model benda 

kerja, parameter-parameter yang digunakan dan langkah-



 6 

langkah dalam memvariasi bentuk dan susunan jumlah 

lubang pada dasar tungku briket batubara.      

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Meliputi data temperatur dan CO hasil dari pengujian 

tungku briket batubara dengan penambahan blower dan 

tungku briket batubara hasil desain dengan penambahan 

blower dan  variasi susunan persegi, zig-zag dan melingkar 

pada lubang  primary air flow  pada tungku briket batubara 

dan sekaligus pembahasan data dari pengujian tersebut, dan 

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 

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam 

penelitian dan penulisan tugas akhir ini 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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