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BAB I 

PENDAHULAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis energi masih menjadi persoalan serius yang dihadapi 

sejumlah Negara dibelahan Dunia, tak terkecuali Negara Indonesia. 

Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk mencari solusinya, akan 

tetapi efek dari krisis energi ini masih sangat dirasakan  oleh sebagian 

besar masyarakat di Negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan 

manusia modern saat ini masih saja bergantung pada sumber energi 

dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). 

Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi sumber energi 

alternatif terbarukan (renewable) dalam jumlah besar. Beberapa 

diantaranya adalah Bioetanol sebagai pengganti bensin, dapat di 

produksi dari tumbuh-tumbuhan,seperti tebu, singkong, ubi dan jagung 

yang dapat dengan mudah dibudidayakan di Indonesia. Bahkan serbuk 

gergaji dan sekam padi yang sering dianggap sebagai sampah/limbah, 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di masyarakat 

pedesaan. 

Mayoritas Industri pembuatan tahu di Indonesia masih secara 

tradisional. Dapat dilihat dari segi peralatan yang digunakan, masih 
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menggunakan tempat tungku pembakaran yang sangat sederhana 

untuk proses memasak air hingga menghasilkan uap air. Bahan bakar 

yang digunakan untuk mengisi tungku pembakaran juga masih 

menggunakan sekam padi, sehingga effisiensi kalor yang dihasilkan 

tungku pembakaran kurang maksimal dan akan sangat berpengaruh 

terhadap lamanya waktu proses pendidihan air serta banyak sedikitnya 

uap air yang dihasilkan. 

Dengan pengetahuan dasar teori yang jelas, maka dapat di desain 

ulang tungku pembakaran yang lebih efisien serta mudah diterapkan di 

lapangan. Desain ulang ketel ini diharapkan dapat memaksimalkan 

energi kalor yang dihasilkan dari ruang bakar, sehingga meminimalkan 

energi kalor yang terbuang sia-sia. Dengan demikian proses pendidihan 

dan penguapan air menjadi lebih cepat, konsumsi bahan bakar  menjadi 

lebih hemat dan pada akhirnya akan dapat menekan biaya produksi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari kajian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bentuk dan model tungku pembakaran pada Industri tahu masih 

sangat sederhana, sehingga effisiensi tungku pembakaran kurang 

maksimal, baik dari effisiensi thermal yang dihasilkan tungku 

pembakaran maupun uap air yang dihasilkan bejana penguap. 
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2. Dengan effisiensi tungku pembakaran yang kurang maksimal akan 

menyebabkan lamanya proses produksi, meningkatnya konsumsi 

bahan bakar serta tingginya biaya produksi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui bagaimana kinerja dari bejana penguap lorong api 

dengan variasi debit gelembung udara terhadap : 

1. Daya pendidihan air. 

2. Daya penguapan air. 

3. Effisiensi Thermal Tungku Pembakaran. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Faedah/manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Faedah/manfaat bagi ilmu pengetahuan, menghasilkan data-data 

hasil pengujian, grafik hasil pengujian dan analisa perhitungan 

effisiensi thermal dari pengujian pengembangan bejana penguap 

lorong api dengan variasi debit gelembung udara. 

2. Faedah/manfaat bagi masyarakat, dapat memberi pengetahuan 

baru tentang pengembangan bejana penguap yang lebih efektif dan 

efisien sehingga mau mengaplikasikaannya di lapangan. 
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3. Faedah/manfaat bagi pembangunan Bangsa dan Negara, ikut serta 

dalam mensosialisasikan tentang pemanfaatan sekam padi sebagai 

bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan dapat 

diperbaharui. 

1.5. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pengujian pengembangan teknologi 

bejana penguap lorong api dengan variasi debit gelembung udara yaitu :  

1. Perhitungan perencanaan tungku dan bejana penguap diabaikan. 

2. Menggunakan tungku pembakaran dengan penambahan air heater 

tunggal dengan kecepatan 9,5 m/s dan dipasang di salah satu 

dinding tungku pembakaran. 

3. Menggunakan bejana penguap dengan pipa api menggunakan 

variasi debit gelembung udara 3 liter/menit, 6 liter/menit dan 9 

liter/menit. 

4. Menggunakan cerobong dengan ketinggian 3 meter, untuk laluan gas 

buang sisa hasil pembakaran. 

5. Bahan bakar yang digunakan adalah sekam padi. 

6. Kondisi temperatur udara sekitar dianggap seragam. 

1.6. Sistematika penulisan 

 Sistematika penyusunan laporan tugas akhir ini memuat tentang: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil 

penelitian yang di dapat oleh peneliti terdahulu dan memuat 

dasar teori yang sesuai dan ada kaitannya dengan penelitian 

ini yang diambil dari buku serta jurnal yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, perlengkapan 

peralatan yang digunakan dalam penelitian serta langkah-

langkah dalam percobaan. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang data hasil penelitian, grafik 

perbandingan hasil penelitian serta data hasil perhitungan 

dari percobaan pengujian teknologi pengembangan bejana 

penguap lorong api  terhadap pengaruh temperatur tungku 

pembakaran (temperatur dasar bejana penguap), temperatur 
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gas buang cerobong, temperatur pendidihan air, laju 

kebutuhan bahan bakar, dan persentase effisiensi thermal 

persatuan waktu dengan berbagai variasi laju aliran  

gelembung udara 3 liter/menit, 6 liter/menit serta 9 liter/menit. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari pengujian 

tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


