
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan 

banyak sekali ditemukan industri-industri kecil seperti industri tahu, 

tempe, kerupuk dan masih banayak lagi industri-industri kecil yang 

lainya. Dimana industri tersebut masih banyak menggunakan 

tungku sederhana dalam proses memasaknya, tungku yang dibuat 

tanpa ada teori atau metode tertentu hanya melihat tungku-tungku 

yang sebelumnya pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. 

Pembakaran yang dihasilkan kurang stabil dan api kurang  terpusat 

pada bejana air sehingga proses memasak kurang maksimal. 

Agar tungku lebih efisien sehingga panas yang dihasilkan 

terpusat pada bejana dan api yang dihasilkan lebih besar dan stabil 

maka dengan mendesain ulang tungku dan menambahkan udara 

panas yang dihasilkan dari air heater, dan dengan mengatur 

kecepatan udara pada air heater  sehingga udara yang masuk 

pada ruang bakar sesuai dengan kebutuhan proses pembakaran 

sekam padi, dengan mencoba beberapa kecepatan udara sehingga 

didapatkan kecepatan udara dengan nilai efisiensi tungku yang 

paling baik. Dari penelitian ini   berharap mendapat desain tunggu 
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berair heater dengan kecepatan udara yang sesuai sehingga 

didapat desain tungku yang lebih efisien dan dapat menekan biaya 

produksi dengan proses memasak yang  lebih cepat dan hemat 

bahan bakar.  

Penggunaan tungku sederhana dengan bahan bakar 

terbarukan seperti kayu, serbuk gergaji, sekam padi dan masih 

banyak lagi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan sebagai 

energi alternatif. Dimana penggunaan energi alternatif sudah 

merupakan suatu keharusan karena cadangan minyak bumi di 

Indonesia semakin menipis. Jika kondisi ini tidak segera teratasi, 

Indonesia akan mengalami krisis energi berkepanjangan, akibatnya 

sangat fatal akan terjadi kebangkrutan ekonomi nasional. Sebagai 

negara agraris, Indonesia sebenarnya memiliki potensi biomassa 

khususnya sekam padi yang cukup besar. Berdasarkan data tahun 

2008-2010, Indonesia setiap tahun panen padi rata-rata sebesar 

57,288 juta ton (BPS, 2010). Jika setiap satu kilogram padi 

dihasilkan 280 gram sekam, untuk total produksi 60,25 juta ton 

(2010) dihasilkan 12 juta ton sekam padi. Sehingga dengan didapat 

desain tungku pembakaran berbahan bakar sekam padi yang lebih 

efisien dan dapat menekan biaya produksi dengan proses 

memasak yang  lebih cepat dan hemat bahan bakar.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Menganalisis pengaruh kinerja tungku pembakaran dengan 

penambahan udara panas yang dihasilkan air heater didalam 

tungku dengan 3 variasi kecepatan udara terhadap: 

1. Temperatur Tungku Pembakaran 

2. Temperatur Gas Cerobong 

3. Waktu Pendidihan Air 

4. Efisiensi Thermal Tungku 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kinerja penambahan air heater tanpa sirip pada 

tungku pembakaran dengan 3 variasi kecepatan udara terhadap: 

1. Temperatur Tungku Pembakaran 

2. Temperatur Gas Cerobong 

3. Waktu Pendidihan Air 

4. Efisiensi Thermal Tungku 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik  bagi 

Peneliti dan Masyarakat luas adalah : 

1. Peneliti mendapat ilmu dan pengetahuan baru dari penelitian 

tentang tungku pembakaran. 
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2. Dari hasil penelitian ini dapat diaplikasikan kepada Masyarakat 

agar dapat  menambah pengetahuan dan wawasan Masyarakat 

tentang pemanfaatan tungku dengan baik dan hasil maksimal. 

3. Meningkatkan efisiensi pembakaran dengan model tungku dan 

penambahan udara panas dari air heater. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pengujian ini yaitu: 

1. Kondisi temperatur udara sekitar dianggap seragam. 

2. Menggunakan desain air heater tanpa sirip. 

3. Bahan bakar yang digunakan yaitu sekam padi. 

4. Menggunakan 3 variasi kecepatan udara pada air heater 

yaitu 9,5 m/s, 10,5 m/s dan 11,5 m/s. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdiri atas kajian pustaka dari 

peneliti  terdahulu yang digunakan sebagai  pedoman 

dalam melakukan penelitian dan dasar teori yang diambil 

dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan internet. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari diagram alir penelitian, 

model benda kerja, parameter  yang digunakan serta 

langkah-langkah dalam pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini terdiri atas data hasil pengujian 

tungku pembakaran dengan penambahan udara panas 

dari air heater terhadap pengaruh temperatur tungku 

pembakaran, temperatur gas cerobong, waktu 

pendidihan air dan efisiensi thermal tungku. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 

dari pengujian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


