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ABSTRAKSI 

Bahan bakar fosil adalah termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui 
(non renewable ).Jumlah konsumsi bahan bakar fosil baik minyak bumi, gas alam, 
ataupun batu bara di Indonesia kian tahun kian meningkat. Biomassa sekam padi 
merupakan energi yang dapat diperbaharui dan sangat potensial di Indonesia.Melalui 
teknologi gasifikasi,sekam padi dibakar dengan oksigen terbatas untuk menghasilkan 
gas metan yang mempan bakar. Pengujian menggunakan tungku gasifikasi 
kapasitas 1.2 Kg. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 
kecepatan udara terhadap temperatur pembakaran, temperatur pendidian air ,nyala 
efektif dan efisiensi thermal tungku. 

Penelitian diawali dengan memodifikasi saluran udara pada reaktor, kemudian 
suplai udara dari blower divariasikan kecepatanya. Kecepatan udara yang digunakan 
adalah 3.5 m/s, 4.0 m/s dan 4.5 m/s, kemudian diukur temperature pembakaran dan 
temperature pendidihan air tiap 3 menit. 

Hasil penelitian menunjukan variasi kecepatan udara sangat berpengaruh 
terhadap temperatur pembakaran, temperatur pendidihan air, nyala efektif serta 
efisiensi thermal tungku yang dihasilkan.Kecepatan udara 3.5 m/s temperatur 
pembakaran tertinggi sebesar 526.33 0C, temperatur pendidihan air selama 18 menit, 
nyala efektif selama 33 menit, dan efisiensi thermal tungku sebesar 17.55 %. 
Kecepatan udara 4.0 m/s temperatur pembakaran tertinggi sebesar 568.78 0C, air 
mendidih selama 15 menit, nyala efektif selama 30 menit dan efisiensi thermal 
tungku sebesar 17.33 %. Kecepatan 4.5 m/s temperatur pembakaran tertinggi 
sebesar 570.22 0C, waktu pendidihan air selama 12 menit,  nyala efektif selama 27 
menit dan efisiensi thermal sebesar 15.97 %. 

 
 

Kata kunci: Gasifikasi, sekam padi, kecepatan udara 
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Pendahuluan 

Latarbelakang 
Bahan bakar fosil adalah termasuk 

bahan bakar yang tidak dapat 
diperbaharui (non renewable ). Jumlah 
konsumsi bahan bakar fosil baik minyak 
bumi, gas alam, ataupun batu bara di 
Indonesia kian tahun kian meningkat. 
Penggunaan bahan bakar fosil secara 
terus menerus akan mengakibatkan 
menipisnya ketersediaan bahan bakar 
fosil .Berdasarkan data integrated green 
business( iec ) ,Indonesia 
merupakansalahsatunegaradenganpertu
mbuhankonsumsienergicukuptinggi di 
dunia, 
denganpertumbuhankonsumsienergi 7% 
per tahun. Konsumsienergi Indonesia 
tersebutterbagiuntuksektorindustri 50%, 
transportasi 34%, rumahtangga 
12%,dankomersial 4% .Konsumsienergi 
Indonesia 
yangcukuptinggitersebut,hampir 95% 
dipenuhidaribahanbakarfosil. Dari 
totaltersebut, hampir 50%-
nyamerupakanBahanBakarMinyak 
(BBM).Hal ini tentunya akan berpengaruh 
juga terhadap harga bahan bakar 
tersebut yang cinderung semakin naik 
dan memungkinkan terjadinya 
kelangkaan bahan bakar fosil itu sendiri. ( 
www.iec.co.id ) 

Oleh sebab itu perlu adanya suatu 
energi alternatif untuk mengatasi 
kelangkaan dan juga melambungnya 
harga bahan bakar fosil 
tersebut.Energialternatif yang 
dapatkitakembangkansebagaipenggantib
ahanbakarfosilyang nantinya dapat 
memecahkan masalah tersebutadalah 
pemanfaatan limbah  biomassa, selain 
harganya murah, biomassa adalah energi 
yang dapat dipebaharui ( 
renewableenergy) . 

Biomassa sekam padi yang 
melimpah , dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber energi alternatif untuk mengatasi 
masalah mahalnya harga bahan bakar 
minyak ( BBM), juga sekaligus untuk 
mengatasi  masalah lingkungan jika 
sekam padi tidak dimanfaatkan. 
Dalamrumah tangga pemanfaatan sekam 
padi  antara lain diolah menjadi briket 
arang untuk keperluan memasak atau 
bisa juga dipakai sebagai bahan bakar 
pada pembakaran langsung. Sekam padi 
sebagai biomassa juga bisa 
dimanfaatkan melalui proses tertentu  
untuk  menghasilkan gas metana yang 
mudah terbakar. Teknologi tersebut 
adalah teknologi gasifikasi 

Gasifikasi adalah konversi bahan 
bakar padat menjadi gas dengan oksigen 
terbatas yang menghasilkan gas yang 
bisa dibakar, seperti CH4, H2, CO dan 
senyawa yang sifatnya impuritas seperti 
H2S, CO2 dan tar. Keuntungan dari 
metode gasifikasi adalah hasil 
pembakaran bahan bakar gas lebih 
bersih, dan karena bahan bakar dari 
biomassa tentunya sangat mudah 
didapat seperti halnya sekam padi. 
Metode ini sangat potensial sekali untuk 
diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu 
perlu pengembangan lebih lanjut  
pemanfaatan sekam padi melalui metode 
gasifikasi agar dapat diterapkan dalam 
masyarakat. 

 

Pembatasanmasalah 
a. Bahanbakar yang 

digunakanberupasekampadi. 
b. Dinding isolasi menggunakan 

serbuk bata. 
c. Kecepatanudara yang 

digunakanadalah3.5  m/s, 4.0 m/s, 
dan4.5 m/s. 

Tujuanpenelitian 
a. Untukmengetahui pengaruh variasi 

kecepatan udara terhadaptempertur 
pembakaran. 

http://www.iec.co.id/


b. Untukmengetahui pengaruh variasi 
kecepatan udara terhadap 
waktupendidihan air. 

c. Untukmengetahui pengaruh variasi 
kecepatan udara 
terhadapwaktunyalaefektifprodukga
s metana. 

d. Untukmengetahui pengaruh variasi 
kecepatan udara terhadapefisiensi 
thermal tungku. 

 
Tinjauanpustaka 

Belonio (2005), merancang dan 
membuat alat gasifikasi biomassa 
dengan bahan bakar sekam padi, yaitu 
Rice Hush Gas Stove (tungku sekam 
padi) dengan sistem updraft berkapasitas 
1.3 kg, dengan suplai udara dari fan alat 
ini  dapat mengubah bahan bakar sekam 
padi menjadi gas metana melalui proses 
gasifikasi. 

Surjadi ( 2012 ), melakukan pengujian 
terhadap tungku gasifikasi tipe Top Lit Up-

Draft,bahan bakar 600 gram sekam padi 
dengan menggunakan variasi ukuran 
sekam padi dan kecepatan udara primer 
awal. Variasi ukuran sekam padi masing-
masing2-4 mm, 5-7 mm, 10-11 mm, 
25mm dan 40 mm, dan variasi kecepatan 
udara primer awal antara 2.4 m/s-3.8 
m/s. Metode eksperimen dengan 
menggunakan water boilling test dengan 
berat air 1 liter. Hasil pecobaan 
menunjukan sekam padi ukuran 10-11 
mm dengan kecepatan udara 3.8 m/s 
mampu menghasilkan gas metana, 
sehingga dapat mendidihkan 1 liter air. 

Syawal (2011), mendesain dan 
melakukan percobaan terhadap alat 
Poduksi Gas metana dari sampah 
organik dengan variasi bahan sekam 
padi, tempurung kelapa, dan serbuk 
gergaji. Spesifikasi reaktor pembakaran 
dengan dimensi tinggi 0.87 m, diameter 
0.57 m dan massa kosong 40 Kg. 
Masing-masingbahan bakar tersebut 
dimasukan ke dalam sebuah reaktor 

pembakaran yang tertutup dengan 
oksigen terbatas agar tidak terjadi 
pembakaran secara sempurna, teknologi 
ini bisa disebut teknologi gasifikasi, dan 
kemudian setelah melalui serangkaian 
proses dapat menghasilkan gas metana 
sebagai bahan bakar kompor. Hasil 
pengujian menunjukan nyala efektif 5 kg 
sekam padi 152 menit dengan nilai kalor 
6.032,7 kJ, nyala efektif tempurung 
kelapa 102 menit dengan nilai kalor 
4.423,98 kJ, dan nyala efektif serbuk 
gergaji kayu jati 224 menit, dengan nilai 
kalor 5.228,38 kJ. 

Yulianto (2011), mendesain dan 
melakukan pengujian alat produksi gas 
metana dari sampah organik dengan 
variasi debit udara 0.026 m3/s, 0.023 
m3/s, dan 0,020 m3/s. Bahan bakar yang 
digunakan adalah sekam padi dengan 
berat 5 kg. Bahan bakar dimasukan ke 
dalam reaktor pembakaran tertutup 
dengan tujuan memperoleh pembakaran 
yang tidak sempurna. Setelah melalui 
beberapa proses kemudian dihasilkan 
gas metana yang digunakan sebagai 
bahan bakar kompor. Hasil pengujian 
pada debit 0.026 m3/s didapatkan nyala 
efektif 152 menit dengan nilai kalor 
pendidihan 6222.3 Kj, debit 0.023 m3/s 
didapatkan nyala efektif 184 menit 
dengan nilai kalor pendidihan 8296.4 Kj, 
dan pada debit 0.020 m3/s didapatkan 
nyala efektif 124 menit dengan nilai kalor 
5392.7 Kj. 
 
Dasarteori 

Pembakaran 
Pembakaran adalah reaksi kimia 

yang cepat antara oksigen dan bahan 
yang dapat terbakar, disertai timbulnya 
cahaya dan menghasilkan 
kalor.Berdasarkan gas sisa yang 
dihasilkandibedakanmenjadiduamacam, 
yaitu: 



1. Pembakaransempurna, 
yaitupembakarandimanasemuakon
stituen yang terbakarmembentuk 
gas karbondioksida (CO2), air 
(H2O) dan sulfur 
(SO2)sehinggatidakadalagibahan 
yang tersisa. 

2. Pembakarantidaksempurna, 
yaitupembakaran yang 
menghasilkan gas 
karbonmonoksida (CO) 
dimanasalahsatupenyebabnyaadal
ahkekuranganjumlahoksigen. 

 
Biomassa 

Biomassa didefinisikan bagian dari 
tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 
bahan bakar padat atau bisa terlebih 
dahulu diubah ke dalam bentuk cair atau 
bentuk gas untuk menghasilkan energi 
listrik, panas, bahan kimia atau bahan 
bakar.Biomassa dapat berasaldari 
tanaman perkebunan atau 
pertanian,hutan, peternakan atau bahkan 
sampah.Bioenergi adalah energi yang 
berasal daritanaman hidup 
(biomassa)yang terdapatdi sekitar kita. 
Energi itu biasa disebutsebagai bahan 
bakar hayati atau biofuel. 
Gasifikasi 

Gasifikasiadalahsuatu proses 
perubahanbahanbakarpadatsecara 
thermokimiamenjadi gas, dimanaudara 
yang diperlukanlebihrendahdariudara 
yang digunakanuntuk proses 
pembakaran. 
 
Jenis reaktor gasifikasi berdasarkan 
arah aliran : 
1. Updraft gasifier 
2. Downdraft gasifier 
3. Crosdraft gasifier 
 
Tahapan Proses gasifikasi 
1. Tahap Pengeringan 
2. Tahap Pirolisis 
3. Tahap Reduksi 

4. TahapOksidasi 
 
Gas metana 

Metanaadalahhidrokarbon paling 
sederhana yang 
berbentukgasdenganrumuskimiaCH4.Met
anamurnitidakberbau, 
tidakberwarnadanmudahterbakar. 
1. Reaksipembakaran gas 

metanadenganoksigenmurni. 
Reaksi: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O  

2. Reaksipembakaran gas 
metanadenganudara di alam. 
Reaksi: CH4 + 2O2 + 7.52N2 CO2 + 

2H2O + 7.52N2 + heat 
 
Kalor 

Kalor adalah energi yang 
berpindah akibat perbedaan suhu. 
Satuan SI untuk kalor adalah joule. Kalor 
bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke 
daerah bersuhu rendah.Ketika suatu 
benda melepas panas ke sekitarnya 
dalam dituliskan Q < 0, sedangkan ketika 
benda menyerap panas dari sekitarnya 
dapat dituliskan Q >0. 

Kalor pada suhu 25 0C – 100 0C ( 
kalor sensibel air )  dapat dicari dengan 
persamaan: 

𝑄 = 𝑚.  𝐶𝑃.∆T ....................................... (1) 
dimana : 
Q  = kalor sensible AIR (Kj) 
m  = massa air mula-mula (Kg) 
Cp = kalorjenis air( 4.182Kj / Kg.0C) 
∆T = t2-t1 ( perubahansuhu0C ) 
 
 Kalor pada saat air mendidih ( 
kalor laten air ) dapat dicari dengan 
persamaan : 
 
𝑄 = 𝑚𝑢𝑎𝑝 .𝑓𝑔  ..................................... (2) 

dimana : 
Q = kalorlaten air ( KJ ). 
muap = massauap ( Kg ). 
hfg = enthalpi penguapan. ( Kj/Kg ) 
  
massa uap air dapat di cari : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen


 
𝑚𝑢𝑎𝑝 =  𝑚𝑎 −𝑚𝑏  ................................. (3) 

dimana : 
ma = massa air mula-mula ( Kg ). 
mb = massa air akhir ( Kg ). 

Kalor yang dihasilkan dari proses 
pembakaran sekam padi dapat dicari 
dengan persamaan : 

 
𝑄 = 𝑊𝑓  . 𝐿𝐻𝑉 ........................................ (4) 

dimana : 
Q = kalorbiomassa(Kj) 
Wf =   masa bahanbakar (Kg) 
LHV =Nilaikalor terendah bahanbakar 

(Kj/Kg) 
 
 Sehingga efisiensi thermal tungku 
dapat dicari dengan persamaan  sebagai 
berikut : 
𝜂𝑡 =

𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖

𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛  𝑏𝑎𝑎𝑛  𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟
 × 100% ............ (5) 

 
dimana : 
Kalor yangterpakai = kalor sensible air + 
kalorlaten air. 
 
Metodologipenelitian 

Diagram alirpenelitian 

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 
Instalasipengujian 
 

 
Gambar2.Instalasialatpengujian 
 
Keterangangambar:    
1. Pot holder 



2. Burner 
3. Reactor 
4. Ask chamber 
5. Pipa saluran udara blower 
6. Pegangan pintu 
7. Pengunci 
8. Ash discharge lever 
9. Handle burner 
10.  Seconday air hole 
 
Alatdanbahanpenelitian 
1. Alat 
a. Reaktor pembakaran 

Alat ini digunakan untuk tempat proses 
pembakaran sekam padi 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar3.Reaktor pembakaran 

 

b. Ask chamber 
Digunakan untuk tempat 
pembuangan sisa hasil pembakaran 
sekam padi yang berupaChar. 
 

 
 

Gambar4.Ask chamber 
 

c. Buner  
Alat ini digunakan untuk membakar  
gas metana. 

 
 

Gambar5.Burner  
 

d. Blower 
Alatin idigunakan untuk menyuplai 
udara ke dalam reaktor pembakaran. 

 
 
 
 

 

 
 

Gambar6. Blower 
 

e. Thermometer rider 
Alat ini digunakan untuk mengukur 
temperatur pembakaran. 
 

 
 

Gambar7.Termometer rider 
 
f. Anemometer digital 

Alat ini digunakan untuk mengukur 
kecepatan aliran udara dari blower. 
 



 
 

Gambar8. Anemometer digital 
 

g. Timbangan analog  
Alat ini digunakan untuk menimbang 
massa bahan bakar yang akan 
digunakan. 

 
 
 
 

 

 

Gambar9.Timbangan analog 

h. Stopwatch digital 
Alatin idigunakan untuk mencatat 
waktu. 
 

 
 
 

 
 
 

Gambar10.Stopwatch 
 

i. Thermometer 
Alatinidigunakanuntukmencatatperuba
hantemperatur air setiap 2 menit 
 

 
 

 

 
 

Gambar11. Thermometer 
 

2. Bahanpenelitian 
 

Sekampadi 

 
 

Gambar12.Sekam padi 
 

Langkahpenelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian adalah: 
1. Menimbang sekam padi yang 

digunakan sebagai bahan bakar 
dengan berat 1.2 Kg tiap – tiap 
pengujian. 

2. Mengisi reaktor pembakaran dengan 
sekampadi yang telah ditimbang. 

3. Gunakan potongan kertas atau 
dedaunan kering lalu letakan di atas 
sekam padi yang berada pada reaktor 
pembakaran 

4. Bakar kertas tersebut , agar 
menghasilkan bara api dari sekam 
padi, kemudian hidupkan blower 
dengan kecepatan udara yang telah 
direncanakan 

5. Kemudian tutup reaktor pembakaran 
dengan burner. 

6. Setelah gas metana terbakar secara 
sempurna letakan panci yang terisi air 
3 liter di atas burner.  

7. Mengambil dan mencatat data dari 
temperature pembakaran, dan 
temperatur pendidihan air,dalam 
waktu 3 menit, kemudian pada hasil 
akhir didapatkan nyala efektif dari 
bahan bakar. 

8. Ulangi tiap-tiap kecepatan udara 
dengan masing – masing 3 kali 
percobaa



Hasildanpembahasan 
1. Perbandingan Temperatur Pembakaran pada Kecepatan udara 3.5 m/s, 4.0 

m/s, dan 4.5 m/s. 
 

 
 

Gambar13. Perbandingan temperatur pembakaran pada kecepatan udara 3.5 m/s, 
4.0 m/s, dan 4.5 m/s. 

Gambar 13. Menunjukan grafik 
perbandingan temperatur pembakaran 
pada kecepatan udara 3.5 m/s, 4.0 m/s 
dan 4.5 m/s. Dari gambar diketahui  
bahwa, nyala efektif yang paling lama 
adalah dengan menggunakan variasi 
kecepatan udara 3.5 m/s yaitu selama 
33 menit, kecepatan 4.0 m/s selama 30 
menit, dan kecepatan 4.5 m/s selama 
27 menit. Temperatur pembakaran 
tertinggi yaitu pada percobaan dengan 
menggunakan kecepatan 4.5 m/s, pada 
menit ke-6 dengan temperatur 570.22 

0C, untuk kecepatan 4.0 m/s pada menit 
ke-3 sebesar 568.78 0C,dan pada 
kecepatan 3.0 m/s pada menit ke-27 
sebesar  526.33 0C. Dari perbandingan 
temperatur pembakaran antara 
kecepatan 3.5 m/s, 4.0 m/s dan 4.5 m/s 
menunjukan kecepatan terendah akan 
menghasilkan nyala efektif yang lebih 
lama, sedangkan dengan menggunakan 
kecepatan udara paling besar akan 
diperoleh temperatur pembakaran  
yang besar. Hal ini terjadi selama masih 
dalam batasan stoikiometri tentunya.
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2. Perbandingan Temperatur Pendidihan Air pada Kecepatan Udara 3.5 m/s, 
4.0 m/s, dan 4.5 m/s

Gambar14.Perbandingan temperatur pendidihanair pada kecepatan udara 3.5 m/s, 
4.0 m/s, dan 4.5 m/s. 

Gambar 14. Menunjukan grafik 
perbandingan temperatur pendidihan 
air pada kecepatan udara 3.5 m/s, 4.0 
m/s dan 4.5 m/s. Dari gambar diketahui 
bahwa waktu tercepat untuk menaikan 
temperatur  sampai 100 0C atau 
mencapai titik didih adalah dengan 
menggunakan kecepatan 4.5 m/s yaitu 
dengan waktu 9 menit 30 detik, untuk 
kecepatan udara 4.0 m/s mampu 
menaikan temperatatur sampai 100 0C 
dengan waktu kurang lebih 10 sampai 
10 menit 30 detik, sadangkan pada 

kecepatan udara 3.5 m/s mampu 
menaikan temperatur 100 0C 
diperlukan waktu selama 11 menit. Hal 
ini dikarenakan temperatur 
pembakaran tertinggi adalah pada 
kecepatan 4.5 m/s yaitu 570.22 0C, 
kecepatan 4.0 m/s sebesar 568.78 
0C,dan pada kecepatan 3.0 m/s 
sebesar  526.33 0C, semakin tinggi 
temperatur pembakaran yang 
dihasilkan maka semakin cepat waktu 
yang dibutuhkan untuk mencapai 
temperatur 100 0C

  Tabel 1. Tabel perhitungan kalor sensibel air 

v ( m/s ) m (Kg ) Cp Kj/Kg0C ΔT ( 0C ) Qs ( Kj ) 

3.5 m/s 

3 Kg 

4.1932 Kj/Kg0C 

73 0C 

918.31 Kj 

4.0 m/s 4.1928 Kj/Kg0C 
918.22 Kj 

4.5 m/s 4.1946 Kj/Kg0C 
918.62 Kj 
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Tabel 2. Tabel perhitungan kalor laten air 

v ( m/s ) 
muap rata-rata 

(Kg ) 
hfg ( Kj/Kg ) QL ( Kj ) 

3.5 m/s 0.883 Kg 

2257.0 Kj/Kg 

1992.93 Kj 

4.0 m/s 0.867 Kg 1956.82 Kj 

4.5 m/s 0.767 Kg 1731.12 Kj 

 
3. Perbandingan Nyala Efektif pada Kecepatan Udara 3.5 m/s, 4.0 m/s, dan 4.5 

m/s. 

 
Gambar 15. Perbandingan nyala efektif pada kecepatan udara 3.5 m/s, 4.0 m/s, 

dan 4.5 m/s. 
Gambar 15. menunjukan 

perbandingan nyala efekif pada 
kecepatan udara 3.5 m/s, 4.0 m/s dan 
4.5 m/s . dari gambar diketahui bahwa, 
pada kecepatan udara 3.5 m/s nyala 
efektif yang dihasilkan selama 
percobaan adalah selama 33 menit, 
kecepatan udara 4.0 m/s selama 30 

menit dan kecepatan udara 4.5 m/s 
selama 27 menit. Artinya semakin 
besar kecepatan udara yang 
digunakan akan semakin singkat nyala 
efektif yang dihasilkan. 
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4. PerbandinganEfisiensi Thermal Tungku pada Kecepatan Udara 3.5 m/s, 4.0 

m/s, dan 4.5 m/s. 
 

 
 

Gambar 16. Perbandingan efisiensi thermal tungku pada kecepatan 3.5 m/s, 4.0 
m/s, dan 4.5 m/s. 

 
Gambar 16. menunjukan  

Perbandingan efisiensi thermal tungku 
pada kecepatan 3.5 m/s, 4.0 m/s, dan 
4.5 m/s. Dari gambar diketahui  bahwa 
efisiensi thermal tiap-tiap percobaan 
bebeda, pada percobaan dengan 
menggunakan kecepatan 3.5 m/s 
efisiensi thermal sebesar 17.55 %, 
untuk percobaan dengan 
menggunakan kecepatan udara 4.0 
m/s sebesar 17.33 %,dan percobaan 

dengan menggunakan kecepatan 
udara 4.5 m/s sebessar 15.97 %. 
Sehingga efisiensi thermal terbesar 
adalah pada percobaan dengan 
menggunakan kecepatan udara 3.5 
m/s sebesar 17.55 %. Hal ini 
dipengaruhi oleh nyala efektif yang 
lebih lama, masa uap  yang diuapkan 
pun lebih besar, sehingga kalor yang 
digunakan untuk pendidihan air  lebih 
besar

 

Tabel 3. Perhitungan efisiensi thermal tungku 

v ( m/s ) 
Kalor Terpakai 

( Kj ) 

Kalor Bahan 
Bakar 
( Kj ) 

𝜂𝑡    ( % ) 

3.5 m/s 2359.28 Kj 

16576.56Kj 

17.55 % 

4.0 m/s 2323.16 Kj 17.33 % 

4.5 m/s 2097.46 Kj 15.97 % 

17,55%

17,33%

15,97%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

kecepatan 3.5 m/s kecepatan 4.0 m/s kecepatan 4.5 m/s



Kesimpulan 

Dari 
hasilpenelitiandapatditarikkesimpulan, 
yaitu: 
1. Pengaruh variasi kecepatan 

udara terhadap temperatur 
pembakaran adalah semakin 
tinggi kecepatan udara yang 
digunakan maka semakin tinggi 
temperatur pembakaran yang 
dihasilkan. 

2. Pengaruh variasi kecepatan 
udara terhadap waktu 
pendidihan air adalah semakin 
tinggi kecepatan udara yang 
digunakan maka waktu yang 
digunakan untuk mendidihkan 
air semakin cepat. 

3. Pengaruh variasi kecepatan 
udara terhadap nyala efektif 
adalah semakin tinggi kecepatan 
udara yang digunakan maka 
nyala efektif produk gas metana 
yang dihasilkan akan semakin 
pendek. 

4. Pengaruh variasi kecepatan 
udara terhadap efisiensi thermal 
tungku adalah semakin tinggi 
kecepatan udara yang 
digunakan maka akan  diperoleh 
nilai efisiensi thermal tungku 
yang semakin turun.
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