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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan konstruksi 
alat produksi gas metana dari sampah organik  sekam padi dengan cara 
dibakar, mengetahui pengaruh pemurnian gas metana dengan 
menggunakan filter tipe ganda, terhadap temperatur pembakaran, waktu 
nyala efektif dan jumlah kalor melalui metode pendidihan air. 

 Pada penelitian ini menggunakan filter tipe ganda dengan variasi 
satu filter, dua filter dan tiga filter. Mengambil data setiap 5 kg sekam padi 
meliputi volume air yang dapat didihkan, lama waktu nyala efektif, 
temperatur pembakaran serta perubahan temperatur 1 liter air setiap dua 
menit. 

  Hasil penelitian menunjukan variasi satu filter didapatkan 
temperatur pembakaran tertinggi sebesar 617 0C, waktu nyala efektif 
selama 48 menit dan jumlah kalor pendidihan air 732,8 kJ. Variasi dua 
filter didapatkan temperatur pembakaran tertinggi sebesar 558 0C , waktu 
nyala efektif selama 62 menit dan jumlah kalor pendidihan air 917,6 kJ. 
Variasi tiga filter didapatkan temperatur pembakaran tertinggi sebesar 531 
0C, waktu nyala efektif selama 70 menit dan jumlah kalor pendidihan air 
917,6 kJ. 

Kata Kunci: Filter Tipe Ganda, Sekam Padi, Metana, Kalor
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A. PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 
Sampah menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat indonesia, di 

daerah perdesaan banyak sekali sampah organik kebun yang hanya di buang 
dan di bakar tanpa ada manfaatnya, padahal dengan dibakarnya sampah 
tersebut, sampah yang memiliki kandungan seperti gas metana, gas karbon 
monoksida dan senyawa lain lama-kelamaan memiliki dampak buruk bagi 
lingkungan yaitu mengakibatkan menipisnya lapisan ozon atau efek rumah kaca. 
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat 
juga sampah yang di hasilkan, untuk menanggulangi hal tersebut, bagaimana 
cara memanfaatkan sampah untuk dijadikan gas metana agar dapat digunakan 
sebagai  sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar LPG ( Liquefied 
Petroleum Gas). 

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, telah banyak di 
temukan berbagai penelitian tentang pemanfaatan gas metana dari hasil 
pembakaran sampah organik, salah satunya (Putro, A.S, 2013) “Pengembangan 
Desain Dan Konstruksi Alat Produksi Gas Metana Dari Pembakaran Sampah 
Organik Sekam Padi”. 

Rancangan alat produksi gas metana tersebut terutama pada alat reaktor 
pembakaran terdapat kelemahan. Alat produksi gas metana tersebut didesain 
ulang untuk menu tup kelemahan desain sebelumnya dan  dalam pemurnian gas 
menggunakan filter, pada penelitian ini menggunakan filter tipe ganda dengan 
variasi satu filter, dua filter dan tiga filter. Pada reaktor pembakaran di tambah 
saluran untuk pembuangan asap putih, se hingga tidak perlu lagi membuka tutup 
reaktor ketika mengeluarkaan asap putih tersebut. 

  
 

2. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan desain dan konstruksi alat produksi gas metana dari 
bahan sampah organik sekam padi dengan cara dibakar,  

2. Mengetahui pengaruh pemurnian gas metana dengan menggunakan filter 
tipe ganda  penggunaan variasi satu filter, dua filter dan tiga filter, terhadap 
temperatur pembakaran, jumlah kalor pembakaran dan waktu nyala efektif 
gas metana yang di hasilkan dari proses gasifikasi. 

 
B. KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
1. KAJIAN PUSTAKA 

Putro, A.S, (2013) pengembangan desain dan konstruksi alat produksi 
gas metana dari pembakaran sampah organik sekam padi. Pada penelitian ini 
ada dua tipe dimensi penggunaan  tangki absorber yaitu dengan dimensi tangki 
absorber tipe A diameter 580 mm dan tinggi 890 mm serta dimensi tangki 
absorber tipe B diameter 280 mm dan tinggi 520 mm. Waktu nyala efektif 
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penggunaan tangki absorber tipe A dalam membakar gas metana untuk 
mendidihkan air sebesar 1 liter menghasilkan dua kali percobaan pendidihan air 
yaitu selama 46 menit. Kalor yang dihasilkan yaitu sebesar 569,2 kJ dengan 
daya atau laju energi rata-rata pendidihan air sebesar 206,63 J/s. Untuk 
penggunaan tangki absorber tipe B dalam membakar gas metana untuk 
mendidihkan air sebesar 1 liter menghasilkan dua kali percobaan pendidihan air 
yaitu selama 36 menit. Kalor yang dihasilkan yaitu sebesar 569,2 kJ dengan 
daya atau laju energi rata-rata pendidihan air sebesar 266,82 J/s. 

Nugroho, R. (2013), pengembangan desain dan pengoprasian alat 
produksi gas metana dari pembakaran sampah organik. Pemurnian gas 
menggunakan tangki absorber dan pembentukan gas jenis thermal process 
gasification serta alat reaktor pembakaran menggunakan jenis updraft gasifier. 
Dari penelitian tersebut diperoleh nyala efektif  bahan bakar sekam padi, jerami 
dan sampah campuran basah dan kering. Bahan sekam padi menghasilkan 
nyala efektif selama 44 menit, pengadukan 6 kali, kalor pendidihan air sebesar 
656.900 Joule, dan daya sebesar 716.34 Watt. Bahan jerami menghasilkan nyala 
efektif selama 24 menit, pengadukan sebanyak 5 kali, kalor pendidihan air 
sebesar 272.000 Joule dan daya sebesar 237.17 Watt dan bahan sampah 
campuran basah dan kering menghasilkan nyala efektif 16 menit, pengadukan 6 
kali, kalor pendidihan air sebesar 129.400 Joule dan daya sebesar 182.71 Watt. 
Perbedaan tersebut dikarenakan karakteristik tiap bahan bakar berbeda-beda 
yang berpengaruh pada proses pembentukan gas metana. 

 
2. LANDASAN TEORI 
a. Biogas 

Price dan Cheremisinoff (1981), biogas merupakan bahan bakar yang 
dapat diperbaharui (renewble fuel) yang dihasilkan secara anaerobic digestion 
atau fermentasi anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana 
seperti methanobacterium sp dan dari proses pembakaran secara tidak 
sempurna dari bahan-bahan organik.  

Erliza, H. dkk (2007), biogas didefinisikan sebagai gas yang mudah 
terbakar (flammable) yang dihasilkan dari bahan-bahan organik (seperti 
kotoran ternak, kotoran manusia, jerami, sekam dan daun -daun hasil sortiran 
sayur) yang difermentasi atau mengalami proses metanisasi. Kandungan 
utama biogas adalah metana (50-75%), CO2 (25-45%) serta sejumlah kecil H2, 
N2, dan H2S. Yang disebut biogas sebenarnya adalah senyawa metana. 

 
b. Gasifikasi 

Menurut Higman Van Der Burgt (2003), gasifikasi adalah konversi 
bahan bakar padat menjadi gas dengan oksigen terbatas dimana udara yang 
diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran 
yang menghasilkan gas yang bisa dibakar, seperti CH4, H2, CO dan senyawa 
yang sifatnya impuritas seperti H2S, CO2, TAR. Gasifkasi (gasificaton) 
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merupakan konversi bahan bakar karbon menjadi produk gas yang memiliki 
nilai kalor yang berguna. Atau secara sederhana proses gasifikasi dapat 
dikatakan sebagai reaksi kimia pada temperatur tinggi antara biomassa 
dengan udara. Tujuan gasifikasi sendiri yaitu meningkatkan nilai tambah dan 
kegunaan dari sampah atau material dengan nilai rendah. 

 
c. Kalor 

Kalor adalah energi yang merambat atau berpindah karena ada 
perbedaan suhu atau temperatur. Kalor juga dapat didefinisikan sebagai 
energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum untuk mendeteksi 
adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu 
benda tersebut. 

Jumlah kalor pendidihan dinotasikan sebagai (Q), dan diukur dalam 
joule dalam satuan SI. Kalor dapat dicari, yaitu:  
 Q = m x ?h 
      = m x (hf2 – hf1)…………………..………………………………(1) 
dimana: 
 Q  = banyaknya kalor, (J) 
 m  = massa, (kg) 
 ?h = (hf2 - hf1) entalphi pendidihan air, (kJ/kg) 
 
Atau dengan rumus 

Q = m x c x ?T ..…………………………………………………….(2) 
dimana: 

Q  = Banyaknya Kalor, (J) 
m = Massa, (kg) 
c = Kalor Jenis, (J/kg°C) 
?T = (T2– T1), Suhu akhir - Suhu awal, (°C) 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 
1.  Diagram alir penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan diagram alir pada 
gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 
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kesimpulan 
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D. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
    1. Perbandingan Temperatur Pembakaran Pada Variasi Satu Filter, Dua 

Filter Dan Tiga Filter 
          

 
 
Gambar 4.1. Grafik perbandingan temperatur pembakaran dengan waktu 

nyala efektif menggunakan variasi satu filter, dua filter dan tiga filter 
 

Gambar 4.1 menunjukan grafik perbandingan temperatur 
pembakaran dengan variasi satu filter, dua filter dan tiga filter. Dari grafik 
di atas diketahui bahwa, nyala efektif paling lama adalah dengan 
menggunakan variasi tiga filter yaitu selama 70 menit, variasi dua filter 
selama 62 menit, dan variasi satu filter selama 48 menit. Temperatur 
pembakaran tertinggi yaitu pada percobaan dengan menggunakan 
variasi satu filter, pada menit ke–4 dengan temperatur pembakaran 
sebesar 617 °C, untuk variasi dua filter pada menit ke–12 dengan 
temperatur pembakaran sebesar 558 °C, dan pada variasi tiga filter 
pada menit ke–4 dengan temperatur pembakaran sebesar 531°C. Dari 
perbandingan temperatur pembakaran menggunakan pemurnian gas 
filter tipe ganda dengan variasi satu filter, dua filter dan tiga filter akan 
menghasilkan nyala efektif paling lama dengan temperatur pembakaran 
terendah pada variasi tiga filter, dan nyala efektif terendah dengan 
temperatur pembakaran tertinggi pada variasi satu filter. Hal ini terjadi 
selama masih dalam batasan stoikiometri tentunya. 
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2. Pembahasan Gasifikasi Sekam Padi Menggunakan Variasi Satu Filter, 
Dua Filter Dan Tiga Filter. 

 
Gambar 4.8. Diagram perbandingan antara temperatur pembakaran rata-

rata dengan waktu nyala efektif 

Dari grafik 4.8 diatas menunjukan hubungan antara 
temperatur pembakaran rata-rata dengan waktu nyala efektif 
diketahui bahwa pada penggunaan variasi satu filter didapatkan 
temperatur pembakaran rata-rata 462,792 °C dan nyala efektif dari 
temperatur pembakaran rata-rata selama 48 menit. Untuk variasi 
dua filter didapatkan temperatur pembakaraan rata-rata 435,548 °C 
dan nyala efektif dari temperatur pembakaraan rata-rata selama 62 
menit. Untuk variasi tiga filter didapatkan temperatur pembakaran 
rata-rata 383,771 °C dan nyala efektif dari temperatur pembakaran 
rata-rata selama 70 menit. 
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3. Perbandingan daya rata -rata pendidihan 3 liter air menggunakan 
filter tipe ganda 

 

 
 

Gambar 4.9. Diagram perbandingan daya rata-rata pendidihan 3 liter air 
menggunakan filter tipe ganda pada 5kg bahan sekam padi. 

Dapat dilihat dari gambar 4.9 daya rata-rata pendidihan 1 liter 
air sebanyak 3 kali pada variasi satu filter dapat menghasilkan daya 
rata-rata sebesar 279,77 Watt dengan nyala efektif selama 48 
menit, untuk variasi dua filter dapat menghasilkan daya rata-rata 
sebesar 272,05 Watt dengan nyala efektif selama 62 menit, 
sedangkan untuk varasi tiga filter dapat menghasilkan daya rata-
rata sebesar 256,61 Watt dengan nyala efektif selama 70 menit. 

E. PENUTUP 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa dan pembahasan data hasil pengujian dari alat 
produksi gas metana dari pembakaran bahan organik sekam padi dengan 
menggunakan pemurnian gas varias filter tipe ganda  didapat kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Alat produksi gas metana terdiri dari dua alat utama, yaitu reaktor 

pembakaran dan filter tipe ganda. 
a. Spesifikasi reaktor pembakaran:  

Tinggi albakos   : 810 mm 
Massa kosong   : 40 kg 
Tinggi ruang bakar  : 530 mm 
Tinggi pengaman  : 50 mm 
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Diameter reactor  : 570 mm 
b. Spesifikasi filter  tipe ganda: 

Panjang filter   : 185 mm 
Diameter filter   : 130 mm 
Berat kosong   : 1,5 kg 
Diameter lubang asap : 40 mm 
Jumlah lubang   : 2 

2. Gasifikasi sekam padi menggunakan  filte r tipe ganda denangan variasi 
satu filter, dua filter dan tiga filter didapat hasil sebagai berikut: 
a. Penggunaan variasi filter mempengaruhi temperatur pembakaran rata-

rata, semakin besar gesekan atau hambatan pada proses pemurnian 
gas aliran gas menuju kompor lebih lambat sehingga nyala api kecil 
temperatur pembakaran rata-rata yang dihasilkan akan semakin 
rendah. Dengan variasi satu filter temperatur pembakaran rata -rata 
462,792 °C, variasi dua filter  temperatur pembakaraan rata -rata 
435,548 °C dan variasi tiga filter temperatur pembakaran rata -rata 
383,771 °C.  

b. Gasifikasi sekam padi menggunakan  pemurnian gas dengan variasi filter 
tipe ganda, didapat nyala efektif paling lama pada variasi tiga filter selama 
70 menit, dan dapat menghasilkan percobaan pendidihan air sebanyak 
tiga kali. Pada variasi dua filter nyala efektif didapat selama 62 menit, dan 
dapat menghasilkan percobaan pendidihan air sebanyak tiga kali. Dan 
pada variasi satu filter nyala efektif didapat selama 48 menit, dan dapat 
menghasilkan percobaan pendidihan air sebanyak dua  kali. 

c. Kalor  dan daya rata-rata pendidihan 1 liter air pada variasi satu filter 
dapat menghasilkan kalor sebesar 611,74 kJ dan daya rata-rata sebesar 
279,77 watt, variasi dua filter dapat menghasilkan kalor sebesar 917,61 
kJ dan daya rata-rata sebesar 272,05 watt. Sedangkan untuk varasi tiga 
filter dapat menghasilkan kalor sebesar 917,61 kJ dan daya rata -rata 
sebesar 256,61 watt. 

 
Saran 

         Saran-saran dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Reaktor pembakaran dibuat diameter lebih kecil sekitar 300 mm dengan 
tinggi disesuaikan kebutuhan. Bahan bakar di reaktor di isi penuh dan 
pemasukan udara ke reaktor harus besar agar api terus menyala, reaktor 
harus dalam kondisi rapat tanpa ada sedikitpun kebocoran dan tidak perlu 
alat pengaduk. 

2. Pada tahap pemurnian gas menggunakan filter tipe tunggal dengan dimensi 
yang lebih besar 

3. Pada isi filter dapat di ganti dengan arang, untuk mengurangi kandungan 
TAR yang begitu besar 
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4. Saat melakukan pengujian hendaknya kondisi lingkungan harus sama untuk 
menjaga kualitas data pengujian. 
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