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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

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 merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan

konsumsi energi cukup tinggi di dunia, dengan pertumbuhan

konsumsi energi 7 % per tahun. Konsumsi energi Indonesia tersebut

terbagi untuk sektor industri 50 %, transportasi 34 %, rumah tangga

12 %, dan komersial 4 %. Konsumsi energi Indonesia yang cukup

tinggi tersebut, hampir 95 %  dipenuhi dari bahan bakar fosil. Dari

total tersebut, hampir 50 %-nya merupakan Bahan Bakar Minyak

(BBM). Hal ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap harga

bahan bakar tersebut yang cenderung 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
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fosil tersebut. Energi alternatif yang dapat kita kembangkan sebagai

pengganti bahan bakar fosil yang nantinya dapat memecahkan

masalah tersebut adalah pemanfaatan limbah biomassa, selain

harganya murah, biomassa adalah energi yang dapat diperbaharui

(renewable energy).

Salah satu cara mengkonversi energi biomassa seperti

sekam padi adalah dengan metode gasifikasi. Alat yang digunakan

dalam metode gasifikasi ini antara lain adalah crossdraft gasifier,

oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap

crossdraft gasifier agar mampu menghasilkan performa yang

maksimal terhadap gasifikasi biomassa sekam padi. Pada tipe

crossdraft ini udara masuk melalui beberapa aliran sirkulasi dan

mengalir sepanjang unggun dari bahan baku dan kokas (char). Hal

ini menghasilkan temperatur yang sangat tinggi pada volume yang

sangat rendah, sehingga menghasilkan gas tar yang rendah

sehingga memudahkan pengaturan yang cepat bagian pembakaran

gas hasil gasifikasi.

Untuk tungku crossdraft sendiri memakai agen udara, yang

memiliki keuntungan antara lain : panas yang dihasilkan tinggi,

mudah dalam pengoperasian perawatan dan perbaikan, apabila

terjadi kelangkaan elpiji bahan bakar tungku bisa diganti dengan

kayu atau biomassa lain dan juga bahan bakar minyak.
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1.2 Perumusan masalah

Bagaimana pengaruh variasi kecepatan udara terhadap

temperatur pembakaran, waktu pendidihan air, dan nyala efektif

pada tungku gasifikasi tipe crossdraft.

1.3 Pembatasan masalah

Batasan masalah dalam pengujian ini adalah :

1. Sekam padi yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari

penggilingan padi di daerah Gondangrejo Karanganyar, dalam

keadaan kering dengan kadar 9.

2. Pengujian crossdraft gasifier dijadikan sebagai kompor untuk

mendidihkan 1 liter air menggunakan bahan bakar 1 kg sekam

padi dan udara sebagai agen yang menggunakan variasi

kecepatan udara antara lain : 4.5 m/s, 5.5 m/s dan 6.5 m/s.

1.4Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara terhadap

temperatur pembakaran.

b. Untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara terhadap

waktu pendidihan air.

c. Untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara terhadap

waktu nyala efektif.

d. Untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara terhadap

efisiensi thermal tungku.
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1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian baik untuk penulis, masyarakat luas dan

para alumni antara lain :

1. Dapat memberikan motivasi untuk penulis agar selalu

mengembangkan alat ini sebagai pengganti bahan bakar jika

terjadi kelangkaan elpiji.

2. Berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang konversi

energi dengan mempelajari cara kerja proses gasifikasi dengan

menggunakan tungku tipe crossdraft.

3. Dapat memberikan gambaran kepada alumni kepada

masyarakat umum agar dapat mengetahui bahwa sekam padi

bisa menjadi salah satu energi alternatif yang bisa dimanfaatkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan

dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang digunakan

sebagai pedoman dalam penelitian.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkat – langkah

penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengujian temperatur pembakaran

setiap 0.5 menit, temperatur air setiap 0.5 menit, nyala efektif dan

efisiensi thermal tungku.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi buku – buku dari jurnal serta sumber – sumber lain yang

dijadikan referensi dalam penelitian dan penulisan laporan tugas

akhir ini.

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran – lampiran yang berhubungan dengan

penelitian.


