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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk yang meningkat, berdampak 

pada meningkatnya konsumsi energi yang sampai saat ini masih 

bergantung pada sumber energi fosil, sedangkan ketersediaannya 

semakin berkurang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan energi 

terbarukan seperti biomassa. 

Biomassa sebagai bahan yang alami dan mudah didapat 

justru terkadang ketersediaannya masih kurang dimanfaatkan 

dengan baik oleh masyarakat. Salah satu contoh biomassa tersebut 

adalah hasil limbah pertanian, seperti sekam padi, tongkol jagung, 

ampas tebu, dan lain-lain. 

Gasifikasi merupakan salah satu proses pemanfaatan energi 

biomassa yaitu dengan mengkonversi energi dari bahan padat 

(biomassa) menjadi syn-gas (bahan bakar gas) dengan pasokan 

udara yang terbatas, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

bakar. Ada beberapa tipe gasifikasi salah satunya adalah tungku 

gasifikasi  tipe downdraft. gasifikasi tipe ini memiliki arah padatan 

dan aliran udara yang sama yaitu ke bawah. 
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Proses gasifikasi menghasilkan gas-gas yang sifatnya mudah 

terbakar yaitu CH4 (Metana), H2 (Hidrogen) dan CO (karbon 

monoksida), sehingga bisa menggantikan fungsi dari bahan bakar 

gas yang digunakan untuk memasak dan hal lain yang 

menggunakan gas sebagai sumber energinya. Oleh karena itu 

penelitian dan pengembangan teknologi gasifikasi sebagai salah 

satu sumber energi alternatif harus terus ditingkatkan agar bisa 

mengurangi penggunaan gas konvensional. 

Usaha mengoptimalkan proses gasifikasi tipe downdraft salah 

satunya dapat dilakukan dengan penambahan isolator pada tungku 

gasifikasi. Karena pada tungku gasifikasi banyak panas yang hilang, 

hal ini disebabkan setiap permukaan temperatur yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan temperatur sekitarnya akan mengalami 

pelepasan kalor. 

1.2. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas maka, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh isolator 

terhadap temperatur pembakaran tungku gasifikasi? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka 

pembatasan masalah yang diambil adalah: 

1. Tungku gasifikasi menggunakan tipe downdraft. 
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2. Bahan bakar yang digunakan adalah sekam dengan padi 

jenis IR 64. 

3. Massa bahan bakar yang digunakan adalah 2.5 kg, dan 

pengisian ulang bahan bakar sebesar  2 kg. 

4. Isolator yang digunakan serbuk batu bata, serbuk batu 

padas, dan pasir. 

5. Kecepatan udara yang digunakan 6.0 m/s. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh isolator terhadap temperatur 

pembakaran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan isolator terhadap 

nyala efektif pada tungku gasifikasi tipe downdraft. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang pengolahan sekam 

menjadi sumber energi alternatif. 

2. Mengurangi pengeluaran bahan bakar gas konvensional di 

kalangan masyarakat. 

3. Memanfaatkan limbah sekam menjadi bahan bakar penggati 

minyak bumi. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 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 ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkah-langkah 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang data temperatur pembakaran setiap 1 

menit, temperatur isolator, dan lama nyala efektif. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah serta sumber-sumber 

lain yang dijadikan referensi dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 


