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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui, dalam kehidupan sehari-hari bahan bakar minyak 

masih menjadi pilihan utama sehingga menyebabkan menipisnya 

cadangan minyak bumi, dengan kata lain minyak bumi akan habis 

pada waktu tertentu. Mengingat cadangan minyak bumi di Indonesia 

semakin terbatas, dalam rangka mengurangi ketergantungan 

terhadap minyak bumi maka perlu dilakukan penghematan sumber 

energi. Penghematan dapat dilakukan melalui pemanfaatan bahan 

bakar atau energi yang bersumber dari energi terbarukan misalnya 

biomassa. 

Biomassa adalah meterial yang berasal dari organisme hidup 

yang meliputi tumbuh-tumbuhan dan produk lainnya seperti sampah 

kebun, sampah hutan maupun hasil panen yang sudah tidak 

terpakai. Namun pemanfaatan limbah biomassa itu cenderung 

kurang efisien, dikarenakan masih memiliki kandungan kadar air 

yang tinggi, berat jenis rendah, kadar abu yang tinggi dan nilai kalor 

yang rendah, oleh sebab itu limbah biomassa perlu diproses lagi 

agar menghasilkan bahan bakar yang lebih efisien. Banyak cara atau 
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metode yang bisa diterapkan untuk mengolah limbah biomassa 

tersebut, salah satunya adalah dengan metode gasifikasi. 

Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat 

(biomassa) secara termokimia menjadi gas, dimana udara yang 

diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses 

pembakaran. Berdasarkan arah alirannya gasifikasi dibedakan 

menjadi tiga, yaitu : gasifikasi tipe downdraft, updraft dan crosdraft. 

Gasifikasi tipe downdraft adalah gasifikasi yang memiliki arah 

padatan dan aliran udara yang sama yaitu ke bawah menuju zona 

gasifikasi yang panas, hal ini memungkinkan tar yang terdapat pada 

asap terbakar sehingga gas yang dihasilkan lebih bersih. 

Keuntungan gasifikasi tipe downdraft adalah dapat dioperasikan 

secara berkelanjutan dengan cara menambahkan bahan bakar 

melalui bagian atas reaktor. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas dan lama waktu 

penyalaan serta lama waktu nyala api, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh temperatur udara 

terhadap kinerja tungku gasifikasi tipe downdraft continue dengan 

pengisian ulang 2 kali? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka 

batasan masalah yang diambil adalah : 
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1. Reaktor yang digunakan adalah reaktor gasifikasi tipe downdraft 

continue. 

2. Bahan bakar yang digunakan adalah sekam dari padi jenis IR 64. 

3. Massa total sekam yang digunakan adalah 4,5 kg dengan 

pengisian ulang sebesar 1 kg sebanyak 2 kali. 

4. Kecepatan udara yang digunakan adalah 6 m/s. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap 

temperatur pembakaran 

2. Untuk mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap waktu 

penyalaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh temperatur udara terhadap waktu 

nyala efektif 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah referensi pengetahuan 

tentang pengolahan sampah organik menjadi sumber energi 

alternatif. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran dan pengetahuan 

bahwa sekam padi bisa menjadi salah satu energi alternatif yang 

bisa dimanfaatkan secara optimal. 
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3. Bagi bangsa dan negara, dapat turut serta dalam 

mensosialisasikan pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar 

alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. 

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, waktu penyalaan dan 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. 

 

 

 

 

 


