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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan bakar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia memerlukan bahan 

bakar untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang kegiatannya, 

misal kegiatan memasak dalam kebutuhan rumah tangga. 

Sekarang ini masih banyak digunakan bakan bakar fosil atau bahan 

bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan, akan tetapi perlu 

diketahui bahwa bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) 

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Untuk itu perlu adanya alternatif lain untuk mengurangi 

penggunaan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM).  

Minyak bumi masih akan mendominasi energi primer dunia 

hingga tahun 2050, berdasarkan IMF sampai tahun 2035 dunia 

masih tergantung akan bahan bakar fosil. Indonesia menjadi salah 

satu konsumen energi terbesar didunia, meskipun Indonesia adalah 

negara penghasil energi, namun Indonesia juga merupakan salah 

satu cikal bakal negara konsumen energi terbesar dunia. Bahan 

bakar fosil berkontribusi sebesar 94% terhadap bauran energi 

nasional, yang terdiri atas 47% berbasis minyak bumi, 21% gas 

bumi, dan 26% batubara. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,3 – 6,8 

per tahun, kebutuhan energi diproyeksikan tumbuh sekitar 6% per 
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tahun sampai dengan 2014. Pemerintah Indonesia mentargetkan 

pada tahun 2025 kontribusi minyak bumi sekitar 20%, gas bumi 

30% dan energi terbarukan 17%.(Jero Wacik, 2012) 

Salah satu pengembangan bahan bakar alternatif sekarang 

ini yaitu energi yang berasal dari bahan-bahan organik yang 

tersedia di alam, karena sumber daya alam tersebut dapat 

diperbaharui. Salah satu bahan organik tersebut adalah limbah 

biomassa berupa sekam padi, yang keberadaannya banyak 

dijumpai dilingkungan sekitar. Selain itu masyarakat juga masih 

kurang dalam pemanfaatannya sebagai energi alternatif pengganti 

bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM). 

Gasifikasi biomassa merupakan cara efektif yang cocok 

dikembangkan, terutama di negara kita Indonesia. Dilihat dari segi 

teknis dan ekonomi cara ini tepat digunakan dan dikembangkan di 

berbagai tempat di Indonesia. Bagi ibu rumah tangga ini adalah 

suatu alternatif yang dapat digunakan untuk menanggurangi 

kelangkaan akan bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak 

(BBM) seperti minyak tanah dan gas LPG. Menurut Rajvanshi 

(1986), gasifikasi biomassa sebagai pembakaran biomassa tidak 

selesai yang menghasilkan gas bahan bakar yang terdiri dari 

karbon monoxida (CO), hidrogen (H2), dan sedikit metana (CH4). 

Dengan demikian dalam pemanfaatan sampah organik yang 

berupa sekam padi tersebut perlu diciptakan sebuah alat yang 

disebut tungku gasifikasi biomasa. Serta dalam tugas akhir ini akan 
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diteliti mengenai prestasi sebuah burner dengan variasi jumlah 

lubang pada burner, sehingga didapatkan burner tungku gasifikasi 

biomassa seperti yang diharapkan. Burner adalah alat yang 

digunakan untuk membakar gas hasil gasifikasi. Di dalam burner, 

gas dicampur dengan udara agar gas memperoleh oksigen untuk 

melakukan proses pembakaran. Hal ini menyebabkan ketika 

campuran gas dan udara tersebut dipantik (diberikan api), gas 

tersebut akan terbakar. Dalam perancangan sebuah burner, 

pemasukan udara yang baik harus diperhatikan. Bukaan yang 

disediakan untuk pemasukkan udara harus mampu membuat udara 

pembakaran masuk dalam jumlah yang berlebih untuk memastikan 

semua gas terbakar habis. Selain itu gas hasil gasifikasi harus 

dapat tercampur dengan dengan baik didalam burner agar dapat 

tercapai pembakaran sempurna. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Tungku gasifikasi biomassa  adalah alternatif yang baik 

dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau bahan 

bakar minyak (BBM), dimana bahan bakarnya yang berupa sekam 

padi mudah diperoleh dan dapat mengurangi limbah biomassa 

serta pencemaran lingkungan. 

Dengan demikian tungku gasifikasi biomassa ini perlu 

didesain sedemikian rupa agar lebih optimal. Rumusan masalah 

pada penelitian yang dilakukan ini yaitu : 



4 

 

“Seberapa besar pengaruh variasi jumlah lubang burner 

dan tinggi penyangga pada burner terhadap temperatur api 

serta waktu pendidihan air hingga mencapai temperatur 100°C 

pada tungku gasifikasi biomassa?”  

pada penelitian yang akan dilakukan ini kondisi lingkungan di 

anggap sama, sehingga pangambilan data sesuai seperti yang 

diharapkan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini perlu 

adanya batasan – batasan, antara lain : 

a. Bahan burner yang digunakan adalah plat stainless steel 

dengan tebal 2 mm. 

b. Obyek penelitian burner adalah mendidihkan 2 kg air 

hingga mencapai temperatur 100°C. 

c. Variasi jumlah lubang burner yang digunakan adalah 20, 

30, 40, dan 50. 

d. Variasi tinggi penyangga panci pada burner yaitu 15 mm 

dan 30 mm. 

e. Limbah biomasa berupa 1,5 kg sekam padi yang sudah 

dicacah. 

f. Kecepatan aliran udara blower yang sama 10 m/s. 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya untuk 

menganalisa temperatur api dan waktu pendidihan 2 kg air hingga 
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mencapai temperature 100°C pada masing-masing variasi jumlah 

lubang burner dengan masing – masing tinggi penyangga pada 

burner. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

dari sebuah burner  tungku gasifikasi biomasa yang meliputi : 

a. Temperatur api pembakaran pada variasi jumlah lubang 

dan ketinggian penyangga pada burner. 

b. Waktu pendidihan 2 kg air hingga mencapai temperatur 

100 °C. 

Semuanya itu diteliti dengan obyek 2 kg air yang di didihkan 

pada masing – masing tinggi penyangga burner 15 mm dan 30 mm 

dengan jumlah lubang burner yang di variasikan 20, 30, 40, dan 50. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah 

ditemukannya sebuah burner tungku gasifikasi biomassa yang 

ideal, sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai pengganti kompor minyak tanah maupun kompor gas LPG. 

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 

penulis dalam ilmu pengetahuan, yaitu dalam mengembangkan 

teknologi tungku gasifikasi biomassa. Sebagai referensi dalam 
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pengembangan energi alternatif khususnya tentang tungku 

gasifikasi biomassa, dan kedepannya dapat dikembangkan lagi 

sebaik-baiknya oleh peneliti di masa - masa selanjutnya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini antara 

lain berisi tentang : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian pustaka yang memuat tentang 

hasil dari penelitian oleh peneliti sebelumnya dan 

landasan teori yang sesuai serta ada keterkaitan 

dengan penelitian ini, diambil dari buku maupun jurnal 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari diagram alir penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, langkah – langkah pengujian 

dalam penelitian, dan parameter penelitian. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan 

temperatur nyala api, temperatur pendidihan air setiap 
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1 menit, dan efisiensi yang dihasilkan dari setiap 

pengujian variasi jumlah lubang burner. 

 BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

pengujian yang dilakukan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Bersumber dari buku dan jurnal serta sumber – 

sumber lain yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian yang dilakukan dan penyusunan laporan 

tugas akhir ini. 

 LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran yang bersangkutan dengan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


