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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 . Latar Belakang 

 
Sumber energi ada yaitu sumber energi tidak terbarukan dan 

sumber energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah 

sumber energi yang keberadaanya dialam terbatas dan akan habis 

dalam kurun waktu tertentu, yaitu minyak bumi, gas alam, dan 

batubara atau yang lebih dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. 

Pembakaran bahan bakar fosil juga mempunyai dampak negatif 

perubahan iklim, karena bahan bakar fosil jika dibakar akan 

melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca. Gas-gas ini 

bertindak seperti selimut yang menghangatkan permukaan bumi. 

Hasilnya adalah peningkatan suhu global yang berdampak pada 

perubahan iklim terkait dengan banjir dan hujan deras di berbagai 

daerah, serta lebih sering terjadi kekeringan dan gelombang panas 

yang parah. 

Solusi mengatasi masalah tersebut dengan cara memakai 

energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil. Energi terbarukan 

adalah energi yang didapatkan dari pemanfaatan panas 

matahari/surya, air, angin, panas bumi, gelombang laut serta 

biomassa. Energi terbarukan mempunyai keuntungan ramah terhadap 

lingkungan serta keberadaanya di alam ini tidak akan habis. Salah 
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satu energi terbarukan yang sangat berpotensi di indonesia adalah 

biomassa. Biomassa merupakan bahan organik yang didapatkan 

melalui proses fotosintetik pada tumbuhan baik berupa produk 

maupun buangan. Meliputi tanaman, pepohonan, rumput, limbah 

pertanian. Di Indonesia dengan 2,4 juta ha tanaman padi, 4,28 juta ha 

tanaman jagung, 3,3 juta ha kebun kelapa sawit dan tanaman-

tanaman lainya dengan total biomassa dari tanaman tersebut setara 

dengan energi sebesar 49,81 GW (Puntohari,2009). Dari data tersebut 

energi biomassa dari limbah pertanian bisa menjadi pilihan dalam 

menanggapi krisis energi fosil dan mengurangi dampak negatif yang 

dihasilkan dari energi fosil yang merupakan masalah serius bagi 

dunia.  

Menurut departemen pertanian, limbah dalam proses 

penggilingan padi yang terbesar adalah sekam padi, biasanya 

diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah, hasil lainya dedak 

antara 8-12%. Sekam dalam persentase yang tinggi tersebut dapat 

menimbulkan problem lingkungan. Sekam padi jika dibakar secara 

langsung mempunyai dampak meningkatkan jumlah emisi gas rumah 

kaca penyebab perubahan iklim, seperti damak negatif dari 

pembakaran bahan bakar fosil. Untuk itu perlu adanya pemanfaatan 

dari sekam padi tersebut supaya tidak menghasilkan dampak negatif 

bagi lingkungan yang lebih parah lagi. Solusi dari masalah biomassa 

tersebut adalah dengan memanfaatkan sekam padi untuk diproses 
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dengan cara gasifikasi. Gasifikas sendiri seara umum adalah suatu 

teknologi proses yang mengubah bahan bakar biomassa menjadi gas, 

menggunakan udara atau oksigen yang terbatas. Bahan bakar 

biomassa tersebut yang sering digunakan dalam gasifikasi adalah 

sekam padi. Gas yang dihasilkan dari gasifikasi adalah CO, CO₂, H₂, 

CH₄, TAR dan juga arang. Jenis gasifikasi yang banyak 

dikembangkan adalah fluidized bed. 

Fluidisasi merupakan proses dimana benda partikel  padatan 

diubah menjadi fase yang berkelakuan seperti fluida cair melalui 

kontak dengan gas atau cairan (Kunni dan Levenspiel 1969). 

Fenomena ini terjadi pada media yang disebut dengan fluidized bed. 

Dimana fluidized bed merupakan suatu bejana yang berisi partikel 

padat yang dialiri fluida dari bawah bejana. Proses fluidisasi terjadi 

ketika gaya drag dari partikel sebagai akibat dari aliran fluida yang 

mengalir keatas melebihi gaya gravitasi dan gaya antar partikel. 

Kinerja dari reaktor fluidisasi dipengaruhi oleh desain, salah satunya 

adalah pemilihan distributor dan jumlah lubang dari distributor. Bentuk 

distributor akan berpengaruh terhadap karakteristik hidrodinamik yang 

berpengaruh terhadap gas yang dihasilkan. Seperti eksperimen yang 

dilakukan oleh grohse, zens dan othmer menunjukkan bahwa jumlah 

lubang pada distributor udara akan berpengaruh terhadap ukuran 

gelembung dan distribusi gelembung (Kunii dan Levenspiel, 1969, 

Bormann dan Ragland, 1998). 
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1. 2. Perumusan Masalah 

Pengaruh perbedaan jumlah nozel pada distributor terhadap 

kinerja gasifier dengan jenis bahan bakar sekam padi. 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

distributor jumlah nozel terhadap kinerja reaktor fluidized bed yang 

meliputi: 

a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nozel terhadap kecepatan 

minimum fluidisasi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nozel terhadap temperatur 

reaktor. 

c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nozel terhadap waktu nyala 

efektif.  

d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nozel terhadap kalor yang 

dihasilkan atau kalor terpakai. 

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik bagi 

penulis, masyarakat dan dunia pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

a. Memberikan pengetahuan baru tentang pengolahan sampah 

organik yang efektif, ramah terhadap kesehatan maupun lingkungan 
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serta menjadi solusi atas krisis energi yang sedang dialami berbagai 

negara khususnya Indonesia. 

b. Kajian tentang pengaruh jumlah nozel terhadap kinerja fluidized 

bed gasifier dengan bahan bakar sekam padi sehingga akan menjadi 

tambahan referensi akademis. 

c. Faedah/manfaat bagi pembangunan Bangsa dan Negara, ikut serta 

dalam mensosialisasikan pemanfaatan biomassa sebagai bahan 

bakar alternatif yang ramah lingkungan yang dapat diperbaharui. 

 

1. 5. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pengujian pengembangan fluidized 

bed gasifier dengan variasi jumlah nozel yaitu : 

a. Fluidized bed tidak kontinyu. 

b. Jumlah gas yang terkonversi untuk mendidihkan air. 

c. Sekam padi dari Sukoharjo. 

d. Pasir yang digunakan adalah pasir silika dari Ceper  Klaten. 

e. Gamping ataubatu kapur yang digunakan berasal dari Makam Haji 

Sukoharjo. 

f. Kecepatan minimum fluidisasi didefinisikan sebagai kecepatan 

superficial udara dalam bed dan ditentukan dengan metode 

pengamatan terhadap tekanan di bed.  

g. Kecepatan yang digunakan 1,3 m/s. 

h. Massa bahan bakar yang digunakan 2 kg 
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1. 6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kajian pustaka memuat uraian  

tentang hasil-hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti 

terdahulu dan memuat dasar teori yang sesuai dan ada 

kaitannya dengan penelitian ini yang diambil dari buku 

serta jurnal yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas tahap penelitian, instalasi pegujian, 

bahan, alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data dan pembahasan nilai 

miimum fluidisasi, temperatur pasir, temperatur reaktor, 

temperatur pendidihan air setiap 2 menit, temperatur  
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api, dan jumlah kalor terpakai yang dihasilkan oleh 

bahan bakar sekam padi dari percobaan pengujian 

fluidized bed gasifier dengan variasi jumlah nozzel pada 

distributor udara.  

BAB V    PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

pengujian tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bersumber dari buku-buku, 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 ini 

 

 


