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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Pengggunaan energi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sampai sekarang 

sebagian besar energi yang digunakan masih berasal dari sumber-

sumber energi yang tidak terbarukan yang jumlahnya semakin hari 

semakin berkurang.  

Bila melihat profil  produksi minyak nasional ke belakang, pada 

tahun 2004-2008 produksi minyak nasional tidak pernah mengalami 

peningkatan masih berada pada angka 1,2 -1,3 juta barel per hari (bph), 

padahal jumlah penduduk meningkat terus sehingga konsumsi bahan 

bakar minyak pun turut meningkat. Jika kondisi ini tidak segera teratasi, 

Indonesia akan mengalami krisis energi berkepanjangan, akibatnya 

sangat fatal dan terjadi kebangkrutan ekonomi nasional. (Syamsudin 

dkk). 

Untuk itu penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif 

sudah merupakan keharusan untuk mengurangi menipisnya cadangan 

minyak bumi di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki 

potensi biomassa khususnya sekam padi yang cukup besar. Untuk itu 

biomassa sekam padi sangat baik dijadikan sumber bahan bakar 

alternatif yang baru dan terbarukan. Salah satu cara yang digunakan 
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untuk memanfaatkan biomassa sekam padi adalah menggunakan 

teknologi gasifikasi. Gasifikasi adalah suatu teknologi proses yang 

mengubah bahan bakar padat menjadi gas, dan salah satu jenis teknologi 

gasifikasi yang sedang dikembangkan adalah fluidized bed. Fluidisasi 

adalah proses dimana benda padat halus (partikel) 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. 

Metode gasifikasi menggunakan fluidized bed dinilai lebih 

menguntungkan serta gas hasil pembakaran lebih bersih dibandingkan 

dengan pembakaran secara langsung. Menurut Zenz dan Othmer (1960) 

secara prinsip ada 4 aspek keunggulan yang dimiliki oleh fluidized bed jika 

dibanding dengan teknologi kontak yang lainya yaitu; pada aspek 

kemampuan untuk mengontrol temperatur, kemampuan beroperasi secara 

kontinu, keunggulan dalam persoalan perpindahan kalor dan  keunggulan 

dalam proses katalisasi. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

performa reaktor gasifikasi adalah kecepatan udara yang masuk ke dalam 

reaktor. Kecepatan ini akan berpengaruh terhadap karakteristik 

hidrodinamik fluidisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada reaksi 

yang berlangsung. Pada gasifikasi kecepatan udara juga memiliki 

pengaruh terhadap gas yang dihasilkan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana pengaruh variasi kecepatan udara terhadap temperatur 

reaktor, jumlah kalor yang dihasilkan dan waktu nyala efektif pada reaktor 

fluidized bed. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada: 

a. Alat produksi gas dengan reaktor fluidized bed memiliki tinggi 1230 

mm dengan diameter 160 mm. 

b. Bahan bakar yang digunakan berupa sekam padi dari Sukoharjo. 

c. Massa bahan bakar yang digunakan adalah 2 kg. 

d. Kecepatan udara yang digunakan 1 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s. 

e. Partikel yang digunakan pasir silika yang berasal dari ceper (klaten). 

f. Kapur (gamping) berasal dari makam haji (sukoharjo). 

g. Proses gasifikasi yang digunakan pada reaktor fluidized bed tidak 

kontinu. 

h. Waktu nyala efektif api di ukur sampai api mati 

i.  Jumlah gas yang terkonversi digunakan untuk mendidihkan air 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap temperatur di 

dalam reaktor. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap jumlah kalor 

yang dihasilkan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap waktu nyala 

efektif. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik bagi 

penulis, masyrakat dan dunia pendidikan antara lain: 

a. Memberikan kontribusi atas krisis energi yang dialami dunia khususnya 

Indonesia dengan memanfaatkan sekam padi menjadi bahan bakar 

alternative. 

b. Supaya dapat memberikan gambaran kepada teman-teman 

mahasiswa selaku dari pihak akademisi dan kepada masyarakat 

umum agar dapat mengetahui bahwa sekam padi bisa menjadi salah 

satu energi alternatif yang bisa dimanfaatkan. 

c. Ikut berkontribusi dalam dalam ilmu pengetahuan tentang konversi 

energi dengan mempelajari cara kerja proses fluidized bed gasifier 

dengan variasi kecepatan udara. 
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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, maanfaat 

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 dari diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkah-

langkah penelitian. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data dan pembahasan kecepatan 

minimum fluidisasi, temperatur pasir dan bahan bakar, 

temperatur nyala api, waktu nyala efektif, temperatur 
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pendidihan air setiap 2 menit, jumlah kalor yang 

dihasilkan dan lama waktu pendidihan air. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

pengujian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah serta sumber-

sumber lain yang dijadikan referensi dalam penulisan. 

 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan 

dengan penelitian. 


