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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring meningkatnya jumlah produksi kendaraan bermotor di  

Indonesia, tingkat konsumsi bahan bakar fosil dari tahun ke tahun 

juga terus menalami peningkatan. Pada tahun 2013 tercatat produksi 

kendaraan bermotor dalam negeri mencapai angka 8,9 juta unit, 

meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,1 juta unit 

(GAIKINDO dan AISI). Dengan peningkatan produksi kendaraan 

bermotor, maka tingkat konsumsi bahan bakar juga semakin 

meningkat. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan 

konsumsi energi terbesar, khususnya bahan bakar fosil. Tercatat 

pada tahun 2013 Indonesia menempati urutan kedua di dunia 

sebagai negara pengimport minyak, sementara produsi minyak 

nasional semakin turun. Saat ini konsumsi BBM dalam negeri 

mencapai 1,5 juta barel per hari, sementara produksinya hanya di 

bawah 800.000 barel per hari (SKK Migas).  Untuk itu perlu adanya 

upaya nyata dan serius untuk mengatasi ketergantungan terhadap 

bahan bakar fosil. 

Para peneliti mulai melakukan penelitian untuk mencari sumber 

bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Hasil 

dari penelitian tersebut diantaranya adalah biomassa. Biomassa 

merupakan bahan organik yang didapatkan melalui proses 
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fotosintetik pada tumbuhan baik berupa produk maupun buangan. 

Meliputi tanaman, pepohonan, rumput, limbah pertanian dan kotoran 

ternak. Energi biomassa merupakan sumber energi yang dapat 

diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara 

berkelanjutan. 

Di Indonesia yang hampir sebagian besar wilayahnya 

merupakan sektor pertanian memepunyai potensi akan biomassa 

yang sangat melimpah, diantaranya adalah sekam padi. Salah satu 

cara pemanfaatan yang bisa dilakukan adalah dengan proses 

gasifikasi menggunakan fluidized bed gasifier. Dengan proses 

gasifikasi, sekam padi dapat ditingkatkan nilainya menjadi bahan 

bakar alternatif dengan merubahnya menjadi gas.  

Sebelum digunakan lebih lanjut, gas produk gasifikasi  perlu 

dimurnikan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas gasnya. 

Beberapa proses yang dilakukan untuk meningkatkan kadar gas 

pada gas produk adalah dengan membuang zat-zat pengotor seperti 

CO₂ yang dapat mengurangi nilai pembakaran, H₂S yang bersifat 

korosif terhadap logam, dan tar yang dapat mengurangi nilai kalor 

gas yang dihasilkan. 

Pada tugas akhir ini peneliti akan membuat alat untuk 

memurnikan gas produk dari zat - zat pengotor menggunakan zeolit, 

arang batok kelapa dan silica gel sebagai media pembersih gas. 

Dengan penggunaan filter tersebut, diharapkan mampu untuk 
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mereduksi gas pengotor dan tar sehingga gas yang keluar dari filter 

bisa digunakan sebagai energi alternatif yang aman tanpa 

menimbulkan kerusakan pada perangkat. Sebagai indikasi 

keberhasilan penggunaan filter tersebut, gas yang dihasilkan akan 

digunakan untuk mendidihkan air. Dengan metode tersebut 

diharapkan akan diketahui media apa saja yang dapat meningkatkan 

kualitas gas hasil gasifikasi, mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk mendidihkan 2 liter air, serta nilai kalor dari nyala 

api yang dihasilkan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh dari media pembersih gas produk terhadap 

nyala api yang dihasilkan dari proses gasifikasi? 

b. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air? 

c. Berapa nilai kalor dari nyala api yang dihasilkan selama proses 

dengan dan tanpa alat pembersih gas? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini akan 

berkonsentrasi pada: 

a. Alat gasifikasi dengan jenis reaktor bubble fluidizied bed gasifier 

dengan diameter 464,38 mm, tinggi ruang bakar 898,50 mm.  
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b. Alat pembersih gas produk berdiameter 200 mm, tinggi 900 mm 

dengan menggunakan media air, arang tempurung kelapa, zeolit 

dan silica gel. 

c. Proses pembakaran tidak continue dan untuk satu kali proses 

pembakaran menggunakan 5 kg sekam padi, dan 10 kg pasir 

silika. 

d. Kalor yang diperoleh digunakan untuk pendidihan air sebanyak 2 

liter.  

e. Tidak melakukan pengujian kandungan gas yang dihasilkan. 

f. Parameter operasi perangkat pembersihan gas merujuk dari hasil 

penelitian yang pernah dilakukan. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui pengaruh dari media pembersih gas produk terhadap 

nyala api yang dihasilkan dari proses gasifikasi. 

b. Mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air. 

c. Mengetahui berapa nilai kalor dari nyala api yang dihasilkan 

selama proses dengan dan tanpa alat pembersih gas. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik 

bagi penulis, masyarakat, dan dunia pendidikan. Antara lain :  

a. Diharapkan pada masyarakat supaya dapat mengembangkan alat 

gasifikasi yang baik dan efisien.  
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b. Menambah ilmu pengetahuan tentang biomassa dan cara 

pengolahan yang baik dan benar.  

c. Mampu memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, khususnya dalam pengolahan biomassa sebagai 

bahan bakar alternatif.  

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kajian pustaka penelitian terdahulu dan 

dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang 

digunakan sebagai pedoman dari penelitian ini.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat penelitian, dan langkah-langkah 

penelitian.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari data hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang semua pustaka yang digunakan dalam proses 

pentusunan tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


