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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, 

sementara itu akses energi yang handal dan terjangkau merupakan 

prasyarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Biomassa merupakan salah satu energi terbarukan yang berpotensi 

besar di Indonesia. Berdasarkan Statistik Energi Indonesia, diketahui 

bahwa potensi energi biomassa di Indonesia, mencapai 434,08 GWh.  

Dan Ketika konsumsi domestik bahan bakar minyak terus 

meningkat sehingga membawa Indonesia sebagai net oil importet, 

dimana diketahui energi fosil merupakan energi yang tidak dapat 

diperbaharui. Sehingga subsitusi energi non fosil dengan 

memanfaatkan sumber energi alternatif secara lebih efisien dan 

menggunakan teknologi modern merupakan suatu langkah yang tepat. 

Salah satu energi alternatif yang sekarang sedang dikembangkan 

adalah energy yang berasal dari bahan – bahan organik, hal ini 

dikarenakan senyawa organik tersebut tergolong energi yang dapat 

diperbarui. Salah satunya yaitu berupa sampah organik yang 

jumlahnya dari waktu ke waktu semakin bertambah. Contoh yaitu 

berupa sekam padi. Teknologi gasifikasi biomas merupakan teknologi 
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yang relatif sederhana dan mudah pengoprasiaannya serta secara 

teknik maupun ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Dengan 

demikian teknologi gasifikasi biomas sangat potensial menjadi 

teknologi yang sepadan untuk diterapkan diberbagai tempat di 

Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan distribusi udara pada tungku gasifikasi terhadap 

temperatur pembakaran. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu 

melakukan pada tungku yang belum mengalami penambahan 

distribusi udara pada tungku gasifikasi biomassa, dengan bahan bakar 

sekam padi. Kemudian dilakukan pula pengujian pembakaran 

terhadap tungku gasifikasi yang telah mengalami penambahan 

distribusi udara dan dengan menggunakan bahan bakar yang sama. 

Dalam pengujian ini dicari perbedaan antara panas yang dihasilkan 

dan konsumsi bahan bakar yang diperlukan. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang 

akan dihasilkan dari penambahan distributor udara pada tungku 

gasifikasi. Yang diharapkan bisa menghasilkan panas yang lebih 

dengan jumlah konsumsi bahan bakar yang sama dari jumlah yang 

dipakai sebelum ada penambahan distributor udara. 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam pengujian ini adalah : 

a. Distributor udara yang digunakan terbuat dari pipa besi yang 

diperoleh dari toko bangunan masih dalam keadaan utuh  

b. Melubangi pipa menggunakan mesin drilling ,diameter pipa 30mm 

kemudian pipa dilubangi pada sisi sisinya dengan diameter 10 mm, 

panjang pipa 60 cm 

c. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

distributor udara pada tungku updraft menggunakan bahan bakar 

sekam padi sebanyak 1kg dengan kecepatan udara 4 m/s 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini  adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh distributor udara tehadap temperatur  

b. Untuk mengetahui pengaruh distributor udara terhadap waktu 

penyalaan awal.  

c. Untuk mengetahui pengaruh distributor udara terhadap nyala 

efektif tungku. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik bagi 

masyarakat secara umum, dan diharapkan bisa memberikan inspirasi 

bagi pengembang-pengembang antara lain : 
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a. Memberikan pengetahuan bagi para pengembang atau peneliti 

baru tentang pengaruh penambahan distribusi udara pada tungku 

gasifikasi. 

b. Mampu memanfaatkan Tungku gasifikasi berbahan bakar limbah 

pertanian menjadi energi alternatif yang berguna bagi masyarakat 

dan memberikan kontribusi dalam rangka penghematan bahan 

bakar fosil (non renewable). 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan 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. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkat – langkah 

penelitian. 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian temperatur 

pembakaran setiap 1.0 menit, temperatur air setiap 1.0 

menit, nyala efektif dan efisiensi thermal tungku. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi buku – buku dari 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 

 


