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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Secara umum ketergantungan manusia akan kebutuhan bahan 

bakar yang berasal dari fosil dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, sedangkan ketersediaannya semakin berkurang atau 

menipis. Hal ini disebabkan karena pertambahan penduduk, 

kemajuan teknologi, dan peningkatan konsumsi energi di dunia. 

Peningkatan kebutuhan konsumsi energi tersebut tidak diiringi 

dengan kestabilan harga dan pasokan energi yang mencukupi, oleh 

sebab itu dicari berbagai inovasi untuk mendapatkan sumber energi 

selain dari energi yang berasal dari fosil. 

Dengan berbagai macam pengembangan energi alternatif telah 

dilakukan diantaranya biodiesel, bioetanol, biogas, dan lainnya. 

Teknologi dengan memanfaatkan biomassa merupakan salah satu 

cara untuk mengatasi krisis energi. Biomassa merupakan salah satu 

bentuk energy terbarukan yang tersedia dalam jumlah besar. 

Sumber biomassa terbesar biasanya berasal dari limbah pertanian 

diantaranya tandan kosong kelapa sawit, sekam padi, tongkol 

jagung, dan limbah pengolahan hasil perkebunan. 
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Teknologi konversi biomassa menjadi bahan bakar dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu pembakaran langsung, konversi 

termokimiawi dan konversi biokimiawi. Teknologi gasifikasi 

biomassa merupakan suatu bentuk konversi energi yang terkandung 

di dalam biomassa. Proses gasifikasi berlangsung di dalam suatu 

reaktor yang disebut gasifier. Pada alat ini bahan bakar biomassa 

diurai di dalam reaktor (ruang bakar) dengan udara terbatas. Proses 

gasifikasi biomassa merupakan proses pembakaran tidak sempurna 

bahan baku padat biomassa, melibatkan reaksi antara oksigen 

secara terbatas dengan bahan bakar padat berupa biomassa. Uap 

air dan karbon dioksida hasil pembakaran direduksi menjadi gas 

yang mudah terbakar, yaitu karbon monoksida (CO), hidrogen (H2) 

dan methan (CH4). Gas – gas produksi ini disebut synthetic gas atau 

syngas. 

Adapun jenis gasifier yang sederhana dan banyak digunakan 

adalah jenis updraft gasifier. Dengan adanya pergerakan udara dan 

bahan bakar menyebabkan biomassa mengalami serangkaian 

proses yaitu proses pengeringan, pirolisis, gasifikasi dan 

pembakaran. Keuntungan penggunaan reaktor gasifikasi dengan 

tipe updraft adalah memiliki desain reaktor yang sederhana, mudah 

untuk penggunaan bahan bakar dengan ukuran yang kecil, dan 
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efisiensi thermal yang tinggi. Akan tetapi kekurangan reaktor 

gasifikasi dengan tipe updraft adalah sensitifitas reaktor yang tinggi 

terhadap tar dan kandungan air dalam bahan bakar 

danwaktupenyalaanawalreaktor yang lama. 

Menggunakan updraft gasifier dengan menggunakan udara 

yang dipanaskan (pre-heating) sebagai suplai oksigen dalam proses 

pembakaran dengan menggunakan udara yang dipanaskan dan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa input udara panas menaikkan 

suhu reaksi pada reaktor dan suhu output gas, serta menaikkan 

efektivitas proses gasifikasi, tetapi tidak mempengaruhi massa tar 

yang dapat dipisahkan. Variasi bukaan blower memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap kinerja suhu reaktordansuhukomporpada 

updraft gasifier. 

Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia bahan organik melalui 

proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen, di mana material 

mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase 

gas. Komponen utama biomassa adalah selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Komponen ini akan terdekomposisi seiring dengan kenaikan 

suhu. Sehingga semakin tinggi laju pemanasan pada proses pirolisis 

akan mempercepat pembentukan produk yang mudah menguap, 

meningkatkan tekanan, dan waktu tinggal pendek dari produk yang 
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menguap. Hasil ini akan mampu meningkatkan optimalisasi bahan 

dan pengurangan limbah dalam proses gasifikasi dengan proses 

resirgulasi gas hasil pirolisa yang diproses kembali serta 

dihembuskan kembali menuju zona reduksi dan pembakaran. 

Gasifikasi adalah proses terjadinya perubahan bahan bakar padat 

berupa biomassa menjadi gas secara termokimia. Proses ini 

memanfaatkan panas dari reaksi pembakaran, pada reaksi yang 

terjadi diantaranya reaksi reduksi, pirolisis, drying (pengeringan) dan 

pembakaran yang akan menghasilkan gas CO, H2, CH4, CO2 dan N2 

sebagai sumber energi. Sesuai hasil penelitian Kurniawan (2012), 

terdapat faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja gasifier. 

Faktor peningkatan suhu pada setiap zona gasifikasi akan 

meningkatkan gas bakar, CO dan H2 juga akan meningkat. Karena 

itu perlu adanya peningkatan suhu pada setiap zona gasifikasi. 

(karena itu ditambahkan input gas pirolisa yang mengandung gas 

bakar dengan suhu tinggi untuk meningkatkan suhu pembakaran 

reaktor). 
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1.2 Perumusan masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana pengaruh variasi kecepatan udara terhadap temperatur 

pembakaran,waktu pendidihan air, dan nyala efektif pada tungku 

gasifire tipe updraft. 

1.3 Pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Variasi kecepatan aliran udara yang ditentukan yaitu 5 m/s,10 

m/s,dan 15 m/s. 

2. Bahan bakar yang digunakan berupa sekam padi. 

3. Kapasitas sekam padi 1,5 Kg. 

4. Sekam padi di mess ukuran 20 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui: 

a. Untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan udara terhadap 

temperature pembakaran, temperature air,nyala efektif dan 

efisiensi thermal 
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b. Untuk mengetahui pengaruh penambahan aliran udara bantu 

pada reactor terhadap temperature pembakaran,temperatur 

air,nyala efektif dan efisiensi thermal. 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat dan 

dunia pendidikan antara lain : 

1. Memberikan kontribusi atas krisis energi yang dialami dunia 

khususnya Indonesia dengan memanfaatkan sekam padi 

menjadi bahan bakar gas alternative. 

2. 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 di manfaatkan. 

3.  Ikut berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang   

konversi  energi dengan mempelajari pengaruh variasi 

kecepatan udara terhadap performa updraft gasifier dengan 

bahan bakar sekam padi. 
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1.6 Sistematis Penulisan 

Sistematika laporan tugas akhir ini memuat tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematis penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas 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 langkah-langkah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

bab ini berisi tentang hasil pengujian temperatur pembakaran setiap 

0,5 menit,temperatur air setiap 0,5 menit,nyala efektif dan efisiensi 

thermal tungku. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi buku-buku dari jurnal serta sumber-sumber lain yang dijadikan 

refrensi dalam penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


