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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk 

indonesia dari tahun-ketahun turut memicu peningkatan kebutuhan energi di 

indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia sebagian besar 

sumber energi yang digunakan adalah sumber energi fosil. Bahan bakar fosil 

adalah bahan bakar yang terbentuk dari jasad mahluk hidup yang mati pada 

jutaan tahun lalu. Setelah ratusan juta tahun, semua organisme itu tergencet 

di bawah panas dan tekanan yang hebat dan terkonversi menjadi sumber 

energi yang berwujud padat, cair, atau gas, masing-masing adalah batu bara 

(padat), minyak bumi (cair), dan gas alam (gas). 

 Pada tahun 2014, cadangan terbukti minyak bumi sebesar 3,6 miliar 

barel, gas bumi sebesar 100,3 TCF dan cadangan batubara sebesar 32,27 

miliar ton. Bila diasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru, 

berdasarkan rasio R/P (Reserve/Production) tahun 2014, maka minyak bumi 

akan habis dalam 12 tahun, gas bumi 37 tahun, dan batubara 70 tahun. 

Cadangan ini bahkan akan lebih cepat habis dari tahun yang disebut diatas 

karena kecenderungan produksi energi fosil yang terus meningkat 

(OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2016). 

 Cadangan energi fosil yang semakin berkurang dan akses masyarakat 
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terhadap energi yang masih terbatas terutama di daerah tertinggal, terpencil, 

dan perbatasan. Dari sisi cadangan, produksi minyak yang terus menurun 

dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat akan 

menyebabkan impor minyak mentah serta BBM terus meningkat. Salah satu 

solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

energi minyak bumi adalah dengan memanfaatkan sumber energi lain yang 

jumlahnya masih banyak, yaitu batubara. Dimana untuk saat ini cadangan 

batubara adalah cadangan terbesar dan sebagian besar produksi batubara 

di Indonesia adalah untuk keperluan ekspor. Selain batubara, sumber energi 

lain yang yang dapat digunakan sebagai energi alternatif adalah biomassa. 

Sebagai negara agraris, potensi biomassa di Indonesia sangatlah besar. 

Berbagai macam limbah hasil pertanian maupun kehutanan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi. selain itu. Pemanfaatan biomassa 

sebagai sumber energi masih sangat terbatas. 

 Biomassa merupakan bahan organik yang didapatkan melalui 

proses fotosintetik pada tumbuhan baik berupa produk  maupun buangan. 

Meliputi tanaman, pepohonan, rumput,atau limbah pertanian.Pusat data 

statistik menyatakan bahwa luas lahan pertanian tahun 2008-2013 adalah 

39.5 Juta Ha dengan pembagian Lahan Sawah 8.1 Juta Ha, Tegal/Kebun 

11.9 Juta Ha, Ladang 5.25 Juta Ha, dan, Lahan yang sementara tidak 

diusahakan 14.25 Juta Ha. Teknologi yang dapat digunakan untuk 

mengonversi sumber energi batubara dan biomassa adalah dengan metode 
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gasifikasi 

               Gasifikasi adalah suatu proses konversi bahan bakar padat 

menjadi gas mampu bakar (CO, CH4, dan H2) melalui proses pembakaran 

dengan suplai udara terbatas (20%-40% udara stoikiometri) (Guswendar, 

2012). Co-gasifikasi merupakan gasifikasi yang memanfaatkan 

percampuran dua jenis bahan bakar atau lebih secara bersamaan. Jenis 

bahan bakar yang digunakan pada teknologi co gasifikasi biasanya 

merupakan bahan bakar yang memiliki karakteristik yang berbeda. 

Perpaduan dari dua jenis bahan bakar ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas gas hasil gasifikasi. Konversi bahan bakar batu bara dan biomassa 

dari bentuk padat menjadi bentuk gas mempunyai beberapa kelebihan salah 

satunya penggunaannya akan lebih fleksibel dan dapat dimanfaatkan pada 

beberapa teknologi. berdasarkan terjadinya kontak antara bahan bakar dan 

gas reaktor gasifikasi dikategorikan dalam 3 jenis yaitu: entrained flow, 

fixed/moving bed gasifier, dan fluidized bed, dan jika ditinjau dari arah aliran 

udara dan aliran gas hasil gasifikasi, gasifier dibagi menjadi tiga tipe, yakni 

downdraft, updraft, dan crossdraft. Fluidized bed gasification adalah metode 

gasifikasi dengan memfluidisasi partikel bahan bakar dengan gas 

pendorong seperti udara ataupun oksigen. Fluidisasi adalah  metoda 

pengontakan butiran-butiran padat dengan fluida baik cair maupun gas 

sehingga dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat 
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seperti fluida dengan viskositas tinggi  

                  Performa fluidized bed  dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain 

pengaruh ukuran partikel bed [1], pengaruh lubang distributor (didik et 

al.2017) dan kecepatan udara (Riskitianto et al. 2017) dan penelitian lain 

mengenai pengaruh equivalence ratio pada fluidized bed gasifier dengan 

bahan bakar Distiller Grains with solubles (DDGS) juga dilakukan oleh [2]. 

Equivalent Ratio (ER) adalah perbandingan antara jumlah (bahan bakar/ 

udara) yang digunakan dan jumlah (bahan bakar/ udara) stoikiometris. 

(Sumber: Wisnu Arya Wardana, 2001: 38).  

                  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari reaktor co-

gasifikasi tipe fluidized bed dengan variasi Equivalence Ratio (ER) antar 3,8 

,7.0  dan  9,0 dengan bahan batubara dan tempurung kelapa terhadap waktu 

nyala api, kalor dan efisiensi yang dihasilkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Equivalence Ratio terhadap temperatur nyala api 

pada kompor gasifikasi ? 

2. Bagaimana pengaruh Equivalence Ratio terhadap waktu nyala efektif 

pada kompor gasifikasi ? 

3. Bagaimana pengaruh Equivalence Ratio terhadap efisiensi thermal  

pada kompor gasifikasi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan  masalah ,maka tujuan  

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Equivalence Ratio (ER)  terhadap waktu nyala

efektif dari proses pengujian reaktor gasifikasi fluidized bed 

2. Mengetahui pengaruh Equivalence Ratio (ER)  terhadap jumlah kalor

yang dihasilkan dari proses pengujian reaktor gasifikasi fluidized bed 

3. Mengetahui pengaruh Equivalence Ratio (ER)  terhadap effisiensi

thermal tertinggi dari proses pengujian reaktor gasifikasi fluidized bed 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mengurangi kompleksitas permasalahan serta menentukan arah 

penelitian yang lebih baik maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Nilai kalor yang dihasilkan dari syngas diasumsikan dengan

menggunakanya untuk mendidihkan air 

2. Bahan bakar yang digunakan adalah batubara dan tempurung

kalapa dengan berat masing-masing 1,5 kg 

3. Presentase kandungan syngas yang dihasilkan dari proses 

gasifikasi (H2, CH4, CO)  tidak diukur 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusuan laporan tugas akhir ini memuat tentang : 

     BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar belakang,perumusan masalah, tujuan 
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penelitian,manfaat penelitian,batasan masalah dan sistematika 

penelitian 

BAB II DASAR TEORI

Bab in terdiri dai kajian pustaka memuat uraian tentang hasil-hasil 

penelitian yang di dapat oleh peneliti terdahulu dan memuat dasar teori 

yang sesuai da ada kaianya dengan penelitian  ini yang diambil dari 

buku serta jurnal yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian 

ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari atas tahap penelitian ,instalasi pengujian,bahan,alat  

ukur yang digunakan dalam penelitian 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

      Bab ini berisi tentang data dan pembahasan nilai minimum fluidisasi 

,temperatur pasir,temperatur reaktor,temperatur pendidihan air setiap 

2 menit,temperatur api,da jumplah kalor terpakai yang dihasilkan oleh 

bahan bakar sekam padi dari percobaan pengujian fluidised bed 

gasifier dengan variasi Equivalent Ratio pada reaktor. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil pengujian tersebut 
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