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PENGARUH DIAMETER PIPA DISTRIBUTOR UDARA TERHADAP 

TEMPERATUR PEMBAKARAN PADA TUNGKU GASIFIKASI SEKAM 

PADI , VARIASI DIAMETER PIPA 3 cm, 4 cm, 5 cm. 

ABSTRAK 

Pembakaran bahan bakar gas  lebih menguntungkan dari bahan bakar 

padat karena menghasilkan pembakaran yang lebih bersih, gas  metana dapat 

dibuat dengan cara gasifikasi dengan bahan bakar sekam padi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan variasi diameter pipa 

distributor udara terhadap unjuk kerja tungku gasikasi yang meliputi temperature 

pembakaran, waktu lama nyalaefektif, dan lama penyalaan awal. Penelitian 
diawali dengan pembuatan pipa distributor  udara dengan variasi diameter  yang 
akan dipasangkan padatungku gasifikasi sekam padi, kemudian melakukan 
pengujian pebakaran dari tanpa distributor udara dengan mengatur kecepatan 
udara konstan V = 4.0 m/s, kemudian menggunakan distributor udara kesatu D = 
3 cm, distributor udara kedua D = 4 cm, distributor ketiga D = 5 cm. Data yang 
diukur dari setiap 1 kg sekam padi dalam penelitian inia dalah mengukur 
temperature pembakaran, mengukur waktu nyala efektif dari bahan bakar sekam 
padi dan mengukur lama waktu penyalaan awal. Hasil penelitian menunjukan 
variasi tanpa pipa distributor udara temperature pembakaran rata-rata sebesar 
647,87 0C, waktu nyala efektif selama 26 menit. Variasi pipa distributor udara Ø 
3 cm didapatkan temperatur pembakaran rata-rata sebesar 764,1 C, waktu nyala 
efektif selama 23 menit. Variasi pipa distributor udara Ø 4 cm didapatkan 
temperature pembakaran rata-rata sebesar 716,944 C, waktu nyala efektif selama 
20 menit. Variasi pipa distributor udara Ø 5 cm didapatkan temperatur rata-rata 
sebesar 762,647 °C, waktu nyala efektif selama 19 menit. 

0

0

Kata Kunci: Gasifikasi, pipa distributor udara, sekam padi 

ABSTRACT 

Gas fuel combustion is more advantageous than solid fuel because it 

produces cleaner combustion, methane gas can be made by gasification with rice 

husk fuel. This study aims to determine the effect of the addition of variation of the 

diameter of the air distributor pipe to the performance of the gas furnace which 

includes the combustion temperature, the long time flame, and the duration of the 

initial ignition. The research begins with the manufacture of air distributor pipe 
with diameter variation to be paired padatungku rice husk gasification, then do 
the test of fire from the air distributor without adjusting the air velocity constant 
V = 4.0 m / s, then using the first air distributor D = 3 cm, second air distributor 
D = 4 cm, the third distributor D = 5 cm. The measured data of each 1 kg of rice 
husk in this study is to measure the combustion temperature, measure the effective 
flame time of the rice husk fuel and measure the duration of initial ignition. 
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The result of the research shows that variation without air distributor distributor 

of combustion temperature is 647,870C, the flame time is effective for 26min. 

Variation of Ø 3 cm air distributor pipe obtained average combustion 

temperature of 764.10C, effective flame time for 23 minutes. Variation of air 

distributor pipe Ø 4 cm obtained average combustion temperature of 716,9440C, 

flame time effective for 20 minutes. Variation of air distribution pipe Ø 5 cm 

obtained average temperature equal to 762,647 ° C, flame time effective for 19 

minutes 

Keywords: Gasification, air distributor pipe, rice husk 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

NegaraIndonesia merupakan negara penghasil padi terbesar ketiga 

di-dunia, setelah China dan India. Total luas panen tanaman padi di 

Indonesia pada tahun 2013 adalah 13,77 juta hektar dan produksi gabah 

pada tahun 2013 mencapai 70,87 juta ton dengan produktivitas sekitar 5,1 

ton/ha. Dalam rentan waktu 2009 sampai dengan 2013, produksi padi 

rata-rata meningkat sekitar  3,5% setiap tahunnya (Badan Pusat 

Statistik,2013). Panen gabah selain menghasilkan beras, juga 

menghasilkan sekam padi. Berdasarkan studi pustaka, perbandingan 

untuk gabah-sekam adalah 1:0,24. Berarti setiap ton gabah yang 

dihasilkan akan menyisakan sekam padi 0,24 ton, jadi jumlah sekam padi 

pada tahun 2013 sebesar 17 juta ton dan jumlah ini akan terus meningkat 

seiring meningkatnya produksi padi. 

 Sekarang konsumsi domestik bahan bakar minyak terus 

meningkat sehingga membawa Indonesia sebagai net oil importet, dimana 

kita ketahui energi fosil merupakan energi yang tidak dapat 

diperbaharui.Sehingga subsitusi energi nonfosil dengan memanfaatkan 

sumber energi alternatif secara lebih optimal dan menggunakan 

pengembangan teknologi merupakan suatu langkah yang tepat. 

Salah satu energi alternatif yang sekarang sedang dikembangkan 

adalah energi yang berasaldari bahan-bahan organik, hal ini dikarenakan 

senyawa organik tersebut tergolong energi yang dapat diperbarui.Salah 
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satunya yaitu berupa sampah organik/biomas yang jumlahnya dari waktu 

ke waktu semakin bertambah. 

Indonesia adalah negara agraris sebagian besar penduduknya 

banyak tinggal didesa dan berpenghidupan melalui bertani.Masyarakat 

Indonesia juga sebagian besar masih mengkonsumsi beras sebagai 

makanan utama maka padi masih menjadi prioritas utama para petani 

untuk ditanam.Dengan demikian sekam padi merupakan salah satu 

sampah organik dengan jumlah yg cukup melimpah dan mudah 

didapat.Teknologi gasifikasi biomas merupakan teknologi yang relatif 

sederhana dan mudah pengoprasiaannya serta secara teknik maupun 

ekonomi adalah layak untuk dikembangkan.Dengan demikian teknologi 

gasifikasi biomas sangat potensial menjadi teknologi yang sepadan untuk 

diterapkan diberbagai tempat di Indonesia. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan diameter pipa distributor udara  pada  tungku  gasifikasi 

terhadap tempertur pembakaran dan mengetahui lama waktu nyala 

efektif. 

1.3 Pembatasan masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan dan tidak 

meluas pada pembahasan yang lain, maka analisis pada tugas akhir ini 

dibatasi pada analisa perbandingan temperature pembakaran pada reactor 

sekam padi yang dikarenakan adanya perbedaan diameter pipa distributor 

udara yang digunakan dalam setiap percobaan.dimana diameter pipa 

distributor satu  Ø3cm, panjang 60cm dengan jumlah lubang udara 

sebanyak 180,diameter pipa distributor dua Ø4cm, panjang 60cm dengan 

jumlah lubang udara sebanyak 198,dan diameter pipa distributor tiga 

Ø5cm, panjang 60cm dengan jumlah lubang udara sebanyak 216. 
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Asumsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi 

lingkungan diangap sama sehingga pengambilan data diharapkan dalam 

kondisi dan keadaan yang sama. 

1.4 LANDASAN TEORI 

1.4.1 GASIFIKASI  

D (Susanto, 1976) secara sederhana proses gasifikasi dapat 

dikatakan sebagai reaksi kimia pada temperatur tinggi antara 

biomassa dengan udara. Yang tahapannya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

a. Tahap pengeringan.

Akibat pengaruh panas, biomassa mengalami pengeringan

pada temperatur sekitar 100°C.

b. Tahap pirolisis.

Bila temperatur mencapai 250°C, biomassa mulai mengalami

proses pirolisis yaitu perekahan molekul besar menjadi

molekul-molekul kecil akibat pengaruh temperatur tinggi.

Proses ini berlangsung sampai temperatur 500°C. Hasil proses

pirolisis ini adalah arang, uap air, uap tar, dan gas- gas.

c. Tahap reduksi.

Pada temperatur di atas 600°C arang bereaksi dengan uap air

dan karbon dioksida.Untuk menghasilkan hidrogen dan karbon

monoksida sebagai komponen utama gas hasil.

d. Tahap oksidasi.

Sebagian kecil biomassa atau hasil pirolisis dibakar dengan

udara untuk menghasilkan panas yang diperlukan oleh ketiga

tahap tersebut di atas. Proses oksidasi (pembakaran) ini dapat

mencapai temperatur 1200°C, yang berguna untuk proses

perekahan tar lebih lanjut.

1.4.2 Pembakaran 

Pembakaran adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan 

oksigen disertai dengan pembebasan kalor atau panas dan cahaya. 
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Berdasarkan gas sisa yang dihasilkan, pembakaran 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Pembakaran sempurna (complete combustion), terjadi apabila

bahan bakar yang mengandung unsur C, H dan S bereaksi

membentuk CO2 dan H2O.

b. Pembakaran tidak sempurna, terjadi apabila proses

pembakaran bahan bakar menghasilkan karbon monoksida

(CO) dimana disebabkan oleh kurangnya persediaan oksigen.

Dalam pembentukan gas metana ini menggunakan 

gasifikasi jenis thermal process gasification yaitu proses 

konversi termal pada suhu >600°C bahan bakar padat menjadi 

gas pada reaktor tertutup dengan pembakaran tidak sempurna 

dan prinsip kerjanya menggunakan jenis updraft gasifikasi 

dimana arah aliran padatan kebawah sedangkan arah aliran gas 

keatas. 

1.4.3 Gas Metana 

Metana adalah hidrokarbon yang sederhana berbentuk gas 

dengan rumus kimia CH4.Metana merupakan komponen utama gas 

alam karena merupakan sumber bahan bakar utama.Gas metana 

bersifat tidak berbau, tidak berwarna dan sangat mudah terbakar, 

tetapi jika digunakan untuk keperluan komersial, biasanya 

ditambahkan sedikit bau belerang untuk mendeteksi kebocoran 

yang mungkin terjadi.Sebagai gas, metana hanya mudah terbakar 

bila konsentrasinya mencapai 5-15% diudara. 
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2. METODE

2.1 Diagram Alir Penelitian

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

2.2 Alat  Penelitian 

Gambar.2. Reaktor Gasifikasi 
Gambar 3. Ashchamber 
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Gambar.4. Burner 

Gambar .5. Blower 

Gambar .6.Thermocouple 

Ride 

Gambar.7. Anemometer 

digital 

Gambar.8. Anemometer digital 

Gambar .9.Pipa Distributor 

Gambar .10.Stopwatch 

2.3 Bahan Pengujian 

Gambar  11 Sekam padi 
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3. HASIL PENELITIAN

3.1  Hasil Pengujian

Perbandingan Temperatur Pembakaran 

Gambar.12. Perbandingan Temperatur Pembakaran 

Dari Gambar diatas menunjukan bahwa perbedaan pemberian pipa 

distributor udara berpengaruh terhadap waktu penyalaan.Hal ini bisa 

dilihat dari ke-empat variabel diatas.Pada percobaan tanpa distributor 

udara memerlukan waktu penyalaan awal sedikit lebih lama 

dibandingkan dengan variable lainya. Hal ini disebab kan 

karenapelepasan kadar air yang terkandung dalam sekam padi 

berlangsung sangat lambat dibandingkan variable lainnya. Rata-rata 

temperatur pembakaran tertinggi terjadi pada pemberian pipa distributor 

udara Ø3cm, yaitu sebesar 764,1˚c dengan nyala efektif selama 23 menit. 

Penyalaan Awal 

Gambar.13. Waktu Penyalaan Awal. 

Dari Gambar di atas menunjukan bahwa perbedaan pemberian 

distributor udara berpengaruh terhadap penyalaan awal. 
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Nyala Efektif 

Gambar.14.Waktu Nyala Efektif. 

Dari Gambar diatas di peroleh terjadi penurunan waktu nyala 

efektif terhadap peenambahan pipa distributor udara. Hal ini disebabkan 

kaena pelepasan kadar air pada sekam padi setelah di tambah didtributor 

udara terjadi lebih cepat sehinga berpengaruh dengan waktu nyala 

efektif. 

Penyalaan Awal dengan Nyala Efektif 

Gambar.15.Waktu Penyalaan Awal dengan Waktu Nyala Efektif. 

Dari Gambar diatas menunjukan bahwa nyala efektif tungku 

paling panjang dengan penambahan pipa distributor udara selama 23 

menit yaitu pada pipa distributor udara Ø 3 cm dengan lama penyalaan 

awal selama 3 menit,sedangkan waktu paling pendek yaitu selama 19 

menit pada penambahan pipa distributor udara Ø 5 cm dengan lama 

penyalaan awal selama 2 menit. Semakin besar diameter pipa distributor 

udara yang digunakan maka akan berbanding terbalik dengan nyala 

efektif tungku. Artinya semakin besar diameter distributor udara maka 

semakin pendek nyala efektif tungku yang dihasilkan. 



10 

4. PENUTUP

4.1  KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dan pembahasan data yang dilakukan 

pengambilan data sebanyak tiga kali pengisian ulang pada setiap variable 

dengan ketentuan suhu ruang di anggap sama dan kecepatan udara pada 

blower diatur konstan V = 4 m/s. menunjukan bahwa pemberian Pipa 

Distributor Udara pada Tungku Gasifikasi Sekam Padi dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.Temperatur pembakaran tertinggi terjadi pada penambahan pipa 

distributor udara Ø 3 cm yaitu dengan rata-rata temperatur udara 

sebesar 764.1ºC dengan nyala efektif lebih lama yaitu 23 menit, jika 

dibandingkan dengan variable pemberian pipa distributor Ø 4 cm dan 

Ø 5 cm. 

2. Pemberian pipa distributor menunjukan pengaruh  terhadap penyalaan 

awal dimana percobaan tanpa distributor udara  dan dengan distributor 

udara Ø 3 cm penyalaan  awal terjadi sedikit lebih lama yaitu selama 3 

menit dibandingkan dengan distributor udara Ø 4 cm dan Ø 5 cm yaitu 

selama 2 menit. 

3. Pemberian Pipa Distributor Udara berpengaruh terhadap penurunan 

lamawaktu nyala efektif tungku. Percobaan tanpa distributor udara 

nyala nyala efektif selama 26 menit. Percobaan dengan distributor 

udara Ø 3 cm nyala efektif tungku selama 23 menit. Percobaan dengan 

distributor udara Ø 4 cm nyala efektif tungku selama 20 menit. 

Percobaan dengan mengunakan distributor udara Ø 5 cm nyala efektif 

tungku selama 19 menit.  

4.2 SARAN 

Perlu dilakukan percobaan lebih lanjut dengan variasi variabel 

yang berbeda agar performa tungku gasifikasi sekam padi memperoleh 

hasil yang lebih maksimal. 
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