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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Melihat dampak krisis energi fosil yang semakin langka 

mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, pemerintah melakukan 

upaya penanggulangan krisis tersebut. Salah satu diantaranya 

adalah memanfaatkan pemakaian sumber energi. dengan 

memanfaatkan energi berbahan baku nabati sebagai sumber 

energi alternatif. 

 

 Seperti yang kita ketahui biomassa merupakan salah 

satu sumber energi terbarukan sehingga energi ini dapat 

diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diproduksi lagi, salah 

satunya yaitu tumbuhan yang ada di alam. Biomassa juga mulai 

berkembang. Salah satu teknologi yang cukup menjanjikan untuk 

mengkonversi biomassa menjadi final energy seperti listrik 

adalah teknologi gasifikasi biomassa. 

 

 Pemakaian gasifikasi di pedesaan sebagai sumber panas 

sangat disarankan. Pemakaian gasifikasi umumnya akan 

menghemat biaya bahan bakar karena harga sekam padi yang 

umumnya juga dikategorikan sebagai limbah juga sangat murah. 

Proses yang dihasilkan dari gasifikasi adalah perubahan bahan 

bakar padat secara termokimia menjadi bahan bakar gas, 

menghasilkan gas-gas yang sifatnya mudah terbakar yaitu     

(Metana),    (Hidrogen) dan    (karbon monoksida) dimana 
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udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan 

untuk proses pembakaran.  

 

Berdasarkan jenisnya gasifikasi dibedakan menjadi 

gasifikasi downdraft, updraft dan crosdraft, gasifikasi tipe 

downdraft adalah gasifikasi yang memiliki arah padatan dan 

aliran udara yang sama yaitu ke bawah menuju zona gasifikasi 

yang panas, hal ini memungkinkan yang terdapat pada asap 

terbakar sehingga gas yang dihasilkan lebih bersih. Keuntungan 

gasifikasi tipe downdraft adalah dapat dioperasikan secara 

berkesinambungan dengan cara menambahkan bahan bakar 

melalui bagian atas reaktor. 

 

Hingga sekarang sudah banyak akademisi dan peneliti 

yang sudah mengembangkan berbagai desain gasifier. Dari 

yang berskala industri, skala kecil juga gasifier tepat guna. Ada 

beberapa tipe yang menjadi basis dalam perancangan 

pembuatan gasifier diataranya adalah tungku gasifikasi tipe 

downdraft. 

 

Keunggulan gasifier tipe downdraft adalah bisa 

dikembangkan menjadi sebuah tungku gasifikasi yang bersifat 

continue atau dapat terus diisi ulang bahan bakarnya tanpa 

harus menghentikan penyalaan. Pelbagai desain tungku 

gasifikasi downdraft juga sudah banyak, namun masih belum 

juga mendapatkan desain yang dirasa efektif dan efisien untuk 

memaksimalkan kelebihan tungku gasifikasi tipe downdraft ini. 
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Dengan mempertimbangkan desain reaktor, peneliti 

bermaksud  untuk mencoba merancang desain tungku gasifikasi 

tipe downdraft continue bahan bakar sekam padi dengan variasi 

diameter exhaust sebagai percobaan. Dengan penelitian ini 

mengaharapkan nyala efisien pada reaktor gasifikasi downdraft 

continue. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 

Bagaimana pengaruh diameter exhaust  terhadap temperatur 

pembakaran,  waktu penyalaan awal dan nyala efektif  pada 

tungku gasifikasi sekam padi tipe downdraft kontinu? 

1.3. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada agar pembahasan 

terfokus dan tidak melebar terlalu jauh maka yang menjadi 

prioritas utama adalah:  

 

1. Tungku gasifikasi menggunakan tipe downdraft  continue.  

2. Bahan bakar yang digunakan adalah sekam padi. 

3. Massa bahan bakar yang digunakan adalah 2,5 kg.  

4. Indikator penelitian adalah temperatur pembakaran, waktu 

penyalaan awal dan waktu nyala efektif.  

5. Waktu nyala awal mulai dihitung pada saat temperatur gas 

pembakaran mencapai temperatur 250°C. 

6. Waktu nyala efektif dihitung pada saat temperatur awal gas 

yang dihasilkan mencapai 250°C sampai temperatur gas 

pembakaran kembali turun pada temperatur 250°C.  
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7.Temperatur tertinggi pembakaran adalah rata-rata dari 

temperatur diatas 400°C.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi diameter lubang exhaust 

terhadap temperatur pembakaran.  

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi diameter lubang exhaust 

terhadap waktu penyalaan awal.  

3. Untuk mengetahui pengaruh variasi diameter lubang exhaust 

terhadap waktu nyala efektif.  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru 

tentang teknologi gasifikasi sekaligus dapat turut serta dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan pemenuhan energi di 

Indonesia.  

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang isi 

bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN  

 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 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 ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkah-langkah 

penelitian.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBHASAN 

 

Bab ini berisi tentang data temperatur pembakaran setiap 1 

menit, waktu nyala awal dan nyala efektif 

 

BAB V PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah serta sumber-sumber 

lain yang dijadikan referensi dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini.  

 

 

LAMPIRAN 

 

 Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 


