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ABSTRAK 

Gasifikasi merupakan suatu proses termokimia kompleks dengan sedikit oksigen 

dari udara luar yang mengkonversi bahan padat menjadi gas mempan bakar. 

Gasifikasi yang telah umum digunakan selama ini adalah gasifikasi dari bahan 

batubara yang bersifat non-renewable. Dewasa ini, telah ditemukan terobosan baru 

yakni gasifikasi biomassa. Biomassa sendiri merupakan suatu produk dari 

tumbuhan atau hewan yang bersifat renewable dan dipercaya mengandung sebuah 

energi untuk digunakan sebagai bahan bakar. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui karakteristik proses gasifikasi biomassa dengan variasi jenis bahan 

ditinjau dari kualitas kandungan syngas yang dihasilkan. Biomassa yang digunakan 

dalam penelitian ini tediri dari 4 jenis yakni kayu cemara, jerami, jerami gandum 

dan serbuk gergaji tanaman Quercus acustissima. Metode penelitian untuk 

penelitian ini adalah metode “article review” dengan minimal 10 Jurnal Ilmiah yang 

digunakan sebagai acuan utama. Setelah diketahui kualitas kandungan syngas yang 

dihasilkan dari gasifikasi biomassa kemudian akan dibandingkan dengan gasifikasi 

batubara. Parameter yang dibandingkan adalah kualitas kandungan syngas dan tar 

yang dihasilkan. Ditinjau dari kandungan syngas yang dihasilkan akan tampak 

bahwa gasifikasi tidak menghasilkan oksigen. Dibandingkan dari hasil kedua 

gasifikasi, gasifikasi batubara lebih banyak mengandung karbon dioksida, hidrogen 

dan calorific value dengan selisih berturut-turut 17.76 (%wt), 3.33 (%wt) dan 0.69 

(%wt). Gasifikasi biomassa lebih banyak mengandung karbon monoksida, metana 

dan nitrogen dengan selisih berturut-turut 4.32 (%wt), 0.42 (%wt) dan 35.67 (%wt). 

Tar dari gasifikasi biomassa lebih banyak mengandung BTX yang memiliki 

kemanfaatan dalam bidang industri dan lebih sedikit mengandung PAHs yang 

berbahaya bagi lingkungan karena PAHs bersifat karsinogenik. Gasifikasi 

biomassa cenderung lebih ramah lingkungan dibandingan gasifikasi batubara 

ditinjau dari kandungan syngas yang dihasilkan dan limbah tar PAHs. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa gasifikasi biomassa akan menggantikan gasifikasi 

ditinjau keunggulannya dari beberapa parameter dan mengingat sifat biomassa 

yaitu renewable yang tidak dimiliki oleh batubara. 
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ABSTRACT 

Gasification is a complex thermochemical process with little oxygen from the 

outside air which converts solid material into combustible gas. Gasification that has 

been commonly used so far is gasification from coal materials that are non-

renewable. Today, a new breakthrough has been discovered, namely biomass 

gasification. Biomass itself is a product of plants or animals that are renewable and 

are believed to contain an energy to be used as fuel. The purpose of this study is to 

determine the characteristics of the biomass gasification process with variations in 

the type of material in terms of the quality of the syngas content produced. The 

biomass used in this study consisted of 4 types, namely pine wood, straw, wheat 

straw and sawdust Quercus acustissima. The research method for this research is 

the "article review" method with a minimum of 10 scientific journals used as the 

main reference. After knowing the quality of syngas content produced from 

biomass gasification will then be compared with coal gasification. The parameters 

being compared are the quality of the syngas and tar content produced. In terms of 

the syngas content produced, it would appear that gasification does not produce 

oxygen. Compared to the results of the two gasifications, coal gasification contains 

more carbon dioxide, hydrogen and calorific values with a difference of 17.76 (% 

wt), 3.33 (% wt) and 0.69 (% wt), respectively. Biomass gasification contains more 

carbon monoxide, methane and nitrogen with a difference of 4.32 (% wt), 0.42 (% 

wt) and 35.67 (% wt), respectively. Tar from gasification of biomass contains more 

BTX which has industrial uses and contains less PAHs which are harmful to the 

environment because PAHs are carcinogenic. Biomass gasification tends to be more 

environmentally friendly compared to coal gasification in terms of the syngas 

content produced and PAHs tar waste. Do not rule out the possibility that biomass 

gasification will replace gasification in terms of its superiority from several 

parameters and considering the nature of biomass that is renewable which is not 

owned by coal. 
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