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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun, Indonesia menghasilkan ratusan juta ton limbah pertanian 

berupa jerami, kulit padi, seresah tebu, dan-lain-lain. Sebagian besar dari limbah 

tersebut belum dimanfaatkan dan banyak yang hanya dibakar di lahan. Sebagai 

bahan bakar padat, limbah pertanian dan biomasa lainnya dapat dioptimalkan 

dengan cara mengkonversinya menjadi bahan bakar gas melalui sebuah reaktor. 

Suatu penelitian penunjukkan bahwa bahan bakar gas dari bahan biomassa 

mengandung nilai kalori yang sangat tinggi yaitu 3,5 – 5,5 MJ Nm3, yang terdiri 

atas karbon monoksida (25% v/v) dan hidrogen (15-20% v/v). Gas ini dapat dibakar 

melalui suatu burner dan menghasilkan suhu mencapai lebih dari 1000 ˚C yang 

dapat digunakan untuk pemanasan pada industri (Rajeev dan Rajvanshi, 1997). 

Setiap tahunnya, kebutuhan bahan bakar untuk energi di Indonesia tercatat 

semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan 

industri. Akan tetapi, cadangan minyak nasional semakin lama semakin menurun. 

Untuk mengatasi krisis energi yang akan terjadi, diperlukan suatu usaha untuk 

mencari sumber-sumber energi alternatif baru yang lebih murah, melimpah dan 

dapat diperbaharui. Energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah 

biomassa. Indonesia merupakan negara agraris yang mana mempunyai potensi akan 

biomassa yang sangat besar diantaranya limbah tempurung kelapa, limbah dauh 

tembakau, limbah sekam padi, limbah serbuk kayu gergajian dsb. Berbagai limbah 

biomassa sangat mudah didapatkan karena jumlanya yang melimpah dan untuk 

sekarang ini masih dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu misalnya tempurung 

kelapa (batok) hanya digunakan sebagai arang saja. Dengan mengetahui komposisi 

dan kandungan kimia yang terdapat di dalam tempurung kelapa, bahan tersebut 

dapat dijadikan sumber energi alternatif melalui proses gasifikasi.  
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Gasifier merupakan perangkat atau instrumen untuk terjadinya suatu proses 

gasifikasi. Ada beberapa jenis gasifier yang berkembang antara lain gasifier alas 

tetap (fixed bed) dengan sistem aliran ke atas (updraft) dan aliran ke bawah 

(downdraft), gasifier dengan pelumasan (fluidized bed) dengan sistem gelembung 

(bubbling) dan sirkulasi (sirculating), dan gasifier aliran berjalan (entrained flow) 

(Purwantana 2007).  

Stassen (1995) menyatakan bahwa prospek pengembangan gasifier 

biomassa di negara-negara berkembangmasih terkendala oleh lebih murah dan 

mudahnya sumber bahan bakar biomassa dan minyak, serta biaya awal yang relatif 

besar, serta belum dijadikannya faktor kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek 

kehidupan. Namun untuk jangka panjang, khususnya dengan semakin mahal dan 

langkanya minyak, dan dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, 

gasifikasi merupakan salah satu alternatif yang perlu untuk dikembangkan. 

Gasifier merupakan instrumen yang dapat mengkonversi berbagai bahan 

padat maupun cair seperti misalnya biomassa menjadi bahan bakar gas. Gasifier 

merupakan reaktor dimana didalamnya terjadi berbagai proses kimia dan fisika 

yang kompleks, seperti: pengeringan, pemanasan, pirolisis, oksidasi parsial, dan 

reduksi. Melalui gasifikasi, bahan padat karbonat dipecah menjadi molekul-

molekul dasar seperti CO, H2, CO2, H2O dan CH4. Gas-gas tesebut yang dihasilkan 

selanjutnya akan digunakan secara langsung untuk proses pembakaran maupun 

disimpan dalam tabung gas. 

Bahan bakar gas yang dihasilkan dalam proses gasifikasi merupakan hasil 

dari proses pirolisa dan pembakaran. Dengan demikian efektifitas gasifier akan 

sangat ditentukan oleh rancang-bangun dari bagian atau zona pirolisis dan 

pembakaran tersebut. Rancang-bangun suatu gasifier harus menyesuaikan jenis 

bahan baku yang digunakan yang mana antara satu bahan baku dengan yang lain 

memiliki rancang bangun yang berbeda. Gasifier dengan bahan bakar kulit gabah 

(Hoki dkk., 2002) misalnya mempunyai rancang-bangun yang berbeda dengan 

gasifier berbahan bakar sampah daun (Rajeev dan Rajvanshi, 1997). 
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Penelitian-penelitian terdahulu tentang gasifier dilakukan dengan 

menggunakan bahan baku sekam padi, serbuk gergaji, seresah (sampah daun), daun 

tebu dsb. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan gasifier tipe 

aliran ke bawah dengan penekanan pada rancang-bangun ruang pirolisis, 

pembakaran dan reduksi untuk menghasilkan gas yang paling optimal serta 

mengkaji pengaruh perlakuan debit udara pada kinerja gasifier. Pengamatan 

ditekankan pada stabilitas sistem gasifikasi termasuk didalamnya komposisi gas, 

produktifitas, temperatur, dan kalor yang dihasilkan. Di samping untuk 

pengembangan sumber energi terbarukan, penelitian ini diharapkan juga dapat 

membantu mengatasi sebagian permasalahan limbah yang dihasilkan di berbagai 

sektor yakni sector pertanian, perkebunan dan industri.  

Biomassa secara umum mengandung karbon, hidrogen dan oksigen dan air. 

Pada kondisi yang terkontrol, yaitu pada kondisi oksigen yang rendah dan suhu 

yang tinggi, bahan biomassa dapat dikonversi menjadi bentuk gas atau biasa disebut 

gas produksi yang mengandung karbon monoksida, hidrogen, karbon dioksida, 

metana, dan nitrogen. Bridgewater (2003), menyatakan bahwa bahan bakar gas 

dapat diperoleh melalui suatu proses panas menggunakan oksidasi parsial, 

penguapan air (steam), atau gasifikasi pirolistik (pyrolystic gasification). Konversi 

termokimia biomassa padat menjadi bahan bakar gas disebut sebgai gasifikasi 

biomassa. McKendry (2002a) menyimpulkan bahwa gasifikasi biomasa merupakan 

proses pengkonversian biomassa menjadi bahan bakar berbentuk gas karena adanya 

proses oksidasi parsial dari bahan biomassa pada suhu tinggi antara 800-900 °C. 

Gas yang dihasilkan antara lain terdiri dari unsur-unsur hidrogen, karbon 

monoksida, metana, karbon dioksida, uap air, senyawa hidrokarbon lain dalam 

jumlah yang kecil, serta bahan-bahan non-organik (Lim dan Sims, 2003). Gas yang 

dihasilkan mempunyai nilai kalori yang rendah (1000-1200 kCal/Nm3) tetapi dapat 

dibakar dengan efisiensi yang tinggi dan tidak menghasilkan emisi asap. Setiap 

kilogram biomassa kering-udara (kadar air ± 10%) mengandung sekitar 2,5 Nm3 

bahan bakar gas. Dalam terminologi energi, efisiensi konversi pada proses 

gasifikasi biomassa berkisar antara 60 – 70% (McKendry, 2002b). 
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Kelangkaan bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) akhir-akhir ini 

sangat berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan industri kecil. Kesulitan 

mendapatkan LPG sangat dirasakan oleh berbagai industri kecil seperti contoh kecil 

yakni industri tahu dan kerupuk yang memakai bahan bakar gas elpiji. Kebutuhan 

akan elpiji rata-rata di setiap industri kecil adalah 1-3 tabung gas LPG yang 

berukuran 12 kg per hari (www.jpnn.com). Namun demikian, industri-industri 

tersebut sering kesulitan untuk mendapatkan gas LPG. Karena itu, perlu ada upaya 

untuk memenuhi akan kebutuhan energi tersebut teknologi gasifikasi biomassa 

diharapkan dapat dijadikan salah satu pilihan untuk mewujudkan self sufficient 

energy (kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan 

energinya sendiri) untuk rumah tangga dan industri kecil. Teknologi gasifikasi 

dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan gasifier untuk 

mengkonversi limbah pertanian janggel jagung dan batok kelapa yang 

ketersediaanya cukup melimpah menjadi gas mempan bakar (combustible gas). Gas 

ini secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 

Gasifikasi limbah pertanian dan perkebunan dengan udara sebagai gasifying 

agent menghasilkan gas produser yang merupakan campuran gas-gas mempan 

bakar (combustible gases). Gas mempan bakar tersebut terdiri dari CO, H2, CH4, 

CO2, CnHm dan sisanya N2 (Hermanto dkk, 2012) dengan panas pembakaran 

(heating value) gas ini sekitar 4500 kJ/Nm3 dan setara dengan 1/6 dari panas 

pembakaran gas alam (Susanto, 2009). Penggunaan energi terbarukan sebagai 

energi alternatif merupakan suatu keharusan karena cadangan minyak bumi di 

Indonesia yang semakin menipis. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, Indonesia 

akan mengalami krisis energi berkepanjangan, akibatnya sangat fatal yang paling 

parah adalah akan terjadinya kebangkrutan ekonomi nasional. Oleh Karen itu perlu 

untuk memanfaatkan sumber energi alternatif baru dan terbarukan yang berpotensi 

besar yakni dengan tenaga biomassa. Potensi sumber energi biomassa di Indonesia 

berjumlah 49,81 GW dan yang sudah terpasang sebesar 0,3 GW (DESDM, 2008). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagaimana hasil proses gasifikasi biomassa dengan variasi jenis bahan 

ditinjau dari kualitas kandungan syngas yang dihasilkan?  

2) Bagaimana perbandingan hasil proses gasifikasi biomassa dengan gasifikasi 

batubara ditinjau dari kualitas kandungan syngas dan tar yang dihasilkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun kami melakukan penelitian ini dengan diharapkan memiliki tujuan 

diantaranya,  

1) Mengetahui hasil proses gasifikasi biomassa dengan variasi jenis bahan 

ditinjau dari kualitas kandungan syngas yang dihasilkan 

2) Mengetahui perbandingan hasil proses gasifikasi biomassa dengan 

gasifikasi batubara ditinjau dari kualitas kandungan syngas dan tar yang 

dihasilkan 

 

1.4  Batasan Masalah 

Agar memudahkan pada penelitian ini sehingga permasalahan tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian, maka batasan masalah dari topik penelitian ini memiliki 

ketentuan sebagai berikut : 

1) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui 

review artikel 

2) Artikel yang digunakan adalah artikel jurnal internasional yang bereputasi 

tentang gasifikasi biomassa dan batubara 

3) Karakteristik yang ditinjau adalah kualitas syngas dan tar yang dihasilkan 

dari proses gasifikasi biomassa dan batubara. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di masa yang 

akan datang di antaranya, 

1) Memberikan wawasan tentang proses gasifikasi biomassa. 

2) Memberikan wawasan tentang perbedaan proses gasifikasi biomassa dan 

batubara. 

3) Memberikan terobosan alternatif energi baru yang bersumber dari bahan 

organik (biomassa). 

4) Membuat sistem proses produksi energi yang ramah lingkungan (eco-friendly). 

5) Mengurangi populasi limbah organik karena memiliki kemanfaatan dalam 

produksi energi.   
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