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Biomass is alternative energy. This research was conducted to
determine the effect of biomass type and size on the gasification
process using a downdraft gasifier. Sengon and mahogany
woods were used as the feedstock. The study began by
conducting a proximate test of biomass feedstock to find out its
properties. Than the gasification process was studied by using
two sizes of biomass i.e. wood chips and blocks. Each
experiment was carried out for 90 minutes and 10 kg of biomass.
The air was supplied at 3 m/s. The results showed that the type
and size of biomass affected the gasification temperatures,
flame characteristics, and residues. Sengon wood chips
provided the highest gasification temperature of 1239°C in the
oxidation zone with a flame duration of 77 minutes and residue
of 9.1 wt.%. For mahogany wood chips in the sequence were
1220°C, 68 minutes and 16.25 wt.%. Meanwhile for wood chips
mixture of sengon and mahogany gave the flame duration of 55
minutes and residue of 15.65 wt.%. Overall, it can be concluded
that under the investigated condition, a sengon wood chip was
found to be the most suitable biomass for the downdraft gasifier
used in this work.
Keywords: Sengon Wood, Mahogany Wood, Biomass Size,
Gasification, Downdraft Gasifier.

1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, energi konvensional masih merupakan sumber energi utama yang digunakan masyarakat
dan industri di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki cadangan terbukti minyak yang
cukup besar yaitu 3,7 miliar barel atau 0,3% dari cadangan terbukti minyak dunia [1]. Namun, setiap tahun
konsumsi bahan bakar fosil khususnya minyak bumi, gas alam maupun batu bara semakin meningkat
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Berdasarkan data dari Integrated Green
Bussiness (IEC), Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi energi yang cukup
tinggi di dunia yaitu 7% per tahun. Data menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor dengan
konsumsi energi tertinggi yaitu sebesar 50%. Sedangkan konsumsi energi pada sektor transportasi, rumah
tangga, dan komersial masing-masing sebesar 34%, 12%, dan 4%. Hampir 95% konsumsi energi tersebut
dipenuhi dari bahan bakar fosil, yang mana 50%-nya menggunakan bahan bakar minyak [1]. Penggunaan
bahan bakar fosil secara terus-menerus akan mengakibatkan ketersedian bahan bakar fosil semakin menipis
yang berdampak pada kelangkaan bahan bakar.
Salah satu solusi terbaik untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar fosil adalah dengan menyediakan
bahan bakar dari sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan dan
dapat diperbarui dengan memanfaatkan hasil alam atau limbah yang mengandung biomassa. Energi
biomassa kayu merupakan sumber energi dominan bagi masyarakat pedesaan. Lima puluh persen penduduk
Indonesia masih menggunakan biomassa kayu yang dibakar langsung sebagai sumber energi dengan
konsumsi sekitar 1,2 m3/orang/tahun [2]. Salah satu bahan baku biomassa yang potensial adalah limbah
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kayu seperti kayu sengon dan kayu mahoni. Kayu sengon memiliki densitas 320 – 640 kg/m³ pada kadar
air 15%, termasuk dalam kategori ringan hingga agak ringan [3]. Kayu sengon merupakan tanaman asli
Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan umur panen kurang lebih 7 tahun. Sementara,
kayu mahoni umumnya dipanen pada umur kurang lebih 10 tahun dengan diameter 10-14 cm dan memiliki
kualitas yang sangat baik dengan densitas 530 kg/m³ hingga 720 kg/m³ [4]. Kedua jenis kayu tersebut
memiliki berbagai kegunaan dan masa panen yang relatif cepat dibanding jenis kayu lainnya. Hal ini bisa
menjadi dasar bahwa kayu sengon dan kayu mahoni memiliki potensi besar sebagai bahan baku energi
terbarukan.
Salah satu teknologi yang dapat diterapkan untuk penyediaan energi terbarukan dari biomassa adalah
gasifikasi. Gasifikasi biomassa adalah serangkaian reaksi kimia dari komponen-komponen biomassa pada
suhu tinggi dengan udara terbatas untuk memproduksi gas yang umumnya mengandung CO, H₂ dan CH₄
[5]. Teknologi gasifikasi merupakan teknologi yang paling baik untuk mengkonversi biomassa kayu
menjadi gas dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti teknologi pirolisis dan biokimia [6].
Keuntungan dari proses gasifikasi adalah hasil pembakaran gas lebih bersih dan bahan baku biomassa yang
mudah didapat. Selain itu, di antara berbagai jenis reaktor gasifikasi, tipe downdraft gasifier mampu
menghasilkan gas yang lebih bersih (bebas tar) dan mudah dioperasikan [7].
Beberapa penelitian tentang gasifikasi biomassa menggunakan reaktor tipe downdraft menunjukkan
bahwa produk gas dari gasifikasi tempurung kelapa menghasilkan nyala api yang stabil dimana semakin
kecil perbandingan udara bahan bakar (AFR) semakin besar komposisi combustible gas dan LHV gas.
Selain itu, ukuran tempurung kelapa yang lebih kecil menghasilkan efisiensi gasifikasi yang lebih besar [8].
Penelitian lain menunjukkan juga bahwa variasi equivalence ratio pada proses gasifikasi limbah padat
perkotaan menggunakan single throat downdraft gasifier berpengaruh pada komposisi gas, nilai kalor, dan
efisiensi gas dingin dari sistem gasifikasi [9]. Serbuk kayu sebagai bahan baku pernah digunakan untuk
mengetahui karakteristik gasifikasi dengan variasi equivalence ratio [10-11]. Penelitian lain pernah juga
dilakukan oleh beberapa peneliti untuk mengetahui karakteristik gasifikasi dengan menggunakan bahan
baku limbah padat kota, ampas tebu, dan bahan baku biomassa lain [12-14].
Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa masih terbuka ruang untuk melakukan penelitian
lanjut dengan parameter ukuran dan jenis biomassa khususnya kayu pada proses gasifikasi. Sehingga
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis bahan baku kayu (kayu sengon dan kayu mahoni)
dan campurannya serta pengaruh ukuran bahan baku biomassa terhadap temperatur, karakteristik nyala api,
dan jumlah residu padatan pada proses gasifikasi menggunakan downdraft gasifier.
2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
2.1 Bahan Penelitian

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah kayu sengon dan kayu mahoni yang diperoleh dari
sisa industri meubel di Kabupaten Sragen. Sebelum digunakan, bahan baku dikeringkan secara alami
selama dua hari dan kemudian diolah menjadi bentuk serpihan dan balok. Bahan baku balok berukuran
antara 5-10 cm3 sedangkan bahan baku serpihan berukuran lebih kecil yaitu 2-4 cm3. Kedua bahan baku
kayu tersebut diuji proximate untuk mengetahui karakteristik bahan baku.
2.2 Peralatan Pengujian

Gambar 1 menunjukkan skema alat penelitian. Reaktor gasifikasi yang digunakan merupakan jenis
downdraft gasifier dimana dalam gasifier terdapat empat titik/zona untuk mengetahui temperatur setiap
zona gasifikasi yang terdiri dari zona 1 atau zona drying (T1), zona 2 atau zona antara drying dengan
pirolisis (T2), zona 3 atau zona oksidasi (T3), dan zona 4 atau zona reduksi (T4). Temperatur tiap zona
diukur menggunakan termokopel dan ditampilkan dengan bantuan thermometer reader. Udara yang masuk
ke gasifier disuplai dengan menggunakan blower melalui sistem perpipaan yang dilengkapi dengan katup
pengatur kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara diukur menggunakan anemometer. Selain itu,
peralatan juga dilengkapi dengan kamera untuk pengambilan gambar nyala api dari gas yang dihasilkan.
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Keterangan:
1. Reaktor Gasifikasi Tipe Downdraft
2. Tutup Reaktor Bagian Atas
3. Tempat Bahan Baku
4. Saluran Udara
5. Anemometer
6. Blower
7. Saluran Udara Masuk
8. Thermocouple
9. Thermometer Reader
10. Katup Keluar Gas Produk
11. Tutup Reaktor Bagian Bawah
12. Kamera
13. Katup Pengatur Udara

Gambar 1. Skema Alat Penelitian
2.3 Prosedur Pengujian

Penelitian diawali dengan memasukkan sebanyak 2 kg bahan baku biomassa sebagai umpan dan dibakar
untuk menyalakan api (start up process). Setelah api menyala selama lebih kurang 10 menit, sekitar 5-6 kg
bahan baku biomassa dimasukkan ke dalam gasifier untuk tahap pertama gasifikasi. Kemudian blower
dinyalakan dan kecepatan aliran udara diatur sebesar 3 m/s melalui katup. Penambahan bahan baku
biomassa tahap selanjutnya dilakukan setiap 30 menit untuk memastikan proses gasifikasi tetap
berlangsung. Total jumlah bahan baku pada penelitian ini dibatasi hingga 10 kg. Selama proses
berlangsung, perubahan temperatur tiap zona dicatat setiap 10 menit sampai waktu pengujian berakhir yaitu
90 menit.
Pada penelitian ini, karakteristik nyala api yaitu durasi dan gambar nyala api diamati pada pipa keluar
produk gas, masing-masing dengan bantuan stop watch dan kamera. Setelah proses gasifikasi selesai,
sisa/residu bahan bakar diambil dan ditimbang. Proses tersebut dilakukan pada setiap variasi dalam
penelitian ini yaitu jenis dan ukuran biomassa. Jenis biomassa yang digunakan adalah kayu sengon, kayu
mahoni, dan campuran kedua kayu tersebut. Masing-masing biomassa berbentuk serpih dengan ukuran 24 cm3 dan berbentuk balok dengan ukuran 5-10 cm3.
2.4 Uji Proximate Bahan Baku

Uji proximate bahan baku dilakukan untuk mengetahui kadar air, kadar abu, kadar zat terbang (volatile
matter), dan karbon terikat (fixed carbon) yang terkandung dalam bahan baku. Pengujian-pengujian
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kadar Air
Pengujian kadar air dilakukan dengan menimbang sampel uji sebanyak 1 g dalam cawan yang telah
diketahui massa tetapnya. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 104℃-110°C selama 1
jam sampai massanya konstan. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator selama 5 menit dan
ditimbang kembali untuk mengetahui massa akhir sampel. Kadar air dihitung dengan menggunakan
persamaan di bawah ini [15].
% kadar air =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙

× 100 %

(1)

b. Kadar Abu
Kadar abu ditentukan dengan cara menimbang 1 g sampel dan dimasukkan ke dalam oven hingga suhu
550°C selama 4 jam. Kemudian didinginkan dan ditimbang ulang untuk mengetahui massa akhir sampel.
Kadar abu dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini [16].
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

% kadar abu = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 × 100 %
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c. Kadar Zat Terbang (Volatile Matter)
Kadar zat terbang ditentukan dengan cara menimbang 1 g sampel dan dimasukan ke dalam oven hingga
mencapai suhu 950°C selama 10 menit. Setelah itu sampel didinginkan dan berat sampel ditimbang ulang.
Kadar zat terbang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah ini [17].
% volatile matter = (

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑥 100%) - % kadar air

(3)

d. Karbon Terikat (Fixed Carbon)
Kadar karbon dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini.
% fixed carbon = 100 % - (% kadar air + % kadar abu + % volatile matter)

(4)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Biomassa

Uji proximate merupakan pengujian untuk mengetahui komposisi biomassa berupa kadar air, kadar abu,
volatile matter, dan fixed carbon. Dari hasil pengujian yang dilakukan, secara umum karakteristik kayu
sengon berbeda dengan kayu mahoni. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kayu sengon memiliki
kandungan air sebesar 9,97 % sedangkan kayu mahoni sebesar 11,8 %. Umumnya, kadar air biomassa
berpengaruh langsung terhadap nilai kalor dan densitas biomassa dimana kadar air yang tinggi akan
menurunkan nilai kalor [18]. Data menunjukkan pula bahwa kadar abu kayu sengon lebih tinggi
dibandingkan dengan kayu mahoni, masing-masing sebesar 1,45 % dan 1,12 %. Demikian pula kombinasi
nilai kadar volatile matter dengan kadar fixed carbon pada kayu sengon sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan kayu mahoni yaitu masing-masing sebesar 88,58 % dan 87,08 %. Biomassa dengan kandungan
volatile matter yang tinggi berpotensi menghasilkan produk gas yang tinggi pada proses gasifikasi
sedangkan kadar karbon terikat menentukan kualitas bahan bakar ditinjau dari parameter nilai kalor bahan
bakar.
Data uji proximate sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kedua jenis kayu yang
digunakan pada penelitian ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk dikonversi menjadi bentuk
bahan bakar lain khususnya gas karena memiliki kandungan volatile matter yang tinggi. Pada penelitian
ini, proses konversi biomassa menjadi gas dilakukan dengan menggunakan reaktor tipe downdraft gasifier
karena teknologinya sederhana, mudah dioperasikan, dan kualitas gas yang dihasilkan lebih baik.
3.2 Perubahan Temperatur setiap Zona Gasifikasi

Secara umum, proses gasifikasi memiliki empat zona proses dalam menghasilkan produk gas sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 2. Zona proses gasifikasi tersebut terdiri dari zona pengeringan atau drying zone
(zona 1), zona pirolisis (zona 2), zona oksidasi (zona 3), dan zona reduksi (zona 4). Setiap zona gasifikasi
tersebut memiliki temperatur proses yang berbeda. Temperatur merupakan parameter penting dalam proses
gasifikasi biomassa secara keseluruhan karena mempengaruhi reaksi-reaksi kimia untuk mengkonversi
biomassa menjadi gas [13].
Gambar 3-6 berikut adalah grafik perubahan temperatur setiap zona selama berlangsungnya proses
gasifikasi biomassa menggunakan kayu sengon, kayu mahoni, dan campurannya dengan variasi ukuran
biomassa serpih dan balok. Gambar 3 merupakan grafik perubahan temperatur pada zona 1 yang merupakan
zona drying. Temperatur yang terukur selama proses gasifikasi berada pada rentang 80°C hingga 209°C.
Hal ini mengindikasikan bahwa pada zona 1 terjadi proses penguapan kandungan air pada biomassa.
Temperatur pada zona ini relatif stabil dikarenakan biomassa tidak mengalami penguraian unsur-unsur
kimia dan hanya terjadi pelepasan kandungan air [19]. Pada zona 1, temperatur tertinggi dihasilkan pada
proses gasifikasi biomassa menggunakan serpihan sengon. Hal ini karena selain kandungan air yang lebih
rendah, densitas kayu sengon juga lebih rendah dengan porositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kayu mahoni. Penyebab lain adalah ukuran kayu yang lebih kecil dan tipis. Karakteristik tersebut
memungkinkan proses penguapan air lebih mudah dan cepat. Secara umum, rata-rata temperatur gasifikasi
kayu sengon pada zona pengeringan lebih tinggi dibandingkan dengan kayu mahoni maupun campuran
kedua jenis kayu. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang menggunakan bahan baku limbah
kayu dimana diperoleh temperatur pada zona drying sebesar 75°C hingga 150°C [10], rata-rata temperatur
yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi baik yang menggunakan bahan baku kayu sengon, kayu
mahoni maupun campuran kedua kayu tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi karena selain sifat dan ukuran
bahan baku yang digunakan berbeda, posisi pengukuran suhu dan kapasitas reaktor juga berbeda.
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Gambar 2. Proses dan Pembagian Zona pada Downdraft Gasifier

Gambar 3. Perubahan Temperatur pada Zona 1
Gambar 4 menunjukkan perubahan temperatur gasifikasi pada zona 2. Pada penelitian ini, zona 2
merupakan zona antara zona pengeringan dengan zona pirolisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
temperatur gasifikasi pada zona 2 berada pada rentang 100°C hingga 252°C. Sebagaimana kondisi zona 1,
pada zona 2, jenis biomassa dari serpihan sengon juga menghasilkan temperatur tertinggi. Pada zona ini
terjadi peningkatan temperatur sehingga biomassa kayu yang sudah bebas dari kandungan air mengalami
pemanasan lanjut yang kemudian mulai terdekomposisi menjadi tar, gas, dan produk lainnya. Dalam zona
pirolisis, laju pemanasan akan cenderung meningkat secara bertahap sesuai dengan pertambahan
temperatur, dimana pada temperatur di atas 200°C akan menyebabkan terjadinya proses pelepasan gas
dalam biomassa [20]. Secara umum, produk pirolisis terdiri dari tiga jenis yaitu gas (H2, CO, CO2, H2O,
dan CH4), tar, dan arang [21].
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Gambar 4. Perubahan Temperatur pada Zona 2
Hasil penelitian seperti ditunjukkan pada Gambar 4 juga menunjukkan bahwa gasifikasi balok
biomassa menghasilkan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan serpihan biomassa. Hal ini
terjadi karena penggunaan bahan baku balok biomassa cenderung membentuk rongga udara yang lebih
banyak sehingga memudahkan sirkulasi udara panas di dalam reaktor. Ukuran biomassa akan
mempengaruhi proses pirolisis, dimana ukuran biomassa yang lebih besar mengakibatkan proses pirolisis
dikendalikan oleh difusi gas sehingga produksi gas di dalam biomassa akan sulit untuk di dorong keluar
[10]. Temperatur yang tinggi diharapkan dapat mempercepat pelepasan kandungan volatil biomassa. Dalam
zona pirolisis, umumnya terjadi reaksi sebagai berikut:
CnHmOp (biomassa)

heat

Σgas + CaHbOc + H2O + char

(5)

Gambar 5 menunjukkan perubahan temperatur gasifikasi pada zona 3 yang merupakan zona oksidasi
dengan rentang temperatur antara 616°C hingga 1239°C. Pada penelitian ini, temperatur tersebut
merupakan temperatur tertinggi yang diperoleh selama proses gasifikasi biomassa. Data menunjukkan
bahwa temperatur tertinggi zona oksidasi pada proses gasifikasi kayu sengon mencapai 1239°C, sedangkan
untuk kayu mahoni sebesar 1220°C dan untuk campuran kedua jenis kayu hanya mencapai 1033°C.
Tingginya temperatur zona oksidasi pada penggunaan kayu sengon selain disebabkan oleh densitas yang
relatif lebih rendah dibanding kayu mahoni, juga disebabkan oleh faktor porositas yang tinggi. Hal ini
berpengaruh pada proses pembakaran biomassa dimana bahan baku biomassa yang lebih padat dengan
porositas yang rendah cenderung sulit dibakar. Proses oksidasi yang terjadi pada zona ini sangat penting
karena menghasilkan energi kalor yang dibutuhkan untuk menjamin berlangsungnya keseluruhan reaksi
yang terjadi selama proses gasifikasi [22]. Proses ini dipengaruhi juga oleh suplai dan distribusi udara yang
masuk ke dalam gasifier. Udara yang masuk digunakan untuk terjadinya reaksi pada proses gasifikasi.
Semakin tinggi laju udara, semakin cepat proses terjadinya pembakaran, yang mana akan mempengaruhi
distribusi temperatur dalam reaktor atau gasifier [11]. Secara umum, fenomena kecenderungan terjadinya
fluktuasi temperatur pada zona oksidasi disebabkan oleh akumulasi O2 ketika proses pengisian biomassa
ke dalam reaktor [20]. Pada zona ini, reaksi kimia yang terjadi berupa oksidasi partial dan oksidasi total
sebagai berikut [23]:
Partial oxidation:
C + 1/2 O2 CO –
110 kJ/mol
(6)
Total oxidation:
C + O2 CO2 –
394 kJ/mol
(7)
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Gambar 5. Perubahan Temperatur pada Zona 3
Gambar 6 menunjukkan perubahan temperatur gasifikasi pada zona 4 yang merupakan zona reduksi
dengan temperatur berkisar antara 252°C hingga 974°C. Zona reduksi merupakan zona dimana terjadi
reaksi utama gasifikasi karbon atau arang menjadi produk gas. Reaksi yang terjadi pada zona ini
dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan.

Gambar 6. Perubahan Temperatur pada Zona 4
Pada zona reduksi, biomassa dalam bentuk balok cenderung menghasilkan suhu yang lebih tinggi
karena produk arang yang dihasilkan dari proses pirolisis dan oksidasi pada zona 2 dan 3 cukup tinggi
dibandingkan dengan biomassa dalam bentuk serpih. Sehingga ukuran biomassa kayu akan mempengaruhi
intensitas reaksi reduksi, meskipun tidak mempengaruhi mekanisme proses reaksi. Reaksi yang terjadi
dalam zona ini yaitu:
Bouduard reaction:
C + CO2
2CO + 172 kJ/mol
(8)
Water gas reaction:
C + H2O
CO + H2 + 131 kJ/mol
(9)
Water gas shift reaction: CO + H2O
CO2 + H2 – 41.2 kJ/mol
(10)
Methane reaction:
C + 2H2
CH4 – 74.8 kJ/mol
(11)
3.3 Analisis Nyala Api

Api dari produk gas yang dibakar merupakan salah satu indikator proses gasifikasi. Komposisi gas yang
dihasilkan dipengaruhi oleh karakteristik biomassa yang digunakan dan jumlah udara yang dimasukkan.
Gambar 7 merupakan foto nyala api dari pembakaran gas yang dihasilkan selama proses gasifikasi
biomassa. Gambar tersebut menunjukkan bahwa nyala api dari gasifikasi serpihan sengon bewarna merah
kebiruan sedangkan serpihan mahoni bewarna merah dan campuran serpihan kedua kayu bewarna merah
kekuningan. Selain itu, pada proses gasifikasi biomassa menggunakan kayu balok terlihat bahwa untuk
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gasifikasi balok sengon menghasilkan nyala api bewarna merah dan apinya lebih pendek sedangkan balok
mahoni bewarna merah dan sedikit berasap, dan campuran kedua balok kayu memiliki nyala api bewarna
merah, berasap dan api tidak stabil atau tidak dapat menyala secara kontinyu. Kondisi nyala api tersebut
mengindikasikan perbedaan kualitas dan kuantitas gas yang dihasilkan dari berbagai variasi proses
gasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini. Api yang berwarna biru menandakan kandungan flammable
gas yang tinggi sehingga memungkinkan pembakaran gas terjadi pada kondisi stokiometri. [24].

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Gambar 7. Foto Nyala Api (a) Serpihan Sengon, (b) Serpihan Mahoni, (c) Campuran Serpihan Sengon
dengan Mahoni, (d) Balok Sengon, (e) Balok Mahoni, (f) Campuran Balok Sengon dengan Mahoni.

Gambar 8. Durasi Nyala Api pada Proses Gasifikasi Biomassa menggunakan Downdraft Gasifier
Gambar 8 menunjukkan durasi/lamanya api menyala secara kontinyu pada masing-masing variasi
proses gasifikasi yang dilakukan. Dari gambar terlihat bahwa kayu sengon dengan ukuran biomassa
serpihan menghasilkan durasi nyala api kontinyu yang paling lama yaitu sekitar 77 menit. Sedangkan durasi
nyala api untuk serpihan mahoni adalah 68 menit dan campuran serpihan kedua kayu hanya sekitar 55
menit. Untuk variasi kayu balok, sengon juga memiliki durasi nyala api kontinyu yang lebih lama yaitu 40
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menit, sedangkan balok mahoni menghasilkan durasi nyala api 25 menit, dan campuran kedua kayu balok
hanya sekitar 28 menit. Durasi nyala api dipengaruhi oleh debit udara yang masuk ke dalam gasifier,
dimana semakin banyak udara yang masuk maka semakin banyak udara yang bereaksi dengan biomassa
pada proses pembakaran [24]. Kondisi tersebut manyebabkan berkurangnya jumlah produk flammable gas.
Selain itu, jenis dan ukuran biomassa juga sangat mempengaruhi durasi nyala api. Hal ini terjadi karena
ukuran biomassa yang lebih kecil memungkinkan terjadinya laju pemanasan biomassa yang tinggi sehingga
proses dekomposisi biomassa menjadi lebih cepat. Kondisi ini sangat diharapkan karena dapat
menghasilkan produk flammable gas yang lebih banyak.
3.4 Analisis Residu

Residu merupakan sisa padatan dari hasil proses gasifikasi biomassa. Residu dipengaruhi oleh pembakaran
yang terjadi dalam proses gasifikasi. Dalam penelitian ini, persentase residu serpihan sengon didapatkan
sebesar 9,1% yang mana merupakan perolehan terendah dari semua variasi percobaan yang dilakukan.
Sedangkan residu padatan tertinggi didapatkan pada proses gasifikasi menggunakan balok kayu mahoni
yaitu sebesar 25,5 %. Tingginya jumlah residu padatan pada gasifikasi balok mahoni disebabkan karena
debit udara yang disuplai ke dalam reaktor belum cukup untuk mengkonversi biomassa menjadi gas.
Sehingga untuk ukuran biomassa yang lebih besar diperlukan suplai udara yang lebih tinggi agar proses
gasifikasi dapat berlangsung dengan baik. Zona pirolisis merupakan zona utama proses pembentukan
arang/padatan. Kemudian, sebagian arang tersebut akan terbakar pada zona oksidasi dan sebagian lagi akan
tergasifikasi menjadi gas pada zona reduksi sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (8)-(11). Sisa arang
yang tidak terbakar dan tidak tergasifikasi akan terakumulasi pada bagian bawah reaktor.

Gambar 9. Persentase Residu pada Proses Gasifikasi Biomassa menggunakan Downdraft Gasifier
4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses gasifikasi biomassa menggunakan downdraft gasifier
sangat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran biomassa. Berdasarkan kondisi pengujian yang digunakan pada
penelitian ini, proses gasifikasi menggunakan bahan baku kayu sengon menghasilkan produk gas yang lebih
baik dibandingkan dengan bahan baku kayu mahoni dan campuran kedua jenis kayu tersebut. Demikian
pula biomassa dalam bentuk serpih menghasilkan produk gas yang lebih baik dibandingkan dengan
biomassa dalam bentuk balok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses gasifikasi terbaik diperoleh
pada penggunaan bahan baku serpihan sengon dimana produk gas yang dihasilkan berwarna birukemerahan dengan durasi nyala api selama 77 menit dan jumlah residu hanya 9,1%. Selain itu, bahan baku
serpihan sengon menghasilkan temperatur gasifikasi tertinggi khususnya pada zona oksidasi yaitu sebesar
1239°C.
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