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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Femonena ketergantungan penggunaan bahan bakar oleh masyarakat maka 

perlu bahan bakar alternatif yang potensial untuk dikembangkan seperti biopellet 

berbahan baku limbah agroindustri dari serbuk kayu gergaji. Biomassa merupakan 

sumber energy yang dapat diperbarui dan memiliki kelemahan jika dibakar secara 

langsung (Saptoadi, 2006). Penggunaan bahan bakar biomassa secara langsung 

tanpa pengolahan akan menyebabkan timbulnya penyakit pernafasan yang 

disebabkan oleh karbon monooksida, sulfur dioksida (SO2) dan bahan partikulat 

(Yamada dkk. 2005). 

Biopellet merupakan salah satu bentuk bahan bakar padat yang terbuat 

dari biomassa dengan ukuran lebih kecil dari ukuran briket yang diproses 

menggunakan pengempaan pada suhu dan tekanan tinggi. Salah satu bentuk 

pengolahan limbah agroindustri serbuk kayu gergaji sebagai bahan bakar aternatif 

adalah dengan mengolah menjadi biopellet (biomass pellets). Pengolahan 

biomassa menjadi biopellet telah menjadi sorotan para peneliti seperti pembuatan 

biopellet dari bahan bungkil jarak pagar (Zamirsa, 2009). Wahyuni et al. (2010) 

juga melakukan penelitian serupa, yaitu pembuatan biopellet dari limbah carang 

kayu. Penelitian-penelitian terdahulu menujukkan bahwa pembuatan biopellet dari 

limbah agroindustri serbuk kayu gergaji sangat potensial untuk diteliti sebagai 

bahan bakar alternatif yang terbarukan. Pentingnya pembuatan burner oven 

tembakau dengan bahan bakar wood pellet kayu ini adalah untuk mengurangi 

banyaknya limbah gergajian yang menumpuk di banyak home industri di wilayah 

Mantingan Jepara yang tidak di manfaatkan, oleh karena itu pembuatan burner 

wood pellet ini perlu dilakukan.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang akan dihadapi adalah: 

a. Bagaimana pembuatan mesin burner oven tembakau berbahan bakar biomassa 

pellet kayu yang dapat dimanfaatkan ?. 

b. Bagaimana masalah yang terjadi saat proses pembakaran wood pellet ?. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak meluas, 

maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut : 

a. Biomassa pelet kayu jati sebagai bahan bakar untuk burner. 

b. Burner menggunakan satu blower sebagai penyuplai udara. 

c. Ruang bakar berbentuk silinder dari bahan pipa baja ST60. 

d. Pellet kayu berukuran panjang 8 mm, diameter 6 mm, berat 1,18 gram. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu : 

Melakukan pembuatan mesin burner oven tembakau dengan bahan bakar 

biomassa wood pellet. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun Manfaat dari Pembuatan Mesin ini : 

1. Bagi penulis 

Memperoleh ilmu perancangan dan pembuatan mesin burner berbahan 

bakar biomassa. 

2. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat menggunakan mesin dari hasil produk pembuatan mesin 

burner oven tembakau berbahan bakar biomassa pellet kayu jati yang simple 

dan mudah penggunaannya/ pengoprasiannya. 

3. Bagi akademik 

Pembuatan mesin burner oven tembakau berbahan bakar biomassa pellet 

kayu dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu bagi mahasiswa teknik 

mesin. 

 

 

 

 

 


