
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap keseluruhan sistem PLTB yang 

dirancang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil rancangan gasifier downdraft memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

dia.shield = 337,8 mm; dia. throat dt = 80,4 mm; tinggi penempatan nosel 

terhadap permukaan atas throat h = 95 mm; dia. core df = 250 mm; dia. 

penyusunan melingkar nosel dr1 = 185 mm; dia. nosel dm = 6 mm; jumlah 

nosel lima buah; tinggi zona pirolisis Lp = 450 mm; tinggi zona reduksi Lr = 

160 mm; tinggi zona drying Ld = 290 mm. Disamping itu kapasitas bahan 

bakar biomassa untuk sekam padi adalah 1,5 kg, sedangkan kapasitas bahan 

bakar pembentuk bara sebanyak 1 kg. 

2.  Siklon yang dirancang memiliki spesifikasi sebagai berikut: diameter barrel 

Dc = 150mm;  lebar inlet Bc= 37,5 mm, tinggi inlet Hc= 75 mm,  dia. saluran 

keluar De = 75 mm, tinggi barrel Lc = 300 mm, Sc = 18,75 mm, tinggi cone 

Zc= 300 mm dan dia. bawah cone Jc= 37,5 mm 

3. Venturi scrubber memiliki spesifikasi yaitu panjang x lebar  throat 111 x 37 

mm, tinggi diverging section = 148 mm, ukuran inlet dan outlet = 120 x 120 

mm.  
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4.  Spesifikasi rotary separator hasil rancangan sebagai berikut : tinggi vessel = 

600 mm; diameter vessel =  200 mm; ukuran inlet = 120 x 120 mm; kecepatan 

hisap exhaust van = 8 m/s. 

5. Untuk sistem PLTB yang dibangun saat ini,  gasifier yang dirancang belum 

bekerja dengan maksimal. Dikarenakan AFR gasifikasi yang maksimum saat 

ini 0,54, masih jauh dibawah AFR ideal untuk gasifikasi sekam padi yaitu 

1,25.  

6. Sebagai perangkat gas cleaner, unjuk kerja IGCS dinilai sangat baik. Untuk 

parameter operasi terbaik yaitu : debit air scrubbing 3,3 l/min dan V exhaust 

fan 4,4 m/s, kandungan tar didalam producer gas AFR 0,54 sanggup 

diturunkan lebih dari 90%. 

7.  Dengan mengoperasikan semua perangkat PLTB pada titik operasi terbaik, 

daya listrik yang dibangkitkan masih dibawah 100 W. Maka dari itu perlu 

dilakukan modifikasi kembali terutama di gasifier pada sektor suplai 

udaranya. 

 

 

5.2. Saran 

 Untuk menyempurnakan kekurangan dan mengembangkan riset PLTB 

saat ini, disarankan untuk melakukan hal berikut: 

1. Untuk meningkatkan AFR pada sistem saat ini (sampai sekitar 1,2-1,5), 

disarankan sektor suplai udara gasifikasi dimodifikasi tanpa merubah massa 

bahan bakar. Dengan cara memperbesar diameter lubang nosel pada bagian 

core gasifier, dan mengubah geometri nosel menjadi lurus atau menyerupai 
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sambungan elbow, sekaligus mengganti blower yang debit alirannya lebih 

besar.  

2. Disarankan menambahkan satu blower hisap, yang difungsikan untuk 

menarik producer gas keluar dari reaktor lebih cepat. Sehingga reduksi tar 

pada siklon, dan venturi scrubber lebih maksimal, karena performa perangkat 

tersebut memiliki dipengaruhi pada kecepatan aliran masuk producer gas.  

4. Jika producer gas diperuntukan sebagai pembangkit daya, LHV pada 

producer gas tentunya jauh berbeda dengan LHV pada bensin. kondisi ini 

berdampak pada daya luaran dari genset jauh dibawah saat berbahan bakar 

bensin. Maka dari itu disarankan, melakukan ujicoba dengan sistem dual fuel 

guna mempertahankan daya genset sekaligus melihat penghematan bahan 

bakar, atau mengganti genset mesin bensin dengan genset mesin diesel yang 

menurut referensi lebih baik performanya dengan bahan bakar producer gas. 

5. Disarankan untuk memodifikasi genset pada segi pengapian dan sebagainya. 

6.  Pengukuran daya listrik disarankan tidak menggunakan instalasi bola lampu, 

melainkan dengan menggunakan alat ukur yang lebih presisi seperti 

amperemeter dan voltmeter.  

7. Lakukan pengujian gas analyzing, untuk mengukur komposisi producer gas 

sebelum dan setelah menjalani treatment dengan IGCS.  

7. Alangkah lebih baik saat pengujian operator, memakai alat-alat penunjang 

safety seperti goggle, active carbon/dust mask, serta sarung tangan anti panas. 

   


