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Skripsi ini disusun berdasarkan kajian literatur dan eksperimen di Laboratorium 

Termodinamika dan pelataran Laboratorium CNC/CAM, dengan mengkaji subjek 

gasifikasi biomassa untuk membangkitkan energi listrik. Pada skripsi ini disajikan 

resume terkait gasifikasi biomassa, bahan baku gasifikasi, reaktor gasifikasi, 

parameter teknis dan operasional reaktor. Dilanjutkan pemaparan aplikasi 

gasifikasi biomassa untuk elektrikal yang didalamnya terdapat rekam jejak pem-

bangkit listrik energi biomassa diseluruh dunia, metode merancang seluruh 

instalasi baik reaktor, teknik pengkondisian gas berikut merancang perangkat gas 

cleaner. Semua sumber yang dirangkum dan dijadikan acuan, berasal dari Jurnal 

dan prosiding nasional maupun internasional dan Tugas Akhir Mahasiswa dari 

kampus ternama dari seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian baik berupa data 

rancangan, fabrikasi, dan pengujian komposisi gas dari instalasi yang dirancang,  
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serta hasil pembangkitan energi listrik disajikan secara terstruktur didalam skripsi 

ini sehingga para pembaca dapat memahaminya secara utuh dan mudah. 
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4.   Bapak Harmen Burhanuddin, M.T. selaku pembimbing kedua yang telah 

banyak membantu untuk meningkatkan kualitas dari skripsi ini;  
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atas bantuan me-review manuskrip dan  perhatian khususnya terhadap akurasi 

dan detail; 
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Ibu Novri Tantri, M.T. Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, 

kebersamaan, dan banyak pengalaman riset dan pengabdian berharga yang 
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11.  Sahabat penulis sekaligus rekan skripsi: Candra Aditia Agustian, S.T., Neni 

Susanti, S.T., Porda Gusnedy, S.T.. Terima kasih atas seluruh saran dan 

review tambahannya terhadap manuskrip yang dibuat, serta seluruh penga-

laman berharga yang telah kalian berikan pada penulis; 
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