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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahu merupakan produk olahan kacang kedelai yang sangat populer di 

Indonesia dan paling banyak diproduksi.Sebanyak 40 % konsumsi kacang kedelai 

Indonesia diolah menjadi tahu.Tahu memiliki warna asli putih, tekstur kompak 

akan tetapi tetap lembut dan lunak. Prinsip pembuatan tahu umumnya merupakan 

ekstraksi protein kacang kedelai dengan air kemudian digumpalkan dengan bahan 

penggumpal yang berupa asam garam-garam tertentu.Tahu sering disebut dengan 

daging tanpa tulang karena kandungan gizinya yang tinggi, terutama mutu protein 

yang setara dengan daging hewan. Bahkan protein tahu lebih tinggi dibandingkan 

dengan protein kedelai dan tahu yang mempunyai mutu protein nabati terbaik 

karena memiliki komposisi asam amino terlengkap dan daya cerna yang tinggi 

atau sebesar 85–98% (Widaningrum,2015) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik dan Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (2002), tingkat konsumsi tahu dan tempe di Indonesia 

mencapai 18,6 kg/kapita/tahun di wilayah perkotaan dan 13,9 kg/kapita/tahun di 

wilayah pedesaan. Jumlah ini lebih dari empat kali lipat jika dibandingkan dengan 

tingkat konsumsi daging ayam dan daging sapi yang merupakan sumber protein 

hewani. Hal tersebut disebabkan harga tahu dan tempe jauh lebih terjangkau jika 

dibandingkan dengan harga daging. Tahu adalah makanan yang dibuat dari 

kacang kedelai, diolah dengan fermentasi dan diambil sarinya. Dengan kata lain, 

tahu merupakan dadih kedelai, yaitu susu kedelai yang dibuat menjadi kental 

(curd) kemudian dicetak dan dipres (FG Winarno: 1993). 

Industri tahu merupakan salah satu industri makanan yang perlu 

dikembangkan dalam peralatan produksinya. Karena pada kenyataannya banyak 

para pengusaha tahu yang masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana 

dalam memproduksi tahunya. Mereka masih menggunakan cara yang sangat 

tradisional seperti menggunakan dandang sebagai alat produksi perebusan. Tetapi 

proses perebusan dengan menggunakan dandang ini dapat beresiko menyebabkan 
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rusaknya kualitas tahu itu sendiri pada saat proses perebusan karena perebusan 

dengan cara menggunakan dandang dapat menimbulkan aroma yang kurang sedap 

pada produk tahu ini, hal ini di sebabkan adanya penggumpalan hasil perebusan 

air di bagian bawah dandang, yang berbentuk kerak. Kerak inilah yang 

menghambat proses pemanasan air sehingga menghasilkan bau yang kurang sedap 

atau biasa yang disebut sangit. 

Perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju pada saat ini bisa 

mendukung perkembangan alat-alat produksi pada industri tahu. Salah satunya 

teknologi dalam bidang konversi energi yang memunculkan banyak alternatif 

guna untuk memanfaatkannya pada dunia industri. Salah satunya ialah dibutuhkan 

sebuah alat  untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi yang 

dibutuhkan suatu alat konversi energi yaitu ketel uap (Boiler). 

Ketel uap atau (Boiler) adalah suatu alat berupa bejana yang disusun untuk 

mengubah air menjadi uap dengan jalan pemanasan, dimana energi kimia diubah 

menjadi energi panas (Helmon Sihombing, 2009). Karena panas yang dibutuhkan 

untuk membuat air ini didapat dari hasil pembakaran,maka ketel uap harus 

mempunyai dapur sebagai tempat pembakaran. Ketel Uap ini terdiri dari (drum) 

yang tertutup pada ujung pangkalnya dan dalam perkembangannya dilengkapi 

dengan ketel ap pipa api (Boiler Fire Tube) maupun ketel uap pipa air (Boiler 

Water Tube). 

Proses penguapan sangat dapat efisien untuk menggantikan peranan alat 

konvensional. Proses penguapan adalah proses yang terjadi saat molekul-molekul 

air berusaha melepaskan diri dari lingkungannya karena gaya Tarik menarik antar 

molekul air dan berubah menjadi molekul uap atau disebut juga bahwa air tersebut 

“mendidih”, karena permukaan air menjadi bergejolak. Temperatur  masih saja 

ditambah besarnya, ternyata bahwa temperatur mendidih tidak akan berubah atau 

tetap saja besarnya, selama tekanan yang ada di atasnya dipertahankan besarnya. 

Salah satu industri tahu yang dapat dikembangkan untuk menggunakan ketel uap 

pada proses produksinya adalah industri tahu yang berkembang di desa Bukit 

Mulya Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering 
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Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga sangat cocok industri tahu di 

daerah ini untuk dapat memanfaatkan Boiler pada proses produksi dan 

kinerjanya,oleh karena itu perlu adanya perancangan bangun Boiler yang sesuai 

dengan untuk industri tahu. Jenis Boiler yang dirancang dan dibangun yaitu Ketel 

Uap Pipa Api (Fire Tube Boiler) karena dapat dioperasikan dengan cepat, jadi 

dalam waktu singkat telah memproduksi uap. 

Berdasarkan uraian di atas pada tugas akhir ini, penulis mengambil 

perarancangan bangun konstruksi ketel uap tipe pipa api (Fire Tube Boiler) untuk 

industri tahu sebagai bahan studi. Setelah dilakukan beberapa survei dan di 

berbagai tempat industri tahu yang ada di desa Bukit Mulya Kelurahan Veteran 

Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, penulis bermaksud mencoba untuk 

merancang dan membangun konstruksi ketel uap pipa air sebagai pengganti alat 

konvensional yang digunakan di pabrik tahu. Ketel Uap sangat berperan penting 

sebagai pengganti alat konvensional. Perancangan Ketel Uap atau (Boile)r yang 

digunakan yaitu ASME (American Society of Mechanical Engineers), dan 

disesuaikan dengan kebutuhan untuk proses pemanasan sistem uap pada industri 

tahu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana perancangan konstruksi boiler/ketel uap jenis Vertical Fire 

Tube Boiler yang menghasilkan uap jenuh pada temperatur 100℃ - 150℃, 

untuk digunakan pada proses pemanasan sistem uap pada industri tahu.? 

2. Bagaimana perhitungan konstruksi boiler/ketel uap menurut standar 

ASME (American Society of Mechanical Engineering) ? 

1.3 Tujuan 

Menghasilkan desain dan konstruksi ketel uap pipa api dengan bahan 

bakar gas agar sesuai dengan kebutuhan industri tahu agar lebih aman dan efisien 

sesuai dengan standart perancangan ASME (American Society of Mechanical 
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Engineering) untuk digunakan pada proses pemanasan sistem uap pada industri 

tahu. 

1.4 Manfaat 

Dengan adanya desain dan pembuatan mengenai Ketel Uap pada industri tahu 

untuk pemanasan sistem uap ini dapat di ambil manfaatnya antara lain : 

a) Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan yaitu prototype 

Ketel Uap Pipa Air dan sebagai pembelajaran di bidang energi. 

b) Bagi Industri Tahu 

Dapat dijadikan gambaran bahwa Ketel Uap dapat di jadikan sebagai 

pengganti alat produksi konvensional yang terlalu lama dalam pengolahan 

proses produksi khususnya di industri tahu. 

c) Bagi lembaga UMM 

Dapat dijadikan bahan studi kasus bagi pembaca dan mahasiswa serta 

dapat memberikan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan 

yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. 

1.5 Batasan Masalah 

Didasarkan pada luasnya tentang pembuatan Ketel Uap maka perlu adanya 

batasan khusus didalamnya. Adapun masalah tersebut adalah : 

1. Boiler/Ketel uap yang dibuat adalah ketel uap tipe pipa api (Vertical fire 

tube Boiler) yang menghasilkan uap jenuh pada temperatur 100℃ - 150℃. 

2. Tidak menghitung biaya produksi dan biaya dari segi ekonomi lainnya. 

3. Tidak menghitung kekuatan sambungan. 

4. Tidak menjelaskan secara rinci metode pembuatan tahu. 

5. Bahan bakar ketel uap menggunakan bahan gas. 

6. Tidak membahas hasil pengujian alat 
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