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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan bakar menjadi kebutuhan yang tidak dapat terlepaskan

dari kehidupan sehari-hari saat ini. Mulai dari kebutuhan rumah

tangga, transportasi  dan berbagai macam kebutuhan lainnya tidak

terlepas dari penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak.

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar

minyak fosil membuat semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar

minyak tersebut, disisi lain bahan bakar fosil merupakan sumber

energi yang tidak terbaharukan (unrenewable).

Hal itu menyebabkan semakin tingginya harga bahan bakar

minyak di Indonesia, salah satunya minyak tanah. Minyak tanah yang

menjadi bahan bakar utama untuk  keperluan memasak kalangan

menengah ke bawah saat ini menjadi barang yang tidak ekonomis lagi

karena harganya yang terus meningkat. Disamping itu bagi para

pengusaha dan industri kecil, bahan bakar minyak tanah merupakan

bahan bakar yang sulit tergantikan dengan bahan bakar lain karena

berbagai macam faktor. Seperti pada industri batik, minyak tanah

merupakan bahan bakar utama dalam proses pemanasan lilin yang

menjadi bahan utama dalam proses membatik. Dengan semakin

meningkatnya harga minyak tanah maka akan mempengaruhi harga

jual batik. Disamping itu saat ini produksi batik semakin meningkat

setelah penetapan batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh
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UNESCO. Hal ini memberatkan masyarakat Indonesia yang tidak

dapat terlepas dari penggunaan pakaian batik dalam rutinitas sehari-

hari.

Selain itu program pemerintah untuk yang menerapkan konversi

minyak tanah ke gas LPG sedikit banyak juga mengakibatkan semakin

langka dan bertambah tingginya harga minyak tanah. Sebagai bahan

bakar alternatif pengganti minyak tanah, LPG dirasa masih banyak

menimbulkan masalah terutama dikalangan menengah kebawah.

Selain mahalnya harga LPG, faktor keamanan juga menjadi salah satu

hal terpenting dalam penggunaannya seiring dengan banyaknya berita

mengenai meledaknya tabung gas LPG.

Untuk mengatasi berbagai dampak yang diakibatkan oleh

semakin menipis dan mahalnya bahan bakar minyak fosil karena

berbagai faktor, maka bahan bakar alternatif diharapkan mampu

menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Berbagai

penelitian, penggunaan serta peningkatan produksi dan juga dalam

penghematan penggunaan bahan bakar terus dilakukan.

Metanol merupakan bahan bakar cair yang akhir-akhir ini mulai

diminati serta dikembangkan dalam penggunaannya. Metanol juga

sering dikenal dengan metil alkohol, wood alcohol adalah senyawa

dengan rumus kimia CH3OH. Metanol merupakan bentuk alkohol yang

paling sederhana. Pada keadaan atmosfer metanol memiliki sifat

berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna,

mudah terbakar dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih
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ringan dibandingkan etanol). Biasanya metanol digunakan sebagai

bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan

additif bagi industri etanol.

Metanol diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk

membatu mengurangi masalah-masalah tersebut dengan berbagai

macam cara, salah satunya dengan menggunakan metanol sebagai

bahan bakar alternatif. Bagi kalangan ibu rumah tangga maupun

industri kecil seperti industri batik hal ini merupakan merupakan salah

satu alternatif untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak

(BBM) khususnya minyak tanah dan juga sebagai salah satu solusi

untuk menekan biaya produksi pada industri. Peningkatan effisiensi

pembakaran bahan bakar tidak akan terlepas dari desain burner

sehingga panas yang dihasilkan tidak banyak terbuang dan konsumsi

bahan bakar menjadi lebih efektif.

Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai pengaruh

diameter burner terhadap karakteristik pembakaran sehingga

dihasilkan prestasi dari sebuah kompor metanol yang ideal dan efektif

digunakan dalam proses pemanasan lilin untuk membatik.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada satu rumusan

masalah sebagai berikut :

 Seberapa jauh pengaruh diameter dalam burner terhadap

temperatur api, waktu pendidihan air, dan konsumsi bahan bakar

pada kompor metanol ? 
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Pada penelitian ini asumsi yang digunakan adalah kondisi

lingkungan dianggap sama dan stabil sehingga pengambilan data

diharapkan dalam kondisi sama.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik

pembakaran dari sebuah burner kompor metanol yang meliputi:

1. Temperatur pembakaran api.

2. Waktu pendidihan.

3. Konsumsi bahan bakar.

Yang semuanya diteliti dengan mendidihkan 500 ml air hingga

mencapai titik didih dengan variasi diameter burner 21 mm, 12.8 mm

dan 10 mm.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapakan dapat menghasilkan sebuah

burner kompor metanol yang cocok digunakan untuk usaha batik tulis

yang saat ini mulai meningkat produksinya, seiring dengan semakin

langka dan mahalnya bahan bakar minyak tanah yang menjadi bahan

bakar utama dalam proses pemanasan lilin yang biasa digunakan

untuk membatik. Sehingga dihasilkan burner kompor yang baik

dengan bahan bakar alternatif (metanol) yang dapat digunakan dalam

usaha batik tersebut dan dapat menekan penggunaan bahan bakar

fosil.

Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan

konstribusi bagi pembangunan nasional dan masyarakat terutama
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dalam rangka penghematan bahan bakar fosil (sumber energi non

renewable) dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat

pengetahuan dalam bidang konversi energi khususnya dalam bidang

ilmu teknik pembakaran dan dapat dikembangkan lebih baik lagi oleh

peneliti-peneliti yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini

dibutuhkan batasan-batasan antara lain :

1. Burner yang digunakan adalah modifikasi burner kompor gas yang

tersedia dipasaran dengan bahan burner terbuat dari kuningan.

2. Obyek penelitian burner mendidihkan 500 ml air pada tekanan

udara normal.

3. Burner yang digunakan memiliki ketinggian ruang media bakar 17

mm dengan variasi diameter dalam 21mm, 12.8mm dan 10mm.

4. Penelitian yang dilakukan adalah meneliti burner kompor yang

digunakan untuk memanasi lilin dalam industri batik.

5. Lubang burner berada pada sisi samping diameter luar burner.

6. Ketinggian tabung bahan bakar adalah 6 cm diatas burner.

1.6 Sitematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis menyususn

dalam 5 bab dengan sistematika sebagai beikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Meliputi tinjauan pustaka yang digunakan serta teori dasar

pembakaran, bahan bakar fosil, bioetanol, metanol serta burner

premix.

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi diagram alir penelitian, langkah penelitian serta

peralatan dan bahan yang digunakan untuk penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Meliputi hasil data dari penelitian yang berupa grafik pengaruh

diameter burner terhadap temperatur api, grafik pengaruh diameter

terhadap waktu pendidihan air, grafik pengaruh diameter burner

terhadap konsumsi bahan bakar.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran


