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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang tidak dapat 

diperbaharui, setiap tahun penggunaannya akan terus meningkat 

sehingga dalam pemakaiannya harus lebih hemat dan efisien. Produksi 

minyak yang terbatas dan harga bahan bakar minyak di pasaran dunia 

yang selalu meningkat mendorong pemerintah untuk membatasi subsidi 

bahan bakar terutama minyak tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut 

pemerintah memberlakukan kebijakan konversi minyak tanah ke gas. 

Akibatnya minyak tanah menjadi langka di masyarakat dan membuat 

masyarakat harus antri dan berebut untuk mendapatkan minyak tanah di 

agen minyak tanah. Antrian tersebut sering menyebabkan terjadinya 

kericuhan dan membuat keresahan sosial dikalangan masyarakat. 

Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan konversi minyak 

tanah ke gas, tetapi dalam kenyataanya keberadaan gas masih sulit 

diperoleh dan mengalami kelangkaan dibeberapa daerah. 

Program konversi minyak tanah ke gas masih menjadi masalah 

diberbagai lapisan masyarakat karena harga gas yang mahal dan bahaya 

yang dtimbulkan antara lain seperti kebocoran dan bahaya kebakaran 

membuat masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima kehadiran 

penggunaan gas. Masyarakat mulai beralih menggunakan bahan bakar 
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alternatif, bahan bakar  yang  ramah lingkungan dan mudah diperoleh 

dengan harga yang murah dan  terjangkau misalnya menggunaan metanol 

sebagai bahan bakar sebagai pengganti minyak tanah dan gas. 

  Metanol sebagai bahan bakar mempunyai prospek yang sangat 

baik selain dapat diperbaharui juga mudah diperoleh dengan harga yang 

murah. Banyak masyarakat yang mulai menggunakan metanol sebagai 

bahan bakar karena tidak berbahaya dan lebih ramah lingkungan 

dibandingkan dengan bahan bakar gas. Untuk melakukan penghematan 

bahan bakar metanol dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi 

proses pembakaran yang terjadi pada kompor metanol. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh variasi diameter lubang burner 

terhadap pembakaran pada kompor metanol dengan cara membuat 

lubang burner dengan ukuran diameter lubang yang bermacam-macam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Mengingat  kompleksnya permasalahan maka dalam penelitian ini  

didasarkan pada suatu rumusan masalah yaitu: “Seberapa besar 

pengaruh variasi diameter lubang burner 3 mm 5 mm dan 7 mm terhadap 

karakeristik pembakaran pada kompor metanol?”. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada burner yang terbuat 

dari stanlies dan berisi gasbul dengan jumlah lubang burner 12 diameter 3 
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mm 5 mm dan 7 mm, ketinggian tabung bahan bakar 50 cm dan proses 

pendidihan air sebanyak 2 liter. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui temperatur api pembakaran pada burner 

jumlah lubang 12 dengan diameter 3 mm 5 mm dan 7 mm. 

b. Untuk mengetahui waktu yang diperlukan dalam proses 

pendidihan air. 

c. Untuk mengetahui konsumsi bahan bakar yang diperlukan 

sampai proses air mendidih. 

 

1.5. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan 

dan industri antara lain: 

a. Memperoleh pengetahuan baru tentang pengaruh variasi 

diameter lubang burner dalam proses pembakaran pada kompor 

metanol. 

b. Memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dalam rangka 

penghematan bahan bakar yang tidak dapat di perbaharui serta 

pengetahuan tentang penggunaan metanol sebagai bahan bakar 

pengganti minyak tanah dan gas. 
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c. Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang konversi energi. 

 

1.6. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 

a. Studi literatur, yaitu mempelajari referensi dari berbagai buku 

sebagai teori penunjang dalam pembahasan masalah. 

b. Studi Laboratorium, yaitu dengan melakukan pengujian di 

laboratorium untuk mengetahui temperatur api proses  

pembakaran pada kompor metanol. Pengujian dilakukan dengan 

variasi diameter lubang burner 3 mm 5 mm dan 7 mm. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan Tugas Akhir ini memuat tentang isi bab-bab yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang: latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tentang: tinjauan pustaka dan dasar  yang di 

ambil dari buku-buku yang di pakai untuk pedoman dan 

kelancaran penelitian. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang: diagram alir penelitian, instalasi 

peralatan penelitian, bagian-bagian utama peralatan penelitian 

dan langkah-langkah penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang: hasil dari proses pengujian pada 

kompor metanol dengan variasi diameter lubang burner (3 mm 5 

mm dan 7 mm) dan pembahasan data hasil dari pengujian 

tersebut. 

BAB V   PENUTUP 

 Pada bab ini  berisi tentang: Kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi dalam 

penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini. 

LAMPIRAN     

 Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan Penelitian. 


