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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan energi dari bahan bakar minyak bumi (BBM) di berbagai 

negara di dunia dalam tahun terakhir ini mengalami peningkatan tajam. Tidak 

hanya pada negara – negara maju, tetapi juga di Negara berkembang seperti 

Indonesia. 

Kesadaran Untuk mengantisipasi terjadinya krisis bahan bakar minyak 

bumi (BBM) pada masa yang akan datang telah di lakukan berbagai macam 

riset terutama tentang bahan bakar nabati (BBN) yaitu Bioetanol. Bioetanol 

merupakan bahan bakar yang terbaharukan dan mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi.  

Saat ini telah di kembangkan pemanfaatan etanol sebagai bahan 

bakar alternative, contohnya untuk pembuatan biofuel dan gasohol 

(campuran bensin dengan alcohol absolute). Bahan baku etanol bisa dari 

tebu, ubi kayu, garut, jagung, sorgum, jerami, bonggol jagung dan kayu. 

Bahan baku pembuatan etanol terdiri dari bahan – bahan yang mengandung 

karbohidrat, glukosa dan selulosa.   

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai kekayaan 

tanaman berbagai jenis, maka perlu untuk di kembangkan bahan baku etanol 

sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi (BBM). 
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Dengan demikian bioetanol dapat dimanfaatkan bagi masyarakat 

terutama sebagai pengganti minyak tanah yang pada saat sekarang sangat 

sulit dicari. Mungkin bagi ibu rumah tangga ini merupakan salah satu 

alternatif yang dapat di gunakan untuk mengurangi kelangkaan bahan bakar 

minyak (BBM) khususnya minyak tanah. 

Oleh karena itu untuk memanfaatkan hasil dari alam Indonesia yaitu 

etanol, perlu di ciptakan sebuah alat sebagai aplikasi penggunaan etanol 

tersebut. Alat tersebut adalah kompor bioetanol. Dan dalam Tugas Akhir ini 

akan di teliti prestasi sebuah burner kompor bioetanol sehingga 

mengahasilkan burner yang ideal. 

1.2 Tunjuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi dari sebuah 

burner kompor bioetanol yang meliputi  

1. Temperatur api pembakaran pada burner. 

2. Waktu pendidihan satu liter air. 

3. Konsumsi bahan bakar. 

Yang semuanya itu di teliti dengan obyek mendidihkan 1 liter air 

hingga mencapai suhu 100o C dengan variasi volume burner chamber 50 

cm3, 54 cm3, 60 cm3, dan 70cm3 terhadap variasi kadar bioetanol 50%, 70%, 

90%. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah ditemukanya sebuah burner kompor 

bioetanol dengan volume burner chamber yang ideal sehingga bisa 

digunakan dalam kehidupan sehari – hari sebagai pengganti kompor minyak 

tanah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan, dan dapat dikembangkan lagi dengan lebih baik oleh peneliti – 

peneliti yang akan datang. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini di butuhkan 

batasan – batasan, antara lain : 

1. Bahan burner yang di gunakan adalah stainles . 

2. Obyek penelitian burner adalah untuk mendidihkan 1 liter air pada 

tekanan 1 atm. 

3. Variasi volume burner chamber adalah 50 cm3, 54 cm3, 60 cm3, dan 

70cm3. Di variasi pada tinggi burner sedangkan diameter tetap. 

4. Pengujian yang di lakukan dalam penelitian ini hanya untuk 

menganalisa temperatur api, waktu pendidihan air, dan konsumsi 

bahan bakar pada masing – masing variasi burner yang di buat. 
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1.5 Perumusan Masalah 

Penelitian ini di lakukan dengan berdasarkan pada satu rumus 

masalah sebagai berikut : 

“ Seberapa jauh pengaruh volume burner chamber  terhadap 

temperatur api, waktu pendidihan air, dan konsumsi bahan bakar 

pada kompor bioetanol ? “  

Pada penelitian ini asumsi yang akan di gunakan dalam penelitian ini 

adalah kondisi lingkungan dianggap sama sehingga pengambilan data di 

harapkan dalam kondisi sama. 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah : 

1. Study Literature, meliputi mempelajari referensi dari berbagai buku 

sebagai teori penunjang dalam pambahasan masalah. 

2. Study Laboratorium, dilakukan dengan melalui pengujian 

laboratorium untuk mengetahui prestasi dari sebuah burner kompor 

bioetanol. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis menyusun dalam 5 bab 

dengan sistematika sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Meliputi Macam – macam bahan bakar, dasar – dasar 

pembakaran, bioetanol, metanol, spirtus, dasar perumusan 

volume burner chamber. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penelitian, peralatan yang di gunakan 

untuk penelitian, langkah penelitian, parameter yang di 

tetapkan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Meliputi hasil dari data penelitian yang berupa diagram 

pengaruh volume burner chamber terhadap temperatur api, 

diagram pengaruh volume burner chamber terhadap waktu 

pendidihan air, diagram pengaruh volume burner chamber 

terhadap konsumsi bahan bakar, Diagram pengaruh kadar 

bioetanol terhadap temperatur api. Diagram pengaruh kadar 
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bioetanol terhadap waktu pendidihan air. Diagram pengaruh 

kadar bioetanol  terhadap konsumsi bahan bakar. 

BAB V PENUTUP  

 Kesimpulan dan saran. 

   


