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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari bahan bakar minyak dan gas masih 

menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, akan tetapi dari sisi lain 

hampir setiap hari dapat disaksikan di TV maupun baca Koran , terjadi 

antrian yang panjang untuk membeli gas atau minyak tanah, minyak tanah 

pelan-pelan akan dihapus, dikonversi dengan gas LPG , tetapi konversi itu 

menambah sengsara baru untuk rakyat. 

LPG yang dipasar hilang, para agen kekurangan stok, rakyat antri, 

bahkan sekarang-sekarang ini banyak terjadi insiden meledaknya tabung 

gas tiga kilogram  yang notabenenya adalah disubsidi pemerintah untuk 

masyarakat. 

 Pengembangan-pengembangan energi alternatif untuk menjadi 

solusi untuk masyarakat menengah kebawah  mulai dikembangkan, salah 

satunya adalah pengembangan kompor bioetanol.  

Kompor bioetanol terbukti lebih efisien dibanding kompor korosin. 

Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITS. Dari data 

pengujian terhadap kompor, ditemukan bahwa efisiensi kompor  bioetanol 

sebesar 54 persen. Sementara kompor korosin atau minyak tanah hanya 

49 persen ( LPPM ITS , ITS Online) 



1.2 Perumusan Masalah 

Kompor bioetanol merupakan solusi tepat untuk masyarakat, 

khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, karena disainnya 

untuk masyarakat, harganya tepat untuk masyarakat, masyarakat bisa 

membuat sendiri. 

Untuk itu kompor bioetanol perlu didisain sedemikian rupa untuk 

mencari kompor yang optimal. 

1. Apakah kompor bio-etanol yang telah didisain dapat menggunakan 

dan berpengaruh terhadap kadar Alkohol yang berbeda-beda, yaitu 90 

persen, 70 persen dan 50 persen? 

2. Apakah variasi lubang pada burner mempengaruhi keefisien kompor, 

yaitu dengan variasi 10 lubang, 16 lubang dan 22 lubang? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini dibutuhkan 

batasan – batasan, antara lain : 

1. Bahan burner yang di gunakan adalah stainless steel . 

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

tekanan 1 atm. 

3. Volume kubah burner yang digunakan adalah 54 cm3 dan 70 cm3  

4. Variasi jumlah lubang burner 10 lubang, 16 lubang, 22 lubang, dengan 

diameter jumlah lubang burner 1 mm. 



5. Pengujian yang di lakukan dalam penelitian ini hanya untuk 

menganalisa temperatur api, waktu pendidihan dan konsumsi bahan 

bakar pada masing – masing variasi burner yang di buat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi jumlah lubang burner terhadap 

karakteristik pembakaran yaitu, temperature api, waktu pendidihan, 

dan konsumsi bahan bakar. Variasi jumlah lubang yaitu 10 lubang, 16 

lubang dan 22 lubang, dengan diameter lubang burner 1mm, pada 

volume burner 54 cm3 dan 70cm3.  

2. Mengetahui pengaruh variasi  kadar alkohol bioetanol yang digunakan 

terhadap  karakteristik pembakaran yaitu, Temperatur api, waktu 

pendidihan dan konsumsi bahan bakar. Yaitu dengan kadar alkohol 

50%, 70% dan 90%. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik bagi 

penulis dan dunia pendidikan serta dunia industri khususnya bidang teknik 

mesin, antara lain : 

1. Bisa didapatkan sebuah burner kompor bioetanol dengan volume dan 

jumlah lubang yang optimal sehingga bisa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai solusi alternatif untuk masyarakat. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan, dan dapat dikembangkan lagi dengan lebih baik  oleh 

peneliti yang akan datang. 



1.6. Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 

1. Studi Literatur 

Yaitu mempelajari referensi dari berbagai buku sebagai teori 

penunjang dalam pembahasan masalah. 

2. Studi Laboratorium  

Yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui 

temperatur api yang dihasilkan.        

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan penelitian ini, penulis menyusun dalam lima bab 

dengan sistematika sebagai  berikut : 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

 Meliputi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang pengertian umum bahan bakar, 

Macam – macam bahan bakar, bioetanol, metanol 

dan berisi tentang teori-teori yang menunjang 

penelitian ini.  

 



BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi diagram alir penelitian, peralatan yang di 

gunakan untuk penelitian, langkah penelitian. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Meliputi hasil dari data penelitian yang berupa tabel 

hasil pengujian dan grafik pengaruh jumlah lubang 

burner terhadap temperatur api, grafik pengaruh 

jumlah lubang burner terhadap lama pembakaran, 

grafik pengaruh jumlah lubang kubah burner terhadap 

konsumsi bahan bakar, bentuk api, dan sekaligus 

pembahasan dari data penelitian tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


