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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang  

Kebutuhan energi yang berasal dari  minyak bumi (BBM) di berbagai 

Negara di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan tajam. 

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

Indonesia. Minyak tanah adalah produk hasil destilasi sederhana dari minyak 

mentah yang membutuhkan perawatan khusus, dalam sebuah unit Merox atau 

hidrotreater ,untuk mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Keuntungan 

Minyak Tanah: perlu kompor, yang harganya relatif lebih murah, dapat dibeli 

secara eceran. Kerugian Minyak Tanah: lebih repot dalam penggunaan, berasap 

dan berjelaga, meninggalkan kotor pada tembok, menyebabkan polusi, dapat 

menyebabkan bau pada makanan, perlu waktu untuk memanaskan kompor. 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) adalah merupakan gas hasil produksi dari 

kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane 

(C3H8) dan butane (C4H10) yang dicairkan.  LPG butane dan LPG mix biasanya 

dipergunakan oleh masyarakat umum untuk  bahan bakar memasak, sedangkan 

LPG propane biasanya dipergunakan diindustri-industri sebagai pendingin, bahan 

bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya. Keuntungan LPG 

diantaranya :  waktu  panasnya  tidak lama, mudah meregulasi pijar panas, 

berpijar cepat dan sesuai kebutuhan, sumber panas terlihat. 

(http://www.scribd.com/doc/59225633/25/Keuntungan  Penggunaan LPG 

dibandingkan Minyak Tanah) 
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Bioetanol merupakan energi baru yang mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi serta ramah lingkungan. Bioetanol adalah hasil dari fermentasi glukosa 

(gula) yang dilanjutkan dengan proses destilasi. Proses destilasi dapat 

menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, untuk digunakan sebagai bahan 

bakar (biofuel) perlu lebih dimurnikan lagi hingga mencapai 99% yang lazimnya. 

Saat ini bahan baku bioetanol sebagai bahan bakar alternative adalah berasal 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. (McKetta, 1983).  

Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja 

berjumlah antara 5-19 orang. Contoh seperti industri roti, kompor minyak, 

makanan ringan, es, minyak goreng curah. (http://organisasi.org/pengertian 

definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis) 

Kompor adalah alat masak yang menghasilkan panas tinggi. Istilah ini 

sering diartikan ruang tertutup di mana bahan bakar dibakar untuk memberikan 

pemanasan, baik untuk memanaskan ruangan di mana kompor itu berada ataupun 

untuk memanaskan kompor itu sendiri, dan barang-barang yang diletakkan di 

atasnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kompor) 

Dengan adanya kompor ini akan sangat membantu industri kecil yang 

selama ini diresahkan dengan harga gas LPG dan minyak tanah yang semakin 

mahal. Dengan menggunakan kompor berbahan bioetanol ini para industri kecil 

akan lebih aman karena bioetanol tidak mudah meledak. Nyala apinya pun biru 

seperti kompor gas sehingga lebih cepat dan efisien dalam memasak. 

Penggunaan bioetanol ini pun lebih irit dua pertiga kali dibanding minyak tanah. 
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Bioetanol dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kecil, tetapi 

sampai sekarang belum ada yang bisa membuat kompor berbahan bakar bioetanol 

untuk industri kecil. Untuk itulah saya mencoba membuat kompor berbahan bakar 

bioetanol untuk industri kecil dalam skripsi yang berjudul “PERANCANGAN 

KOMPOR BERTEKANAN DENGAN TEKNIK DOUBLE BURNER SINGLE 

OUTPUT MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR ALTERNATIF BIOETANOL 

UNTUK BURNER INDUSTRI KECIL”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Adapun alternatif  kompor selain kompor LPG dan minyak tanah untuk 

industri kecil yaitu kompor bertekanan berbahan bakar bioetanol. Bagaimana cara 

merancang dan mendesain kompor bertekanan berbahan bakar bioetanol yang 

sesuai dengan kebutuhan industri kecil? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Untuk mendapatkan desain dan dimensi  dari kompor bertekanan berbahan 

bakar alternatif   bioetanol untuk burner industri kecil. 

 

1.4. Manfaat Penulisan  

 Sebagai alternatif  kompor selain kompor minyak tanah dan LPG. Para 

industri kecil dapat menggunakan kompor bertekanan berbahan bakar bioetanol 

ini karena kompor berbahan bakar bioetanol ini tidak mudah meledak dan lebih 

aman bagi penggunanya.  
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1.5. Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terbatas pada pokok 

bahasan sebagai berikut : 

• Bahan bakar yang digunakan adalah bioetanol 

• Perancangan kompor berbahan bakar etanol untuk burner industri kecil 

 


