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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kompor yang saat ini umum beredar dipasaran adalah kompor LPG dan 

kompor listrik. Namun yang lebih banyak digunakan adalah kompor LPG. Setiap 

kompor memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika kita lihat pada kompor gas 

LPG, harga yang ditawarkan relatif murah, namun perlu diketahui bersama bahwa 

LPG berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya alam terbatas. 

Sehingga suatu saat nanti bisa saja gas LPG bernasib sama seperti kompor minyak 

tanah yaitu harganya sangat mahal. 

Beranjak dari minyak bumi, sebagian orang telah melakukan penelitian 

bahwa minyak goreng bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yaitu biodiesel 

dan bisa dijadikan bahan bakar untuk kompor juga. Maka sekarang sudah banyak 

bermunculan kompor berbahan bakar minyak jelantah, namun saat ini harganya 

masih tinggi yaitu berada dikisaran Rp 200.000-Rp 350.000. harga ini cukup 

mahal hanya saja akan menjadi mungkin jika memang suatu saat terjadi 

kelangkaan LPG. 

Kompor minyak jelantah yang saat ini beredar juga desainnya masih 

standart mirip seperti kompor rumahan yang masih menggunakan minyak tanah. 

Dan sampai saat ini masih belum ada inovasi untuk membuat suatu rancangan 

yang lebih minimalis sehingga dapat memiliki peran ganda, dalam artian dapat 

memudahkan konsumen untuk dipakai dalam banyak kondisi. 

Maka merupakan hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana respon 

dari masyarakat terhadap minat beli pada kompor jenis ini dan bagaimana 

rancangan yang sesuai dengan keinginan konsumen dan pasar. Maka dalam 

penelitian ini judul yang dipilih adalah “PERANCANGAN DAN ANALISA 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KOMPOR BERBAHAN BAKAR SAMPAH 

MINYAK GORENG”  
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1.2 RumusanMasalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keinginan konsumen dan pasar terhadap kompor berbahan bakar 

sampah minyak goreng? 

2. Bagaimana rancangan kompor berbahan bakar sampah minyak goreng yang 

minimalis dan mudah dibawa kemana-mana? 

3. Apa saja faktor yg mempengaruhi keputusan pembelian kompor? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui keinginan konsumen dan pasar terhadap kompor berbahan bakar 

sampah minyak goreng. 

2. Merancang kompor berbahan bakar sampah minyak goreng yang minimalis 

dan mudah dibawa kemana-mana. 

3. Mengetahui apa saja pengaruh keputusan pembelian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperluas wawasan penulis tentang psikologi manusia tentang keinginan 

dan kebutuhan. 

2. Menjadi dasar untuk merancang sebuah produk kompor berbahan bakar 

sampah minyak goreng 

3. Menjadi masukan bagi perusahaan kompor untuk membuat suatu inovasi 

baru. 

4. Membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. 

5. Memberikan pengetahuan terhadap pemanfaatan limbah rumah tangga. 
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1.5 Batasan Masalah 

 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data dari hasil wawancara tentang pendapat 

kompor berbahan bakar sampah minyak goreng menurut responden 

2. Kompor ini didesain bisa digunakan dirumah dan bisa dibawa untuk piknik 

atau pendakian. 

3. Api pada kompor tetap dibiarkan kuning. 

 

1.6 Asumsi-asumsi 

 

Asumsi yang digunakan dalam membahas permasalahan tersebut, diantara 

lain : 

1. Kompor dirancang minimalis dan menggunakan bahan baku yang murah. 


