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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode eksprimental yang dimana penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. 

3.2 Waktu Dan Tempat 

 Proses penelitian ini dilakukan mulai dari bulan juni 2017 sampai dengan 

selesai, adapun tempat penelitian ini dilakukan di lab mesin-mesin fluida 

Universitas Brawijaya dan lab CNC Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.3 Skematika Penelitian 

 

Gambar 3.1 Skematika penelitian. 
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1. Kompresor 

Kompresor digunakan sebagai penyuplai kebutuhan udara dengan diatur 

tekanan ouputnya sebesar 1 bar. 

2. Gas Butana 

Gas butana sebagai bahan bakar didapat di pasaran dengan kemasan kaleng 

merek Wonder Fuel gas. 

3. Flowmeter Gas 

Digunakan untuk mengatur kebutuhan bahan bakar pada saat pembakaran, 

adapun minimum flow sebesar 2 ml/min dan max 20 ml/min, dengan skala 

terkecil 0,5 ml/min. 

4. Flowmeter Udara 

Digunakan untuk mengatur kebutuhan udara pada saat pembakaran, adapun 

minimum flow sebesar 50 ml/min dan maksimum flow 500 ml/min, dengan 

skala terkecil 5 ml/min. 

5. Meso-Scale Combustor 

Adalah alat utama yang digunakan pada penelitian ini, didalamnya terjadi 

proses pembakaran dan nyala api yang akan diamati. Body dari meso-scale 

combuster terbuat dari kaca tahan panas, adapun flame holder terbuat dari 

tembaga dan stainless steel, konfigurasi secara detail dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.2 Dimensi meso-scale combustor dan flame holder. 

6. Kamera dan Lensa Makro 

Digunakan untuk mengambil visualisasi nyala api dengan bantuan lensa 

makro untuk mendapatkan gambar yang baik. 

7. Thermocouple type K dan Display 4 Chanel 

Jenis thermocouple type K digunakan karena memiliki range pengukuran 

suhu mulai dari -270-1260oC. 

8. Combustor Holder 

Berfungsi sebagai penahan combustor agar selama proses penelitian 

berlangsung, proses pengambilan foto visualisasi nyala api dapat berjalan 

dengan baik. 

3.4 Rencana Tabulasi Penelitian 

 Pengambilan data pada penelitian ini dimulai dari tahap mencari titik 

terendah dari volume bahan bakar, selanjutnya mencari titik terendah dan tertinggi 

dari volume udara dimana nyala api masih bisa stabil, kemudian proses diulangi 

sampai mencapai titik volume tertinggi dari bahan bakar. Proses tahapan yang telah 

dijelaskan diatas dapat ditabulasikan seperti tabel dibawah ini : 
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Dimana : 

Fmin~max : Bahan Bakar 

U   : Udara  

P1~24  : Nomor pengambilan foto 

Sb1~4  : Temperatur udara min 

Sa1~4  : Temperatur udara max 

 Dapat dijelaskan bahwa Fmin, F+1~Fmax adalah tingkatan dari debit bahan 

bakar, Umin~Umax adalah debit min dan max dimana api masih dapat menyala, 

P1~P24 adalah urutan dalam pengambilan foto visualisasi nyala api, dan kemudian 

diikuti dengan pengambilan temperatur udara rendah (Sb1~Sa4) dan temperatur 

udara tinggi (Sa1~Sa4). 

 

 

Fuel Udara Foto 
Temperatur Udara Min 

Temperatur Udara 
Max 

Min Max Min Max T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Fmin Umin Umax P1 P2 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+1 Umin Umax P3 P4 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+2 Umin Umax P5 P6 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+3 Umin Umax P7 P8 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+4 Umin Umax P9 P10 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+5 Umin Umax P11 P12 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+6 Umin Umax P13 P14 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+7 Umin Umax P15 P16 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+8 Umin Umax P17 P18 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+9 Umin Umax P19 P20 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

F+10 Umin Umax P21 P22 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 

Fmax Umin Umax P23 P24 Sb1 Sb2 Sb3 Sb4 Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 
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3.5 Variabel Penelitian 

Adapun variabel-variabel yang dgunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol, yang dapat 

dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel 

lain, akan tetapi variabel ini yang mempengaruhi variabel lain yaitu variabel 

terikat. Pada penelitian ini variabel yang divariasikan sebagai variabel bebas 

adalah : 

 Debit bahan bakar (Qf) 

 Debit udara (Qa) 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung pada 

variabel bebas, adapun variabel terikat pada penelitian ini antara lain : 

 Batas stabilitas nyala api (Flammability Limit) 

 Visualisasi nyala api 

 Temperatur nyala api 

3. Variabel Kontrol (Control Variabel) 

 Variabel kontrol merupakan variabel yang nilainya dijaga konstan 

selama proses penelitian, adapun fungsinya sebagai pemberi batasan 

masalah agar penelitian tidak terlalu luas. adapun variabel kontrol yang 

nilainya dijaga tetap selama proses penelitian akan disebutkan sebagaimana 

berikut : 

 Material tabung yang digunakan adalah glass quartz tube. 
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 Diameter luar tabung 5 mm, dan dalam 3,5 mm. 

3.6 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Setting peralatan 

sesuai skema 

Kalibrasi alat 

Penyalaan api pada 

meso-scale combustor 

Nyala berhasil 

stabil selama 3 

menit/lebih 

tidak 
ya 

Pengambilan data : 

 Volume gas dan udara 

 Foto visualisasi nyala api 

 Temperatur T1,T2, T3, dan T4 

Pengolahan data dan analisa 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 
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3.7 Metode Kerja 

3.7.1 Tahap Persiapan 

1. Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan, dan memastikan 

semua alat yang digunakan dapat beroperasi dengan baik. 

2. Memastikan tempat yang akan digunakan aman untuk dilakukan penelitian 

dan diusahakan tidak adanya angin sehingga tidak mengganggu jalannya 

penelitian. 

3. Membuat meso-combustor dan memastikan tidak adanya cacat fisik pada 

meso-combustor. 

4. Melakukan kalibrasi flowmeter udara dan gas. 

5. Melakukan instalasi sesuai dengan gambar 3.1. 

3.7.2 Tahap Pengambilan Data 

1. Membuka kran flowmeter gas dan udara secara perlahan untuk mencari titik 

minimum dari bahan bakar dan udara dimana nyala api dapat stabil, 

kestabilan diukur dari nyala api yang menempel pada flame holder selama 

3 menit, jika nyala stabil maka mencatat volume dari bahan bakar dan udara 

minimum dilanjutkan dengan mengambil foto visualisasi nyala dan 

temperatur pada titik T1, T2, T3, T4, setelah mendapatkan data udara 

minimu dilanjutkan dengan mencari titik maksimum dan mengulangi 



35 
 

langkah seperti sebelumnya. Adapun titik pengkuran temperatur dapat 

dilihat seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 3.2 Titik pengambilan temperatur. 

2. Mengulangi langkah sebelumnya dengan menambah level dari bahan bakar 

dan mencari titik minimum dan maksimum dari udara, samapai pada level 

maksimum bahan bakar dimana nyala api sudah tidak dapat terjadi lagi. 

3.7.3 Tahap Pengolahan Data 

 Pada tahap ini data yang telah didapat diolah untuk mendapatkan grafik 

flammability limit, adapun metode yang digunakan adalah dengan menghitung 

rasio udara/bahan bakar dengan laju aliran campuran pada saat nyala api stabil yang 

menempel pada flame holder. Batas kestabilan nyala kemudian digambar pada 

grafik antara rasio udara/bahan bakar dengan laju aliran campuran. Adapun 

visualisasi nyala api akan dibahas dengan membandingkan nyala api pada saat 

campuran kaya dengan campuran miskin. Data temperatur yang didapat pada titik 

T1, T2, T3 dan T4 akan dibandingkan mana yang lebih besar temperaturnya yang 

diharapkan temperatur pada titik T1, T2 > T3, artinya panas yang dihasilkan pada 

saat pembakaran sebagian besar digunakan untuk memanaskan reaktan sehingga 

kestabilan nyala api dapat terjaga dengan baik. 

 

 

 


