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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi nano dan mikro telah berkembang secara cepat dan 

multifungsional. Dengan pesatnya perkembangan perangkat portable seperti 

telepon seluler, laptop maka permintaan pembangkit listrik kecil akan terus 

meningkat, akan tetapi kemajuan energi baterai sangat rendah bahkan kerapatan 

energi baterai hanya bisa mendukung beberapa jam untuk perangkat elektronik. 

Dan jika menggunakan baterai secara masal, maka banyak kemungkinan akan 

menyebabkan berbagai masalah baru dilingkungan, Ju and Maruta (2011). 

Seiring perkembangan energi tersebut, sumber energi berskala mikro juga tidak 

dapat dihindari lagi. Untuk meminimalisir ketergantungan terhadap baterai, maka 

Fernandez-Pello (2002), mengembangkan suatu sumber energi micropower 

generator (MPG). Merupakan alat untuk menghasilkan energi dari reaksi 

pembakaran dengan tujuan dapat menggantikan baterai. Karena pembakaran 

senyawa hidrokarbon dapat menghasilkan energi berkali lipat lebih besar.  

Micropower generator memiliki komponen utama yaitu meso-scale combustor. 

Kekurangan dari meso-scale combustor adalah nyala api pembakaran yang tidak 

stabil dikarenakan skala pembakaran yang diperkecil, sehingga perbandingan 

kerugian kalor (heat loss) yang terlepas ke sistem sekitar dengan energi yang 

dibangkitkan akan meningkat. Selain itu ukuran meso-scale combustor yang kecil 

dapat mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna serta waktu tinggal 

bahan bakar yang singkat di dalam ruang pembakaran, Katsuyoshi, et al. (2009). 
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Energi yang dihasilkan micropower generator merupakan energi dari panas 

pembakaran yang akan diterima oleh TPV (thermophotovoltaic) dan dikonversi 

menjadi energi listrik, Yang et al. (2002). Micropower generator dibagi menjadi 

dua, yaitu microscale – combustor dengan dimensi combustion chamber di bawah 

1 mm, sedangkan combustion chamber di antara 1 mm hingga 1 cm, disebut 

mesoscale – combustor, Ju and Maruta (2011). Mesoscale – combustor akan lebih 

dikembangkan dengan tujuan untuk menggantikan baterai, karena menurut Dunn-

Rankin et al. (2005) bahwa besar energi yang dihasilkan combustor juga 

dipengaruhi oleh volume combustion chamber dan kerapatan zat hidrokarbon. Dan 

juga dapat menekan potensi pendinginan dinding akibat reaksi pembakaran yang 

terjadi jika volume combustion chamber menjadi lebih besar, Chou et al. (2011).  

Menurut Mikami et al. (2013)  penelitian meso-scale combustor yang 

dilakukan mingindikasi bahwa dengan mengunakan flame holder double wire mesh 

pada bahan bakar cair mampu memperluas flammability limit, dibanding dengan 

single wire mesh. Sedangkan bahan bakar gas hanya dapat menerapkan flame 

holder single wire mesh, flammability limit menunjukkan hasil yang lebih luas 

terhadap meso-scale combustor double wire mesh dengan bahan bakar cair. 

Menurut Yuliati et al. (2014) juga menjelaskan didalam penelitian bahwa 

menggunakan benda material (quart glass, stainless stell dan tembaga) terhadap 

konduktivitas termal meso-scale combustor menunjukkan tembaga (konduktivitas 

paling tinggi dan diantara quart glass dan stainless stell) memiliki luas flammability 

limit pada reaktan kecepatan tinggi, sedangkan untuk kecepatan aliran rendah akan 

menghasilkan flammability limit yang sempit. 
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Penulis disini mencoba membandingkan penelitian eksperimental pada bahan 

bakar non premix dengan bahan bakar dua campuran premix menggunakan meso-

scale combustor stainless stell dengan menambahkan ruas pemisah stainlees stell 3 

mm, dengan bahan bakar gas (butana). Sehingga penelitian ini dapat digunakan 

perbandingan antara nyala api yang stabil dari meso-scale combustor dengan 

perbedaan bahan bakar. Prinsip kerja dari meso – scale combustor yaitu 

memanfaatkan panas dari dinding combustor untuk menguapkan bahan bakar 

sebelum memasuki tahap pembakaran pada bagian dalam combustor. Pada 

penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap flammability limit, visualisasi bentuk 

nyala api dan temperatur nyala api. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian maka rumusan 

masalah adalah bagaimanakah pengaruh dalam pembakaran non premix dan 

pembakaran premix terhadap visualisasi bentuk nyala api, flammability limit, dan 

temperatur nyala api pada meso-scale combustor berbahan gas (butana) dengan 

menggunakan metode preheated multiple fuel inlet. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka perlu diberikan 

batasan masalah guna mempermudah pemahaman dan pengerjaan penelitian ini, 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meso-scale combustor terbuat dari stainless stell dan quartz glass tube 

dengan diameter dalam sebesar 3,5 mm. 
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2. Bahan bakar gas yang digunakan adalah butana. 

3. Flame holder yang digunakan adalah jenis stainless stell line 8. 

4. Udara pembakaran (oxydizer) adalah udara atmosfer yang disuplai ke meso-

scale combustor melalui kompresor. 

5. Proses pembakaran yang terjadi di dalam meso-scale combustor adalah 

pembakaran non premix dan premix. 

 

1.4. Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  

pembakaran campuran bahan bakar premix dan bahan bakar non premix terhadap 

flammability limit, visulisasi bentuk nyala api dan temperatur nyala api 

menggunakan bahan bakar gas (butana) pada meso-scole combustor dengan 

perforated stainless stell line 8 sebagai flame holder. Tujuan lainnya yaitu untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh pembakaran non premix dan premix terhadap 

stabilitas nyala api pada meso-scale combustor. Dari tujuan di atas maka nantinya 

dapat menyimpulkan perbandingan penelitian manakah nyala api yang stabil antara 

pembakaran non premix dan pembakaran premix.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Pengembangan sumber energi semakin meningkat dalam skala nano dan mikro 

merupakan faktor yang penting untuk mengatasi energi baterai yang terus 

berkembang di kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dihindari lagi bahwa baterai 

sangat penting bagi teknologi elektronik yang berbentuk portable. Dengan 

meningkatnya kebutuhan baterai maka teknologi sekarang bergantung pada 



5 
 

penggunaan baterai. Baterai yang memiliki kapasitas energi yang besar maka akan 

lebih bermanfaat dan dibutuhkan bagi lingkungan masyarakat. 

  Di indonesia, banyak berbagai macam merk baterai yang digunakan untuk 

kehidupan sehari-hari. Baterai merupakan produk yang di manfaatkan energinya, 

akan tetapi kegunaan baterai semakin lama akan berkurang dan habis. Banyak 

masyarakat tidak mengetahui bahaya dari pembuangan limbah baterai, kebanyakan 

dari mereka membuang limbah baterai secara sembarangan tanpa mengetahui 

dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah tersebut sehingga 

mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Didalam baterai tersebut terdapat 

kandungan B3 (bahan berbahaya dan beracun). Oleh karena itu, pengembangan 

baterai micro-combustor diharapkan mengantikan baterai yang berkapasitas rendah 

sehingga mencegah penggunaan baterai secara masal, agar tidak menyebabkan 

kerusakan lingkungan. 

  Menurut Iswanto et al. (2016) menjelaskan bahwa sampah rumah tangga yang 

mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti baterai, berpotensi 

mengancam kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Karena sampah B3 

(bahan berbahaya dan beracun) memiliki karateristik mudah meledak, mudah 

terbakar, reaktif, beracun dan korosif. Maka sangat membahayakan bagi kesehatan 

dan pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah). Sampai saat ini penanganan 

sampah B3 (bhan berbahaya dan beracun) tersebut yaitu di bakar, dibuang ke 

sungai, ditimbun dalam tanah, dibuang ke tempat pembuangan sampah ilegal, pada 

umumnya sampah tersebut mengandung sifat toksik, karsinogenik dan kumulatif. 
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 Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberi manfaat tehadap 

lingkungan karena untuk mengurangi pencemaran air, udara dan tanah. Karena 

sudah diketahui bahwa air, udara dan tanah merupakan sumber kehidupan serta 

kebutuhan manusia. Banyak dari masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara 

membedakan sampah berbahaya dikarenakan tidak adanya sosialisasi tentang 

berbagai jenis sampah dan juga menyadarkan kepada masyarakat agar tidak 

membuang sampah berbahaya secara sembarang. 

 

 


