
 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1.     Latar Belakang 
 

Proses pembakaran merupakan salah satu proses yang paling penting dalam 

menghasilkan energi. Pada mini plant boiler di Workshop Instrumentasi, proses 

pembentukan steam dilakukan dengan menggunakan proses pertukaran panas yang 

berasal dari pembakaran. Pada saat ini Burner yang ada pada mini plant boiler di 

workshop instrumentasi menggunakan bahan bakar cair yaitu kerosene (minyak 

tanah) dan bensin.( Darmansyah,2006) 

 

Sudah ada penelitian dengan adanya berkembangnya zaman yang 

bersamaan dengan kemajuan teknologi dan industri proses produksi, dimana 

perkembangan itu nampak dengan adanya faktor penunjang di dalam produktifitas 

perusahaan. Semakin banyaknya produsen suatu perusahaan yang menempati skala 

besar, hampir 80% ketel uap masih tetap dominan untuk di pergunakan. Efisiensi 

adalah suatu tingkatan kemampuan kerja dari suatu alat. Sedangkan efesiensi pada 

boiler adalah prestasi kerja atau tingkat untuk kerja boiler atau ketel uap yang di 

dapatkan dari perbandingan antara energi yang di pindahkan atau di serap oleh 

fluida kerja di dalam ketel dengan masukan energi kimia dari bahan bakar. (Finus 

ainun, jamaludin. 2010) 

Proses pembakaran menggunakan bahan bakar cair memiliki beberapa 

kekurangan seperti polusi udara berupa Nitrogen dioksida (NO ), oksida sulfur 
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dan SO ) dan fraksi hidrokarbon yang lebih banyak dibandingkan bahan bakar 
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gas. Biaya bahan bakar yang lebih tinggi dibanding jenis bahan bakar padat dan gas 

dan untuk menghasilkan efisiensi yang baik diperlukan konstruksi khusus. Bahan 

bakar gas yang digunakan pada umumnya adalah gas alam. Natural gas 

mengandung komposisi metana rata-rata sebesar 70-80 %. Bahan bakar gas 

memiliki kelebihan yaitu memiliki  panas yang tinggi yang mampu menghasilkan 

temperatur yang tinggi, termasuk kedalam energi yang bersih, tidak menghasilkan 

asap, dan tidak memerlukan konstruksi Burner khusus (M.furqon,2012).



 

 

 

Selain itu ketersediaan, harga yang relatif murah, biaya investasi dan 

maintenance yang rendah dibandingkan dengan bahan bakar cair. Tempat bahan 

bakar untuk proses pembakaran yaitu pada burner. Perancangan ini untuk 

memenuhi kebutuhan bahan bakar yang digunakan dengan tekanan uap yang 

berbeda, untuk memanaskan air dalam tabung boiler pipa api, yang dapat 

membutuhkan bahan bakar solar supaya hasil pembakaranya bisa maksimal 

sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih hemat untuk menghasilkan uap yang 

digunakan dalam proses produksi. Burner  yang telah didesain kemudian diuji 

menggunakan sholidwork. 

 

Dalam pembutan burner memiliki fungsi penting dalam suatu komponen 

boiler. Fungsi burner ini adalah untuk pemanas boiler agar boiler bisa mencapai 

suhu tertentu yang diinginkan. 

 

1.2.      Perumusan Masalah 
 

Dengan melihat latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dihadapi sebagai berikut : 

 

    Bagaimana cara merancang burner dengan harga ekonomis 
 

 Bagaimana cara merancang burner dengan bahan bakar solar pada boiler 

pipa api 

    Bagaimana membuat burner dengan bahan bakar solar pada boiler pipa api 
 

 Bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan bakar burner boiler pipa api 

bahan bakar solar 

 

 

1.3.      Batasan Masalah 
 

Agar rancang bangun   dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti 

tidak meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

    Pembangkit udara nya menggunakan blower 750 watt 
 

    Pemanasan menggunakan Heater 100 watt 
 

    Untuk boiler ukurannya 1,2 meter x 1 meter 
 

    Kapasitas boiler dengan satuan liter



 

 

 

1.4.      Tujuan 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
 

 Merancang burner untuk boiler kapasitas 150 kg/jam dengan bahan bakar 

solar untuk digunakan pada proses pemanasan boiler. 

 Mengetahui desain, konstruksi, dan perhitungan kalor yang akan digunakan 

dan dihasilkan untuk pemanasan sistem uap dari boiler tersebut 


