
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dibalik kesusksesan program pemerintah mengkonversi minyak tanah ke 

bahan bakar LPG yang berlangsung sejak tahun 2007 ternyata meninggalkan 

beberapa catatan penting, yaitu bagi pemerintah program ini munurnkan beban 

subsidi bahan bakar minyak (BBM) namun tidak dapat menghilangkan subsidi ini 

sama sekali. Dari data Ditjen Migas pada tahun 2012 subsidi LPG dengan kemasan 

tabung 3 kg mencapai 3,61 juta matrik ton. Dengan harga $910 per metric ton maka 

besaran subsidi berkisar 30 triliun rupiah dan akan meningkat untuk tahun-tahun 

berikutnya. Pemikiran kembali menggunakan kompor minyak tanah sudah tidak 

mungkin lagi dilakukan karena subsidi minyak tanah sudah dihilangkan sehingga 

menjadi mahal. Alternative lain adalah memanfaatkan kembali penggunaan tungku 

atau kompoe tradisional yang menggunakan limbah kayu atau arang kayu sebagai 

bahan bakar. Namun dari data Barkeley Air Monitoring Grup (2012), kompor yang 

menggunakan kayu sebagai bahan bakar mempunyai emisi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kompor minyak dan gas. Hal ini tentu saja sangat beresiko 

bagi kesehatan keluarga. 

 Pemanfaatan energy untuk skala rumah tangga lebih bnyak dilakukan antara 

lain pembangkit listrik dengan tenaga panas matahari berbasis teknologi 

mesinstriling (Syafriudin,dkk,2013). Teknolodi yang lain untuk proses konversi 

panas menjadi listrik langsung menggunakan termoelektrik generator (TEG) yang 

sumber energinya dapat menggunakan limbah panas merupakan salah satu teknologi 

hijau yang dibutuhkan sebagai alternative sumber energy masa depan (Rowe, D,m., 

2006). 

 Banyak peneliti yang diarahkan untuk memperbaiki sistem perpindahan 

kalor api pembakaran ke prabot masak dan juga penelitian mengenai pemanfaatan 

sebagai panas yang terbuang dari pembakaran tersebut. Pada kompor kayu Cedar 

dan Drummond (2009) mempresentasikan desain sistem perpindahan kalor kompor 

dengan menambahkan blower dan memasangkan generator termoelektrik untuk 

memanfaatkan sebagai panas hasil pembakarannya menjadi sumber energy listrik 

alternative. 

 Generator termoelektrik adalah salah satu jenis pembangkit energy 

didasarkan pada efek seebeck, yang pada intinya dalam sistem yang ada pada 

pembangkit termoelektrik adalah ada dua buah material logam (umumnya 

semikonduktor) yang kemudian bersambung berada di lingkungan dengan 
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temperatur yang berbeda maka di material tersebut akan mengalir arus listrik atau 

gaya gerak listrik (Djafar,2010). 

 Pada tinjauan umum ada 2 tipe atau jenis untuk elemen termoelektrik ini 

yang pertama tipe TEG (Thermoelektrik Generator) yang disesuaikan sebagai 

pembangkit listrik dari panas, yang kedua ada tipe TEG ysng bisa digunakan untuk 

pendingin dispenser air dalam gallon, dengan komponen penyusun yang hamper 

sama dengan TEG. 

 Penelitian lain yang memanfaatkan dengan pendingin modul termoelektrik 

secara pendingin konveksi alami. Diterapkan pada kompor kayu rumah tangga 

menggunakan modul tunggal. Hasilnya didapat daya listrik 4,2 W mampu 

dibangkitkan pada sistem ini. 

 Penelitian ini memanfaatkan panas dari kompor gas LPG tipe RI-511A 

dengan menggunakan termoelektrikgenerator tipe TEG-SP 1848-27145. Panas ini 

dikonversi menjadi energy listrik menggunakan efek seebeck yang ada pada 

termoelektrik dengan variasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kompor 

gas LPG dengan variasi jumlah termoelktrik berjumlah 4, 6, dan 8 dengan pendingin 

air, air es, dan kipas yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah 

termoelektrik dan pendingin terhadap besaran daya yang dihasilkan. : “ RANCANG 

BANGUN SISTEM PEMANFAATAN PANAS BUANG PADA KOMPOR GAS 

LPG MENGGUNAKAN TERMOELEKTRIK GENERATOR DENGAN VARIASI 

JUMLAH TERMOELEKTRIK DAN PENDINGIN” ini akan diteliti terkait daya 

yang dihasilkan oleh generator termoelektrik yang memanfaatkan bahan sederhana 

untuk bisa mengkonversi energy panas menjadi listrik. Sumber panas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sehubungan penelitian mengenai amalisa pengaruh jumlah termoelektrik 

dan pendingin terhadap daya yang dihasilkan dengan menggunakan sumber panas 

dari kompor gas LPG, maka permasalahan yang akan dicari pemecahannya adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah termoelektrik terhadap daya yang dihasilkan. 

2. Bagaimana pengaruh pendingin terhadap daya yang dihasilkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dengan tujuan yang hendak 

dicapai, maka ditentukan batasan masalah dari penelitian ini. Adapun batasan 

masalah dari penelitian ini antara lain : 
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1. Bahan plat penghantar listrik yang digunakan adalah plat aluminium dengan 

tebal 1 mm. 

2. Termoelektrik yang digunakan adalah model : SP1848-27145 yang berkerja 

pada suhu mulai dari -60℃ sampai 160℃. 

3. Pengujian ini dilakukan menggunakan kompor gas LPG tipe RI-511A 

4. Ketebalan siri aluminium 1 mm 

5. Rangkaian termoelektrik yang digunakan adalah seri 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai adalah untuk 

mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah termoelektrik terhadap basaran daya 

yang akan dihasilkan. 

2. Menghitung laju perpindahan panas total dari rangkaian alat percobaan. 

3. Mengukur kuar arus dan tegangan yang dihasilkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan penulis tentang pemanfaatan uap panas yang 

terbuang untuk digunakan sebagai pembangkit listrik menggunakan 

perangkat generator termoelektrik. 

2. Supaya dapat membuat alat alternatif sebagai penghasil energi listrik dengan 

pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Kami membagi penulisan skripsi ini dalam lima bab, dimana pada setiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan untuk memberikan pengarahan dan 

penjeasan secara menyeluruh dengan baik. Dalam penyajian skripsi hasil penelitian 

ini yang bermula dari latar belakang, batasan masalah sampai pada kesimpulan hasil 

penelitian, maka sripsi ini disusun dengan kerangka sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang yang berdasarkan penelitian 

tugas akhir ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, dan 

manfaat penelitian dari penelitian tugas akhir ini. 
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BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini memuat dasar teori yang dipakai dari berbagai sumber yang 

digunakan oleh penulis untuk pembahasan masalah tentang penelitian ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memuat tentang rencana penelitian, diagram alir (flow chart), 

dan uraian penjelasan diagram alir tentang penelitian ini. 

 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat tentang penelitian terhadap proses pengambilan data 

dan analisa data. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran 

terhadap penelitian yang sudah dilakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


