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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat khususnya pada bidang 

elektronika. Hampir semua peralatan menggunakan komponen elektronika, 

bahkan peralatan rumah tangga pun banyak sekali yang menggunakan sistem 

elektronika seperti alat untuk masak atau kompor. Namun dengan banyaknya 

peralatan elektronik yang digunakan, akan semakin besar pula penggunaan 

energi listrik.  

Alasan untuk menghemat biaya pula, peralatan  rumah tangga banyak 

sekali yang diciptakan. Untuk itu perlu adanya inovasi yang hemat energi, 

hemat biaya, praktis, mudah digunakan dan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi. Kompor induksi dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut (Firda, 2008).  

Kompor induksi adalah salah satu produk modern dan sangat 

bermanfaat bagi orang banyak terutama ibu-ibu rumah tangga. Kompor 

induksi ini faktor keselamatannya lebih tinggi dari kompor listrik, kompor 

minyak dan kompor gas (Syahbardia, 2012). Karena sistem pemanas dengan 

induksi tidak menggunakan api, sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan 

luka bakar rendah dan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, proses ini 

tidak memanaskan udara di sekitarnya.  
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Kompor dengan menggunakan sistem pemanas induksi adalah kompor 

yang bekerja akibat efek induksi. Seperti kompor listrik, kompor induksi juga 

menggunakan energi listrik. Bedanya, jika kompor listrik menggunakan 

filamen untuk menghasilkan panas namun pada kompor induksi menggunakan 

alat masak itu sendiri untuk menghasilkan panas. Yaitu suatu kawat 

konduktor yang dialiri arus listrik yang akan muncul garis gaya magnet. Jika 

kawat konduktor tersebut dibentuk suatu kumparan, kemudian didekatnya 

diletakkan suatu materi yang dapat menghantarkan listrik (umumnya logam) 

maka logam tersebut akan menerima efek garis gaya magnet sehingga pada 

logam akan mengalir arus pusar (Tavakoli, 2009).  

Karena logam yang digunakan memiliki hambatan listrik dan adanya 

arus yang mengalir dalam logam tersebut maka akan menghasilkan daya 

pemanasan. Daya inilah yang keluar sebagai panas dan proses yang 

berlangsung dinamai pemanasan lewat induksi. Panas induksi adalah 

timbulnya panas pada logam yang terkena induksi medan magnet (Ridho’i, 

2008). 

Pemanas dengan induksi adalah kombinasi antara elektromagnetik dan 

perpindahan panas. Perpindahan panas dan elektromagnetik saling terkait erat 

karena sifat fisik bahan panas tergantung pada intensitas medan magnet dan 

suhu (Thompson, 2000). 

 Penggunaan kompor induksi sering terkendala pada masalah konsumsi 

dayanya yang besar.  Dari beberapa penelitian tentang pemanas dengan 
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induksi, disebutkan bagaimana efisiensi energi dari alat tersebut dapat lebih 

ditingkatkan. Perbaikan efisiensi energi pemanas induksi dengan melihat 

pengaruh perambatan energi panas dari sisi ukuran dan posisi suspector. 

Suspector yang diuji terbuat dari bahan stainless steel dan graphite (Park, 

dkk, 2009).  

Menurut Zhulkarnaen (2000), dengan merubah frekuensi pada kompor 

induksi,  akan mempengaruhi waktu pencapaian panas, besarnya daya, 

besarnya energi elektrik, dan besarnya efisiensi energi. Dengan melakukan 

perubahan pada rangkaian pemanas induksi yaitu pada rangkaian inverter 

termasuk rangkaian resonansinya dan penambahan rangkaian pengatur 

keluaran panas. Pada rangkaian inverter seri resonan frekuensi tinggi untuk 

aplikasi pemanas induksi, akan diperoleh power transfer yang maksimum 

dengan bentuk tegangan dan arusnya sinusoidal (Sadhu, dkk, 2010). 

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, perlu adanya penelitian 

bagaimana cara menaikkan efisiensi energi pada kompor induksi dengan 

memvariasikan perubahan frekuensi dan suspector. Dengan merubah 

frekuensi diharapkan dapat berpengaruh pada rangkaian resonansi pada 

kompor induksi, sehingga akan mempengaruhi waktu pencapaian panas, 

besarnya daya, besarnya energi elektrik, dan besarnya efisiensi energi. 

Dengan merubah ketebalan, jenis dan diameter dari bahan, diharapkan pula 

dapat berpengaruh terhadap perbaikan efisiensi energi. 
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 Proses optimasi pada penelitian ini digunakan Desain Eksperimen 

dengan Metode Taguchi, sebab  Metode Taguchi mempunyai beberapa 

keunggulan seperti lebih efisien karena memungkinkan untuk melaksanakan 

penelitian yang melibatkan banyak faktor dan jumlah, memungkinkan 

diperolehnya suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh 

terhadap faktor yang dapat dikontrol, menghasilkan kesimpulan mengenai 

respon faktor-faktor dan level dari faktor-faktor kontrol yang menghasilkan 

respon optimum (Soejanto, 2009).   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini  

adalah : 

a. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efisiensi energi  pada 

kompor induksi ? 

b. Bagaimana desain material beban dan frekuensi resonansi kompor 

induksi untuk mendapatkan efisiensi energi ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi  efisiensi energi pada 

kompor induksi. 

b. Mendapatkan desain material beban dan frekuensi resonansi kompor 

induksi untuk mendapatkan efisiensi energi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

a. Menurunkan konsumsi energi listrik pada kompor induksi. 

b. Optimasi energi pada kompor induksi sebagai peralatan rumah tangga. 

1.5. Batasan Masalah 

Supaya   penelitian ini lebih terarah, mudah dipahami dan topik yang 

dibahas tidak melebar,  maka  perlu  dilakukan pembatasan lingkup  

penelitian.  

Adapun  pembatasan  lingkup penelitian ini adalah: 

a. Obyek penelitian adalah kompor induksi type JF-20122 

b. Karateristik  kualitas  yang  akan  diteliti  yaitu    pencapaian panas  

dengan energi yang optimal.   

c. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode Taguchi yang 

mengacu pada matriks Orthogonal Array dengan menggunakan 3  level 

dan  4 faktor kendali. 

 

 

 

 

 

 


