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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Minyak bumi erat kaitannya dengan produk-produk petrokimia. Hal ini 

disebabkan dalam minyak bumi terkandung bahan-bahan selain karbon, yaitu 

hidrogen sulfur, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Minyak bumi banyak 

dimanfaatkan sebagai kerosin, namun seiring dengan perkembangan teknologi 

maka minyak bumi diolah menjadi bahan lain yang sangat berguna bagi manusia 

seperti bahan bakar bensin, solar, kerosin, minyak diesel, pertamax dan lain-lain 

yang lebih dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Minyak (BBM). Minyak bumi 

bersumber dari cadangan alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga makin 

hari cadangannya makin menipis sejalan dengan tuntutan kebutuhan energi 

dunia yang semakin meningkat.  

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan 

sangat penting dalam semua aktifitas ekonomi khususnya sebagai bahan bakar 

kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi pada dunia 

otomotif, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya 

sehingga ketersediaan BBM oleh pemerintah sangat berpengaruh. Permasalahan 

yang dapat muncul dari ketersediaan BBM yaitu sering terjadinya kelangkaan 

BBM di beberapa daerah, munculnya pangkalan pengisian BBM yang tidak resmi, 

penimbunan BBM dan pencampuran BBM dengan bahan yang dapat 

menyebabkan penurunan kualitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, masyarakat harus mampu mengenali BBM 

yang berkualitas salah satunya dari bau BBM itu sendiri. 

Analisis kualitatif dan kuantitatif komposisi BBM dapat dilakukan dengan 

metode kromatografi gas. Permasalahannya adalah instrumen kromatografi gas 

tidak portabel dan biaya perawatan dan operasionalnya mahal. Sari dkk (2010) 

mengimplementasikan artificial neural network pada Field Programmable Gate 
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Array (FPGA) dalam sistem identifikasi odor. Sistem gugusan sensor gas yang 

dikembangkan dapat mengidentifikasi jenis odor yang diujikan namun masih 

terdapat beberapa kelemahan yaitu waktu pembelajaran yang lama dan odor 

yang diujikan memiliki perbedaan odor yang sangat menyengat seperti amoniak, 

alkohol, dan minyak tanah. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian 

sebelumnya yakni optimasi model identifikasi dengan menggunakan Back 

Propagation Neuron Networks sebagai model pembelajaran dan Principle 

Component Analysis sebagai pemilihan fitur pada ujicoba odor seperti bensin, 

pertamax dan kerosin.  

Metoda Principle Component Analysis (PCA) sering digunakan untuk 

visualisasi hasil klasifikasi pada sistem identifikasi. PCA juga mampu 

memproyeksikan data sepanjang suatu arah dimana data tersebut memiliki 

varians yang tinggi. Rivai (2007) melakukan pengujian pengaruh Principle 

Component Analysis terhadap tingkat identifikasi neural network pada sistem 

sensor gas. Pengaruh yang dihasilkan yaitu dapat meningkatkan performa yang 

meliputi taraf identifikasi dan waktu yang diperlukan dalam fase pelatihan. 

Penggunaan metode PCA pada penelitian ini ditujukan untuk mengurangi 

dimensi data dengan mempertahankan sebanyak mungkin informasi dari dataset 

yang asli dari data Bahan Bakar Minyak yang dijadikan sebagai data uji.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah, 

Bagaimana menentukan fitur-fitur yang penting pada proses ekstraksi ciri Bahan 

Bakar Minyak ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa batasan masalah 

yang digunakan,diantaranya : 

a. Bahan Bakar Minyak yang digunakan sebagai data adalah pertamax, 

bensin dan kerosin. 

b. Pemilihan fitur menggunakan metoda Principle Component Analysis. 

c. Sampel data Bahan Bakar Minyak diperoleh dari hasil pembacaan sensor 

resonator kuarsa pada sistem identifikasi odor. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan ekstrasi ciri Bahan Bakar 

Minyak guna mendapatkan fitur-fitur yang penting. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, serta menjadi 

sumber informasi tentang karakteristik hasil ekstrasi dan identifikasi Bahan Bakar 

Minyak seperti pertamax, bensin dan kerosin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




