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A B S T R A K

The availability of biomass as a source of primary energy in Indonesia is very abundant,
reaching 280 million barrels of oil equivalent (BOE) and approximately 84% of the
biomass has been used for the household sector. The application of gasification stove
especially in cooking purposes can increase the efficiency of fuel usage. This research
uses three units gasification stove with dimension stove 1 (H1 = 16 cm , D1 = 10 cm);
stove 2 (H2 = 16 cm, D2 = 12 cm) and stove 3 (H3 = 20 cm, D3 = 12 cm). While the fuel
was branches of acacia wood with moisture content 7.26%, 9.63% and 12.58%.
Procedure water boiling test (WBT) was used to evaluating stove performance.
Additional parameter such as operating time and flame temperature of the stove is
including in evaluation of stove performance. The experimental results obtained average
start up time is to 2 minutes and operating time of gasification stove reach to 32
minutes. Thermal efficiency of the forced draft gasification stove is approximately
25.03% to 30.44%, with the highest efficiency is on the stove with 12 cm diameter, 16 cm
high and fuel with 9.63% biomass moisture content. Although the resulting flame is
reddish yellow, but the forced draft gasification stove capable of producing up to 3.43
kWth thermal energy with the highest flame temperature reaches 933OC. The results
show that the gasification stove operating conditions greatly affect the performance of
the stove.

Kata kunci: biomass, gasification, forced draft, stove, thermal efficiency

1. Pendahuluan

Biomassa merupakan sumber energi yang
jumlahnya banyak tersedia di alam, sehingga
berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber
energi alternatif pengganti energi fosil. Biomassa di
Indonesia sebagian besar berasal dari pertanian dan
perkebunan, yaitu mencapai 85% dan sisanya
berasal dari hutan [1]. Ketersediaan biomassa
sebagai sumber energi primer di Indonesia
mencapai 280 juta Setara Barel Minyak (SBM) dan
sekitar 84% dari biomassa tersebut digunakan untuk
kebutuhan sektor rumah tangga [2].

Kompor gasifikasi adalah teknologi
pemanfaatan biomassa yang dapat digunakan untuk
kebutuhan memasak pada sektor rumah tangga.
Gasifikasi merupakan proses konversi bahan bakar
padat secara termo-kimia menjadi gas mudah
terbakar, yang terdiri dari karbonmonoksida (CO),
hidrogen (H2) dan metan (CH4) [3]. Konversi
biomassa menjadi energi termal menggunakan
kompor gasifikasi dapat meningkatkan efisiensi
termal hingga dua kali lipat dari pembakaran
biomassa secara konvensional [4].

Keutamaan kompor gasifikasi adalah bahan
bakarnya mudah didapat serta lebih murah
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dibandingkan bahan bakar lain. Kemampuan
kompor gasifikasi untuk menghasilkan efisiensi
termal yang tinggi bergantung pada disain kompor
gasifikasi, seperti tipe kompor, dimensi kompor,
biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar
serta laju alir udara gasifikasi dan laju alir udara
pembakaran [5]. Optimalisasi disain kompor
gasifikasi dapat menghasilkan tingkat emisi yang
rendah dengan nyala api hampir menyerupai nyala
api pada kompor LPG [6]. Sehingga, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh
variasi dimensi kompor dan kadar air bahan bakar
terhadap kinerja kompor gasifikasi. Dengan
demikian, pemanfaatan biomassa dengan kompor
gasifikasi sebagai sumber energi alternatif
terbarukan dan ramah lingkungan untuk keperluan
memasak dapat lebih optimal

2. Metodologi

Biomassa sebagai bahan bakar yang
digunakan untuk evaluasi kinerja kompor gasifikasi
forced draft adalah ranting kayu akasia dengan
panjang ±4 cm. Bahan bakar yang akan digunakan
terlebih dahulu dikeringkan di bawah sinar matahari

untuk mengurangi kadar airnya hingga mencapai
kadar air yang diinginkan. Rangkaian alat yang
percobaan evaluasi kinerja kompor gasifikasi dapat
dilihat pada Gambar 1.

Variasi variabel percobaan pada penelitian
evaluasi kinerja kompor gasifikasi forced draft
adalah dimensi ruang bakar dan kadar air biomassa
sebagai bahan bakar. Dimensi tersebut meliputi
diameter (D) dan tinggi (H), dimensi ruang bakar
kompor gasifikasi yang digunakan yaitu kompor 1
dengan D1 = 10 cm dan H1 = 16 cm, kompor 2
dengan D2 = 12 cm dan H2 = 16 cm serta kumpor 3
D3 = 12 cm dan H3 = 20 cm. Selain itu, kadar air
bakan bakar juga divariasikan, yaitu 7%, 10% dan
13%. Sedangkan jenis dan ukuran bahan bakar tidak
divariasikan.

Evaluasi kinerja kompor gasifikasi mengikuti
prosedur water boiling test (WBT) [7]. Selain
prosedur WBT, pada penelitian ini juga dilakukan
pengukuran suhu nyala api dan lama operasi
kompor gasifikasi. Kinerja kompor gasifikasi dapat
dilihat dari bebarapa parameter seperti waktu
startup, laju pembakaran, fire power dan efisiensi
termal.

Gambar 1. Rangkaian Alat Percobaan Kompor Gasifikasi.
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Percobaan evaluasi kinerja kompor
gasifikasi forced draft menunjukkan hasil yang
meliputi temperatur nyala api, waktu startup
waktu operasi, laju konsumsi bahan bakar,
efisiensi termal dan fire power. Kompor gasifikasi
pada penelitian ini yaitu kompor forced draft
dengan aliran udara bersumber dari fan berarus
0.12 Ampere dan tegangan 12 Volt, sumber listrik
dipasok dari adaptor yang telah terhubung ke
jaringan listrik PLN. Ranting kayu akasia yang
digunakan sebagai bahan bakar kompor gasifikasi
terlebih dahulu dipotong-potong dan dikeringkan
hingga kadar air tertentu. Densitas unggun untuk
ranting kayu akasia dengan kadar air berbeda
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Densitas unggun untuk variasi kadar air
biomassa

No. Kadar Air
Densitas Unggun

(gram/cm3)

1 12.58% 0.281

2 9.63% 0.260

3 7.26% 0.249

3.1. Evaluasi kinerja kompor gasifikasi forced
draft

Percobaan evaluasi kinerja kompor
gasifikasi mengikuti prosedur water boiling test [7]
dengan dua tahap percobaan, yaitu tahap cold
start dan tahap hot start. Percobaan dengan dua
tahap dilakukan untuk mengetahui kinerja kompor
gasifikasi secara lebih rinci yaitu pada saat kompor
dalam kondisi dingin dan pada saat kompor pada
kondisi panas. Temperatur nyala api pada
percobaan ini berkisar antara 894OC sampai
dengan 933OC. Temperatur tertinggi dihasilkan
dari kompor 2 dengan bahan bakar berkadar air
7.26%. Temperatur kompor menunjukkan bahwa
proses gasifikasi sudah terjadi. Namun nyala api
yang dihasilkan dari kompor gasifikasi masih
berwarna kuning kemerahan. Nyala api yang
kuning kemerahan terjadi karena proses gasifikasi
masih belum berjalan dengan sempurna. Hal ini
terjadi karena pencampuran udara dan bahan
masih kurang baik.

Waktu startup

Waktu startup kompor berbahan bakar
biomassa berhubungan dengan densitas unggun
bahan bakar. Semakin rendah densitas unggun
bahan bakar maka semakin singkat waktu startup
[9]. Densitas unggun identik dengan kadar air
biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar.
Selain itu diameter kompor gasifikasi juga
berpengaruh terhadap waktu startup. Diameter
yang besar menghasilkan luas areal pembakaran
yang besar dan biomassa akan lebih mudah
terbakar. Grafik pengaruh dimensi kompor dan
kadar air biomassa terhadap waktu startup dapat
dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2. Pengaruh dimensi kompor terhadap
waktu startup
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dari kompor 1 yang berdiameter 10 cm yaitu
hanya mencapai 2.37 kWth.

Selain itu, fire power juga dapat dipengaruhi
oleh kadar air bahan bakar. Dari hasil percobaan
diketahui bahwa semakin besar kadar air bahan
bakar maka fire power yang dihasilkan cenderung
menurun. Hal ini terjadi karena pada proses
gasifikasi dibutuhkan H2O pada kadar tertentu
untuk menghasilkan gas H2 pada reaksi pertukaran
air-gas dan reaksi uap karbon. Gas H2 memiliki
nilai kalor lebih besar jika dibandingkan biomassa
ataupun gas mudah terbakar lain yang dihasilkan
kompor gasifikasi. Sehingga semakin banyak
jumlah gas H2 yang dihasilkan maka akan semakin
besar pula fire power kompor. Pengaruh kadar air
terhadap fire power kompor dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 7. Pengaruh kadar air biomassa terhadap
fire power.

Fire power terbesar dihasilkan dari kompor
gasifikasi dengan bahan bakar berkadar air 7.26%
yaitu mencapai 3.43 kWth. Sedangkan fire power
terkecil dihasilkan pada penggunaan biomassa
berkadar air 9.63% sebagai bahan bakar.

Efisiensi termal

Efisiensi termal menggambarkan seberapa
besar energi biomassa yang dapat terkonversi
oleh kompor menjadi energi termal dalam bentuk
nyala api. Pada percobaan ini digunakan 2.5 liter
air sebagai media transfer panas. Efisiensi termal
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

dimensi kompor dan kadar air biomassa. Grafik
pengaruh dimensi kompor dan kadar air biomassa
terhadap efisiensi termal kompor gasifikasi dapat
dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Gambar 8. Pengaruh dimensi kompor terhadap
efisiensi termal.

Efisiensi termal tertinggi dihasilkan pada
kompor 2 yaitu mencapai 29.59%. Sedangkan
efisiensi terendah dihasilkan dari kompor 3 yang
hanya mencapai 25.03%. Pada fase hot start
dihasilkan efisiensi termal yang lebih tinggi
dibandingkan pada fase cold start, hal ini terjadi
karena pada fase cold start sebagian panas yang
dihasilkan dari proses pembakaran digunakan
untuk memanaskan kompor dan unggun bahan
bakar, sehingga semakin kecil energi yang dapat
ditransfer ke 2.5 liter air.

Gambar 9. Pengaruh kadar air biomassa terhadap
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Pengaruh kadar air biomassa terhadap
efisiensi termal tidak terlalu signifikan. Efisiensi
termal tertinggi diperoleh dari kompor gasifikasi
dengan kadar air 9.63% yaitu mencapai 30.44%.
Sedangkan efisiensi terendah diperoleh dari
pembakaran biomassa berkadar air 7.26% yang
hanya mencapai 25.24%. Efisiensi termal yang
rendah dihasilkan oleh proses gasifikasi yang
kurang sempurna, sehingga untuk mendapatkan
efisiensi tertinggi dibutuhkan kadar air yang tepat
untuk reaksi-reaksi pada proses gasifikasi.

3.2. Perbandingan hasil penelitian dengan
penelitian sebelumnya.

Tingkat kesesuaian suatu penelitian dapat
ditinjau dari perbandingan dengan hasil penelitian
lain yang pernah dilakukan oleh para peneliti.
Perbandingan hasil penelitian kinerja kompor
gasifikasi forced draft yang telah dilakukan dapat
dilihat pada Tabel 2.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain
tentang kompor gasifikasi maka hasil penelitian
evaluasi kinerja kompor gasifikasi forced draft
yang dilakukan tidak jauh berbeda. Bahkan
cenderung lebih baik, hal tersebut dapat dilihat
dari waktu startup dan fire power yang dihasilkan
oleh kompor.

4. Kesimpulan

Dimensi kompor sangat berpengaruh
terhadap lama waktu operasi dan fire power yang
dihasilkan. Waktu operasi terlama dengan fire
power terbesar dihasilkan dari kompor 3 yang
berdiameter 12 cm dan tinggi 20 cm. Sedangkan
kadar air biomassa sangat berpengaruh terhadap
waktu startup dan waktu operasi kompor.

Efisiensi termal tertinggi pada kompor
forced draft mencapai 30.44% yang dihasilkan dari
kompor 2 dengan bahan berkadar air  9.63%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi operasi
kompor gasifikasi sangat berpengaruh terhadap
kinerja kompor sehingga disain kondisi operasi
kompor perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna kompor gasifikasi.
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No. Parameter Ariho et al. 2011 Reed et al. 2000 Mukunda et al. 2010 Penelitian ini
1 Startup  (menit) 1 - 23 1 – 5 2 1.5 – 4.5

2
Laju konsumsi bahan
bakar (gram/menit)

1 – 11 10 12 8 – 11.5

3 Efisiensi Termal (%) 12 - 18 24 – 39 49 – 53 25 – 30
4 Fire power  (kWth) - 2.5 2 – 5 2.4 – 3.4
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forced draft mencapai 30.44% yang dihasilkan dari
kompor 2 dengan bahan berkadar air  9.63%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi operasi
kompor gasifikasi sangat berpengaruh terhadap
kinerja kompor sehingga disain kondisi operasi
kompor perlu disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna kompor gasifikasi.
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