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Abstrak 
 

 Kompor Biomassa adalah salah satu kompor alternatif dari kompor-kompor  
alternatif yang lainya, seperti kompor biogas ataupun kompor gas biomassa. Dalam 
kegunaanya kompor sangat diperlukan setiap orang dalam kebutuhan sumber 
panas untuk dimanfaatkan secara baik. Untuk kompor biomassa masih sangat 
jarang masyarakat menggunakanya, padahal banyak keuntungan yang didaptakan 
dalam penggunaan kompor ini. Kompor biomassa hanya menggunakan bahan 
bakar sisa atau buangan juga bisa di sebut sampah ataupun limbah, contohnya 
tongkol jagung yang hanya di buang begitu saja tanpa di manfaatkan. Dengan 
memanfaatkan tongkol jagung sebagai sumber bahan bakar dari kompor biomassa, 
dapat mendapatkan hasil panas yang baik dengan nyala api minim asap. Pada 
percobaan yanga telah dilakukan dimana kompor biomassa yang berbahan bakar 
tongkol jagung dengan isi bahan bakar penuh dapat menyala sampai 35 menit dan 
dapat mendidihkan air sebanyak 1 liter air dalam 4 menit dan penggunaan kompor 
biomassa yang cukup mudah , pada penyalaan awal hanya sedikit menggunakan 
bantuan solar sekitar 25 ml dan setelah 5 menit nyala api sudah merata pada 
seluruh permukaan bahan bakar dan tentunya dengan minin asap yang dihasilkan. 
Hasil perancangan kompor biomassa berbahan bakar tongkol jagung baik dan 
sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal .Penggunaan kompor hanya 
sedikit mengatur lubang udara untuk mendapatkan hasil api yang baik dan minim 
asap, untuk penambahan bahan bakar hanya dimasukan melalui lubang dimana api 
keluar, namun saat penambahan bahan bakar terlalu banyak  api didalam bisa 
padam. Sisa dari pembakaran akan berada di bagian bawah dari tabung bakar dan 
hanya sedikit yang jatuh di dasar, sisa pembakaran dapat di buang setelah kompor 
tidak digunakan  dan  kompor sudah dingin. 

 

Kata kunci : Kompor Biomassa, Bahan bakar Tongkol Jagung 
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 Mulai 

I.  Latar Belakang       

Berbagai pemanfaatan bahan bakar 

minyak dilakukan untuk memperoleh 

tingkat panas yang besar, namun tidak 

cepat habis terbakar. Tentunya semua itu 

diikuti harga yang tinggi. Contohnya 

briket, briket merupakan salah satu energi 

alternatif terbarukan yang memiliki potensi 

besar di Indonesia (Tama, dkk, 2012). 

Berdasarkan kondisi tersebut 

Indonesia memerlukan suatu energi 

alternatif yang terbarukan yang 

ketersedianya besar di indonesia utuk 

menggantikan bahan bakar fosil tersebut, 

misalnya biomassa. Energi biomassa 

merupakan energi hijau dan sumber energi 

yang potensial di indonesia (Sugianto, 

2009). Sebagai negara agraris, Indonesia 

memiliki potensi bahan baku biomassa 

yang tinggi dan mudah diperoleh, terutama 

yang berasal dari limbah pertanian. 

Jagung adalah salah satu produk 

pertanian yang banyak dihasilkan di 

Indonesia. Pada tahun 2007 produksi 

jagung nasional mencapai 13.287.527 ton 

dan diperkirakan bertambah menjadi 14. 

854.050 ton pada tahun 2008 (Anonim 

dalam Subekti, 2006) 

Pada perancangan ini hanya 

bertujuan untuk mendapatkan hasil 

rancangan kompor biomassa yang sesuai 

dan mampu menghasilkan efisiensi yang 

tinggi. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Langkah-langkah Pembuatan Produk 

Supaya mempermudah tahapan 

perancangan pada nantinya sehingga 

prosesnya dapat   teratur dibuat diagram 

alur perancangan seperti yang di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur 

Perancangan Komponen 

1. Tabung bakar 

a. Tabung bakar menggunakan tabung 

bekas gas freon, hal ini dengan alasan 

karena tabung bekas gas freon yang 

Perancangan Komponen 

 

Pemilihan Bahan dan Alat 

yang Akan di Gunakan 

Pengukuran 

Pengujian 

Kesimpulan 

Pembuatan Laporan 
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tebal dan sudah berbentuk sehinga hal 

tersebut dapat mempermudah 

perancangan tabung bakarnya dan dan 

tabung bakarnya pasti akan kuat karena 

ketebalan yang dimiliki. 

b. Tabung bakar nantinya akan di beri 

lubang-lubang kecil pada sisi-sisinya 

yang dimana lubang tersebut akan 

berfungsi sebagai masuknya udara ke 

dala tabung pada saat proses 

pembakaran di dalam tabung 

berlangsung. 

c. Pada sisi tabung bakar akan diberi 

pelindung yang berjarak 3 cm dari 

tabung bakar, hal tersebut di maksutkan 

supaya panas pada saat pembakaran 

berlangsung tidak terasa dari pinggiran 

tabung dan juga berfungsi sebagai 

pelindung dari pengguna kompor saat 

kompor digunakan. 

d. Tabung bakar tidak terpasang langsung 

pada kompornya melainkan hanya 

seperti diletakan pada sisi tengah 

pelindung kompornya hal itu 

dimaksudkan supaya tabung bakar dapat 

di lepas pasangkan yang bertujuan utuk 

mempermudah saat pengisian biomassa 

dan pembersihan saat sudah dipakai. 

e. Silinder  bagian  dalam, silinder yang  

diikat  dengan  las  dan dibagian   

puncak  dari  kedua silinder bagian 

dalam ini ada mulut kompor  tempat  

nyala  api  keluar. 

 

 

 

 

Gambar 2. Tabung Bakar 

2. Tabung pelindung 

a. Tabung pelindung menggunakan plat 

seng yang mempunyai ketebalan 0.6 

mm yang mudah unuk didapatkan. 

b. Plat seng akan di bentuk silinder yang 

mempunyai bentuk seperti tabung bakar 

namun lebih besar. 

c. Untuk bagian penutub bawah tabung 

pelindung masih menggunakan plat 

yang sama yang di bentuk lingkaran dan 

di satukan dengan pengelasan. 

d. Bagian penutup atas menggunakan plat 

seng yang sama di potong lingkaran dan 

di satukan dengan pengelasan namun 

bagian penutup atas mempunyai lubang 

dengan diameter yang sama dengan 

tabung bakar, karena lubang tersebut 

untuk memasang dan melepaskan 

tabung bakar. 

 

 

 

Gambar 3. Tabung Pelindung 
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3. Rangka 

a. Rangka pertama menggunakan plat L 

lubang yang di pasang di dalam tabung 

pelindung. 

b. Rangka berbentuk perseg yang di 

bagian bawah terdapat pengait supaya 

tabung bakar tidak jatuh ke dasar tabung 

pelindung 

c. Penyatuan rangka nantinya. akan 

menggunakan mur dan baut hal ini di 

pilih karena mur dan baut tidak terlalu 

terpengaruh dengan panas yang akan 

terjadi pada saat proses pembakaran 

pada tabug bakar sehingga rangka akan 

bertahan lama. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rangka Kompor Biomassa 

4. Saluran udara 

a. Saluran udara nanti akan di buat 

menyatu pada tabung pelindung dengan 

cana melubangi salah satu bagian dari 

tabung pelindung. 

b. Lubang udara nanti memiliki ukuran 

lebar 7 cm dan panjang sekitar 15 cm 

c. Lubang udara di buat supaya dapat di 

buka dan di tutup agar dapat di atur 

udaranya dalam pengaruh pembakaran 

pada ruang bakar. 

d. Pergerakan tutup lubang udara dengan 

di tambahkan engsel geser yang di 

pasang horizontal. 

 

 

 

Gambar 5. Lubang Udara 

5. Tumpuan Beban 

a. Tumpuan beban terbuat dari plat L 

lubang yang di buat seperti mekanisme 

engsel yang dapat di geser bertujuan 

untuk mendapatkan posisi yang tepat 

saat beban di pasangkan . 

b. Tumpuan beban akan menyatu dengan 

tabung pelindung dan kearangka. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tumpuan Beban 

6. Asembling Komponen 

    Asembling adalah proses penggabungan 

komponen-komponen, sehingga dapat di 

hasilkan suatu bentuk yang sesungguhnya 

dari suatu rancangan 

 

Lubang Udara 

Tumpuan Beban 
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Gambar 7.  Kompor Biomassa 

B. Kinerja Kompor Biomassa 

     Kompor  biomassa  ini  dirancang  

untuk tongkol jagung pemasukan bahan 

bakar kompor  biomassa  melalui  mulut 

kompor  bagian  atas  sehingga membentuk  

tumpukan tongkol jagung di dalam 

kompor.  Tumpukan tongkol jagung ini  

disiram  dengan  minyak  tanah / solar 

sebanyak  25  ml  kemudian  dibakar. 

Setelah  nyala  api  dari  kayu  bakar stabil  

panci  diletakkan  di  bagian  atas kompor. 

Pembakaran di bagian bawah kompor  

akan  terus  berlanjut  karena udara  yang  

mengandung  oksigen masuk  melalui  

lubang disampingkompor. Pembakaran  di  

bagian  bawah  ruang pembakaran  

merupakan  pembakaran primer  karena  

mengunakan  oksigen primer  yang masuk 

melalui 3 deretan lubang  dari  dinding  

silinder  dalam bagian  dalam  yaitu:  

lobang  deretan bawah,  lobang  deretan  

tengah,  dan lobang  deretan  atas.  Nyala  

api hasil pembakaran primer berwarna 

kemerahan. Nyala api ini menggunakan  

semua  oksigen yang  masuk  ke  ruang  

pembakaran. Untuk  merubah  warna  

nyala  api  dari warna  kemerahan  maka  

oksigen sekunder masuk melalui sederetan 

lobang  di  bagian  atas  silinder  dalam dan 

silinder dalam bagian dalam juga sederetan  

lobang  di  mulut  kompor sehingga  nyala  

api  terus  menyala tetapi  berubah  warna  

dari  kemerah merahan  menjadi  kebiru-

biruan. Pembakaran  disebut  pembakaran 

sekunder  karena  menggunakan oksigen 

sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengujian Kompor Biomassa 

1. Tahap pengujian 

a. Menyiapkan bahan bakar yang berupa 

tongkol jagung. 

b. Memasukan bahan bakar ke dalam 

tabung bakar dengan terlebih dahulu 

menimbang tabung bakar saat kosong 

dan menimbangnya kembali saat terisi. 
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c. Pemasangan tabung bakar ke dalam 

kompor dan menyalakan api, dalam  

awal penyalaan api di bantu dengan 

menyiramkan solar sekitar 25 ml dan 

penambahan sedikit plastik. 

d. Setelah api menyala merata di letakan 

panci berisi air ± 1liter dan di biar kan 

sampai mendidih. 

2. Variabel Yang Diamati 

Waktu   pendidihan  air  diamati pada   

alat  penunjuk  waktu Stopwatch,  saat  

panci berisi  1  liter  air  diletakkan  di atas  

kompor  untuk  dimulai  dan setelah  air 

mendidih  tombol stopwatch  ditekan 

kemudian dibaca suhu air. 

Tabel 1. Tabel Pengambilan Data 

Nyala api 

setelah 5 

menit dari 

penyalaan 

awal 

massa 

air 1 

kg 

Waktu 

mendidih  

Suhu 

    

1 4 menit 

50 

detik 

99    

2 5 menit 99    

3 4 menit 

54 

detik 

98    

3. Variabel Yang Dihitung 

     Pengunaan bahan bakar Untuk  

penggunaan  bahan  bakar dihitung  dengan  

cara menggurangkan  berat  bahan bakar  

yang  dimasukkan  ke dalam  kompor  

biomassa dikurangi  dengan  berat  bahan 

bakar sisa. 

PBB = BBM – BBS 

Keterangan: 

PBB  =  Pengunaan  bahan bakar (kg) 

BBM  = Bahan bakar masuk (kg) 

BBS  =  Bahan  bakar  sisa (kg) 

PBB = BBM (2 kg) – BBS ( 1,3 kg)  

PBB = 0,7 kg 

Jadi untuk dapat mendidihkan air sebanyak 

1 kg air membutuhkan bahan bakar yang 

berupa tongkol jagung  ± 0,7 kg. 

Catatan : Dari percobaan yang dilakukan 

panci yang berisi air 1 kg diletakan pada 

kompor setelah nyala api pada kompor 5 

menit dari penyalaan awal 

Pengambilan Data 

Tabel 2. Data Waktu Didih Air dan Laju 

Pertambahan Energi 

Mas

sa 

Bah

an 

Bak

ar 

(kg) 

Wak

tu 

didi

h 

Air 

(me

nit) 

  

     

  C 

T2 

     

  C 

Ma

ssa 

air 

(kg) 

HHV 

(kj/k

g) 

ẘ 

(kj/k

g) 

0,7 6.50 27 99 1 1766

.24 

271.7

2922

4 

 0,7 6.55 27 99 1 1766

.24 

269.6

5496

9 

0,7 6.55 27 98 1 1767

.24 

269.8

0764

1 

 6.53 Rata-rata 270.3

9727

8 

1 6.50 27 99 1 1766

.24 

271.7

2922
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4 

1 6.30 27 98 1 1767

.24 

280.3

5555

8 

1 6.35 27 99 1 1766

.24 

278.1

4802

3 

 6.38 Rata-rata 276.7

4426

8 

2 4,50 27 99 1 1766

.24 

392.4

9777

4 

2 5.00 27 99 1 1766

.24 

353.2

48 

2 4.54 27 100 1 1765

.24 

388.8

1938

8 

 4.68 Rata-rata 378.1

8837

6 

   Nilai kalor bonggol jagung dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

HHV = (T2 – T1-Tkp) x Cv (kJ/kg) 

LHV = HHV – 3240 kJ/kg 

Sumber : Elfiano, dkk (2012) 

Dimana: 

T1= Temperatur air sebelum pemanasan 

(˚C)  

T2= Temperatur air pendingin sesudah 

pemanasan (˚C)  

Tkp = Kenaikan temperature disebabkan 

kawat pembakaran, 0.025˚C. 

HHV = Highest Heating Value(kJ/kg)  

LHV = Lowest Heating Value (kJ/kg) 

Cv = 73529.6 

      

 

 Gambar 8. Diagaram waktu Didih Air 

 

 

Gambar 9. Diagram Laju Pertambahan Energi 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

     Untuk mendapatkan hasil rancangan 

kompor biomassa yang baik harus 

memiliki ukuran yang tepat. Pada 

rancangan kompor ini memiliki lubang 

udara pada bagian luar yang dapat di atur 

bukaanya sesuai dengan kebutuhan 

pembakaran. Lubang udara pada bagian 

0

100

200

300

400

500

Masa Bahan
BakarW

ak
tu

 D
id

ih
 A

ir
 (

d
e

ti
k)

 

Waktu Didih Air 

1/3 Tabung
0.7 kg

1/2 Tabung 1
kg

Penuh 2 kg

1

1/3 Tabung
0,7 kg

270.039.278

1/2 Tabung  1
kg

276.744.268

Penuh 2 kg 378.188.376

0
50.000.000

100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000

La
ju

 P
e

rt
am

b
ah

an
 e

n
e

rg
i K

j/
K

g 

Diagram Laju pertambahan 
Energi 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



 Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Syaifudin Zuhri | 13.1.03.01.0144 

Fakultas Teknik – Prodi Teknik Mesin 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 9|| 

 

tabung bakar dibuat tidak terlalu banyak. 

Peletakan lubang yang teratur dapat 

memberi suplai udara yang bagus untuk 

proses pembakaran di dalam tabung bakar 

yang dapat  meminimalisir adanya asap 

karena tidak sempurnanya proses 

pembakaran. 

B. Saran 

     Pada kompor biomassa yang telah di 

buat tentunya masih banyak kekurangan di 

dalamnya, dimana sang pembuat 

menyadari bahwa saat proses pembakaran 

berlangsung suhu panas yang tinggi dapat 

terasa di samping tabung pelindungnya, 

dan walaupun dalam pembakaran tidak 

dilihat adanya asap namun hasil 

pembakaran masih membekas hitam pada 

panci. Proses pemasukan dan pengeluaran 

sisa dari pembakaran yang masih bongkar 

pasang. Tentunya hal ini dapat di perbaiki 

dan kompor biomassa dapat di 

kembangkan untuk mempermudah dalam 

penggunaanya dan tidak terlalu memiliki 

radiasi panas yang di pancarkan dari 

tabung pelindung yang tinggi serta terbuat 

dari bahan yang tahan lama. 
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