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Biografi Penulis: Elliot bergabung dengan tim kami sebagai mahasiswa cuti kuliah tahun 2016-
2017. Dia terlibat dalam berbagai proyek pertanian di kantor kami di Chiang Mai dan di 
tempat-tempat bank benih kami. Selain percobaan ini, Elliot juga berkontribusi pada percobaan 
penelitian bibit kopi, proyek pakis yang dapat dimakan, dan dengan keahliannya memandu 
akun media sosial kami memasuki abad ke-21! Saat dia melanjutkan studinya untuk meraih 
gelar B.S. di Universitas Nottingham di Inggris, kami berharap dia mendapatkan segala yang 
terbaik. 
 
Catatan Editor: Kompor Gasifier Biomas dapat memberikan proses memasak yang lebih bersih, 
memanfaatkan bahan bakar berkualitas rendah, dan dalam prosesnya menghasilkan produk 
bernilai tambah (biochar). Percobaan yang dijelaskan dalam artikel ini dihasilkan dari 
pertanyaan kami tentang efisiensi kompor-kompor ini dan tentang pengaruh berbagai bahan 
bakar terhadap waktu memasak, suhu, dan efisiensi termal. Kami menggunakan model kompor 
Novotera dari LSM dengan nama yang sama. Di sini, di Thailand, ECHO Asia memperoleh 
lebih banyak model kompor yang menggunakan baja tahan karat; jika Anda tertarik untuk 
membeli, silakan beri tahu kami (echoasia@echonet.org) atau jika Anda ingin membeli untuk 
dijual carilah di Konferensi Pengembangan Pertanian dan Masyarakat ke-6 /6th Biennial 
Agriculture and Community Development Conference yang diselenggarakan di Chiang Mai 
pada tanggal 3-6 Oktober 2017. 
 
Pendahuluan 
Di negara-negara sedang berkembang, banyak rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan energi harian yang diperlukan untuk 
memasak karena biayanya mahal dan terasa membebani. Untungnya, metode memasak murah yang membutuhkan lebih sedikit bahan bakar 
namun memberikan proses pembakaran yang lebih bersih dan efisien telah mulai tersedia di tingkat rumah tangga. Salah satu metode 
tersebut adalah kompor gasifier biomas untuk rumah tangga, yang dirancang untuk mengkonversi sejumlah kecil biomas padat berbasis 
karbon (biasanya dari limbah atau bahan yang murah) menjadi gas yang mudah terbakar, yang digunakan untuk memasak (untuk informasi 
tentang cara kerja kompor gasifier biomas lihat karya Dr. Dussadee how gasifier stoves work (2013)). 
 
 
 
Kompor gasifier  
biomas memberikan 
banyak keuntungan jika 
dibandingkan teknik 
memasak menggunakan 
pembakaran kayu atau 
biomas tradisional 
lainnya. Pembakaran gas 
sekunder (pirolisis) di 
kompor gas biomas 
memungkinkan proses 
pembakaran yang lebih 
bersih dan lebih efisien 
dan mengurangi asap yang 
dapat menyebabkan 
masalah kesehatan yang 
parah (Berkelaar 2004). 
Karena kompor ini dirancang untuk menggunakan sejumlah kecil bahan bakar biomas berbasis karbon, maka kompor ini juga dapat sangat 
mengurangi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk memasak. Hasilnya, lebih sedikit waktu dan energi yang diperlukan untuk 
mengumpulkan kayu, dan lebih sedikit pohon yang harus ditebang, terutama ketika bahan baku berkualitas rendah atau limbah bahan baku 
dapat digunakan sebagai pengganti kayu. Dalam beberapa kasus, kompor ini bahkan dapat membantu mengurung karbon dan tidak 
melepaskannya ke udara — misalnya, ketika bahan bakar bekas (produk limbah kaya karbon berkualitas tinggi yang diciptakan oleh 
lingkungan rendah oksigen dari kompor gasifier) digunakan sebagai bahan biochar yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu tanah 
(Hugill 2013). 
 
Sekarang ada banyak sekali rancangan dan susunan kompor gasifier. Rancangan dasar TLUD (Top-Lit Up-Draft) masih tetap populer; 
kompor-kompor ini mudah dinyalakan dan mudah bekerjanya.  
  

Gambar : Kompor gasifier TLUD 
Novotera yang digunakan dalam 
percobaan ini. Perhatikan 
digunakannya sebuah kipas listrik 
untuk alran udara ke atas 
(foto:Bonsoong Thansrithong)	  

UPDRAFT 
GASIFIER 
Gasifier dengan aliran 
udara ke atas 

DOWNDRAFT 
GASIFIER 
Gasifier dengan aliran 
udara ke bawah 

CROSSDRAFT GASIFIER 
Gasifier dengan aliran udara ke 
samping 

Gambar 2. Jenis pilihan desain kompor gasifier untuk rumah tangga (Dussadee 2013). 
 



Staf ECHO Asia merancang sebuah percobaan untuk menguji kelayakan dan kepraktisan penggunaan limbah berbasis-karbon yang tersedia 
secara lokal sebagai bahan bakar, dengan menggunakan Kompor Gas sederhana yang dirancang memakai kipas angin untuk mendorong 
aliran udara ke atas. Kami menguji sekam padi, perkamen kopi, serbuk gergaji, dan tongkol jagung, yang semuanya merupakan hasil 
samping pertanian yang tersedia melimpah dan biasanya bisa diperoleh gratis di Thailand utara. Kami ingin mengukur efisiensi termal, suhu 
titik bakar, dan waktu pembakaran dari masing-masing bahan bakar tersebut. 
 
Bahan dan Metode   
Percobaan ini dilakukan pada Oktober 2016 di ECHO Asia Regional Impact Centre, Chiang Mai, Thailand. Pada masing-masing dari lima 
peristiwa terpisah, empat bahan limbah berbeda yang merupakan hasil sampingan (perkamen kopi, serbuk gergaji, tongkol jagung, dan 
sekam padi) di pirolisasikan menggunakan kompor gas yang sama yaitu Novotera Biochar Cook-Stove (Gambar 1), sebuah desain kompor 
gas dengan aliran udara ke atas/updraft TLUD yang menggunakan kipas untuk mengangkat udara dari bawah ke atas (Gambar 1). 
 
Untuk setiap jenis bahan bakar, kami mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 L air, total waktu setiap pembakaran, suhu 
pembakar pada kompor/burner dari awal hingga akhir, dan berat dari bahan bakar yang dihabiskan. Kami menggunakan informasi ini untuk 
menghitung efisiensi termal dari setiap bahan baku ketika dipirolisasi di kompor gas, dengan menggunakan rumus persamaan sebagai 
berikut: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖  𝑇𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘  𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎𝑛  𝑎𝑖𝑟  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖ℎ   𝐽 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖  𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑝   𝐽

(𝐸  𝑡𝑒𝑟𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛  𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟     𝐽 − 𝐸    𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖  𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛  𝐵𝐵   𝐽 − 𝐸  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑎𝑠𝑖ℎ  𝑇𝑒𝑟𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛  𝑑𝑖  𝐶ℎ𝑎𝑟  (𝐽) 

 
 
Kami menjaga konstanta massa bahan bakar awal di 
seluruh jenis bahan bakar ada di angka 600g per 
peristiwa bakar. Kami menetapkan angka ini sebagai 
jumlah bahan bakar yang tepat untuk ukuran kompor 
gas tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman 
sebelumnya. Kami menggunakan asumsi dan 
informasi berikut dalam melakukan penilaian atas 
data yang direkam: 
 
 
Kami mencatat data suhu menggunakan EasyLog 
Thermocouple dan USB Datalogger yang kami 
tempatkan di antara nyala api dan permukaan 
kompor yang di atasnya diletakkan panci berisi air 
(Gambar 1). Kami mulai merekam data waktu dan 
suhu setelah kami melihat bahan bakar terbakar 
sendiri, biasanya dalam beberapa menit setelah satu 
atau dua lembar kertas dinyalakan di bagian atas 
bahan bakar. Kami menganggap peristiwa 
pembakaran selesai setelah suhu turun di bawah 
40oC. Kami menyelesaikan seluruh percobaan 
selama dua minggu untuk menghindari perubahan-
perubahan besar yang bisa muncul dalam kondisi 
iklim dan suhu udara lokal. 
 

Hasil 
Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa model gasifier yang digunakan dalam percobaan ini terbakar pada panas tinggi untuk waktu yang 
singkat, suhu maksimum mencapai antara 600 dan 750 derajat Celcius di semua jenis bahan bakar. Begitu api dinyalakan, satu liter air 

mendidih dalam waktu kurang dari delapan 
menit (Tabel 1). Pada masing-masing 
peristiwa pembakaran, dilakukan 
pengamatan terhadap terbakarnya gas 
sekunder yang ditunjukkan oleh nyala biru 
yang keluar dari lubang udara sekunder, dan 
adanya api tanpa asap. 
 
Sekam padi terbakar paling panas dan paling 
cepat (Tabel 1 dan Gambar 3), sedangkan 
tongkol jagung mencapai suhu maksimum 
terendah dan terbakar paling lama (Gambar 
3). Dari empat jenis bahan bakar yang 
digunakan dalam percobaan ini, sekam padi 
memiliki efisiensi termal tertinggi, yaitu 
9,1% (Gambar 4). Sekam padi juga 
menghasilkan tingkat biochar yang lebih 
tinggi secara signifikan dibandingkan 

dengan sumber bahan bakar lainnya, yang 
hampir seluruhnya susut menjadi abu (Tabel 
1).  
  

Asumsi/Anggapan 
  Kandungan kadar air di dalam bahan bakar adalah nol (yaitu.- seluruhnya benar-

benar kering) 
Kandungan energi abu hasil pembakaran adalah nol (yaitu. - semua arang telah 
dibakar habis) 

Tidak ada penguapan selama fase pemanasan/warm-up.    

Kandungan Bahan Bakar ( nilai pemanasan materi kering (ECN Phyllis) 

Sekam Padi 12.27  MJ/kg 

Perkamen Kopi  19.07  MJ/kg 

Serbuk Gergaji 18.12  MJ/kg 

Tongkol Jagung 16.38  MJ/kg 

Kandungan Air (Uji Didih Air, 2014) 
  

Suhu Awal: 20 deg C 

Suhu Didih: 100 deg C 

Panas uap: 2257000 J/kg 

Panas air spesifik: 4186 J/kg/K 

Densitas air  100 derajat C 0.9584 kg/l 

 Perkamen Kopi  Serbuk 
Gergaji 

Tongkol 
Jagung 

Sekam 
Padi 

Waktu sampai 
mendidih (menit) 03:51 04:44 07:45 04:03 

Rata-rata suhu 
periode pembakaran 
(oC) 

269 218 200 201 

Temperatur 
Maksimal(oC) 658 716 615 746 

Kekuatan selama fase 
panas (kW) 1.38 1.43 1.13 0.74 

Kekuatan selama fase 
dingin (kW) 0.74 0.77 0.95 1.28 

Massa Abu/Biochar 
(g) 11.82 11.72 62.26 107.22 

% Sisa Biochar  2 2 10 18 

Tabel 1. Pengukuran waktu, suhu, dan kekuatan dari pirolisasi empat bahan bakar yang 
berbeda dalam kompor gasifier. Angka-angka berikut ini adalah rata-rata dari lima kali 
ulangan pembakaran. 

	  



Kita menginginkan nilai efisiensi termal yang tinggi. Berbagai 
model kompor gasifier mengklaim efisiensi termalnya sebesar 30 
sampai 50%. Meskipun efisiensi termal bisa bervariasi 
berdasarkan faktor-faktor seperti sumber bahan bakar, kandungan 
air, dan umur bahan, namun uji yang kami lakukan tidak pernah 
mencapai efisiensi termal lebih dari 10%. 
 
 
Gambar 1. Efisiensi Termal dan suhu maksimum dari berbagai 
bahan bakar yang berbeda. 
 
Kesimpulan 
Diperlukan uji-coba lebih lanjut sebelum kita dapat 
mengoptimalkan efisiensi termal dari model kompor ini dan 
menetapkan jumlah atau massa optimal dari setiap jenis bahan 
bakar untuk mencapai pembakaran yang paling efisien. Namun, 
kami menemukan bahwa masing-masing jenis bahan bakar yang 
diuji dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar yang tepat dan 
akan terbakar dengan cukup baik dalam model kompor dengan aliran 
udara-ke atas ini. 
 
Perkamen kopi, serbuk gergaji, tongkol jagung dan sekam padi 
semuanya tersedia secara lokal, murah, dan mudah didapat di 
kawasan Asia Tenggara. Bahan-bahan ini mudah terbakar dan cepat 
terbakar dalam sistem kompor gasifier. Sekam padi khususnya 
menjadi sumber bahan bakar yang sangat baik; sekam terbakar lebih efisien ketimbang sumber bahan bakar lainnya dan menciptakan hasil 
biochar yang lebih tinggi, produk limbah sekunder yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu tanah. 
 
Kami mencatat beberapa kerugian dari Kompor Gas Novotera Biochar Cook-Stove:  
1) kompor harus sudah diisi dengan bahan bakar, sehingga sulit untuk menambahkan bahan bakar selama memasak; 2) sulit melakukan 
pengaturan suhu selama memasak; dan 3) model khusus ini menggunakan kipas listrik listrik utama untuk memaksa udara masuk dari 
bawah. Kipas dengan kecepatan yang dapat diatur akan memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi aliran udara sehingga  
sampai taraf tertentu suhu akan bisa diatur. 

 
Gambar 3. Efisiensi Termal dan suhu maksimum dari berbagai bahan 
bakar yang berbeda. 
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Gambar 2. Kurva temperatur pengukuran rata-rata yang 
dilakukan selama siklus lima pembakaran untuk masing-
masing dari empat bahan bakar yang berbeda. Perhatikan 
bahwa kurva ini telah diperhalus dengan menggunakan fungsi 
Lambda dan mungkin tidak berhubungan dengan nilai-nilai 
angka yang disampaikan dalam tabel 1. 
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