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Abstrak. Papua Clean Stove di lakukan untuk mengkarakteristik hasil dari limbah ampas ela sagu sebagai 

sumber bahan bakar bioethanol (C2H5OH), yang dapat memenuhi syarat bahan bakar dan pembakaran 

stokimetri (stoichiometry). Tujuan riset ini adalah mendesain dan mengembangkan teknologi baru dalam 

bidang pembakaran yang dapat di manfaatkan sebagai bahan bakar pada kompor rumah tangga masyarakat 

Papua atau pengembangan teknologi terapan di daerah yaitu “Papua Clean Stove”. Metode riset terdiri dari 

studi pustaka, studi laboratorium, dan eksperimental stabilitas nyala api (flame Stability), eskperimental 

desain “Papua Clean Stove”, meliputi uji bahan bakar bioetanol, uji nyala api bioetanol dengan metode 

(water boiling test), uji massa bahan bakar, uji gas pembakaran (smoke dan hot gas),  uji stabilitas nyala api 

(flame Stability) pada “Papua Clean Stove” sebagai syarat pembakaran. Hasil eksperimental untuk mengukur 

temperatur optimal nyala api bahan bakar bioetanol,  mengukur distribusi temperature, mengukur Stabilitas 

nyala api,  uji efisiensi pembakaran dengan metode (WBT) untuk 1 liter air membutuhkan waktu pendidihan 

12 menit, analisa rasio masa bahan bakar dan udara (AFR) 20 ml/detik, analisa beban pembakaran Burning 

Load (BL) 30 mm. Hasil menunjukan bahwa “Papua Clean Stove” sangat layak dikembangkan sebagai 

bahan bakar dan teknologi pembakaran bagi masyarakat di Provinsi Papua.  

 

Kata kunci-bioetanol ampas ela sagu; desaing papua clean stove; stabilitas nyala api  

1.  PENDAHULUAN  

Secara topografi persebaran penduduk di provinsi Papua  tidak merata sehingga mengakibatkan sulitnya 

dibangun sarana dan prasarana penunjang aktivitas kehidupan bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah 

kebutuhan energi bahan bakar minyak (BBM) maupun Listrik PLN, sistim pendistribusian bahan bakar 

minyak (BBM) pertamina yang begitu sulit baik lewat jalan darat, laut, dan Udara dari Depot Jayapura dan  

Sorong,  sistim jaringan listrik PLN yang tidak sampai ke lokasi masyarakat karena tingkat kesulitan 

geografis yang sulit di jangkau[1].  Rasio Elektrifikasi Papua (Tahun 2008) adalah 27,83% (54,06%, rata-

rata elektrifikasi nasional).  Dan pada (tahun 2016) naik menjadi 33% (66,6% rata-rata nasional), Rasio desa 

(kampung) yang terlistriki hanya 15, 88% (527 kampung) dari 3.317 kampung. Jadi masih ada 84,12% 

kampung belum terlayani kebutuhan energi di Papua [2].   

Dari latar belakang diatas tentang kondisi energy di Papua, terdapat potensi sagu yang sangat besar, 

terdapat 1.250.000 ha lahan sagu di Indonesia, sebanyak 1.200.000 ha lahan sagu terdapat di Papua. Dengan 

produksi sekitar 200 ribu ton pertahun, hanya 56% yang mampu dimanfaatkan dengan baik. [2]. 

Permasalahan riset adalah desaing Papua Clean Stove yang memenuhi syarat pembakaran stokiometri 

(stoichiometry), karakterisasi bahan bakar bioetnaol limba ampas ela sagu, analisis efisiensi dan fenomena 

pembakaran.  

State of the art penelitian ini adalah menghasilkan temuan energi baru bioetanol ampas ela sagu dan 

inovasi teknologi baru yang kami sebut dengan nama Papua Clean Stove yang akan digunakan, oleh industri 

kecil menengah, dengan bahan bakar yang lebih ekonomis, mudah diperoleh dan praktis  digunakan, 

aman dan sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitar, dapat di produksi secara lokal. Dapat 

dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1 State of the Art Penelitian  

2. METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, eksperimental dan uji laboratorium. 

Studi lapangan meliputi survey potensi dan pengamatan proses produksi sagu masyarakat. Lihat Gambar 2.  

 
Gambar 2 Limbah Pohon Sagu  

 

Perlakuan awal pretreatment limbah sagu dilakukan untuk memudahkan terjadinya konversi perlakuan 

partikel dari ampas sagu menjadi selulosa dengan menggunakan enzimatik menjadi glukosa [3]. Hal ini 

dilakukan juga untuk meningkatkan komponen limbah menjadi karbohidrat. Produksi bioetanol dari ampas 
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sagu harus terlebih dahulu dilakukan pretreatment ampas ela sagu di hancurkan menjadi partikel yang lebih 

kecil lolos mesh 150. 

 
Gambar 3 Limbah Ampas Ela Sagu Perlakuan Fisik Mekanis Lolos 150 µm [4] 

 
Karakterisasi Ampas Ela Sagu menunjukan bahwa kandungan selulosa dan karbohidrat, dapat 

dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi bioethanol. 

Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Kandungan Ampas Sagu. 

Parameter Uji Jumlah  

Keadaan Fisik ampas sagu Warna kecoklatan 

Kadar Air 16,3 % 

Abu 0,50 % 

Protein 0,80 % 

Lemak  0,01 % 

Karbohidrat 82,4 % 

Serat Kasar 1,67 % 

Photo Scanning Electron Microscopic EDX di lakukan untuk melihat struktur komponen hidrokarbon 

dari ampas ela sagu asal Papua yang bias di konversi menjadi energy Bioetanol. 

 
Gambar 4 Photo SEM ED 

Hasil karakterisasi menunjukan bahwa ampas ela sagu mengandung 82.4% karbohidrat, sangat layak di 

proses sebagai bioethanol [5]. Ampas ela sagu di hidrolisasi menjadi glukosa dengan enzim a-amilase atau 

asam sulfat dan enzim amyloglukosa, kemudian glukosa di fermentasi dengan ragi (Saccharomyces) yang 

menghasilkan etanol melalui reaksi sebagai berikut.  

a - amylase 

(C₆ H₁₀ O₅) + H₂O → 2 (C₆H₁₂O₆)       (1) 

Pati      air     glucose  

Saccharomyces  

C₆H₁₂O₆ + 2 CO₂ → 2 C₂H₅OH  

Glucose   ethanol 

Setelah proses fermentasi selesai, bioetanol pun terbentuk, namum dengan kadar etanol yang masih rendah 

biasanya sekitar 30% kadar etanol [2].  
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Gambar 5 Proses Produksi Bioetanol Skala Lab. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Eksperimental desain Papua Clean Stove dilaksanakan untuk mengetahui fenomena nyala api adalah 

fenomena dimana ketika reaksi bahan bakar dan udara atmosfer di ruang bakar bercampur secara sempurna 

(stoikiometri) yaitu rasio antara bahan bakar dan udara atmosfer seimbang sehingga terjadi pembakaran 

sempurna dimana hasil eksperimen terlihat terjadi perubahan struktur nyala api dari turbulen ke laminar, 

perubahan tinggi api dari bentuk pool fire ke stabilitas nyala yang mana ditandai dengan api yang lebih stabil 

dan tidak fluktuatif yakni tidak lagi ada bahan bakar yang terbuang dan bertemu dengan udara panas 

sehingga menyebabkan pembakaran menjadi stabil[6]. Eksperimental set-up seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini.  
 

 
Gambar 6 Eksperimental Desaing Papua Clean Stove. 

Eksperimental Set-Up dilakukan untuk mengukur laju aliran bahan bakar, efisiensi pembakaran, 

stabilitas nyala api, temperature nyala api, fenomena pembakaran, mengukur laju pelepasan kalor (HRR) 

dan uji gas buang hasil pembakaran bioetanol ampas ela sagu menggunakan gas analyzer [7].  

Analisis Fenomena Pembakaran Bioetanol, hubungan antara waktu nyala dan Temperatur terhadap variasi 

kadar etanol dimanah Pengujian didapatkan lama waktu pemanasan untuk menghabiskan bahan bakar 
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sebanyak 100 ml. dimanah dari hasil pengujian pada Papua Clean Stove variasi jumlah jet hole 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16. Rata-rata waktu dari 792, 5 detik dengan bahan bakar 100 ml. Laju konsumsi bahan bakarnya 

adalah   

FC =  

  FC =   

  FC = 1.26 ml/detik 

Hasil uji yang dilakukan pada kompor bioetanol dengan variasi jumlah jet hole didapatkan efisiensi 

burner terbaik adalah 16 hole. 

 
Gambar 7 Eksperimen Papua Clean Stove. 

Pada Gambar 7, rancangan stove ini menggunakan efek mekanis yaitu prinsip venturi, sehingga 

atmospheric burner gas disebut juga dengan venturi burner gas. Pada kasus burner gas venturi, gas keluar 

dari jet hole di depan penyempitan dari hole burner. Perubahan fase Liqued Gas sudah bertekanan dan 

penyempitan semakin mempercepat sehingga menghasilkan vakum parsial dibelakang jet yang menyerap 

udara ke hole burner. Hasil penelitian Nilai kalor yang diuji ialah lower heating value (LHV) dari setiap 

sampel bioetanol. Pengujian dilakukan dengan metode ASTM D. 4809-09a.  
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Gambar 8 Grafik LHV terhadap konsentrasi bioetanol 
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Pada gambar 8, tersebut, kita dapat melihat bahwa LHV akan semakin tinggi pada konsentrasi bioetanol 

yang semakin tinggi. Hal tersebut tentu sesuai dengan ekspektasi awal, yakni bahwa pada larutan bioetanol-

air, yang merupakan bahan bakar ialah bioetanol. Dengan demikian, akan sangat wajar apabila pada satuan 

massa yang sama nilai LHV akan lebih tinggi pada konsentrasi yang lebih tinggi, oleh karena pada 

konsentrasi yang lebih tinggi, terdapat bioetanol yang lebih banyak dibandingkan pada konsentrasi yang 

lebih rendah.  

4. KESIMPULAN 

 Penelitian ini menghasilkan bahan bakar bioetanol dan teknologi tepat guna Papua Clean Stove yang 

dapat di manfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas rumah tangga di Papua.   
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