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ABSTRAKSI 

 

Bahan bakar menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini.Hampir dalam 
segala kegiatan sehari-hari sulit terlepas dari penggunaan bahan bakar. Untuk 
mengatasi semakin menipisnya bahan bakar fosil perlu dikembangkan penggunaan 
bahan bakar alternatif yang terbaharukan seperti methanol. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variasi diameter lubang burner terhadap karakteristik 
pembakaran pada kompor methanol. 

Variasi diameter lubang burner posisi zig-zag dengan jumlah lubang 12 dibagi 
menjadi tiga yaitu burner diameter lubang 3 mm, 5 mm dan 7 mm. pengujian diawali 
dengan instalasi rangkaian kompor dengan bahan bakar methanol yang terdiri dari 
tabung bahan bakar, selang plastik, katup pengatur ( keran ), burner dan beberapa alat 
ukur lainnya yang dirangkai dalam satu sistem. Dari tiga burner tersebut di teliti 
karakteristik pembakaran yang meliputi temperatur pembakaran 4 titik, waktu 
pendidihan 500 ml air dan konsumsi bahan bakar yang diperlukan selama pengujian 20 
menit dengan metode bolling test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi diameter lubang burner posisi zig-
zag  dengan jumlah lubang 12 berpengaruh terhadap karakteristik pembakaran yang 
dihasilkan oleh kompor methanol. Burner dengan diameter lubang 5 mm posisi zig-zag 
lebih baik dibanding dengan burner lainnya, karena memerlukan lebih sedikit bahan 
bakar yaitu 20 ml waktu yang cepat selama 10 menit untuk mendidihkan 500 ml air 
hingga mencapai titik didihnya dengan temperatur rata-rata yang dihasilkan 806   ºC. 
Kestabilan terbaik diperoleh pada burner dengan diameter lubang 7 mm posisi zig-zag 
dengan temperatur 590 ºC – 717 ºC.  

 

 

Kata kunci : Methanol, Diameter Lubang Burner Posisi Zig-zag, Temperatur, 
Waktu Pendidihan, Konsumsi Bahan Bakar. 
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