
A. LATAR BELAKANG 

a. Awal Munculnya ide/tema

Bagi setiap ibu rumah tangga, 

memasak merupakan kegiatan rutin 

yang biasa  dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan santapan / makan untuk 

anggota keluarganya, baik makan pagi, 

siang maupun sore.

Pemerintah telah memberi solusi / 

kebijakan dengan membagi-bagi 

kompor gas untuk masyarakat luas agar 

ibu rumah tangga merasa mudah dalam 

hal memasak.

Penulis menduga  bahwa sebagian 

besar masyarakat Indonesia hidup 

berada di pedesaan. Sementara, kayu 

bakar dan limbah masih sangat banyak 

di desa dan belum dimanfaatkan secara 

baik untuk bahan bakar.

Pada umumnya ibu rumah tangga 

merasa enggan  bila berurusan dengan 

kayu bakar sebagai bahan bakar untuk 

memasak, dengan alasan kayu bakar 

sulit menyala, kayu bakar mengeluar-

kan asap bila dibakar, perabot menjadi 

kotor karena jelaga yang ditimbulkan.

Alasan penulis memberi judul 

Kompor Blower Bahan Bakar Limbah, 

karena kompor ini dilengkapi blower 

atau kipas angin. Adapun bahan 

bakarnya menggunakan limbah yang 

terdiri dari kayu bakar, plastik-plastik 

bekas bungkus, minyak goreng bekas, 

oli bekas, sekam, dan lain-lain. 

Di pedesaan keberadaan limbah 

tersebut mudah didapatkan, sehingga 

dengan kompor blower ini diharapkan 

kebersihan lingkungan bisa terawat.

b. Persiapan Penuangan Ide

Persiapan pembuatan kompor 

blower ini pertama tama membuat 

desain yang diharapkan serta 

pengadaan bahan dan alat.

Bahan dan Alat:

Bahan yang digunakan adalah

1. seng dengan ketebalan 1 mm

2. blower/kipas angin

3. mor baut

Alat yang digunakan

1. gunting

2. gerinda listrik

3. boor listrik

4. las listrik/las titik
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B. PROSES PENCIPTAAN 

Kompor blower ini terdiri dari 

gabungan dua buah tabung seng 

dengan diameter berbeda yang disusun 

sejajar, tabung berdiameter lebih kecil 

berada di dalam tabung berdiameter 

besar. Sedang bagian atas ditutup 

menggunakan angsang.

Berikut ini langkah-langkah 

pembuatan kompor blower:

1. Menyiapkan seng dengan kete-

balan 1 mm

2. Menggunting seng dengan ukuran 
2 2(40 x 35) cm  dan (46 x 45) cm  . 

3. Melobangi pada lembar seng kecil 

(40x35) menggunakan boor listrik 

sesuai pola/garis dengan dia-

meter lobang 2 mm

4. Membentuk kedua lembar seng 

tersebut menjadi tabung. Bagian 

panjang sebagai tinggi tabung/ 

kompor.

5. Membaut/mengelas pada perte-

muan ujung dan pangkal seng 

tersebut sehingga menjadi 

tabung.

6. Membuat/membentuk seng 

menjadi balok dengan ukuran (12 
3x 12 x 33)cm  untuk cerobong 

tempat blower

7. Merakit ketiga komponen tersebut 

menjadi kompor.

8. Menyusun sistim kelistrikan untuk 

menyalakan blower.
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Bagan 1. Skema kecepatan blower

Gb.1. 
Tabung bagian luar

Gb. 2. 
Proses melubangi seng.

Gb. 3. 
Tabung bagian dalam

Gb. 4. 
Blower/kipas angin



C. UNSUR YANG DOMINAN 

Api adalah oksidasi cepat terha-

dap suatu material dalam proses 

pembakaran kiwiami, yang menghasil-

kan panas, cahaya, dan berbagai hasil 

reaksi kimia lainnya. Proses oksidasi 

yang lebih lambat seperti pengkaratan 

atau pencernaan tidak termasuk dalam 

definisi tersebut. Api berupa energi 

berintensitas yang bervariasi dan 

memiliki bentuk cahaya (dengan 

panjang gelombang juga di luar 

spektrum visual sehingga dapat tidak 

terlihat oleh mata manusia) dan panas 

yang juga dapat menimbulkan asap 

(Wik iped ia  bahasa  Indones ia ,  

ensiklopedia bebas).

Penulis terinspirasi pada saat 

memasak air menggunakan tungku 

(jawa: keren) dengan bahan bakar 

kayu. Agar api membesar, tungku harus 

ditiup menggunakan tabung bambu 

(jawa: semprong). Penulis menduga api 

pada tungku tersebut saat ditiup 

memperoleh kecukupan oksigen 

sehingga api menyala besar. Kompor 

blower ini dirancang menggunakan 

bahan bakar kayu/limbah seperti 

plastik, oli, minyak goreng, dan lain 

sebagainya. Kompor ini juga  dilengkapi  

blower  yang dipasang pada bagian 

bawah untuk memberi  kecukupan 

oksigen pada proses pembakaran. 

Kayu/limbah yang  dibakar biasanya 

mengeluarkan asap, tetapi pada 

kompor blower ini asap tidak keluar 

melainkan berubah menjadi api yang 

panas karena ada kecukupan oksigen 

tersebut. 

D. SPESIFIKASI

Tinggi kompor 46 cm, panjang 

cerobong blower 33 cm, diameter 

tabung luar 23 cm, dan diameter tabung 

tempat bahan bakar 14 cm. Sedang 

ukuran kipas (12 x 12) cm dengan daya 

18VA/220V, 50 Hz.

E. WAKTU YANG DIBUTUHKAN 

DAN ANGGARAN BIAYA

Waktu merancang sampai mem-

buat dibutuhkan 4 hari, yaitu pada 

tanggal 15 April 2011  sampai dengan 

18 April 2011. Anggaran biaya 

pembuatan kompor adalah  Rp 

150.000,00.

F. HASIL/CARA KERJA

Pertama kali kompor diisi bahan 

bakar berupa kayu bakar/sekam. 

Kemudian, di atasnya diperciki minyak 

tanah sedikit/kertas sebagai penyulut 

api pertama kali. Setelah api menyala 

kemudian blower dihidupkan pada 

posisi 2 ( kecepatan sedang), setelah 

api menyala cukup bagus baru alat 

pemasak ditaruh di atasnya. Besar 

kecilnya api diatur menggunakan 

sakelar dengan tiga pilihan: kecil, 

sedang, dan besar.

Hasil  eksperimen menunjukkan 

bahwa kompor blower ini dapat 

mendidihkan air dalam waktu 1,5 

menit/liter atau 40 liter/jam.

1521
Jurnal Riset Daerah Vol. X, No.2. Agustus 2011

Membuat Kompor Blower Bahan Bakar Limbah



G.  CARA KERJA

Alas dan celah antara dua tabung 

bagian atas pada Kompor Blower ini 

ditutup menggunakan seng, agar 

oksigen yang ditiupkan blower hanya 

melalui lobang-lobang kecil pada 

tabung tempat bahan bakar dan udara 

terfokus dari dalam tabung besar 

menuju ke pusat (tabung cecil tempat 

bahan bakar). Setelah bahan bakar 

terbakar bersamaan hembusan udara, 

apipun keluar secara vertikal melalui 

cerobong bagian atas.
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Gb. 5. 
Konstruksi jadi kompor blower.

Gb. 6. 
Kompor diisi material bahan bakar.

Gb. 7. 
Kompor dengan alat memasak di atasnya.

Gb. 8. 
Kompor saat digunakan untuk memasak



Prasodjo,C.M.,dkk, Belajar Elektronika jilid 2 (Untuk SMP kelas VIII),Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan,Tiga Serangkai,Solo,1982.

Antoni Idel, Drs.,dkk, Pintar Fisika SMP ( untuk kelas VII,VIII dan IX),Gitamedia 
Press,Surabaya.

Mundilarto,Drs. M.Pd.,dkk, Fisika Dasar I ( Modul 7 – 12), Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan,Proyek Peningkatan Mutu Guru SLTP Setara D-III,Jakarta,1995.

Ensiklopedi Bahasa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1523
Jurnal Riset Daerah Vol. X, No.2. Agustus 2011

Membuat Kompor Blower Bahan Bakar Limbah


