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Abstrak 
 
 Penggunaan methanol (CH3OH) sebagai energi alternatif khususnya untuk 
kendaraan bermotor perlu dikaji selain itu sebagai deversifikasi energi. Hal ini 
disebabkan oleh besarnya sumber energi tersebut di Indonesia. Methanol selain 
sumber energi yang dapat diperbaharui, juga merupakan energi yang bersih dan 
ramah lingkungan, sehingga methanol menjadi salah satu bahan bakar alternatif yang 
menjanjikan. Dalam penelitian ini dibahas tentang masalah teknis dengan penggunaan 
methanol sebagai bahan bakar seperti : perbandingan udara bahan bakar, nilai kalor, 
minimum temperatur nyala, stabilitas nyala dsb. Pengujian menggunakan perlatan 
unit pembakaran . Dari pengujian didapat kesimpulan karakteristik pembakaran 
Methanol menghasilkan efisiensi yang besar dan emisi gas buang yang rendah , serta 
distribusi nyala  api yang stabil dan merata. 
 
Kata kunci   :  Methanol, Bahan bakar alternatif. 
 
 
PENDAHULUAN  

 Dewasa ini pemakaian bahan bakar minyak cenderung meningkat, 

berdasarkan data Pertamina, kebutuhan nasional akan BBM tahun 2001/2002 

sebanyak  54.248.148 KL. Sedangkan cadangan minyak bumi makin menipis, untuk 

itu perlu adanya sumber energi lainnya untuk mensubtitusi BBM tersebut. Adapun 

bahan bakar alternatif yang paling menjanjikan saat ini adalah Liquefied Petroleum 

Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG) dan Methanol.  
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Dua jenis pertama juga merupakan produk dari penyulingan bahan bakar 

fosil sehingga juga tergantung pada cadangan minyak bumi, sedangkan methanol 

(methyl alcohol ) yang merupakan keluarga alkohol dengan salah satu atom 

hidrogennya diganti dengan OH radikal, adalah salah satu sumber energi yang dapat 

diproduksi selain dari gas alam, batu bara dapat juga dibuat dari biomasa dan sangat 

potensial sebagai bahan bakar alternatif. Selain bahan bakunya mudah dan banyak 

terdapat di Indonesia juga emisi gas buang yang dihasilkan relatif kecil. 

 Sehingga menarik untuk diteliti dalam rangka memanfaatkannya sebagai 

bahan bakar alternatif, serta pengkajian yang lebih mendalam untuk menentukan 

komposisi perbandingan udara-bahan bakar, agar didapat kinerja yang optimal. 

Methanol (CH3OH) merupakan cairan yang bersih, tidak berwarna, sangat mudah 

dipindahkan dan mudah terbakar (flammable), selain itu merupakan senyawa yang 

sangat polar dan pelarut yang sangat kuat. Titik bekunya adalah – 97,5 C dan pada 

kurva titik beku, larutan methanol–air memperlihatkan kegunaannya sebagai zat anti 

beku (antifreeze). 

 

PERALATAN PERCOBAAN DAN METODE  

 Dalam pengujian ini digunakan peralatan unit pembakaran, sedangkan untuk 

mengukur kecepatan nyala api (flame speed) digunakan pipa berdiameter         25,4 

mm (1 inchi), dan berdasarkan persamaan : 

  
∑=
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dimana Su adalah kecepatan nyala api yang tergantung dari jenis bahan bakar, kualitas 

campuran udara-bahan bakar, tekanan dan temperatur. Penelitian dilakukan dari 

parameter terkecil hingga terbesaar ( yang telah ditentukan). Kondisi yang dianggap 

konstan adalah tekanan udara luar standar (1 atm), kapasitas air pendingin 350 

gr/detik. Sedangkan Methanol yang dgunakan dalam percobaan ini dengan komposisi 

96 % CH3OH, dan nilai kalor (heating value) serta gravitasi (specific gravity) datanya 

didapat dari LEMIGAS. Komposisi bahan bakar (AFR) ditentukan sebesar 4,03 ; 5 ; 

6,53 ; 10 ; dan 12 yang akan menghasilkan nyala berbeda satu dengan lainnya, baik 

dalam panjang nyala, warna maupun besarnya. Untuk menganalisa gas buang 

digunakan gas analizer shingga didapat komposisi gas buang. Grafik 1 menunjukkan 
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pembentukan CO, sedangkan grafik 2 pembentukan Nox, grafik 3 menunjukkan 

pembentukan HC, dan gambar 1 memperlihatkan nyala api pembakaran methanol 

pada berbagai AFR. Grafik 4 menunjukkan effisiensi pembakaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan teori pembakaran, dimana pembakaran adalah reaksi kimia 

secara cepat antara bahan bakar dan oksigen (reaktan), pada tekanan dan temperatur 

tertentu dan menghasilkan panas. Akibat dari reaksi tersebut dikenal sebagai produk 

pembakaran. 

 Dari hasil percobaan pembakaran methanol menunjukkan pembentukan 

emisi CO adalah nol saat AFR stokiometri yang menunjukkan udara suplai cukup 

untuk merubah seluruh karbon menjadi CO2, dimana AFR stokiometri didapat 

persamaan berikut : 

 

Dengan demikian AFR stokiometri  

  bkbhudarastokio kgkgAF ./.46,6
32

97,28(14,7
==

 
 Sedangkan untuk AFR dibawah dan diatas AFR stokiometri pembentukan 

CO membesar, hal ini disebabkan udara yang diberikan tidak cukup untuk merubah 

seluruh karbon menjadi CO2 sehingga sebagian masih menjadi CO, sedangkan saat 

AFR diatas stokiometri waktu yang tersedia untuk membakar seluruh karbon menjadi 

CO2 tidak cukup. Sedangkan emisi HC terbentuk oleh karena adanya molekul-

molekul hidrogen dan karbon dalam bahan bakar tidak terbakar sempurna selama 

pembakaran berlangsung. Pembentukan HC naik saat AFR diatas stoikometri hal ini 

disebabkan karena waktu untuk pembakaran yang makin singkat dan temperatur yang 

lebih rendah sehingga jumlah bahan bakar yang tidak terbakar meningkat. 

 Pembentukan emisi NOx terbesar saat AFR terendah oleh karena waktu  

pembakaran yang lama dan kecepatan rambat nyala kecil. Pembentukan NOx 

CH3OH + 1,5 (O2 + 3,76 N2)  CO2 + 2H2O + 5,64 N2 
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dipengaruhi oleh temperatur operasi, tingkat kelebihan udara, dan waktu pembakaran. 

NOx hanya terbentuk pada temperatur tinggi dan selama reaksi berjalan lambat. 

 Dari pembakaran menghasilkan nyala yang relatif lebih kecil, lebih pendek 

lebih tenang dengan temperatur yang rendah, serta menghasilkan distribusi warna 

nyala yang lebih merata artinya temperaturnya lebih merata dan stabil sehingga 

efisiensi pembakaran besar, untuk AFR stokiometri. Demikian pula efisiensi 

mencapai tertinggi saat AFR stokiometri dan bila dikaitkan dengan data-data 

sebelumnya nampak pada kondisi ini emisi CO dan HC yang rendah. 

 

 

Grafik AFR vs Pembentukan CO
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Grafik 1. Pembentukan CO 

 

  

Tabel 1 Komposisi dan sifat-sifat Methanol 

NO Parameter  

1 Komposisi  96 % CH3OH 
2 Gravitasi spesifik 0,79 
3 Berat Molekul 32 kg/kmol 
4 Nilao kalor 24400 kJ/kg 
5 AFR Stokiometri 6,46 
6 Temp penyalaan minimum 426,67 K 
7 Kecepatan Nyala 0,43 m/dt 

untuk d = 25,4 mm 
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8 Batas nyal 
% vol campuran  : atas 
                              bawah 
AFR                    : atas 
                              Bawah 

 
36,5 % 
6,7 % 
13,92 
1,74 

9 Fase bahan bakar pada temp ruang Cair 
 

  

 

 

Grafik AFR vs Pembentukan NOx
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Grafik 2.  Pembentukan NOx 
 

 

Grafik AFR vs Pembentukan HC
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Grafik 3. Pembentukan HC 
 

 

 

Grafik AFR vs Effisiensi Pembakaran
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Grafik 4. Efeisiensi pembakaran Methanol 
 

 

Tabel 2. Karakteristik Nyala Methanol 

AFR Bentuk Ukuran Warna 

4,03 Asimetris, fluktuasi Besar, agak 
panjang 

Orange, inti biru muda 

5 Asimetris, fluktuasi 
bertambah 

Lebih besar, 
panjang 

Orange  
kekuningan, inti biru 

muda 
6,53 Asimetris, fluktuasi 

bertambah 
Tambah besar, 

panjang 
Kuning senburat biru   

inti biru besar 
10 Asimetris, fluktuasi     

makin besar 
Kecil, pendek Orange, inti biru besar 

campuran kuning 
12 Asimetris, fluktuasi     

makin besar 
Lebih pendek, lebih 

kecil 
Orange, inti biru muda 

campur kuning 
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Gambar 1. Nyala api pembakaran 

 

KESIMPULAN 



 8

 Methanol sebagai bahan bakar mempunyai prospek yang baik, selain dapat 

diperbaharui (renewable energy) juga memiliki karakteristik pembakaran dengan 

effisiensi yang besar juga emisi gas buang yang relatif kecil sehingga lebih ramah 

lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak lainnya. Hasil percobaan 

tersebut didapat dari peralatan laboratorium, sehingga perubahan / redesign dari ruang 

bakar, sistem pemasuk bahan bakar mungkin perlu untuk disesuaikan agar didapat 

penggunaan yang efisien apabila digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan. 
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