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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Warga Lampung kini amat disulitkan akibat langkanya bahan bakar minyak jenis

premium dan solar. Kelangkaan terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di

provinsi Lampung. Dari perbatasan Sumatera Selatan hingga memasuki kota

Bandar Lampung, SPBU kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kini

terpaksa mengantre berjam-jam untuk menunggu kedatangan bensin dan solar.

(Suara merdeka, 25 Juni 2011). Semakin banyaknya pengguna bahan bakar

minyak (BBM) saat ini mendorong pencarian sumber energi alternatif. Salah

satunya adalah air, yang begitu melimpah di muka bumi ini.

Teknologi untuk menghemat bahan bakar dengan pemanfaatan  air sebagai bahan

bakar alternatif suatu mesin (kendaraan) dapat dilakukan dengan elektrolisa dan

injeksi. Metode injeksi air (water injection) berfungsi menginjeksi air ke dalam

ruang bakar mesin melalui intake manifold dan dapat menghemat bahan bakar,

mengurangi polusi udara, dan meningkatkan daya mesin (Rahman, 2010).

Sementara metode elektrolisis menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Gas

hidrogen dari elektrolisis air biayanya mahal karena memakai arus besar untuk
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menghasilkan gas yang banyak dalam waktu yang lama (Harian Media Indonesia,

16 Juli 2008).

Salah satu energi alternatif yang sekarang mulai banyak diteliti ialah

pengembangan sumber energi yang berasal dari hasil elektrolisis air yang dikenal

dengan nama brown gas. Penelitian dan pengembangan sistem brown gas dari

elektrolisis air telah dilakukan oleh beberapa pihak. Yull Brown, seorang warga

negara Australia pada tahun 1974 telah mendapatkan paten dari hasil proses

elektrolisis air yang akhirnya menghasilkan gas H2 dan O2 yang sekarang disebut

brown gas, dimana gas tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan mesin

kendaraan. Pada tahun 1980 sampai 1998, Stanley Meyer seorang Amerika yang

berasal dari kota Ohio juga telah berhasil dan mendesain mobilnya tanpa

menggunakan bahan bakar minyak, melainkan dengan bahan bakar gas hidrogen

yang berasal dari air (Hidayatullah, 2008).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Egi Naratama (2011), penggunaan

brown gas sederhana (Elektroliser) pada motor diesel 4-langkah dapat

meningkatkan daya engkol sebesar 0,11345 kW (5,47%) dengan arus 10 Ampere

dan tegangan 12 Volt dan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik

engkol sebesar 0,00807 kg/kWh (6,32%) pada penggunaan elektroliser arus

5 Ampere dan tegangan 12 Volt. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tegangan

yang diberikan maka aliran elektron yang bergerak diantara anoda dan katoda

akan semakin cepat sehingga dapat mempercepat proses penguraian H2O menjadi

HHO.
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Dalam penelitian lain, Poempida Hidayatullah dan Futung Mustari (2008) telah

melakukan percobaan penggunaan perangkat brown gas (Elektroliser) pada mobil

Avanza keluaran tahun 2007 berbahan bakar premium dan Mitsubishi L-300

berbahan bakar solar. Pengujian dilakukan dengan test drive dari Jakarta Pusat

menuju Ciawi-Puncak dengan menempuh jarak sekitar 125,7 km, diperoleh hasil

sebagai berikut:

Kendaraan Estimasi beban Penumpang BBM Rasio BBM/Km

Avanza 400 kg 6 orang 6,955 lt 1 : 18,07

L-300 250 kg 2 orang 5,40 lt 1: 23,27

Dari penelitian tersebut juga diperoleh perbandingan tingkat efisiensi sebelum dan

sesudah alat elektroliser digunakan sebagai berikut:

Kendaraan Standar BBM Sesudah uji coba Penigkatan efisiensi

Avanza 1 : 13 1: 18,07 39,03%

L-300 1 : 12 1: 23,27 93,98%

Penggunaan elektrolite pada elektrolisa air berfungsi sebagai katalis yang dapat

meningkatkan produksi gas HHO, namun dengan penambahan elektrolit tersebut

akan menyebabkan elektroda lebih mudah terkorosi sehingga umur atau masa

pakai elektroda menjadi lebih pendek serta semakin besarnya daya listrik yang

dibutuhkan. Oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar pengaruh penambahan

elektrolit pada aquades terhadap gas HHO yang dihasilkan, masa pakai elektroda,

serta daya yang dibutuhkan. Proses elektrolisis dapat dipercepat juga dengan

melakukan pengujian terhadap variasi dimensi saluran penghubung antara
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elektroliser dan intake manifold sehingga diketahui seberapa banyak jumlah gas

HHO yang masuk ke dalam intake manifold.

Agar pengaplikasian elektroliser ini dapat meningkatkan prestasi mesin yang lebih

maksimal, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan tentang pengaruh penggunaan

perangkat brown gas (HHO) atau elektroliser terhadap prestasi mesin diesel

4-langkah dengan menggunakan variasi konsentrasi katalis dan dimensi saluran

penghubung antara elektroliser dan intake manifold. Sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi terhadap parameter prestasi mesin diesel 4-langkah dapat

diketahui secara lebih spesifik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan

perangkat brown gas terhadap prestasi mesin diesel 4-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh banyaknya konsentrasi katalis kalium hidroksida (KOH)

terhadap prestasi motor diesel 4-langkah.

2. Mengetahui pengaruh dimensi pada saluran penghubung antara elektroliser dan

intek manifold terhadap prestasi motor diesel 4-langkah.

3. Membandingkan penggunaan perangkat brown gas sederhana (elektroliser)

dengan tanpa menggunakan perangkat brown gas (elektroliser) di berbagai

variasi putaran mesin.
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C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang dibahas dibatasi pada :

1. Mesin yang digunakan adalah motor diesel 4-langkah 1 silinder yang terdapat

pada laboratorium motor bakar dan propulsi jurusan Teknik Mesin

Universitas Lampung.

2. Air yang digunakan dalam perangkat brown gas sederhana (elektroliser)

adalah Aquades.

3. Elektroliser yang digunakan adalah tabung tunggal dan tabung ganda.

4. Katalisator yang digunakan adalah kalium hidroksida (KOH).

5. Sumber arus dan tegangan pada elektroliser berasal dari ACCU mobil 12 Volt

dan 70 Ah.

6. Besar energi elektrolisis dan reaksi kimianya tidak dibahas.

7. Pengaruh penggunaan elektroliser terhadap gas buang hasil pembakaran tidak

dibahas.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan dari

penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam pengaplikasian

perangkat.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, prosedur perakitan,

prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada pengujian motor diesel

4-langkah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin disampaikan

dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


