
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Fly Ash 

Fly ash batubara adalah material yang memiliki ukuran butiran yang halus 

berwarna keabu-abuan dan diperoleh dari hasil pembakaran batubara 

(Wardani, 2008). Pada pembakaran batubara dalam PLTU, terdapat limbah 

padat yaitu abu layang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Partikel abu yang 

terbawa gas buang disebut fly ash, sedangkan abu yang tertinggal dan 

dikeluarkan dari bawah tungku disebut bottom ash. Di Indonesia, produksi 

limbah abu dasar dan abu layang dari tahun ke tahun meningkat sebanding 

dengan konsumsi penggunaan batubara sebagai bahan baku pada industri 

PLTU (Harijono D, 2006, dalam Irwanto, 2010). 

 

Menurut Acosta, 2009, Abu terbang merupakan limbah padat hasil dari proses 

pembakaran di dalam furnace pada PLTU yang kemudian terbawa keluar oleh 

sisa-sisa pembakaran serta di tangkap dengan mengunakan elektrostatik 

precipitator. Fly ash merupakan residu mineral dalam butir halus yang 

dihasilkan dari pembakaran batu bara yang dihaluskan pada suatu pusat 

pembangkit listrik. Fly ash terdiri dari bahan inorganik yang terdapat di dalam 

batu bara yang telah mengalami fusi selama pembakarannya. Bahan ini 

memadat selama berada di dalam gas-gas buangan dan dikumpulkan 
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menggunakan presipitator elektrostatik. Karena partikel-partikel ini memadat 

selama tersuspensi di dalam gas gas buangan, maka  partikel-partikel fly ash 

umumnya berbentuk bulat. Partikel-partikel fly ash yang terkumpul pada 

presipitator elektrostatik biasanya berukuran (0.074 – 0.005 mm). Bahan ini 

terutama terdiri dari silikon dioksida (SiO2), aluminium oksida (Al2O3) dan 

besi oksida (Fe2O3).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fly ash Batubara (Wardani, 2008) 

 

Saat ini umumnya fly ash batubara digunakan dalam pabrik semen sebagai 

salah satu bahan campuran pembuat beton. Selain itu, sebenarnya abu terbang 

batubara memiliki berbagai kegunaan yang amat beragam: 

1. Penyusun beton untuk jalan dan bendungan 

2. Penimbun lahan bekas pertambangan 

3. Recovery magnetit, cenosphere, dan karbon 

4. Bahan baku keramik, gelas, batu bata, dan refraktori 

5. Bahan penggosok (polisher) 

6. Filler aspal, plastik, dan kertas 

7. Pengganti dan bahan baku semen 

8. Konversi menjadi zeolit dan adsorben 
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Konversi abu terbang batubara menjadi zeolit dan adsorben merupakan contoh 

pemanfaatan efektif dari abu terbang batubara. Keuntungan adsorben berbahan 

baku fly ash batubara adalah biayanya murah. Selain itu, adsorben ini dapat 

digunakan baik untuk pengolahan limbah gas maupun limbah cair (Marinda P, 

2008).  

 

Abu terbang batubara umumnya dibuang di landfill atau ditumpuk begitu saja 

di dalam area industri. Penumpukkan abu terbang batubara ini menimbulkan 

masalah bagi lingkungan. Hal ini yang menimbulkan masalah lingkungan dan 

kesehatan, karena fly ash hasil dari tempat pembakaran batubara dibuang 

sebagai timbunan. Fly ash dan bottom ash ini terdapat dalam jumlah yang 

cukup besar, sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan 

masalah lingkungan, seperti pencemaran udara, atau perairan, dan penurunan 

kualitas ekosistem. 

 

Salah satu penanganan lingkungan yang dapat diterapkan adalah 

memanfaatkan limbah fly ash untuk adsorbsi udara pembakaran dalam 

kendaraan bermotor belum bisa dimasyarakatkan secara optimal, karena 

berdasarkan PP. No. 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3), fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai 

limbah B3 karena terdapat kandungan oksida logam berat yang akan 

mengalami pelindihan secara alami dan mencemari lingkungan. Yang 

dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha 

dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun yang karena 

sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung 
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maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan 

hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.  

 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No 18 tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa 

pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh 

limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang dapat 

tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali. 

 

Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau 

kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang 

dihasilkannya itu secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa 

pengolahan terlebih dahulu.  

 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penelitian toxisitas abu batubara 

dilaksanakan secara menyeluruh dengan tujuan melihat lebih jauh pengaruh 

pemanfaatan abu batubara tersebut untuk kehidupan mahluk hidup dengan 

pendekatan secara biologi. Contoh abu limbah yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari PLTU yang berada di Sumatera dan Kalimantan. 

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam penelitian tersebut didapat kesimpulan 

bahwa keseluruhan uji hayati contoh abu batubara tersebut terhadap kutu air, 

ikan mas dan mencit memberikan hasil bahwa bahan-bahan uji tersebut relatif 

tidak berbahaya bagi mahluk hidup (Wardani, 2008). 
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2.1.1 Kandungan Fly Ash Batubara 

Fly ash batubara mengandung unsur kimia antara lain silika (SiO2), 

alumina (Al2O3), fero oksida (Fe2O3) dan kalsium oksida (CaO), juga 

mengandung unsur tambahan lain yaitu magnesium oksida (MgO), 

titanium oksida (TiO2), alkalin (Na2O dan K2O), sulfur trioksida 

(SO3), pospor oksida (P2O5) dan karbon. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisik, kimia dan teknis dari fly 

ash adalah tipe batubara, kemurnian batubara, tingkat penghancuran, 

tipe pemanasan dan operasi, metoda penyimpanan dan penimbunan 

(Wardani, 2008). 

  

Adapun komposisi kimia dan klasifikasinya seperti dapat dilihat pada  

Tabel 1. Komposisi dan Klasifikasi Fly Ash 

Komponen Bituminus Subbituminus Lignit 

SiO2 20-60 40-60 15-45 

Al2O3 5-35 20-30 20-25 

Fe2O3 10-40 4-10 4-15 

CaO 1-12 5-30 15-40 

MgO 0-5 1-6 3-10 

SO3 0-4 0-2 0-10 

Na2O 0-4 0-2 0-6 

K2O 0-3 0-4 0-4 

Sumber : Wardani, 2008 

Pembakaran batubara lignit dan subbituminous menghasilkan fly ash 

dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak daripada 

bituminus, namun memiliki kandungan silika, alumina, dan karbon 

yang lebih sedikit daripada bituminous. Fly ash batubara terdiri dari 

butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga. 

Ukuran partikel fly ash hasil pembakaran batubara bituminous lebih 
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kecil dari 0,075 mm. Kerapatan fly ash berkisar antara 2100 sampai 

3000 kg/m3 dan luas area spesifiknya antara 170 sampai 1000 m2/kg 

(Marinda P, 2008).  

 

2.1.2 Proses Pembentukan Fly Ash (Abu Terbang) 

Sistem pembakaran batubara umumnya terbagi 2 yakni sistem unggun 

terfluidakan (fluidized bed system) dan unggun tetap (fixed bed system 

atau grate system). Disamping itu terdapat system ke-3 yakni spouted 

bed system atau yang dikenal dengan unggun pancar. Fluidized bed 

system adalah sistem dimana udara ditiup dari bawah menggunakan ? 

sehingga benda padat di atasnya berkelakuan mirip fluida. Teknik 

fluidisasi dalam pembakaran batubara adalah teknik yang paling 

efisien dalam menghasilkan energi. Pasir atau corundum yang berlaku 

sebagai medium pemanas dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan 

biasanya dilakukan dengan minyak bakar. Setelah temperatur pasir 

mencapai temperatur bakar batubara (300oC) maka diumpankanlah 

batubara. Sistem ini menghasilkan abu terbang dan abu yang turun di 

bawah alat. Abu-abu tersebut disebut dengan fly ash dan bottom ash. 

Teknologi fluidized bed biasanya digunakan di PLTU (Dacosta, 2009).  

 

Komposisi fly ash dan bottom ash yang terbentuk dalam perbandingan 

berat adalah : (80-90%) berbanding (10-20%). Fixed bed system atau 

Grate system adalah teknik pembakaran dimana batubara berada di 

atas conveyor yang berjalan atau grate. Sistem ini kurang efisien 

karena batubara yang terbakar kurang sempurna atau dengan 
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perkataan lain masih ada karbon yang tersisa. Abu yang terbentuk 

terutama bottom ash masih memiliki kandungan kalori sekitar 3000 

kkal/kg. Di China, bottom ash digunakan sebagai bahan bakar untuk 

kerajinan besi (pandai besi). Teknologi Fixed bed system banyak 

digunakan pada industri tekstil sebagai pembangkit uap (steam 

generator). Komposisi fly ash dan bottom ash yang terbentuk dalam 

perbandingan berat adalah : (15-25%) berbanding (75-85%) 

(Koesnadi, 2008). 

 

2.1.3 Kemampuan Fly Ash 

Fly ash batubara memiliki kemampuan dapat menyerap air dan 

beberapa unsur hara sehingga dapat meningkatkan kualitas adsorbsi 

dengan baik (geology.com.cn, dalam Rilham, 2012). Selain itu fly ash 

batubara juga dapat digunakan sebagai adsorben berbagai macam zat-

zat polutan seperti SOx, CO, dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). 

Fly ash batubara juga digunakan dalam bahan cetakan pada industri 

pengecoran logam karena memiliki ukuran butir jauh lebih kecil 

daripada pasir cetak sehingga saat dibuat cetakan akan menghasilkan 

permukaan yang lebih halus (Prahasto dan Sugiyanto, 2007).  

 

2.2 Motor Bakar 

Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk 

mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi 

mekanis. Motor bakar pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu motor 

bensin dan motor diesel  (Wardono, 2007). 
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2.2.1 Motor bensin 

Motor bensin dapat juga disebut sebagai motor otto. Motor tersebut 

dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan 

bunga api listrik yang membakar campuran bahan bakar dan udara 

karena motor ini cenderung disebut spark ignition engine. Pembakaran 

bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya. Di dalam siklus otto 

(siklus ideal) pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas 

pada volume konstan. 

 

Motor bensin empat langkah adalah motor yang setiap satu kali 

pembakaran bahan bakar memerlukan 4 langkah dan 2 kali putaran 

poros engkol. Adapun prinsip kerja motor 4 langkah dapat dilihat pada 

(gambar 2) dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Gerakan Torak 4 langkah 

(Sumber : Heywood, 1988; dalam Afrizal R, 2011) 
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Untuk lebih jelasnya proses-proses yang terjadi pada motor bakar 

bensin 4-langkah dapat dijelaskan melalui siklus ideal dari siklus udara 

volume konstan seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram P-v dari siklus ideal motor bakar bensin 4-langkah 

(Sumber :Wardono, 2004; dalam Rilham, 2011) 

 

Adapun proses-proses pada siklus udara volume konstan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Proses 01 : Langkah hisap (Intake) 

Pada langkah hisap campuran udara-bahan bakar dari karburator 

terhisap masuk ke dalam silinder dengan bergeraknya piston ke 

bawah, dari TMA menuju TMB. Katup hisap pada posisi terbuka, 

sedang katup buang pada posisi tertutup. Di akhir langkah hisap, 

katup hisap tertutup secara otomatis. Fluida kerja dianggap sebagai 

gas ideal dengan kalor spesifik konstan. Proses dianggap 

berlangsung pada tekanan konstan. 
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b. 1) Proses 12 : Langkah kompresi (Compression) 

 Pada langkah kompresi katup hisap dan katup buang dalam 

keadaan tertutup. Selanjutnya piston bergerak ke atas, dari TMB 

menuju TMA. Akibatnya campuran udara-bahan bakar 

terkompresi. Proses kompresi ini menyebabkan terjadinya kenaikan 

temperatur dan tekanan campuran tersebut, karena volumenya 

semakin kecil. Campuran udara-bahan bakar terkompresi ini 

menjadi campuran yang sangat mudah terbakar. Proses kompresi 

ini dianggap berlangsung secara isentropik. 

2) Proses 23 : Langkah pembakaran volume konstan 

 Pada saat piston hampir mencapai TMA, loncatan nyala api listrik 

diantara kedua elektroda busi diberikan ke campuran udara-bahan 

bakar terkompresi sehingga sesaat kemudian campuran udara-

bahan bakar ini terbakar. Akibatnya terjadi kenaikan temperatur 

dan tekanan yang drastis. Kedua katup pada posisi tertutup. Proses 

ini dianggap sebagai proses pemasukan panas (kalor) pada volume 

konstan. 

 

c. Proses 34 : Langkah kerja/ekspansi (Expansion) 

 Kedua katup masih pada posisi tertutup. Gas pembakaran yang 

terjadi selanjutnya mampu mendorong piston untuk bergerak 

kembali dari TMA menuju TMB. Dengan bergeraknya piston 

menuju TMB, maka volume gas pembakaran di dalam silinder 

semakin bertambah, akibatnya temperatur dan tekanannya turun. 

Proses ekspansi ini dianggap berlangsung secara isentropik. 
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d. 1)  Proses 41 : Langkah buang volume konstan (Exhaust) 

 Saat piston telah mencapai TMB, katup buang telah terbuka secara 

otomatis sedangkan katup hisap masih pada posisi tertutup. 

Langkah ini dianggap sebagai langkah pelepasan kalor gas 

pembakaran yang terjadi pada volume konstan. 

  2)  Proses 10 : Langkah buang tekanan konstan 

Selanjutnya piston bergerak kembali dari TMB menuju TMA. Gas 

pembakaran didesak keluar melalui katup buang (saluran buang) 

dikarenakan bergeraknya piston menuju TMA. Langkah ini 

dianggap sebagai langkah pembuangan gas pembakaran pada 

tekanan konstan (Wardono, 2004). 

 

2.2.2 Motor diesel 

Motor diesel adalah motor pembakaran dalam (internal combustion 

engine) yang beroperasi dengan menggunakan minyak berat sebagai 

bahan bakar. Mesin diesel memiliki ciri utama yaitu pembakaran bahan 

bakar di dalam silinder berlangsung pada tekanan konstan, dimana gas 

yang dihisap merupakan udara murni. Pada waktu torak hampir 

mencapai titik TMA bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. 

Bahan bakar yang masuk kedalam silinder oleh injector terbakar 

bersama dengan udara oleh suhu kompresi yang tinggi (Maleev, 1995; 

dalam Ardianto P, 2010). 
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2.3 Proses Pembakaran 

Pembakaran adalah reaksi kimia antara komponen-komponen bahan bakar 

(Karbon dan hidrogen) dengan komponen udara (Oksigen) yang berlangsung 

sangat cepat, yang membutuhkan panas awal untuk menghasilkan panas yang 

jauh lebih besar sehingga menaikkan suhu dan tekanan gas pembakaran. 

Elemen mampu bakar atau Combustible yang utama adalah karbon dan 

oksigen. Sementara itu, Nitrogen adalah gas lembam dan tidak berpartisipasi 

dalam proses pembakaran. Selama proses pembakaran, butiran minyak bahan 

bakar menjadi elemen komponennya, yaitu hidrogen dan karbon, akan 

bergabung dengan oksigen untuk membentuk air, dan karbon bergabung 

dengan oksigen menjadi karbon dioksida. Kalau tidak cukup tersedia oksigen, 

maka sebagian dari karbon, akan bergabung dengan oksigen menjadi karbon 

monoksida. Akibat terbentuknya karbon monoksida, maka jumlah panas yang 

dihasilkan hanya 30 persen dari panas yang ditimbulkan oleh pembentukan 

karbon monoksida (Wardono, 2004). 

Reaksi pembakaran dapat dilihat di bawah ini: 

CxHy + (O2 + 3,773N2) → CO2 + H2O + N2 +CO + NOx + HC  

Keadaan yang penting untuk pembakaran yang efisien adalah gerakan yang 

cukup antara bahan bakar dan udara, artinya distribusi bahan bakar dan 

bercampurnya dengan udara harus bergantung pada gerakan udara yang 

disebut pusaran. Energi panas yang dilepaskan sebagai hasil proses 

pembakaran digunakan untuk menghasilkan daya motor bakar tersebut.  

 



19 
 

Secara lebih detail dapat dijelaskan bahwa proses pembakaran adalah proses 

oksidasi (penggabungan) antara molekul-molekul oksigen (‘O’) dengan 

molekul-molekul (partikel-partikel) bahan bakar yaitu karbon (‘C’) dan 

hidrogen (‘H’) untuk membentuk karbon dioksida (CO2) dan uap air (H2O) 

pada kondisi pembakaran sempurna. Disini proses pembentukan CO2 dan 

H2O hanya bisa terjadi apabila panas kompresi atau panas dari pemantik telah 

mampu memisah/memutuskan ikatan antar partikel oksigen (O-O) menjadi 

partikel ‘O’ dan ‘O’, dan juga mampu memutuskan ikatan antar partikel 

bahan bakar (C-H dan/atau C-C) menjadi partikel ‘C’ dan ‘H’ yang berdiri 

sendiri. Baru selanjutnya partikel ‘O’ dapat beroksidasi dengan partikel ‘C’ 

dan ‘H’ untuk membentuk CO2 dan H2O. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

proses oksidasi atau proses pembakaran antara udara dan bahan bakar tidak 

pernah akan terjadi apabila ikatan antar partikel oksigen dan ikatan antar 

partikel bahan bakar tidak diputus terlebih dahulu (Wardono, 2004). 

 

2.4 Parameter Prestasi Motor Bensin 4 – Langkah 

Prestasi mesin biasanya dinyatakan dengan efisiensi thermal,  th. Karena 

pada motor bakar 4 langkah selalu berhubungan dengan pemanfaatan energi 

panas/ kalor, maka efisiensi yang dikaji adalah efisiensi thermal. Efisiensi 

thermal adalah perbandingan energi (kerja/daya) yang berguna dengan 

energi yang diberikan. Prestasi mesin dapat juga dinyatakan dengan daya 

output dan pemakaian bahan bakar spesifik engkol yang dihasilkan mesin. 

Daya output engkol menunjukkan daya output yang berguna untuk 

menggerakkan sesuatu atau beban. Sedangkan pemakaian bahan bakar 
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spesifik engkol menunjukkan seberapa efisien suatu mesin menggunakan 

bahan bakar yang disuplai untuk menghasilkan kerja. Prestasi mesin sangat 

erat hubungannya dengan parameter operasi, besar kecilnya harga parameter 

operasi akan menentukan tinggi rendahnya prestasi mesin yang dihasilkan 

(Wardono, 2004). 

Untuk mengukur prestasi kendaraan bermotor bensin 4 langkah dalam 

aplikasinya diperlukan parameter sebagai berikut : 

1. Konsumsi bahan bakar, semakin sedikit konsumsi bahan bakar 

kendaraan bermotor bensin 4 – langkah, maka semakin tinggi 

prestasinya. 

2. Akselerasi, semakin tinggi tingkat akselerasi kendaraan bermotor 

bensin 4 langkah maka prestasinya semakin meningkat. 

3. Waktu tempuh, semakin singkat waktu tempuh yang diperlukan pada  

kendaraan bermotor bensin 4-langkah untuk mencapai jarak tertentu, 

maka semakin tinggi prestasinya. 

4. Putaran mesin, putaran mesin pada kondisi idle dapat menggambarkan 

normal atau tidaknya kondisi mesin. Perbedaan putaran mesin juga 

menggambarkan besarnya torsi yang dihasilkan. 

 

2.5 Filter Udara 

Filter atau saringan punya peran penting untuk menyaring kotoran agar tidak 

terbawa masuk ke karburator. Udara perlu disaring agar bebas dari debu, 

kotoran, atau uap air yang berlebihan. Apabila udara yang masuk ruang bakar 

masih kotor maka akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna dan 
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akibatnya suara mesin terdengar kasar, knalpot akan mengeluarkan asap tebal, 

dan tenaga kendaraan menjadi kurang maksimal. Selain itu, aliran udara yang 

memasuki ruang bakar akan mempengaruhi homogenitas pencampuran udara 

dan bahan bakar di dalam ruang bakar yang akan mempengaruhi kinerja 

pembakaran (Niwatana, 2010). Ada dua jenis filter udara, yaitu : 

a. Filter Udara Kertas 

Filter kertas terbuat dari kertas khusus yang memiliki pori-pori, pori pada 

filter kertas ukurannya lebih kecil dari pada filter busa sehingga lebih baik 

dalam menyaring udara.  

 

b. Filter Udara Busa 

Pori pada filter ini cukup besar sehingga kurang efektif bila dibandingkan 

dengan filter kertas. Sehingga perlu dilumuri oli supaya debu bisa 

tersaring dengan baik (Tafidefreez, 2012). 

 

2.6 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka dibuat dengan mengekstrak bagian umbi singkong. Proses 

ekstraksi umbi kayu relatif mudah, karena kandungan protein dan lemaknya 

yang rendah. Jika proses pembuatannya dilakukan dengan baik, pati yang 

dihasilkan akan berwarna putih bersih (Moorthy, 2004 dalam Rahman, 2007). 

Komponen utama tepung tapioka adalah Starch (pati) adalah karbohidrat 

kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak 

berbau.). Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, 

dalam komposisi yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras 

sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Pati digunakan sebagai 
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bahan yang digunakan untuk memekatkan makanan cair. Dalam industri, pati 

dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas dan tekstil, dan pada 

industri kosmetika (Rahman, 2007). 

 

Pomeranz (1991) dalam Rahman; 2007 menyatakan bahwa gelatinisasi 

merupakan proses pembengkakan granula pati ketika dipanaskan dalam 

media air. Granula pati tidak larut dalam air dingin, tetapi granula pati dapat 

mengembang dalam air panas. Mc Ready (1970); dalam Rilham (2012) 

menyatakan bahwa mekanisme gelatinisasi terjadi pada suhu 60 – 850 C yang 

mana pada temperatur inilah pati mengembang dan mengental dengan cepat 

dan pada saat itu tepung tapioka (pati) memiliki daya rekat yang cukup tinggi.   

 

 

 


