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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis energi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia 

maupun Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi mencatat bahwa 

produksi minyak Nasional 0,9 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak 

Nasional 1,3 juta barel per hari. Sehingga per harinya Negara Indonesia 

mangalami devisit sekitar 0,4 juta barel per hari yang ditutupi dengan 

mengimpor minyak dari Timur Tengah (Antara News, 2011). Hal ini 

mengakibatkan krisis energi yang sangat hebat. 

 

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2010 

mencapai 76.907.127 (BPS, 2012a). Dengan jumlah kendaraan yang begitu 

banyak maka kebutuhan akan bahan bakar pun akan meningkat. Bahan bakar 

minyak (BBM) yang dipasok oleh pertamina ke SPBUpun tidak sangup 

menampung kebutuhan BBM yang diperlukan oleh kendaraan bermotor, 

akibatnya banyak sekali terjadi antrean yang begitu panjang yang terjadi di 

SPBU akibat kurangnya pasokan BBM. Selain itu yang tidak kalah 

pentingnya adalah tingkat polusi udara yang sangat tinggi yang diakibatkan 

oleh kendaraan bermotor. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia 

menjadi Negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ke tiga di dunia 
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(kompasiana, 2011). Perlu adanya solusi yang tepat dan efisien untuk 

menanggulangi permasalahan yang terjadi sekarang ini. 

 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menghemat bahan bakar 

sekarang ini adalah dengan memaksimalkan udara yang akan digunakan 

untuk proses pembakaran. Kondisi udara pembakaran yang masuk ke ruang 

bakar sangat berpengaruh dalam menghasilkan prestasi mesin yang 

tinggi.Udara lingkungan yang dihisap untuk proses pembakaran terdiri atas 

bermacam-macam gas seperti nitrogen, oksigen, uap air, karbon monoksida, 

karbon dioksida, dan gas-gas lain. Sementara gas yang dibutuhkan pada 

proses pembakaran adalah oksigen untuk membakar bahan bakar yang 

mengandung molekul karbon dan hidrogen (Wardono, 2004). Di alam bebas, 

jumlah molekul gas nitrogen memiliki jumlah terbesar ( 78% ) dibanding 

jumlah oksigen ( 21% ), sedang 1% lainnya adalah uap air dan kandungan gas 

lainnya. Hal ini jelas menggangu proses pembakaran karena nitrogen dan uap 

air akan mengambil panas di ruang bakar, yang menyebabkan pembakaran 

tidak sempurna. 

 

Agar pembakaran sempurna pada kendaraan bermotor dapat terjadi, maka 

diperlukan penyaring udara yang tidak hanya dapat menyaring partikel-

partikel debu ataupun kotoran-kotoran yang terlihat oleh mata tetapi juga 

dapat berfungsi sebagai adsorben yang dapat menyaring gas-gas yang tidak 

dibutuhkan pada proses pembakaran seperti nitrogen dan uap air agar dapat 

menghasilkan udara  pembakaran yang kaya oksigen. Salah satu penyaring 
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udara yang dapat digunakan adalah penyaring udara yang terbuat dari bahan 

yang dapat menyerap gas-gas tersebut seperti  zeolit atau karbon (arang). 

 

Karbon (arang aktif) mempunyai sifat yang mampu menyerap air dan 

nitrogen. Luas permukaan arang aktif berkisar antara 300-3500 m
2
/g dan ini 

berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif 

mempunyai sifat sebagai adsorben. karbon aktif dapat mengadsorpsi gas dan 

senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung 

pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif 

sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat arang aktif. Karbon aktif bersifat 

sangat aktif dan akan menyerap apa saja yang kontak dengan karbon tersebut. 

(http://www.purewatercare.com/karbon_aktif.php). 

 

Keberadaan air di dalam karbon berkaitan dengan sifat higroskopis dari 

arang, dimana umumnya arang memiliki sifat afinitas yang besar terhadap air. 

Arang aktif mampu menyerap uap air dalam jumlah yang sangat besar. Sifat 

yang sangat higroskopis inilah, sehingga arang aktif digunakan sebagai 

adsorben (Ikawati, 2002). 

 

Arang dapat diproduksi dari berbagai material, seperti kayu, tempurung 

kelapa, serbuk gergaji, dan sekam padi. Arang sekam (sekam padi) 

merupakan limbah hasil pertanian yang ketersediaannya sangat melimpah di 

Indonesia, khususnya di Sumatera dan Propinsi Lampung. Pada tahun 2011, 

Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung mencatat bahwa hasil produksi padi 

yang dihasilkan oleh Propinsi Lampung adalah sebanyak 2,94 juta ton padi. 

25 persen dari berat padi tersebut akan menjadi sekam padi, sehingga 

http://www.purewatercare.com/karbon_aktif.php
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produksi sekam padi di Propinsi Lampung adalah sebanyak 700.000 ton per 

tahun ( LDA, 2012 ). 

 

Arang aktif (arang sekam) memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam 

menarik air (Harian Suara Merdeka, 2002, Walker, 2011, dan Yunghans, 

2010), bahkan mampu juga menyerap Nitrogen (Wikipedia, 2012), sehingga 

proses pembakaran dapat berlangsung lebih baik. Kemampuan arang aktif ini 

dalam meningkatkan kualitas proses pembakaran juga telah dibuktikan oleh 

Siregar (2011). Dalam pengujian yang dilakukan oleh Siregar, pemanfaatan 

arang sekam pada sepeda motor mampu menghemat konsumsi bahan bakar 

sebesar 8,95 % pada pengujian stasioner putaran 1000 rpm dan menghemat 

42,1% pada pengujian road test kecepatan rata-rata 40 km/jam dengan jarak 

tempuh 5 km. Akan tetapi, pada pengujian Siregar ini, masih menggunakan 

aquades dalam pembuatan pelet arang sekam, kondisi aktivasi 150 
o
C – 1 

jam, dan komposisi campuran arang aktif (51%), tepung tapioka (11%), dan 

air aquades (38%).  Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji tentang pengaruh 

variasi jenis air, kondisi aktivasi, dan komposisi campuran untuk memperoleh 

nilai yang optimum. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan sekam padi sebagai adsorben yang mampu menghemat 

konsumsi bahan bakar dan mereduksi emisi gas buang. 
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2. Mengetahui metode karbonisasi yang baik dalam pembuatan arang sekam 

(menggunakan pembakaran di dalam tungku dan cara sangrai). 

3. mengetahui jenis air yang paling efisien digunakan sebagai komposisi 

dalam pembuatan pelet arang sekam.  

4. mendapatkan temperatur dan waktu aktivasi yang optimal. 

5. mendapatkan komposisi arang sekam, tapioka dan air yang terbaik. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah yang diberikan agar pembahasan dari hasil yang 

diperoleh lebih terarah adalah sebagai berikut : 

1. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini ialah sepeda motor bensin 4 

langkah (110 cc), kondisi standar pabrik, dan telah dilakukan tune up atau 

servis ringan rutin sebelum pengujian dilakukan. 

2. Diameter arang sekam padi yang diuji adalah sebesar 10 mm dengan 

ketebalan 3 mm. 

3. Pengujian performa motor bensin 4-langkah dilakukan dengan “Road 

Test” menggunakan parameter kecepatan, putaran mesin, akselerasi, 

waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar. 

4. Cara berkendara, termasuk perpindahan perseneling dan bukaan gas dalam 

kondisi yang sama. 

5. Proses pembuatan arang sekam padi dibuat dengan menggunakan dua cara 

yaitu : 

a.  dengan cara pembakaran yang menggunakan drum kiln berpengaduk 
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sebagai tempat pembakaran. Gas LPG digunakan sebagai sumber 

energi panas. 

b.  dengan cara di sangrai. Caranya, sekam padi diletakkan di atas wajan 

yang telah ditempatkan di atas kompor. Selanjutnya sekam disangrai 

sambil diaduk sampai menjadi arang. 

6. Nilai variasi komposisi campuran, jenis air dan kondisi aktivasi terbaik 

yang dipilih adalah nilai terbaik dari variabel pengujian yang telah 

ditentukan.  

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistem penulisan dari penelitian ini ialah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang motor bakar dan jenis-jenis motor 

bakar,proses pembakaran, parameter prestasi motor bensin 

4-langkah, sekam padi, arang aktif, cara dan metode 

pembuatan arang sekam, penyaringan air dengan zeolit 

dan filter udara. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, 

prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh 

pada pengujian motor bensin 4-langkah 110 cc. 

 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran 

yang ingin disampaikan dari penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


