
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia memproduksi minyak sekitar 800.000 barel per hari. 

Bandingkan dengan dua negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia 

yaitu Venezuela  yang memproduksi 2,73 juta barel per hari, dan Arab Saudi 

memproduksi sekitar 11,53 juta barel per hari. Dengan asumsi tingkat produksi 

cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis  sekitar 11 tahun ke 

depan. (KOMPAS.com, 2014) 

Krisis energi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Cadangan minyak di 

Indonesia semakin banyak dipertanyakan oleh banyak pihak. Ketua Umum 

Pusat Advokasi Studi Indonesia Muhammad Taufik Riyadhi mengatakan sudah 

banyak wacana dari pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi fosil. 

Sayangnya, namun belum ada upaya untuk mengimplementasi wacana-wacana 

tersebut. Wacana-wacana, saran dan anjuran dari akademisi dan LSM sudah 

banyak namun belum ada upaya pemerintah untuk mewujudkan wacana-

wacana tersebut, kata Taufik dalam acara Menelaah Kebijakan Energi Nasional 

2014-2017 di Universitas Indonesia, Senin (13/10). Taufik mengatakan banyak 

hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi cadangan minyak 

yang semakin sedikit.  
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Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan 

cadangan minyak bumi Indonesia hanya mempunyai 4,3 Miliar Barrel. Angka 

tersebut sangat rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, ekonomi 

dan kebutuhan transportasi (REPUBLIKA.CO.ID, 2014). Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan sumber minyak Indonesia 

hanya cukup untuk 12 tahun lagi. Sudirman menjelaskan jika negara tidak 

melakukan tindakan, maka dalam waktu 12 tahun lagi akan krisis minyak bumi 

di Indonesia. Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan penambahan 

eksplorasi di dalam negeri. Meski eksplorasi menjadi solusi untuk menghindari 

krisis energi, dalam pelaksanaannya menurut Sudirman sulit. Pasalnya sumber 

minyak tempatnya bergeser ke Indonesia Timur dan itu pun berada di laut 

dalam sampai ke paling dalam (TRIBUNNEWS.COM,2014) 

"Eksplorasi akan sangat mahal sekali. Tidak ada sumber minyak yang mudah 

digali lagi," ungkap Sudirman. Beban dan tugas berat akan dihadapi oleh 

pemerintah baru Jokowi – JK yang terpilih melalui hasil Pemilihan Umum 

Presiden pada Juli 2014. Mereka akan menghadapi pekerjaan rumah besar yang 

ditinggalkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan 

sektor energi. Saat ini, Indonesia sudah berada diambang krisis minyak. 

Cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia sudah tidak lagi memadai, 

hanya tersisa 14 %. Dalam tempo 30 tahun, cadangan minyak Indonesia telah 

merosot 68 %. Ini adalah penurunan cadangan minyak paling tajam dan cepat 

di Asia. Blok-blok besar yang selama ini menjadi andalan produksi minyak 

Indonesia semakin tua dengan tingkat produktivitas yang menurun dibeberapa 

tahun terahir ini (KOMPAS.com, 2014). 

http://www.tribunnews.com/tag/sudirman-said/
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Sebaliknya, konsumsi minyak Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan permintaan kendaraan 

baru. Di saat industri mengurangi ketergantungan pada BBM yang berharga 

mahal, sektor transportasi justru haus mengkonsumsi minyak. Bahkan, 

pertumbuhan konsumsi minyak dari sektor transportasi mencapai rata-rata 6% 

per tahun. Akibatnya, transportasi menjadi sektor paling dominan atau 

melebihi 75% konsumsi minyak Indonesia. Tren kenaikan konsumsi dan 

penurunan produksi minyak diperkirakan akan berlanjut pada lima tahun 

mendatang, saat pemerintah baru berkuasa. Peningkatan penjualan mobil 

sebesar 7% per tahun selama periode 2012 - 2018 menjadi pemicu utama 

peningkatan konsumsi BBM. 

Pada saat pemerintah baru berkuasa, Indonesia bukan hanya akan menjadi 

importir minyak berpengaruh. Laporan Wood Mackenzie pada 2013, bahkan 

memperkirakan Indonesia akan menjadi importir BBM terbesar di dunia pada 

2018 dan penyumbang defisit BBM terbesar di Asia Pasifik. Pada 2019, selisih 

antara konsumsi dan produksi minyak juga diperkirakan akan mencapai 1 juta 

barel per hari sehingga impor minyak dipastikan bakal meningkat. Karena itu, 

tantangan dan ancaman krisis minyak bakal dihadapi oleh  pemerintah baru. 

Beban berat akibat lonjakan impor minyak dan BBM akan kembali menjadi 

ancaman serius terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan 

devisa dan nilai tukar rupiah. Tren kenaikan konsumsi dan penurunan produksi 

minyak diperkirakan akan berlanjut pada lima tahun mendatang, saat 

pemerintah baru berkuasa ( Kata Data News, 2014 ). 
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Sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia semakin 

bertambah jumlahnya, seiring bertambahnya permintaan dari konsumen dan 

pasar. Bertambahnya volume kendaraan tentu saja membuat konsumsi akan 

bahan bakar minyak akan meningkat pula. Kebijakan pemerintah baru yang 

menaikkan harga bahan bakar minyak tidak berpengaruh pada konsumsi bahan 

bakar minyak, karena jumlah volume kendaraan justru semakin meningkat. 

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2011 

mencapai 85.601.351 (BPS,2013, dalam Hermawan,2014). 

Banyak hal telah dilakukan untuk menghemat bahan bakar minyak, sebagai 

solusi untuk mengurangi krisis energi, ada yang mengkonversi dari bahan 

bakar minyak ke bahan bakar gas, membuat bahan bakar alternatif sebagai 

pengganti minyak bumi, mengembangkan teknologi mesin dengan sistem 

injeksi untuk jenis kendaraan baru, dan masih banyak lagi upaya yang 

dilakukan sampai saat ini. Sebagai salah satu dari sekian banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk menghemat bahan bakar sekarang ini adalah dengan 

memaksimalkan udara yang akan digunakan dalam  proses pembakaran. 

Kinerja dari motor bakar ditentukan oleh beberapa faktor seperti putaran 

mesin, beban operasi, perbandingan udara-bahan bakar, dan komposisi udara 

pembakaran (Wardono, 2004).  

 

Faktor-faktor yang berperan pada kinerja motor bakar tersebut mempengaruhi 

proses pembakaran yang terjadi pada motor bakar. Didalam proses pembakaran 

dibutuhkan dua komponen utama yaitu bahan bakar dan udara, dimana kualitas 

campuran bahan bakar-udara menentukan baik atau tidaknya proses 
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pembakaran tersebut. Peningkatan kualitas proses pembakaran dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, salah satunya dengan memperbaiki komposisi udara 

yang digunakan dalam proses pembakaran dengan cara menyaring udara yang 

akan digunakan dalam proses pembakaran. Terdapat banyak gas-gas lain selain 

oksigen yang terkandung dalam udara, seperti gas nitrogen, hidrogen, uap air, 

karbon dioksida, dan lain-lain. Dengan diberi penyaring udara diharapkan 

kandungan gas selain oksigen yang ada dalam udara dapat diminimalkan 

sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih optimal. Akan tetapi 

penyaring udara konvensional hanya dapat menyaring partikel-partikel debu 

atau kotoran-kotoran saja. Oleh sebab itu, diperlukan saringan udara yang 

dapat menyaring gas nitrogen, uap air dan gas-gas lainnya agar udara yang 

akan digunakan dalam proses pembakaran kaya akan oksigen sehingga 

pembakaran yang terjadi lebih optimal dan lebih sempurna (Wardono, 2004 

dalamYandra, 2006). 

 

Fly ash merupakan salah satu jenis partikulat yang dapat diklasifikasikan 

dalam debu. Hal ini karena biasanya fly ash dipengaruhi oleh gaya gravitasi 

bumi. Abu terbang (fly ash) sebagai limbah PLTU berbahan bakar batu bara 

dikategorikan oleh Bapedal sebagai limbah berbahaya (B3). Sehubungan 

dengan meningkatnya jumlah pembangunan PLTU berbahan bakar batubara di 

Indonesia, maka jumlah limbah abu terbang juga akan meningkat (Dafi, 2009). 

Produksi abu terbang batubara (fly ash) didunia pada tahun 2000 diperkirakan 

berjumlah 349 milyar ton. Penyumbang produksi abu terbang batubara terbesar 

adalah sektor pembangkit listrik. Produksi abu terbang dari pembangkit listrik 
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di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 1,66 

milyar ton dan diperkirakan mencapai 2 milyar ton pada tahun 2006 (Majari 

Megazine, 2014). Di PLTU Tarahan yang memiliki 2 unit pembangkit 

berkapasitas 100 MW per unit menggunakan batu bara sebanyak 40 ton/jam 

per unit. Wardani SPR (2008) pada Pidato Pengukuhan Guru Besarnya 

menyampaikan bahwa dari pembakaran batu bara dihasilkan sekitar 5% 

polutan padat berupa abu (fly ash dan bottom ash), dimana sekitar 10-20% 

adalah bottom ash dan 80-90% fly ash dari total abu yang dihasilkan. Dengan 

demikian, berdasarkan pernyataan di atas, setiap harinya PLTU Tarahan 

menghasilkan fly ash sebanyak 5% x 80 ton/jam x 24 jam/hari x 80% = 76,8 

ton/hari. Artinya, semakin hari akan semakin besar lahan yang dibutuhkan 

sebagai tempat penumpukan limbah fly ash tersebut. Hal ini berbanding 

terbalik dengan pertumbuhan manusia yang terus meningkat yang berarti 

kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin tinggi. Selain itu, pencemaran 

lingkungan akibat limbah fly ash juga dapat menyebabkan berbagai penyakit 

gangguan saluran pernafasan seperti silikosis dan antrakosis (Dafi,2009, dalam 

Efendri, 2013).  

Komponen utama dari abu terbang batubara yag berasal dari pembangkit listrik 

adalah silikat (SiO2), alumina(Al2O3), dan besi oksida(Fe2O3), sisanya adalah 

karbon, kalsium, magnesium, dan belerang. Sifat kimia dari abu terbang 

batubara dipengaruhi oleh jenis batubara yan dibakar dan teknik penyimpanan 

serta penanganannya. Pembakaran batubara lignit dan sub/bituminous 

menghasilkan abu terbang dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak 

daripada bituminus. Namun, memiliki kandungan silika, alumina, dan karbon 
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yang lebih sedikit daripada bituminous. Abu terbang batubara terdiri dari 

butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga. Ukuran 

partikel abu terbang hasil pembakaran batubara bituminous lebih kecil dari 

0,075 mm (Dafi, 2009). 

Fly ash memiliki kemampuan untuk menyerap kandungan uap air (Tyler, 

2010), sehingga fly ash dapat digunakan sebagai adsorben untuk menyaring / 

menangkap kandungan uap air (H2O) yang ada dalam udara. Kemampuan fly 

ash dalam memperbaiki (meningkatkan) kualitas proses pembakaran telah 

dibuktikan oleh Rilham (2012). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rilham 

(2012), menggunakan fly ash bentuk pelet pada sepeda motor 4-langkah, 

diperoleh penghematan konsumsi bahan bakar sebesar 22,34% pada road test 

dan 19,56% pada uji stasioner putaran 5000 rpm.  

 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Rilham (2012), menggunakan fly ash 

bentuk pelet pada sepeda motor 4-langkah, diperoleh penghematan konsumsi 

bahan bakar sebesar 22,34% pada road test dan 19,56% pada uji stasioner 

putaran 5000 rpm. Dan Efendri (2013) menggunakan fly ash bentuk pelet 

dengan menggunakan variasi jenis air dan kondisi aktivasi yaitu pada 

temperatur 1500C, dan waktu aktivasi 1 jam serta air hasil perendaman zeolit 

dengan ini diperoleh penghematan bahan bakar pada road test sebesar 12,69% 

dan pada pengujian stasioner hingga 22,65% serta mempercepat akselerasi (0 - 

80 km/jam) sebesar 6,86%. Namun pada penelitian Rilham (2012) dan Efendri 

(2013), penggunaan fly ash hanya diaktivasi fisik dan menggunakan variasi air 

serta pengujiannya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor 4-langkah.               
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Oleh karna itu, peneliti telah melakukan penelitian tentang fly ash sebagai 

adsorben udara pembakaran untuk meningkatkan prestasi mesin pada motor 

diesel 4 langkah menggunakan fly ash pelet teraktivasi fisik dan kimia  (NaOH) 

dengan normalitas 0,25N; 0,50 N; dan 0,75N untuk meningkatkan prestasi 

mesin diesel 4 langkah dengan parameter kenaikan daya engkol, konsumsi 

bahan bakar, dan pemakaian bahan bakar spesifik.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan filter fly ash pelet terhadap prestasi mesin diesel 4 langkah 

berdasarkan: 

1. Variasi normalitas (0,25N; 0,50 N; dan 0,75N) 

2. Variasi massa (25 gram, 50 gram dan 75 gram) 

3. Variasi putaran mesin (1500 rpm, 2500 rpm, 3500 rpm) 

C.   Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini agar pembahasan dari 

hasil yang didapatkan lebih terarah, antara lain yaitu : 

1. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini ialah motor diesel 4 langkah 1 

silinder milik laboratorium  motor bakar  jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung. 

2. Fly ash yang digunakan adalah berasal dari PLTU Tarahan. 

3. Fly ash berbentuk pelet yang telah diaktivasi fisik dan (NaOH-fisik). 
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4. Alat yang digunakan untuk membuat fly ash pelet adalah alat yang masih 

sederhana yang masih menggunakan cetakan. Oleh sebab itu, besar 

tekanan pada saat pembuatan diabaikan. 

5. Penilaian peningkatan prestasi mesin dilihat berdasarkan pengaruh daya 

engkol dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

     

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 

Berisikan tentang motor bakar dan jenis-jenis motor bakar, proses 

pembakaran, parameter prestasi motor diesel 4-langkah, filter 

udara, fly ash, sifat fly ash, aktivasi fly ash, dan kegunaan fly ash, 

Zeolit. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, prosedur 

pengujian, dan diagram alir pengujian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada 

pengujian motor diesel 4-langkah. 
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BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

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

ingin disampaikan dari penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN   

 


