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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi  menentukan pertumbuhan dan lestarinya tata kehidupan, ekonomi, 

sosial, politik negara. Oleh karena itu, krisis energi adalah krisis komponen 

dasar tumbuh dan lestarinya tata kehidupan. Maka cara  menilai, 

menghargai dan mengelola adalah kunci dan jaminan bahwa tidak 

mengalami kerugian, kehancuran, dan kehilangan komponen-komponen 

dasar kehidupan. Kendaraan merupakan hal yang amat penting untuk 

dimiliki oleh manusia zaman sekarang agar dapat meningkatkan mobilitas 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Agar dapat meningkatkan mobilitas 

dengan baik, maka kendaraan yang digunakan harus dalam kondisi yang 

baik dan dapat bekerja secara optimal.  

 

Kemajuan teknologi telah membuat manusia melakukan pengembangan 

terhadap kemampuan dari sebuah mesin, sehingga mesin yang diciptakan 

nantinya dapat lebih efisien dari sebelumnya. Namun tanpa disadari 

pengembangan mesin tersebut berdampak buruk terhadap kelestarian dari 
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bahan bakar fosil terutama minyak bumi, karena tidak dapat dipungkiri 

bahan bakar minyak bumi masih menjadi bahan bakar atau sumber energi 

utama dan favorit penggerak mesin-mesin yang diciptakan manusia tersebut.  

 

Pertumbuhan kendaraan di Bandar Lampung menurut Abdul Waras S.I.K 

(Kasatlantas Polresta Bandar Lampung) cenderung meningkat dengan 

pertumbuhan rata-rata 40 persen. (Radar Lampung, 2011). Kendaraan 

bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang memerlukan mesin 

sebagai penggerak mulanya, baik untuk kendaraan roda dua maupun untuk 

kendaraan roda empat.  

 

Semakin bertambahnya kendaraan di Bandar Lampung  akan menambah 

pemakaian bahan bakar  yang besar. Sehingga menyebabkan tingkat 

pencemaran udara semakin tinggi. Bahan pencemar yang terutama terdapat 

didalam gas buang buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida 

(CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NOx) dan 

sulfur (SOx), dan partikulat debu termasuk timbel (PB). Kondisi udara 

pembakaran yang masuk ke ruang bakar sangat berpengaruh dalam 

menghasilkan prestasi mesin yang tinggi. Udara lingkungan yang dihisap 

masuk untuk proses pembakaran terdiri dari bermacam-macam gas, seperti 

nitrogen, oksigen, uap air, karbonmonoksida, karbondioksida, 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).  
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Penyaringan udara konvensional tidak dapat menyaring gas-gas pengganggu 

yang terkandung di dalam udara, namun hanya dapat menyaring partikel-

partikel debu atau kotoran-kotoran yang tampak oleh mata. Oleh karena itu, 

diperlukan saringan udara yang dapat menyaring nitrogen, uap air dan gas-

gas seperti NOx, SOx, CO, dan partikulat agar dapat menghasilkan udara 

pembakaran yang kaya oksigen (http://pustakailmiah.unila.ac.id, dalam 

Rilham, 2011).Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengurangi 

pencemaran udara adalah dengan penggunaan fly ash cangkang dan serabut 

kelapa sawit pada filter udara kendaraan bermotor. 

Fly ash dapat digunakan sebagai bahan dasar sintesis zeolit, karena 

komponen utamanya adalah SiO2 dan Al2O3 yang secara kimia sesuai 

dengan komponen zeolit (Sukandarrumidi, 2006). Abu layang dapat juga 

digunakan sebagai membran filtrasi dengan biaya yang murah (Jedidi, 

2009). Antara News (2008) juga melaporkan bahwa abu layang dapat 

mengurangi kadar air sehingga dapat menambah kekerasan beton. Pada 

penggunakan fly ash pelet menggunakan perekat yang dilakukan pada motor 

bensin 4-langkah diperkirakan hasil pengujian bisa menaikan tenaga mesin, 

hemat bahan bakar, kemudian uji emisi yang diperoleh akan lebih ramah 

lingkungan.Rilham,2011) 

 

Nilai unsur kimia Si dan Al yang terkandung dalam SiO2 dan Al2O3 pada fly 

ash batubara masing-masing sebesar 54,00 % dan 30,08 % 

(http://dafi017.blogspot.com), sehingga menghasilkan perbandingan sebesar 

1,79. Sedangkan pada fly ash cangkang dan serabut kelapa sawit masing-

http://pustakailmiah.unila.ac.id/
http://dafi017.blogspot.com/
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masing sebesar 43,6% dan 11,4% (Muhammad Kamil, 2002), sehingga 

mengahsilkan perbandingan sebesar 3,82. Hal tersebut membuktikan bahwa 

unsur senyawa dalam fly ash mempunyai sifat mengikat molekul dalam 

udara bebas terutama uap air. Perbandingan SiO2 dan Al2O3 di bawah angka 

5 akan semakin baik menyerap kadar uap air dalam udara sekitar. 

 

Fly ash memiliki pori-pori yang besar dari beberapa partikel dimana dapat 

menyerap air dan menghasilkan konsumsi air yang banyak pada beton 

(Cheerarot, 2008). Disamping itu Fly ash dapat menyerap air yang 

digunakan dalam pencampuran beton, menciptakan campuran halus yang 

mengering dengan kekuatan lebih besar dari beton normal 

(www.ehow.co.uk). Dalam penelitian lainnya, fly ash dapat menyerap air 

dan beberapa unsur hara sehingga dapat meningkatkan kualitas dengan baik 

(www.geology.com.cn). 

 

Penelitian yang sebelumnya, dengan menggunakan  fly ash batubara mampu 

mengurangi konsumsi bahan bakar sebanyak 15,12% pada kondisi stasioner, 

dan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 15,95% dalam road test 

sejauh 5 km (Rilham, 2012).  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan adanya kemiripan sifat antara fly 

ash Batubara dengan fly ash kelapa sawit, oleh karena itu penulis ingin 

mengkaji pengaruh arang tempurung kelapa yang dibentuk seperti tablet 

dengan bantuan perekat  pada sepeda motor bensin 4 langkah terhadap 

http://www.ehow.co.uk/
http://www.geology.com.cn/
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prestasi mesin. Variasi penggunaan fly ash cangkang dan serabut kelapa 

sawit hanya pada jumlah massa fly ash pelet yang digunakan dalam filter 

udara, sedangkan untuk penggunaan variasi temperatur aktivasi, variasi 

komposisi dalam campuran fly ash pelet dan variasi jenis air campuran 

belum dilakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji 

pengaruh, variasi temperatur aktivasi, komposisi pelet dan jenis air dalam 

campuran  fly ash bentuk pelet pada sepeda motor bensin 4-langkah. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh  fly ash  kelapa 

sawit terhadap  prestasi mesin sepeda motor bensin 4-langkah, dengan 

variasi: 

 Massa pelet  

 Temperatur aktivasi fisik 

 Komposisi Campuran (fly ash, air, tapioka) 

 Jenis air campuran yang digunakan  

Yaitu untuk: 

1. Mengetahui pengaruh pemakaian fly ash pelet terhadap konsumsi 

bahan bakar  dalam keadaan stasioner  dan akselerasi. 

2. Mengetahui pengaruh variasi berat fly ash  terhadap emisi gas 

buang 

 3. Mengetahui tingkat polutan dari hasil sisa pembakaran yang dihasil 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar pembahasan dari hasil yang didapatkan 

lebih terarah. Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, 

yaitu : 

1. Mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepeda motor bensin 

4 langkah (115 cc) tahun 2010, kondisi mesin baik dan telah dilakukan 

tune-up / servis rutin sebelum pengujian dilakukan.  

2. Fly ash yang digunakan adalah berasal dari PTPN VII Unit Usaha 

Bekri.  

3. Fly ash berbentuk pelet yang telah diaktivasi fisik. 

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 hanya berdasarkan konsumsi 

bahan bakar, acceleration, dan emisi gas buang. 

  

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I   :PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

hipotesa, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II   :TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisikan tentang motor bensin 4-langkah, sistem 

karburator, teori pembakaran, parameter prestasi motor 

bakar, fly ash, sifat fly ash, dan kegunaan fly ash. 

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 bensin 4-langkah 115 cc. 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran 

yang ingin disampaikan dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


