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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 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, 2004). 

 

2.1.1.Motor Bensin  

Mesin bensin atau mesin Otto dari Nikolaus Otto adalah sebuah tipe mesin 

pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran, 

dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis. 

Pada mesin bensin, pada umumnya udara dan bahan bakar dicampur 

sebelum masuk ke ruang bakar, sebagian kecil mesin bensin modern 

mengaplikasikan injeksi bahan bakar langsung ke silinder ruang bakar 

termasuk mesin bensin 2 tak untuk mendapatkan emisi gas buang yang 

ramah lingkungan. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh 

karburator atau sistem injeksi, keduanya mengalami perkembangan dari 
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sistem manual sampai dengan penambahan sensor-sensor elektronik. Sistem 

injeksi bahan bakar di motor Otto terjadi di luar silinder, tujuannya untuk 

mencampur udara dengan bahan bakar seproporsional mungkin. 

(wikipedia.org/wiki/Mesin_bensin,2012) 

Mesin empat tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus 

pembakaran terjadi empat langkah piston. Sekarang ini, mesin pembakaran 

dalam pada mobil, sepeda motor, truk, kapal, alat berat, dan sebagainya, 

umumnya menggunakan siklus empat langkah. Empat langkah tersebut 

meliputi, langkah hisap (pemasukan), kompresi, tenaga, dan langkah buang 

yang secara keseluruhan memerlukan dua putaran poros engkol (crankshaft) 

per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. 

 

Gambar 1. Prinsip kerja motor 4 langkah 
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Gambar 2. Diagram P-v dari siklus ideal motor bakar bensin 4-langkah 

(http://erwin-saragih.blogspot.com/). 

 Keterangan mengenai proses-proses pada siklus udara volume konstan 

dapat dijelaskan sebagai berikut (Wardono, 2004): 

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. 

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 
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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. 

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 
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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.  

 

2.1.2. Motor Diesel 

Motor diesel memiliki ciri utama yaitu pembakaran bahan bakar di dalam 

silinder berlangsung pada tekanan konstan, dimana gas yang dihisap pada 

langkah hisap yang merupakan udara murni tersebut berada di dalam 

silinder pada waktu piston berada di titik mati atas. Bahan bakar yang 

masuk kedalam silinder oleh injector terbakar bersama dengan udara oleh 

suhu kompresi yang tinggi. 

 

2.2  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 hidrogen dan 



13 
 

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 sebagaimana ditunjukkan oleh reaksi kimia berikut 

(Wardono, 2004). 

reaksi cukup oksigen: kJCOOC 5,39322  ,  ... (1) 

reaksi kurang oksigen: kJCOOC 5,11022

1  .  ... (2) 

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. 

Reaksi pembakaran dapat diliat di bawah ini : 

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

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 
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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).  

Zat-zat pencemar udara dari hasil pembakaran dalam gas buang yaitu 

senyawa HC, CO, dan CO
2. 

 

2.2.1. Karbon monoksida (CO)  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa karbon monoksida (CO) 

sebagai gas yang cukup banyak terdapat di udara, dimana gas ini terbentuk 

akibat adanya suatu pembakaran yang tidak sempurna. Gas karbon 

monoksida  mempunyai ciri yang tidak berbau, tidak terasa, serta tidak 

berwarna. Kendaraan bermotor memberi andil yang besar dalam 

peningkatan kadar CO yang membahayakan. Di dalam semua polutan 

udara maka CO adalah pencemar yang paling utama. Percampuran yang 

baik antara udara dan bahan bakar terutama yang terjadi pada mesin-mesin 
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yang menggunakan Turbocharger merupakan salah satu strategi untuk 

meminimalkan emisi CO. Semakin kecil kadar CO semakin sempurna 

proses pembakarannya dan bensin semakin irit, ini menunjukan bagaimana 

bahan bakar dan udara tercampur dan terbakar. Semakin tinggi kadar CO 

semakin boros bensinnya, ini menunjukan kurangnya udara dalam 

campuran. 

 

Kendaraan bermotor 4 tak untuk tahun pembuatan 2010 ke bawah, standar 

kandungan CO harus dibawah 5,5 %. Sementara untuk motor 4-tak tahun 

pembuatan di atas 2010 harus memenuhi syarat kadar emisi gas buangnya 

CO
 
dibawah  4,5 %(KLH, 2006). 

 

2.2.2. Hidrokarbon (HC)  

 

Bensin adalah senyawa hidrokarbon, jadi setiap HC yang didapat di gas 

buang kendaraan menunjukkan adanya bensin yang tidak terbakar dan 

terbuang bersama sisa pembakaran. Apabila suatu senyawa hidrokarbon 

terbakar sempurna (bereaksi dengan oksigen) maka hasil reaksi 

pembakaran tersebut adalah karbondioksida (CO
2
) dan air (H

2
O). 

Hidrokarbon (HC) merupakan gas yang tidak begitu merugikan manusia, 

akan tetapi merupakan penyebab terjadinya kabut campuran asap (smog). 

Pancaran hidrokarbon yang terdapat pada gas buang berbentuk gasoline 

yang tidak terbakar. Hidrokarbon terdapat pada proses penguapan bahan 
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bakar pada tangki, karburator, serta kebocoran gas yang melalui celah 

antara silinder dan torak yang masuk ke dalam poros engkol yang biasa 

disebut blow by gases (gas lalu).  Semakin kecil kadar HC pembakaran itu 

akan semakin sempurna, ini menunjukan sedikitnya bahan bakar yang 

terbuang. Semakin tinggi kadar HC semakin banyak sisa bahan bakar (gas 

yang tidak terbakar setelah gagal pengapian) yang terbuang pada proses 

pembakaran, dan banyak bahan bakar yang terbuang percuma.  

 

Kendaraan bermotor 4 tak untuk tahun pembuatan 2010 ke bawah standar 

kandungan hidrocarbon (HC) maksimal 2.400 ppm. Sementara untuk 

motor 4-tak tahun pembuatan di atas 2010 harus memenuhi syarat kadar 

emisi gas buangnya hydrocarbon (HC) maksimal 2.000 ppm (KLH, 2006). 

 

2.2.3. Karbondioksida (CO
2
) 

 

Konsentrasi CO
2 

menunjukkan secara langsung status proses pembakaran 

di ruang bakar. Semakin tinggi maka semakin baik. Saat AFR berada di 

angka ideal, emisi CO
2 

berkisar antara 12% sampai 15%. Apabila AFR 

terlalu kurus atau terlalu kaya, maka emisi CO
2 

akan turun secara drastis. 

Apabila CO
2 

berada dibawah 12%, maka dilihat emisi lainnya yang 

menunjukkan apakah AFR terlalu kaya atau terlalu kurus. Perlu diingat 

bahwa sumber dari CO
2 

ini hanya ruang baka. Apabila CO
2 

terlalu rendah 

tapi CO dan HC normal, menunjukkan adanya kebocoran exhaust pipe. 



17 
 

Semakin tinggi kadar CO
2 

semakin sempurna pembakarannya dan semakin 

bagus akselerasinya. Semakin rendah kadar CO
2 

ini menandakan kerak 

diblok mesin sudah pekat dan harus di overhoul engine. 

 

Kendaraan bermotor 4 tak untuk tahun pembuatan 2010 ke bawah, standar 

kandungan CO
2 harus dibawah 5,5 %. Sementara untuk motor 4-tak tahun 

pembuatan di atas 2010 harus memenuhi syarat kadar emisi gas buangnya 

CO
2 

dibawah  4,5 %(KLH, 2006) 

  

2.3  Saringan Udara (Air Filter) 

 

 

 

 

Gambar 3. Saringan udara 

 

Air filter atau filter udara berfungsi untuk menyaring udara sebelum 

memasuki ruang bakar atau sebelum memasuki karburator (pada motor 

bensin). Filter udara sangat diperlukan terlebih lagi dalam kondisi yang 

udaranya banyak mengandung debu dan pasir, misalnya di tempat pekerjaan 

batu dan pertambangan atau dijalan raya yang padat lalu lintas. 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 
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yang tidak sempurna dan 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 (Alfianto, 2006 dalam Hartono, 

2008). Dengan demikian saringan udara (filter) hanya berguna untuk 

menangkap partikel-partikel kasar seperti debu dan kotoran. Akan tetapi gas-

gas yang terkandung di dalam udara seperti nitrogen, oksigen, uap air, dan 

gas-gas lainnya yang berukuran nanometer )10( 9 m
masih dapat lolos dari 

filter tersebut.  

 

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 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 
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tinggi rendahnya prestasi mesin yang dihasilkan (Wardono, 2004). Untuk 

mengukur prestasi kendaraan bermotor bensin 4 langkah dalam aplikasinya 

diperlukan parameter sebagai berikut : (Niwatana, 2010) 

 

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  Adsorpsi  

Adsorpsi adalah suatu akibat dari medan gaya pada permukaan padatan 

(adsorben) yang menarik molekul-molekul gas atau cair (adsorbat). Menurut 

Reynold (1982), adsorpsi adalah suatu proses dimana suatu partikel 

menempel pada suatu permukaan akibat dari adanya perbedaan muatan lemah 

diantara kedua benda, sehingga akhirnya akan membentuk suatu lapisan tipis 

partikel-partikel halus pada permukaan tersebut. Adapun mekanisme 

penyerapan adalah sebagai berikut: 
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1. Molekul adsorbat berpindah menuju lapisan terluar dari adsorben. 

2. Karbon aktif dalam kesatuan kelompok mempunyai luas permukaan pori 

yang besar sehingga dapat mengadakan penyerapan terhadap adsorbat. 

3. Sebagian adsorbat ada yang teradsorpsi di permukaan luar, tetapi sebagian   

besar teradsorpsi di dalam pori-pori adsorben dengan cara difusi. 

4. Bila kapasitas adsorpsi masih sangat besar, sebagian besar molekul 

adsorbat akan teradsorpsi dan terikat di permukaan. Tetapi bila permukaan 

pori adsorben sudah jenuh dengan adsorbat maka akan terjadi dua 

kemungkinan, yaitu terbentuk lapisan adsorpsi kedua, ketiga dan 

seterusnya dan tidak terbentuk lapisan adsorpsi kedua, ketiga dan 

seterusnya sehingga adsorbat yang belum teradsorpsi akan terus berdifusi 

keluar pori. (Reynold, 1982 dalam skripsi Rakhmad afrizal ) 

Adsorpsi gas oleh zat padat ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Adsorpsi bersifat selektif, artinya suatu adsorben dapat menyerap suatu gas 

dalam jumlah besar, tetapi menyerap gas-gas lain dalam jumlah yang lebih 

kecil. 

2. Adsorpsi terjadi sangat cepat, yaitu kecepatan adsorpsinya semakin 

berkurang dengan semakin banyaknya gas yang diserap. 

3. Adsorpsi tergantung pada luas permukaan adsorben, semakin porus 

adsorben maka semakin besar daya adsorpsinya. 

4. Jumlah gas yang diadsorpsi persatuan berat adsorben tergantung pada  

tekanan parsial (partial presure) gas, maka semakin besar tekanan maka 

semakin banyak gas diserap. 
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Proses awal kontaminan gas berkontak dengan adsorben pada bagian paling 

atas dari kolom adsorpsi. Adsorbat makin lama makin diserap sejalan 

dengan mengalirnya gas tersebut kebawah melewati kolom. Panjang dari 

daerah dalam kolom dimana molekul adsorbat diserap disebut zone adsorpsi 

(Reynold, 1982). Kontaminan gas yang telah melewati zona adsorpsi 

mempunyai konsentrasi nol, tetapi karena adanya faktor keseimbangan dan 

faktor kinetik, beberapa kontaminan gas dengan konsentrasi rendah akan 

lolos di dalam effluen. Bagian atas adsorben menjadi jenuh oleh adsorbat 

dan zona adsorpsi bergeser ke bagian bawah. Akhirnya tepi bawah zona 

adsorpsi menyentuh dasar kolom dan konsentrasi effluent mulai naik 

(jenuh). Waktu dimana zona adsorpsi menyentuh dasar kolom dan 

konsentrasi effluent mulai naik disebut sebagai waktu jenuh. Kapasitas 

adsorben dalam kolom akan jenuh seiring dengan bertambahnya waktu. 

 

2.6. Kelapa Sawit  

Kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, kelapa sawit adalah tanaman 

yang berasal dari daerah hutan tropis di Afrika Barat. Tanaman kelapa sawit 

itu sendiri berada di Indonesia pada tahun 1848 didatangkan oleh 

pemerintahan Hindia-Belanda dan untuk pertama kalinya tanaman ini 

ditanam di perkebunan raya bogor dan mulai di tanam di Sumatera Utara 

pada tahun 1870-an di daerah Deli. Pada awalnya jenis kelapa sawit yang 

ditanam adalah jenis dura yang induknya ada di Bogor dan di kembangkan di 

Deli. Saat ini kelapa sawit berkembang pesat yang akhirnya menjadi salah 
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satu komoditi perkebunan yang diandalkan oleh Sumatera Utara khususnya 

Indonesia. 

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, 

minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Bagian yang paling populer 

darikelapa sawit ini adalah buah. Bagian dari buah kelapa sawit ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Eksoskrap, bagian kulit buah kemerahan dan licin 

2. Mesoskrap, ini adalah serabut buah 

3. Endoskrap, ini merupakan cangkang pelindung inti 

4. Inti sawit (biji) 

Dari hasil proses pembuatan Crude Palm Oil (CPO) maka akan dihasilkan 

limbah padat diantaranya serabut buah dan cangkang kelapa sawit itu sendiri, 

namun ini tidak menjadi masalah bagi Pabrik Kelapa sawit (PKS) karena 

limbah ini akan menjadi bahan bakar daripada boiler. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kelapa Sawit dan Hasilnya 
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Kelapa sawit memiliki banyak jenis, berdasarkan ketebalan cangkangnya 

kelapa sawit dibagi menjadi: 

1. Dura 

2. Psifera 

3. Tenera 

 

Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga 

dianggap memperpendek umur mesin pengolah namun biasanya tandan 

buahnya besar-besar dan kandungan minyak pertandannya berkisar 18%. 

Pisifera buahnya tidak memiliki cangkang namun bunga betinanya steril 

sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Tenera adalah persilangan antara 

induk Dura dan Pisifera. Jenisini dianggap bibit unggul sebab melengkapi 

kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang buah tipis namun 

bunga betinanya tetap fertil. Beberapa tenera unggul persentase daging 

perbuahnya dapat mencapai 90% dan kandungan minyak pertandannya dapat 

mencapai 28%, dan pada penelitian ini berdasarkan keterangan Pabrik Kelapa 

Sawit Padang Brahrang PTPN II , jenis kelapa sawit yang ditanam adalah 

jenis tenera. (id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit) 

 

2.7. Boiler  

 

Boiler atau dikenal sebagai ketel uap adalah sebuah bejana yang dipergunakan 

sebagai tempat memproduksi uap (steam), dimana bejana ini berisi bahan bakar 

dari limbah agrikultur ataupun pertambangan, dalam hal ini pada Pabrik 
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Kelapa Sawit (PKS) menggunakan bahan bakar boiler adalah cangkang dan 

serat buah kelapa sawit. Boiler atau ketel uap adalah pembangkit uap yang 

terdiri atas dua bagian utama yaitu: 

 

1. Furnance atau Tungku Pembakaran 

Dimana berfungsi sebagai tempat bahan bakar yang akan menjadi penyedia 

panas. 

2. Tabung Air Boiler 

Yakni suatu alat dimana panas mengubah air menjadi uap. Uap atau cairan 

panas itu nantinya akan di sirkulasikan keluar dari boiler untuk digunakan 

dalam bermacam-macam proses yang memerlukan panas. 

Adapun gambar daripada boiler tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Boiler 

Cangkang dan serat buah kelapa sawit yang akan dibakar dimasukan melalui 

hopper ke chain grate stoker, semacam conveyor yang kemudian masuk ke 
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furnance (tungku pembakaran) dengan kecepatan tertentu. Emisi panas yang 

dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk mengkonversi air umpan didalam pipa 

menjadi uap, dan uap inilah yang dipakai untuk memanaskan/merebus Tandan 

Buah Segar (TBS) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ataupun ekstraksi minyak sawit. 

Cangkang dan serat buah sawit yang sudah terbakar akan menghasilkan sisa-sisa 

pembakaran yang nantinya akan menjadi limbah daripada boiler atau furnance 

(tungku pembakaran) berupa: 

1. Abu, yakni abu yang berada dibawah tungku tepatnya ditempat 

pengumpulan abu dan abu ini relatif berat. 

2. Kerak Cangkang Boiler Kelapa Sawit, yakni kerak yang melekat pada 

dinding boiler. (www.energyefficiencyasia.org) 

 

2.8. Abu Kelapa Sawit 

Abu Kelapa Sawit ini diperoleh proses pembakaran bahan bakar pada boiler 

dengan bahan bakar serabut dan cangkang kelapa sawit. Kadar abu arang  

kelapa sawit yang dihasilkan berkisar antara 4,11 - 13,49%.  Angka ini lebih 

besar dibandingkan persyaratan kadar abu arang tempurung kelapa dalam 

SNI.01-1682-1996 (Anonim, 1996) yaitu maksimal 3%, kadar abu untuk 

arang kayu yang digunakan secara umum untuk tujuan komersil yaitu 1 - 3% 

(Wenzi, 1970), dan standar mutu kadar abu arang kayu buatan Jepang 

maksimum 3% (Hartoyo, 1982).  
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Abu kelapa sawit terlihat berwarna hitam atau kelabu gelap. Warna abu 

banyak dipengaruhi oleh kandungan karbon yang terkandung di dalamnya.  

Dari anilis kimia yang dilakukan, abu kelapa sawit mempunya kandungan 

SiO2 (43,6%), Al2O3 (11,4%) dan FeO3 (4,7%). (Muhammad Kamil, 2002). 

Berikut Tabel Anilisis kimia abu kelapa sawit: 

 

Tabel. 1. Analisis Kimia Abu Kelapa Sawit 

No. Senyawa Persentase (%) 

1. Silicon dioxide  (SiO2) 43,6 

2. Alumunium Oxide  (Al2O3) 11,4 

3. Ferric Oxide (Fe2O3) 4,7 

4. Calcium Oxide (CaO) 8,4 

5. Magnesium Oxide (MgO) 4,8 

6. Sulphur Trioxide (SO3) 2,8 

7. Alkali 0,39 

8. Loss on Ignation (LOI) 18 

 

 

2.9. Polusi Udara  

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, 

atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan 

makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak 

properti. 
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Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur 

berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan 

lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta 

menurunkan kualitas lingkungan. 

Klasifikasi Pencemar Udara : (Putracenternet, 2009). 

1. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung 

dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh 

dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran 

2. Pencemar sekunder : pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-

pencemar primer di atmosfer. Contoh:  Sulfur dioksida, Sulfur monoksida 

dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik  

 

Emisi gas buang lebih banyak terjadi akibat pembakaran yang tidak 

sempurna. Pada langkah pembakaran, sebagian dari campuran bahan bakar 

udara tersebut tidak ikut terbakar akibat pembakaran yang tidak sempurna. 

Hal ini menimbulkan gas HC yang masih berupa hidrokarbon (CxHy). Pada 

tahap ini sebagian hidrokarbon bahan bakar yang akan bereaksi dengan udara 

menjadi gas CO akibat reaksi pada temperatur tinggi dan kekurangan O2. Jika 

campuran bahan bakar dengan udara berlebih maka gas NO juga akan timbul 

pada saat temperatur tinggi. 

Dibawah ini merupakan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan 

Bermotor. 
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Tabel 2. Ambang batas emisi gas buang berdasarkan Pergub 

Mesin Motor Kandungan 

CO HC 

2 Tak 4,5% 1200ppm 

4 Tak 5,5% 1200ppm 

Sumber : Data diolah 2008 (Pergub No. 31/2008) 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 

tahun 2009 yang tidak membedakan antara motor mesin 2-tak dan 4-tak, 

tetapi dalam Permen itu perbedaan hanya dilakukan terhadap motor yang 

berkapasitas 50 cc, 50-150 cc dan 150 cc ke atas.  

Tabel 3. Ambang Batas Emisi gas buang Berdasarkan Permen  

Kategori Parameter Nilai ambang batas 

(gram/km) 

L1 CO 

HC + Nox 

1.1 

1.2 

L2 CO 

HC + Nox 

3.5 

1.2 

L3 < 150 cm
3
 CO 

HC 

Nox 

5.5 

1.2 

0.3 

L3 ³ 150 cm3 CO 

HC 

Nox 

5.5 

1.0 

0.3 

sumber: Data diolah 2009 (PerMenNeg LH No. 4 tahun 2009) 
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Keterangan: 

L1 :  Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 

50 cm
3
 dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam 

apapun jenis tenaga penggeraknya. 

L2 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda sembarang dengan 

kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan 

maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya. 

L3 :  Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm3 atau 

dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis 

tenaga penggeraknya. 

 

2.10. Penyaringan Air Dengan Zeolit 

Zeolit berasal dari kata “zeinlithos” yang berarti batuan berbuih. Zeolit 

merupakan kristal alumina silikat dengan rumus empiris 

Mx/n.(AlO2)x.(SiO2)y.xH2O. Terbentuk dari tetrahedral alumina dan silika 

dengan rongga-rongga di dalam yang berisi ion-ion logam, biasanya golongan 

logam alkali, dan molekul air yang bergerak bebas. Zeolit merupakan suatu 

kelompok mineral yang dihasilkan dari proses hidrotermal pada batuan beku 

basa. Mineral ini biasanya dijumpai mengisi celah-celah ataupun rekahan dari 

batuan tersebut. Selain itu zeolit juga merupakan endapan dari aktivitas 

vulkanik yang banyak mengandung unsur silika. Pada saat ini penggunaan 
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mineral zeolit semakin meningkat, dari penggunaan dalam industri kecil hingga 

dalam industri berskala besar. Di negara maju seperti Amerika Serikat, zeolit 

sudah benar-benar dimanfaatkan dalam industri (Sarno,H.1983). 

Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh zeolit, maka mineral ini dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Zeolit juga banyak digunakan untuk 

memurnikan air tanah karena Karena secara umum zeolit mampu menyerap, 

menukar ion dan menjadi katalis sehingga dapat dikembangkan untuk 

keperluan alternatif pengolah air maupun limbah. Zeolit memiliki kemampuan 

untuk menyerap kandungan mineral seperti Fe dan Mn dalam air tanah.  

Sebagai negara yang alamnya kaya mineral, air tanah di Indonesia sering 

mengandung besi dan mangan cukup tinggi. Di dalam air kedua logam ini 

selalu ada bersamasama. Bagi manusia kedua logam adalah esensial tetapi juga 

toksik. Keberadaannya dalam air tidak saja dapat diditeksi secara laboratoris 

tetapi juga dapat dikenali secara organoleptik. Dengan konsentrasi Fe atau Mn 

sedikitnya 1 mg/L, air terasa pahit-asam, berbau tidak enak dan berwarna 

kuning kecoklatan.  

Pada skala industri, Fe dan Mn dalam air biasanya diturunkan dengan 

mengaerasi air pada pH>7 sehingga kedua logam ini mengendap sebagai 

oksidanya. Proses lain adalah mengikat Fe dan Mn dengan suatu cation 

exchanger. Kedua cara ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena 

memerlukan sarana, peralatan dan bahan yang mahal, sedangkan penyaringan 

konvensional menggunakan pasir dan ijuk hanya dapat memperbaiki kualitas 

fisik air seperti kekeruhan. Namun, sesungguhnya di Indonesia tersedia 
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penukar ion alami yang murah dan mudah didapat. Zeolit adalah salah satu 

penukar ion alami yang banyak tersedia. 

   

 

  


