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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pertumbuhan pelanggan listrik yang terus naik tiap tahunnya dan tidak diimbangi 

dengan pembangunan pembangkit listrik oleh PLN. Hal ini menyebabkan sering 

terjadinya pemadaman listrik secara bergilir pada akhir-akhir ini. Akibat adanya 

pemadaman listrik yang sering terjadi, masyarakat pengguna PLN mencari alternatif 

lain sebagai pengganti listrik sementara dari PLN untuk itu banyak masyarakat 

memanfaatkan Generator Set (Genset) sebagai sumber pembangkit listrik 

sementara. Genset atau kepanjangan dari generator set adalah sebuah perangkat 

yang berfungsi menghasilkan daya listrik atau pengertian satu set peralatan 

gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu engine dan generator atau alternator. 

Mesin sebagai perangkat pemutar sedangkan generator atau alternator sebagai 

perangkat pembangkit listrik.  

Penggunaan genset ini memerlukan biaya lebih dari biaya PLN. Biaya tersebut 

meliputi biaya investasi untuk pembelian genset dan biaya operasional untuk 

pembelian bahan bakar serta biaya perawatan genset. Terlebih lagi dengan pasca 

kenaikan harga bahan bakar minyak seperti premium pada saat ini. Biaya 

operasional genset semakin meningkat. 
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Andriyanto (2008) dengan 

menggunakan zat aditif sintetik, dengan kadar (0,05%) diperoleh penurunan 

konsumsi bahan bakar terbaik sebesar 21,01% (9,67 ml) dibandingkan dengan 

bensin tanpa aditif (46 ml). Hasil terbaik yang didapatkan pada pengujian berjalan 

konsumsi bahan bakar dengan menempuh jarak 8 km adalah dengan kadar (0,05%) 

zat aditif sintetik kedalam bensin, diperoleh penurunan konsumsi bahan bakar rata-

rata sebesar 11,61 % (16,33 ml) dibandingkan dengan bensin tanpa zat aditif 

(140,67 ml). Secara umum, prestasi sepeda motor 4-langkah 110 CC meningkat 

rata-rata 13,78 %, yaitu dengan penambahan zat aditif sintetik dengan kadar (0,05 

%). 

Pada penelitian yang dilakukan Saputra (2012) dengan menggunakan zat aditif 

alami dengan konsentrasi 1:6 merupakan konsentrasi yang terbaik yaitu dapat 

menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 23,31% (136 ml), dibandingkan dengan 

bensin tanpa zat aditif alami (177,333 ml). Pengujian konsumsi bahan bakar 

stasioner pada 1.000 rpm selama 5 menit didapat prestasi terbaik pada konsentrasi 

1:8 yaitu sebesar 33,91 % (12,667 ml) sedangkan pada stasioner 3.000 rpm prestasi 

terbaik didapat pada konsentrasi 1:10 yaitu 30,71 % (14,334 ml). Pada 

perbandingan 1:6 didapat penurunan emisi gas buang dengan kadar CO dapat 

diturunkan sebesar 14,24% pada putaran 1.000 rpm dan 9,51% pada putaran 5.000 

rpm. Penurunan kadar HC yang dihasilkan dari proses pembakaran pada putaran 

1.000 rpm adalah 53,84% dan pada putaran 5.000 rpm adalah 8,82%. 

Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pemakain zat aditif sintetik dan 

zat aditif alami sabagai perbandingan campuran bahan bakar pada genset. Zat aditif 

tersebut berfungsi meningkatkan angka oktan pada bahan bakar bensin dan sebagai 
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penghemat bahan bakar serta memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan dari 

proses pembakaran. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

perbandingan penggunaan zat aditif sintetik dengan zat aditif alami terhadap 

pemakaian bahan bakar dan emisi gas buang pada mesin genset motor bensin 4-

langkah. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemakaian  zat 

aditif sintetik dengan zat aditif alami  terhadap pemakain bahan bakar dan emisi gas 

buang pada genset. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis mesin yang digunakan adalah jenis mesin genset CAMARO 4-langkah 

dengan kapasitas 850 watts yang berbahan bakar bensin. 

2.   Zat aditif yang digunakan adalah zat aditif sintetik dan zat aditif alami. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

hipotesis, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dasar yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dibahas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian ini berisi tentang tahap persiapan sebelum pengambilan 

data/pengujian, prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian pada penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan ini berisi tentang pembahasan data-data dari hasil 

pengujian/pengamatan, perhitungan, dan evaluasi dari pembahasan yang telah 

dibahas. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada simpulan dan saran ini berisi tentang  simpulan dari hasil pembahasan dan 

saran yang dapat diberikan dari peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


