
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan minyak bumi terus-menerus sebagai bahan bakar dalam dunia 

industri dapat menyebabkan persediaan minyak bumi akan semakin habis 

karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui lagi. Penggunaan bahan bakar alternatif memang dapat menjadi 

solusi, namun bagi sebagian besar pengguna bahan bakar minyak sudah 

semestinya dapat mengupayakan untuk melakukan penghematan energi agar 

teknologi yang sudah tersedia dapat terus dimanfaatkan. 

Salah satu solusi yang dilakukan untuk menghemat bahan bakar, dan 

meningkatkan daya mesin 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 masuk 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).
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Jumlah molekul gas nitrogen dalam udara memiliki jumlah terbesar (78%) 

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

kandungan gas-gas lain (Wikipedia Foundation, 2004). Hal ini jelas akan 

mengganggu proses pembakaran karena nitrogen dan uap air akan mengambil 

panas di ruang bakar, sehingga menyebabkan pembakaran tidak sempurna. 

Penyaringan udara konvensional tidak dapat menyaring gas-gas pengganggu 

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

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

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

lain agar dapat menghasilkan udara pembakaran yang kaya oksigen. Salah 

satunya adalah filter zeolit yang menunjukkan penghematan dengan 3 variasi 

kemasan (penuh, setengah, dan terpisah) dan 4 variasi jumlah zeolit (100, 200, 

300, dan 400 gram). Penghematan tertinggi pada ketiga kemasan tersebut 

adalah sebesar 29,35 ml (12,67 %), 21,67 ml (9,35 %), dan 20,07 ml (8,66 %) 

untuk kemasan penuh, kemasan setengah, dan kemasan terpisah secara 

berturut-turut. (http://pustakailmiah.unila.ac.id).

Karbon memiliki sifat yang mirip dengan zeolit yaitu mampu menyerap air 

dan nitrogen. Dalam satu gram arang, pada umumnya memiliki luas 

permukaan seluas 500-1500 , sehingga sangat efektif dalam menangkap 

partikel-partikel yang sangat halus berukuran 0.01-0.0000001 mm. Arang 

bersifat sangat aktif dan akan menyerap apa saja yang kontak dengan karbon 

tersebut (didapat dari pengukuran adsorbsi gas nitrogen).

(http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_aktif).
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Keberadaan air di dalam karbon berkaitan dengan sifat higroskopis dari arang, 

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

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

higroskopis inilah, sehingga arang digunakan sebagai adsorben, sebagaimana 

hal zeolit alam. (Ikawati, 2002).

Dalam waktu 60 jam biasanya arang tersebut menjadi jenuh dan tidak aktif 

lagi. Oleh karena itu biasanya arang dikemas dalam kemasan yang kedap 

udara. Sampai tahap tertentu beberapa jenis arang dapat direaktivasi kembali, 

meskipun demikian tidak jarang yang disarankan untuk sekali pakai. 

Reaktifasi arang sangat tergantung dari metode aktivasi sebelumnya, oleh 

karena itu perlu diperhatikan keterangan pada kemasan produk tersebut. (Indo 

News, 2010).

Saat ini, arang telah digunakan secara luas dalam industri kimia, 

makanan/minuman dan farmasi. Pada umumnya arang digunakan sebagai 

bahan penyerap, dan penjernih. Dalam jumlah kecil digunakan juga sebagai 

katalisator. (lihat tabel di halaman selanjutnya).
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Tabel 1. (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, 1999).

Maksud/Tujuan Pemakaian

I. UNTUK GAS

1. Pemurnian gas Desulfurisasi, menghilangkan gas beracun, bau 

busuk, asap, menyerap racun

2. Pengolahan LNG Desulfurisasi dan penyaringan berbagai bahan 

mentah dan reaksi gas

3. Katalisator Reaksi katalisator atau pengangkut vinil kiorida, 

dan vinil acetat

4. Lain-lain Menghilangkan bau dalam kamar pendingin dan 

mobil

II. UNTUK ZAT CAIR 

1. Industri obat dan 

makanan

Menyaring dan menghilangkan warna, bau, rasa 

yang tidak enak pada makanan

2. Minuman ringan, 

minuman keras

Menghilangkan warna, bau pada arak/ minuman 

keras dan minuman ringan

3. Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah, zat perantara

4. Pembersih air Menyaring/menghilangkan bau, warna, zat 

pencemar dalam air, sebagai pelindung dan 

penukaran resin dalam alat/penyulingan air

5. Pembersih air buangan Mengatur dan membersihkan air buangan dan 

pencemar, warna, bau, logam berat.

6. Penambakan udang dan 

benur

Pemurnian, menghilangkan bau, dan warna

7. Pelarut yang digunakan 

kembali

Penarikan kembali berbagai pelarut, sisa metanol, 

etil acetat dan lain-lain
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III. LAIN-LAIN

1. Pengolahan pulp Pemumian, menghilangkan bau

2. Pengolahan pupuk Pemurnian

3. Pengolahan emas Pemurnian

4. Penyaringan minyak 

makan dan glukosa

Menghilangkan bau, warna, dan rasa tidak enak 

Girun Alfathoni melalui penelitiannya yang berjudul “ Rahasia Untuk 

Mendapatkan Mutu Produk Karbon Aktif” yang dilakukan pada tahun 2002 

mengemukakan bahwa selain menghilangkan warna, bau, dan rasa yang tidak 

enak, arang juga mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk menyerap 

senyawa nitrogen dan lyophilic kolloids yang akan membantu

menyempurnakan proses penyaringan dan akan mengurangi busa yang timbul 

pada proses penguapan, sehingga akan mempercepat proses kristalisasi gula. 

Arang juga mampu mengikat nutrisi seperti nitrogen, yang menyebabkan pH 

tanah tetap netral. ( http://politikana.com).

Arang dapat diproduksi dari berbagai material, seperti kayu, tempurung 

kelapa, serbuk gergaji, dan salah satunya adalah sekam padi. Ketersediaan 

sekam padi melimpah khususnya di Propinsi Lampung. Tanggamus 

merupakan daerah yang cukup besar menghasilkan sekam padi, yaitu sebesar 

37437.677 ton pada tahun 2009. (Ismanto Alpha’s, 2009). Proses pembuatan 

arang sangat menentukan kualitas adsorben yang dihasilkan. Akan tetapi, 

untuk aplikasinya perlu memperhatikan faktor biaya (ekonomis). 
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Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji penggunaan arang sekam padi yang 

dibentuk seperti tablet dengan bantuan perekat, pada sepeda motor bensin 4 

langkah terhadap prestasi mesinnya. Proses produksi arang sekam padi dipilih 

yang sederhana, namun tetap memperhatikan kualitasnya.

B. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan dan penulisan laporan tugas akhir ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut:

1. Untuk mempelajari pengaruh penggunaan arang  sekam terhadap prestasi 

sepeda motor bensin 4 langkah, dan berdasarkan arang yang ditempatkan 

di dalam filter udara sepeda motor bensin 4 langkah.

2. Mengetahui arang terbaik sebagai adsorben udara pembakaran yang

berdiameter 10 mm dan 15 mm dengan ketebalan masing-masing 3 mm 

terhadap prestasi sepeda motor bensin 4 langkah.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diberikan agar pembahasan dari hasil yang diperoleh lebih 

terarah. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

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

langkah (135 cc), kondisi standar pabrik, dan telah dilakukan tune up atau 

servis ringan rutin sebelum pengujian dilakukan.
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2. Diameter arang sekam padi yang diuji: 10 mm dan 15 mm dengan 

ketebalan masing-masing 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 perpidahan perseneling dan bukaan gas dalam 

kondisi yang sama.

5. Pengujian dilakukan pada kontur jalan yang rata (tidak bergelombang) dan 

tidak diuji pada jalan yang menurun dan menanjak.

6. Pengambilan data dilakukan pada cuaca yang seragam dari awal sampai 

akhir pengambilan data, berlaku untuk tiap jenis pengambilan data.

7. Pellet arang yang diuji dikemas dalam sebuah frame terbuat dari bahan 

kawat strimin dan disesuaikan dengan bentuk saringan udara motor uji.

8. Peletakan pellet arang dalam kawat strimin teratur dan tidak bertumpuk, 

disesuaikan dengan variasi massa dan diameter pellet arang yang ingin 

diuji.

9. Saringan udara yang digunakan pada saat pengujian dalam kondisi baik 

(dapat digunakan untuk pengujian prestasi mesin).

10. Proses pembuatan arang sekam padi menggunakan drum bekas sebagai 

tempat pembakaran, menggunakan gas LPG sebagai sumber energi panas, 

dan pembakaran dilakukan pada temperatur sesuai dengan situasi dan 

kondisi saat melakukan pembakaran arang sekam padi. 
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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 bensin 4-langkah, sistem 

karburator, proses pembakaran, parameter prestasi motor 

bakar, sekam padi beserta kandungan kimianya, tungku 

pembakaran, arang dan filter udara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, 

pembakaran sekam menjadi arang, pembuatan pellet 

arang, aplikasi di motor bensin uji, 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 135 cc, dimana 

data-data tersebut berupa data penghematan konsumsi 

bahan bakar pada kecepatan konstan, akselerasi, dan 

penghematan pada pengujian stasioner (saat menggunakan 

pellet arang), beserta data normalnya (tanpa menggunakan 

pellet arang), kemudian membandingkannya.
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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


