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Konsumsi bahan bakar motor bensin dan diesel sektor transportasi telah mencapai 
48% dari total konsumsi BBM secara nasional, dimana hal ini menyebabkan 
cadangan BBM semakin menipis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah telah 
menerapkan kebijakan pembatasan BBM di berbagai daerah. Konsumsi BBM 
kendaraan bermotor dapat dikurangi dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya 
Alam yang melimpah khususnya di Provinsi Lampung yaitu menggunakan pellet 
arang dari sekam padi.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa variasi pengujian diantaranya adalah 
pengujian berjalan (road test dan akselerasi), dan pengujian stasioner. Pengujian 
road test dilakukan dengan menempuh jarak 5 km yang berjalan secara konstan
dengan besar kecepatan 40 km/jam dan 60 km/jam. Sedangkan pengujian 
akselerasi dari keadaan diam menempuh kecepatan 0-100 km/jam, 70-100 
km/jam, 40-90 km/jam, dan 40-100 km/jam (dengan perpindahan gigi). Untuk 
pengujian stasioner dilakukan pada putaran 1000 rpm, 1500 rpm, dan 3500 rpm 
menggunakan pellet arang dan tanpa pellet arang. Pellet arang yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari dua ukuran diameter (10 mm dan 15 mm) dan 
beberapa variasi massa (5 gram, 10 gram, dan 15 gram). Pellet arang tersebut 
dikemas dalam suatu frame dan diletakkan di dalam saringan udara  (filter) 
kendaraan uji sepeda motor Jupiter MX 135 LC. Sehingga sebelum udara masuk 
ke dalam filter kendaraan, terlebih dahulu terkontak dengan pellet arang.

Dalam penelitian ini, terbukti pellet arang mampu menghemat konsumsi bahan 
bakar hingga sebesar 42,1% pada pengujian road test jarak tempuh 5 km. 
Sedangkan pada pengujian akselerasi 0-100 km/jam mampu mempercepat waktu 
tempuh sebesar 7,39%, akselerasi 70-100 km/jam mampu mempercepat waktu 
0,182%, akselerasi 40-90 km/jam mampu meningkatkan akselerasi sebesar 
5,223%, dan akselerasi 40-100 km/jam mampu meningkatkan percepatan sebesar 
0,60%. Untuk pengujian stasioner, pellet arang mampu menghemat konsumsi 
bahan bakar pada putaran 1000 rpm sebesar 8,95%, pada putaran 1500 mampu 



menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 8,24%, dan pada putaran 3500 rpm 
mampu menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 4,66%. 

Kata kunci : Menghemat konsumsi bahan bakar, arang sekam padi, adsorben
pellet arang.


