I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kebutuhan bahan bakar minyak pada saat ini, sudah menjadi kebutuhan
pokok oleh warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan ekonomi.
Kebutuhan akan bahan bakar minyak disebabkan oleh terjadinya peningkatan
penggunaan kendaraan di Indonesia. Sementara ini, bahan bakar minyak di
Indonesia masih disubsidi oleh pemerintah. Untuk itu, perlu diadakannya
penghematan bahan bakar minyak. Pada Oktober hingga November 2013,
terjadi lonjakan konsumsi bahan minyak (BBM) dimana konsumsi bahan
bakar dipatok 40 juta kiloliter dan setelah dilakukan perhitungan akan
kebutuhan konsumsi mencapai 47,8 juta kiloliter atau terjadi lonjakan
(Tempo, 2013).

Alternatif untuk meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar dan
mengurangi pencemaran adalah mereformulasi bahan bakar dengan zat aditif
yang berfungsi untuk memperkaya kandungan oksigen dalam bahan bakar.
Song (2001) dan Choi (1999) mengemukakan zat aditif ‘penyedia oksigen’
pada bahan bakar bensin berperan untuk meningkatkan bilangan oktan
(octane number), sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna.
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Zat aditif terdiri dari dua macam, yaitu aditif sintesis (aditif buatan) dan
bioaditif (berasal dari tumbuhan). Terobosan yang semakin tajam dalam
pemilihan aditif pada bahan bakar adalah aditif organik (bioaditif) yang
berasal dari tumbuhan alam. Indonesia merupakan produsen utama beberapa
minyak esensial, seperti Minyak Cengkeh (Cloves Oil), Minyak Nilam
(Patchouli Oil), Minyak Akar Wangi (Vertiver Oil), Minyak Sereh Wangi
(Cintronella Oil), Minyak kenanga (Cananga Oil), Minyak Daun Kayu
Manis (Cajeput Oil), Minyak Cendana (Sandal wood Oil), Minyak Pala
(Nutmeg Oil), Minyak Kayu Manis (Cinamon Oil), Minyak Kemukus (Cubeb
Oil) dan Minyak Lada (Pepper Oil).
Minyak atsiri dapat larut dalam minyak bensin dan hasil analisis terhadap
komponen penyusunnya banyak mengandung atom oksigen (Kadarohman,
2003), yang diharapkan dapat meningkatkan pembakaran bahan bakar dalam
mesin. Hal lain yang cukup penting dari struktur ruang senyawa penyusun
minyak atsiri, ada yang dalam bentuk siklis dan rantai terbuka diharapkan
dapat menurunkan kekuatan ikatan antar molekul penyusun bensin sehingga
proses pembakaran akan lebih efektif. Berdasarkan uraian di atas penting
untuk diteliti mengenai karakterisasi bioaditif dari minyak atsiri serta uji
kinerjanya terhadap kinerja mesin yang menggunakan bahan bakar bensin.
Minyak cengkeh, minyak terpentin, minyak pala, minyak gandapura, minyak
sereh, dan minyak kayu putih adalah minyak atsiri yang potensial untuk
dimanfaatkan sebagai bioaditif bahan bakar bensin karena dari tinjauan
terhadap struktur senyawa penyusunnya, material ini memiliki rantai siklik
dan ketersediaan oksigen yang cukup besar.
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Minyak cengkeh (Eugenia caryophyllata Tumberg) diperoleh dengan cara
destilasi uap dari buah atau daun pohon cengkeh yang telah gugur. Buah
cengkeh yang kering mengandung sekitar 18,32% minyak atsiri dengan
kandungan eugenol sebesar 80,94%, sedangkan daun cengkeh mengandung
sekitar 2,79% minyak atsiri dengan kandungan eugenol sebesar 82,13%
(Agusta, 2000). Minyak cengkeh hasil destilasi uap berwarna coklat gelap,
tetapi setelah didestilasi ulang akan diperoleh cairan berwarna kekuningan
jernih dengan indeks bias pada 20°C = 1,530, massa jenis pada 30°C =
0,9994 (Guenther dalam Sastrohamidjojo, 2004). Senyawa yang terkandung
dalam minyak cengkeh dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama
merupakan senyawa fenolat dan eugenol, dan kelompok kedua adalah
senyawa nonfenolat yaitu β-kariofilen, α-kubeben, α-kopaen, humulen, δkadien, dan kadina 1,3,5-trien (Sastrohamidjojo, 2004).

Proses pembakaran merupakan salah satu proses yang terpenting dalam
kendaraan. Komponen utama dalam pembakaran adalah udara, panas dan
bahan bakar. 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).
Pada proses pembakaran, oksigen merupakan oxidizier utama pada proses
pembakaran untuk menghasilkan pembakaran yang sempurna. Oleh karena
itu, perlu dilakukannnya peningkatan suplai oksigen (Song, 2001 dan Choi,
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1999), karena itu minyak cengkeh dapat diharapkan untuk mensuplai oksigen
pada bahan bakar.

Pada penelitian Ma’mun, dkk (2011), penggunaan minyak atsiri yaitu minyak
daun kayu manis sebagai bioaditif juga dapat menghemat bahan bakar
minyak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan bakar solar dan bensin
yang sudah dicampur aditif dapat meningkatkan daya motor sebesar rata-rata
2,8% dibanding bahan bakar solar tanpa aditif serta penelitian menunjukkan
penurunan konsumsi bahan bakar spesifik rata-rata sekitar 12 sampai 16%.
Sedangkan pada bensin yang menggunakan aditif, daya motor mengalami
kenaikan sebesar 2,0% dan konsumsi bahan bakar spesifik mengalami
pengurangan sebesar 3,8% setelah ditambah aditif ke dalam bensin tersebut.
Namun pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian akselerasi sehingga
tidak diketahui peningkatan akselerasi yang dihasilkan setelah menggunakan
minyak atsiri.

Pada penelitian Asep (2007), minyak atsiri sebagai bioaditif bahan bakar
solar mampu meningkatkan kinerja motor telah dibuktikan melalui penelitian
ini. Hasil pengujian menunjukan minyak cengkeh memiliki potensi untuk
dijadikan bioaditif minyak bensin karena kinerja paling tinggi dalam
menurunkan laju konsumsi bahan bahar dibandingkan minyak terpentin,
minyak pala, minyak gandapura, minyak sereh maupun minyak kayuputih.
Komposisi optimum penambahan bioaditif minyak cengkeh adalah sebesar
0,6%. Komposisi bensin-minyak cengkeh 0,6% mampu menurunkan laju
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konsumsi bahan bakar hingga 251,91 mL/jam relatif terhadap laju konsumsi
minyak solar yang tidak direformulasi (263,58 mL/jam). Namun komposisi
minyak atsiri yang digunakan hanya dibawah 1 % untuk itu perlu dilakukan
pengujian dengan komposisi yang lebih besar.

Sedangkan pada penelitian Khairil (2010), pengaruh pengunaan minyak serai
wangi sebagai bioaditif bahan bakar minyak. Hasil penelitian Penggunaan
bio-aditif dari serai wangi dapat menghemat penggunaan bensin 30-50 %
pada kendaraan roda 2, sedangkan pada kendaraan roda 4 penambahan aditif
dapat menghemat 15-25% Artinya bahwa jarak tempuh kendaraan roda 2
maupun 4 akan lebih jauh dengan penambahan bio-aditif serai wangi dengan
volume bensin yang sama dibandingkan dengan tanpa penambahan bioaditif
ini.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penulis melakukan
penelitian tentang pengaruh pengunaan zat aditif minyak cengkeh terhadap
prestasi mesin sepeda motor bensin 4 langkah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan
minyak cengkeh terhadap prestasi motor bensin 4-langkah yang berdasarkan:
1. Variasi persentase minyak cengkeh 1%, 2%, 3%, dan 4%.
2. Variasi putaran mesin 1500, 2500 dan 4000 rpm.
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C. Hipotesa
Dari penelitian tentang pengunaan minyak cengkeh terhadap prestasi motor
bensin 4-langkah dengan variasi campuran minyak cengkeh 1%, 2%, 3%, dan
4% ini diharapkan pada variasi 4% menjadi yang terbaik, karena minyak
cengkeh bersifat mudah menguap sehingga memudahkan pembakaran dan
banyak mengandung euganol yang dapat mensuplai atom oksigen sehingga
dapat meningkatkan pembakaran bahan bakar dalam mesin.

D. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini adalah :
1. Mesin yang digunakan adalah motor bensin 4-langkah (115 cc), kondisi
standar pabrik, dan dilakukan tune up atau servis ringan rutin sebelum
dilakukan pengujian.
2. Minyak atsiri yang digunakan adalah minyak cengkeh.
3. Reaksi kimia pada bahan bakar tidak diperhitungkan.
4. Aditif yang digunakan pada bahan bakar adalah 1 %, 2 %, 3%, dan 4 %
pada volume bahan bakar.
5. Prestasi mesin yang diteliti dalam pengujian ini adalah konsumsi bahan
bakar dan akselerasi.

E. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dari penelitian adalah :
BAB I PENDAHULUAN
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Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, hipotesa dan sistematika
penulisan dari penelitian ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang minyak cengkeh, kandungan kimia minyak cengkeh, minyak
atsiri, larutan, motor bakar, proses pembakaran, bahan bakar.
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.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin
disampaikan dari penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

