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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Telah diketahui bahwa bumi yang kita tempati mempunyai banyak sekali 

kandungan yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun mahluk lain di alam ini 

semua itu diciptakan oleh Tuhan sebagi sumber kehidupan mahluk penghuni 

nya.Salah satu diantaranya adalah minyak bumi, Indonesia mempunyai kekayaan 

berupa minyak bumi yang sangat banyak dan termasuk penghasil minyak bumi 

yang terbesar, minyak bumi ini merupakan sumber energi dan mempunayi banyak 

kegunaanya yang  salah satunya adalah sebagai bahan bakar. 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini 

berdampak majunya peradaban manusia, salah satunya wujudnya adalah manusia 

lebih konsumtif akan kebutuhan barang dengan konsekwensi memperoleh 

kepuasan dan kemudahan akan barang tersebut sesuai azas manfaat.  

  Kendaraan bermotor dan mobil adalah salah satu wujud barang sebagai 

alat transportasi darat yang dominan saat ini serta menjanjikan. Kemudahan bagi 

kita untuk menuju suatu tempat dalam waktu relatif singkat. Kendaraan bermotor 

dan mobil saat ini masih bergantung pada premium dan solar. Kebutuhan akan 

kedua hal tersebut semakin lama semakin meningkat, terbukti saat ini dengan 

adanya kelangkaan premium dan solar yang diakibatkan dengan adanya pasokan 

yang sudah standart namun dilapangan ternyata masih kurang. Namun dari hal 

tersebut cadangan minyak bumi yang terkandung juga semakin habis untuk 

dieksploitasi, supaya cadangan minyak bumi dapat digunakan untuk waktu yang 
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cukup lama, maka kita harus menggunakan tersebut secara bijaksana, efektif dan 

effisien. 

  Sejalan dengan kebutuhan bahan bakar tersebut yang semakin besar dalam 

bidang  transportasi, industri, dan rumah tangga. Maka hal tersebut akan muncul 

dampak-dampak yang kurang baik terhadap lingkungan hidup. Sektor transportasi 

menimbulkan dampak yang paling besar, karena banyak mengkonsumsi bahan 

bakar tersebut, walaupun bidang yang lain mempunyai dampak yang sama. Efek 

samping yang ditimbulkan berasal dari gas buang kendaraan bermotor dari hasil 

sisa pembakaran, dimana hampir 60 % dari pollutan yang dihasilkan terdiri dari 

Karbon Monoksida (Co) dan sekitar 15% terdiri dari Hidro Karbon(HC) dan 

sisanya adalah pollutan lain seperti Sox, NOx dan partikel lainnya. Zat-zat 

tersebut bahaya pada kesehatan manusia. 

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

penghematan penggunaan bahan bakar minyak, menurunkan kadar polutan pada 

gas buang motor bahkan meningkatkan efisiensi pembakaran. salah satunya 

dengan penambahan etanol. Disamping etanol mengandung oksigen, penambahan 

etanol dapat meningkatkan energi pembakaran karena etanol termasuk 

hidrokarbon (H dan C) sehingga akan menambah struktur senyawa kimia 

gasoline,dengan begitu penambahan bioetanol dapat meningkatkan angka oktan 

bahan bakar/ gasoline. Dengan penambahan etanol dengan bensin diharapakan 

dapat mengurangi pemakaian bahan bakar bensin dan bisa menjadi bahan bakar 

alternatif tanpa harus ada campuran dengan bensin.  
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Secara teorotis,etanol memiliki angka oktan lebih tinggi berkisar 117 

RON, dan bila dibandingkan dengan bensin ( gasoline ) yang mempunyai RON 

hanya 88,dan diharapkan apabila bahan bakar bensin  dicampur dengan etanol 

emisi gas buang yang keluar dari kendaraan lebih baik dari penggunaan bahan 

bakar bensin, dan diharapkan unjuk kerja dari kendaraan yang menggunakan 

campuran etanol torsi dan daya yang dikeluarkan tidak menurun sehingga 

performan kendaraan dapat dipotimalkan. Maka dari itu untuk pembuktian perlu 

dilakukan pengujian dan penelitian dengan judul “PENGARUH CAMPURAN 

BAHAN BAKAR BENSIN DENGAN  ETANOL TERHADAP EMISI GAS 

BUANG DAN UNJUK KERJA PADA KENDARAAN SUPRA X 125 CC ” 

1.2.  Perumusan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran mengenai pencampuran bensin dengan 

Etanol  sebagai bahan bakar pada kendaraan ada permasalahan yang harus di diuji 

pengenai emisi gas buang dari hasil dari pembakaran kendaraan . Oleh karena itu, 

akan dilakukan pengujian pengaruh campuran bensin dengan enatol. Maka dari itu 

permasalahan  ditemui dalam proses pengujian diantaranya yaitu:  

a. Seberapa besar pengaruh penggunaan bahan bakar bensin di campur etanol 

terhadap unjuk kerja dari kendaraan tersebut. 

b. Berapa persentasi Etanol yang optimal bisa dicampur dengan bahan bakar 

bensin sehingga menghasilkan emisi gas buang yang baik dibandingkan 

dengan bensin murni. 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Untuk memperjelas dan memberikan arah dalam skripsi ini maka penulis 

memberikan batasan pada persentase Etanol yang dicampur dengan bensin 

sebagai bahan bakar uji coba. 

 Adapun persentase Etanol yang dicampur dengan adalah sebagai berikut : 

a. Etanol 10%  Bensin 90 % 

b. Etano 20%  Bensin 80 % 

c. Etanol 30%  Bensin 80 % 

d. Etanol 40%  Bensin 60 % 

e. Motor yang digunakan untuk penelitian adalah motor Honda supra X 125 

tahun 2012. 

f. Ethanol yang digunakan adalah Ethanol dengan konsentrasi 96%. 

g. Bensin yang digunakan adalah bensin premium yang dijual dipasaran. 

h. Putaran mesin yang digunakan adalah pada saat pengujian, 4000 Rpm, 

5000 Rpm, 6000 Rpm,dan 7000 Rpm. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Melihat permasalahan di atas dan  dari pengujian bahan bakar bensin 

dicampur dengan etanol ada pun tujuan dari pengujian etanol di campur bensin 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui persentase yang tetap sehingga menghasilkan gas 

buang yang sempurna. 
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b. Untuk mengetahui unjuk kerja dari sepeda motor yang menggunakan 

campuran etanol dengan bensin. 

c. Untum mengetahui nilai Co, Co2, Hc,O2, α pada setiap campuran etanol. 

d. Memberiakn info kepada pengguna kendaraan cara menaikan nilai oktan 

dengan mencampur etanol dengan bensin 

e. Memamfaatkan energi terbarukan sebagai energi alternatif 

 

1.5.  Metode penulisan      

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan dua metode yaitu: 

1. Metode literatur 

Penulis mengambil beberapa dasar teori dari berbagai buku dan 

jurnal penelitian sebelumnya yang bisa di pertanggung jawabkan, dasar 

teori ini akan digunakan untuk membahas permasalahan yang sudah 

disebutkan di atas. 

2. Metode observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dan pengujian 

lansung uji coba campuran etanol dengan bensin dan unjuk kerja 

kendaraan 

 

1.6.  Sistematika penulisan   

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan proposal ini, maka perlu 

adanya suatu sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Berisi Tentang Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan masalah, 

Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,dan Metode Penulisan.     

BAB II : Dasar Teori 

 Berisi tentang, tinjauan Pustaka, (jurnal ilmiah), Dasar teori, Motor Bakar, 

Klasifikasi Motor bakar, Gambaran Umum Motor Bensin, Prinsip Kerja Motor 

Bensin 4 Langkah, Siklus Udara Volume-Konstan ( Siklus Otto ), Proses 

Pembakaran, Bahan Bakar Bensin Premium, Bahan Bakar Alternatif Bioethanol, 

Torsi Dan Daya, Gas Buang 

BAB III : Metode Penelitian 

 berisi tentang diagram alir penelitian uji torsi dan daya, diagram alir uji 

emisi gas buang, speksifikasi motor yang diuji, bahan dan peralatan yang 

digunakan, variabel penelitian,p ersiapan pengujian, prosedur pengujian, metode 

pengambilan data. 

BAB IV : Analisa Data Dan Pembahasan 

Berisi tentang analisa data dan pembahasan dari data yang diperoleh dari 

penelitian, baik berupa grafik ataupun tabel. 

BAB V : Penutup 

 Berisi Tentang  kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tersebut 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


