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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan tentang bahan bakar fosil yang mengemuka pada 

tahun-tahun ini adalah permasalahan tentang menipisnya jumlah bahan 

bakar fosil dan pemanasan global. Jumlah kapasitas yang tersedia di 

perut bumi tentang jumlah bahan bakar fosil sudah menipis. Para ahli 

dari tahun ketahun berusaha untuk menemukan sumber energi 

terbarukan yang bukan berasal dari fosil. 

Di  Indonesia pemakaian sumber energi minyak bumi masih 

sangatlah tinggi, bahkan semakin meningkat pesat. Terutama untuk 

sarana transportasi, pemakaian BBM sebagai  bahan bakar belumlah 

dapat tergantikan oleh sumber energy jenis lainnya. Ketergantungan 

pada BBM masih tinggi, lebih dari 60 persen dari konsumsi energy final. 

Sumberdaya energy minyak yang ada di Indonesia saat ini  adalah 86,9 

milliar barel, dengan cadangan 9,1  milliar barel, sedangkan produksi 

tiap tahunnya adalah  387 juta barel. Dengan ini di perkirakan sumber 

daya energy minyak dapat dipakai hingga 23 tahun mendatang (Sumber 

: Buku Putih Sumber Daya Energi Indonesia 2005-2025) 
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Saat ini dirasa sangatlah penting untuk melanjutkan usaha 

observasi dan pengembangan teknologi berbahan bakar alternatif. 

Bahan bakar alternatif dapat di produksi dari sumberdaya yang bisa 

diperbaharui dan dapat digunakan langsung tanpa memerlukan 

perubahan besar pada struktur dari mesin (Koc, M. , 2009). 

Salah satu solusi masalah ini adalah mulai memikirkan untuk 

memakai alkohol sebagai bahan bakar alternatif. Alkohol dengan kadar 

tinggi dapat digunakan secara langsung pada mesin, maupun dapat 

juga dicampurkan dengan kadar tertentu pada bensin sebagai bahan 

bakar. Pemanfaatan alkohol sebagai bahan bakar pengganti bensin, 

pertamak, pertalite atau sebagai campuran bensin diharapkan mampu 

mengurangi konsumsi pemakaian bahan bakar dari minyak bumi. 

Pemakaian alkohol sebagai bahan bakar kendaran bermotor, baik 

secara murni atau dengan dicampur bensin, telah mendapat perhatian 

dari para peneliti sejak 40 tahun terakhir ini.  

Dengan latar belakang diatas maka study pengaruh campuran 

bahan bakar premium dan ethanol terhadap unjuk kerja mesin motor 

bensin empat langkah akan dilakukan dalam penelitian ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh campuran penggunaan beberapa bahan bakar 

premium, campuran  premium dan ethanol  ( variasi ethanol 5 %, 10 

%,15 %, 20% volume campuran )  terhadap unjuk kerja mesin bensin 

empat langkah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan campuran bensin dan 

ethanol terhadap unjuk kerja mesin motor bensin 4 langkah.  

2. Untuk mengetahui jenis bahan bakar yang sesuai dan untuk 

mendapatkan unjuk kerja mesin motor bensin 4 langkah yang 

optimum, emisi gas buang dan mengetahui tingkat konsumsi 

bahan bakar. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Mesin yang digunakan adalah kendaraan roda dua empat 

langkah 
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2. Pengujian kinerja dilakukan dengan chasis kendaraan motor 

yang dalam keadaan diam untuk uji torsi dan uji emisi, uji 

konsumsi bahan bakar dengan uji jalan motor dikendarai. 

3. Bahan bakar yang digunakan premium, campuran  premium dan 

ethanol  ( variasi ethanol 5 %, 10 %,15 %, 20% volume campuran 

) yang digunakan berkadar 96 % yang ada dipasaran. 

4. Pengujian torsi dengan menggunakan inersia dynamometer 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas 

dan dunia pendidikan antara lain : 

1. Dapat mengetahui pengaruh penggunaan campuran bensin dan 

ethanol pada mesin motor bensin 4 langkah. 

2. Dapat mengetahui jenis bahan bakar yang sesuai dan untuk 

mendapatkan unjuk kerja mesin motor bensin 4 langkah yang 

optimum, emisi gas buang dan mengetahui tingkat konsumsi 

bahan bakar 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan 

dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal yang digunakan 

sebagai pedoman dalam penelitian 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan bahan 

penelitian, instalasi alat percobaan serta langkah langkah 

penelitian 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi menjelaskan mengenai data hasil pengujian yang berupa 

tabel dan grafik serta dianalisis berdasarkan kajian – kajian 

yang dilakukan  

 BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran 

 DAFTAR PUSTAKA 
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Berisi buku-buku dan jurnal serta sumber - sumber lain yang 

dijadikan referensi dalam penulisan laporan tugas akhir ini 

 LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian 


