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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan bakar ialah suatu material (bahan) yang digunakan untuk 

menghasilkan energi.  Bahan bakar cair merupakan gabungan senyawa 

hidrokarbon yang diperoleh dari alam.  Bahan bakar cair dibagi dua jenis yaitu 

bahan bakar yang tidak dapat diperbarui (Premium, Pertamax, Pertamax Plus, 

Solar, Avtur, dan lain-lain) dan bahan bakar yang dapat diperbarui (Bioetanol dan 

Biodiesel).  Premium adalah hasil yang diperoleh dari pemurnian Nepthta (semua 

minyak ringan yang mempunyai sifat antara bensin dan kerosin yang 

komposisinya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk motor bakar).  Hasil 

bahan bakar tersebut berupa gas emisi.  Performance kendaraan yang baik adalah 

tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah dengan menghasilkan kadar emisi 

yang rendah pula. 

Pemeriksaan dan perawatan gas buang ini memiliki manfaat yaitu antara 

lain :  

 Dari pemeriksaan emisi gas buang diperoleh data yang dapat 

digunakan untuk menganalisa dan mengoptimalkan performance 

engine dengan tepat dan waktu lebih cepat.  

 Performance engine yang baik memberikan manfaat, yaitu konsumsi 

bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan lebih rendah.  

 Performance engine, berarti pembakaran dalam mesin mendekati 

sempurna sehingga emisi gas buang rendah.  
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 Performance engine dapat diartikan sebagai kemampuan mesin dalam 

mencapai hasil terbaik atau  hasil terjelek. 

Gas buang kendaraan bermotor terdiri dari atas zat yang tidak beracun, 

seperti nitrogen (N2), karbondioksida (CO2), dan uap air (H2O), dan zat beracun 

seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksida nitrogen (Nox), sulfur 

oksida (SOx), zat debu timbal (Pb), dan partikulat.  Komposisi zat-zat yang 

dikeluarkan dari knalpot kendaraan adalah 72% N2, 18,1% CO2, 8,2% H2O, 1,2% 

gas mulia, 1,1% O2, dan 1,1% gas beracun yang terdiri dari 0,13% Nox, 0,09 HC, 

0,9% CO.  Selain dari gas buang unsur HC dan CO dapat pula keluar dari 

penguapan bahan bakar ditangki dan blow by gas dari mesin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan penggunaan bahan bakar Premium dan 

Pertamax Plus terhadap performance engine? 

2. Bagaimana perbandingan penggunaan bahan bakar Premium dan 

Pertamax Plus terhadap emisi gas buang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Didalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang sangat 

diharapkan yaitu : 

1. Mengetahui perbandingan penggunaan bahan bakar Premium dan 

Pertamax Plus terhadap performance engine. 
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2. Mengetahui perbandingan emisi gas buang yang dihasilkan dari 

bahan bakar Premium dan Pertamax Plus. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Kendaraan yang diteliti adalah Yamaha Jupiter Z. 

2. Kondisi kendaraan standart dengan 110cc. 

3. Performance engine (torsi, daya, konsumsi bahan bakar spesifik, dan 

efisiensi termal brake). 

4. Emisi gas buang yang dihasilkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam urutan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan pendahuluan tentang studi kasus dan pemecahan 

masalah yang berisi antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dilakukannya penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi dasar teori dari topik yang dikaji dan digunakan sebagai 

landasan dalam memecahkan masalah dan menganalisis permasalahan tersebut 
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meliputi penjelasan mengenai jenis-jenis motor bakar, bahan bakar, dan pengaruh 

terhadap performance engine dan emisi gas buang yang dihasilkan.   

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi kerangka pemikiran dan langkah yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan, beserta variabel-variabel yang akan diukur dan 

perlengkapan pengujian tersebut meliputi waktu dan tempat penelitian, peralatan 

pengujian, bahan pengujian, dan prosedur pengujian. 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis dari data hasil pengujian dan permasalahan yang 

terjadi pada perhitungan teoritis performa motor bakar. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dari analisa yang dilakukan terhadap 

permasalahan dan saran mengenai penyempurnaan hasil penelitian untuk generasi 

berikutnya. 

 


