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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan kebutuhan energy di Indonesia merupakan masalah yang serius 

dalam kehidupan manusia.Energy merupakan komponen penting bagi kelangsungan 

hidup manusia karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat tergantung 

terhadap ketersediaan energy.Kebutuhan energy nasional masih dipenuhi minyak 

bumi sekitar 53% (Jamal, 2007). Cadangan minyak bumi di Indonesia diprediksi 

tersisa sekitar 3,6 miliar barel. Cadangan tersebut diperkirakan akan habis dalam 12 

tahun ke depan (viva.co.id, September 2013). Penyebab masalah tersebut  

dikarenakan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui, sehingga untuk mendapatkan kembali memerlukan waktu ratusan juta 

tahun lamanya. 

Melonjaknya harga minyak bumi dunia (yang mencapai 145 USD per barel), 

diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar fosil lain. Di sisi lain, isu lingkungan 

global yang menuntut tingkat kualitas lingkungan yang lebih baik, mendorong 

berbagai pakar energy untuk mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan 

dan mendukung keamanan pasokan berkesinambungan. Para pakar energi di negara-

negara maju seperti Amerika, Jepang dan Eropa sepakat bahwa hidrogen sangat 

dimungkinkan menjadi alternatif bahan bakar masa depan. Litbang hidrogen terus 
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dikembangkan dengan sangat intensif untuk menyongsong era energi berbasis 

hydrogen yang diramalkan akan tercapai pada dasawarsa 2050. 

 

Litbang energi di negara-negara maju sepakat bahwa energi masa depan harus 

mempunyai karakteristik sebagai berikut (Crosbie, L. M., 2003): 

1. Teknologi energi masa depan harus bersifat dapat dikembangkan, karena 

kebutuhan energi akan terus meningkat  

2. Sumber energi masa depan harus ramah lingkungan 

3. Sistem distribusi yang efektif harus mampu diciptakan, sehingga energi benar-

benar dapat terjangkau secara luas dan memperbaiki taraf hidup manusia 

4. Harus aman baik dari sisi produksi, transportasi, penyimpanan, maupun 

penggunaannya 

5. Teknologi energi harus ekonomis. 

6. Sebagai energy carrier, hidrogen cukup menjanjikan dan memenuhi 

karakteristik energi masa depan. 

Konsumsi hidrogen dunia terus meningkat pesat, misalnya untuk industri pupuk 

dan kilang minyak, saat ini permintaannya mencapai 50 juta ton per tahun, dengan 

laju sekitar 4-10% per tahun dan diperkirakan akan meningkat terus dengan laju yang 

lebih cepat. Pada kilang minyak, hydrogen dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan 

bakar transportasi dengan kadar hydrogen sekitar 15% sehingga diperoleh bahan 

bakar transportasi (gasoline, jetfuel) yang ramah lingkungan. Hidrogen juga 

merupakan kandidat bahan bakar transportasi yang paling menjanjikan di masa yang 

akan datang. Berbagai ujicoba kendaraan fuel cell (yang bersumber dari hidrogen) 
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oleh industri-industri otomotif terkemuka dunia sejak lebih dari 50 tahun terakhir 

mulai menunjukkan titik terang dalam pemanfaatan fuel cell berbasis hydrogen 

sebagai bahan bakar kendaraan. Jika hasil ujicoba ini memberikan hasil yang positif 

diperkirakan pada akhir dasawarsa ini akan menjadi awal era mobil fuel cell di dunia. 

Pada saat itulah akan terjadi lonjakan permintaan hidrogen dalam jumlah sangat 

besar. Sebagai contoh, studi di Amerika menunjukkan bahwa jika era mobil fuel cell 

dimulai, Amerika sendiri membutuhkan sekitar 40 juta ton hidrogen per tahun untuk 

menggerakkan sekitar 100 juta mesin-mesin mobil fuel cell (US-DOE, 2002). 

Hydrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan 

nomor atom 1.Pada suhu dan tekanan standar, Hydrogen tidak berwarna, tidak 

berbau, bersifat non logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang 

sangat mudah terbakar.Hydrogen adalah unsur teringan di dunia. Kebanyakan 

Hydrogen berada dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain seperti hidrokarbon 

dan air. Salah satu cara untuk menghasilkan Hydrogen adalah melalui proses 

elektrolisa dengan bantuan energi listrik. Gas hydrogen juga dikenal dengan nama gas 

HHO (Brown Gas). 

Salah satu bentuk inovasi untuk melakukan efisiensi energi pada kendaraan 

adalah dengan menambahkan/menginjeksikan gas HHO (Brown gas) mesin 

pembakaran dalam bersama dengan BBM. Gas HHO ini dihasilkan dari proses 

elektrolisis air dengan penambahan katalis KOH atau NaOH. Penambahan gas HHO 

pada mesin pembakaran dalam dapat meningkatkan kualitas pembakaran karena gas 

ini memiliki nilai kalor dan oktan yang tinggi. 
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Bahan bakar yang diperkaya hidrogen mampu menurunkan emisi gas NOx dan 

HC (R.F. Horng, 2008). Mesin dengan bahan bakar konvensional yang diinjeksi 

hidrogen dapat menghilangkan knock dan backfiring. Efek penambahan hidrogen 

pada mesin spark ignition (SI) dapat menaikkan efisiensi termal sebesar 14% dan 

emisi NOx dapat berkurang hingga 95% (T. Suzuki, 2006). Optimasi kondisi 

pembakaran pada mesin spark ignition dengan menambahkan hidrogen sebagai 

suplemen bahan bakar mampu menaikkan efisiensi lebih dari 25% (J.A. Goldwitz, 

2005). Dari penelitian sebelumnya telah dibandingkan injeksi hidrogen pada mesin 

spark ignition dengan karburator dan mesin dengan sistem injeksi. Hasilnya adalah 

mesin fuel injection dengan penambahan hidrogen mempunyai daya lebih besar dan 

resiko backfiring lebih kecil (S. Verhelst, 2005). 

Metode lain untuk menaikkan performa kendaraan adalah dengan injeksi air 

kedalam saluran masuk suplai campuran bahan bakar-udara. Pada uji coba kendaraan 

225 cc spark ignition diperoleh hasil penurunan emisi gas buang CO dan HC (LIPI, 

2008). Pada mesin diesel, injeksi air dapat mengurangi emisi NOx hingga 82% dan 

torsinya menjadi lebih besar (R. Lanzafame, 1999).Injeksi air pada mesin spark 

ignition dapat menghilangkan detonasi dan mengurangi NOx lebih dari 50%, angka 

oktan naik dan meningkatkan kerja mesin anatara 30% sampai 50 % (J. C. Christoper, 

2008). Dengan sistem injeksi air dapat mendinginkan mesin karena panas laten air 

yang tinggi. Eksperimen lebih lanjut berhasil meningkatkan daya mesin yang semula 

2000 HP menjadi 3800 HP (D. Labonte). 

Dari uraian diatas, peneliti mencoba merancang dan mengaplikasikan sebuah 

Elektroliser guna menghasilkan gas HHO (Brown Gas) yang cukup untuk sepeda 
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motor. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Rancang Bangun Alat 

Elektroliser Hidrogen Sebagai Penghemat BBM Untuk Sepeda Motor”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana rancangan kinerja gas hidrogen agar dapat dipasang di sepeda 

motor? 

2. Bagaimana gas hidrogen agar efisien dibanding bahan bakar pada sepeda 

motor? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji hidrogen yang telah dibuat agar dapat digunakan di sepeda motor 

2. Melakukan analisa pada gas hidrogen yang lebih efisiensi dari bahan bakar 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisa hanya membahas tentang menentukan model dan jenis material untuk 

elektroda pada elektroliser. 

2. Analisa hanya dilakukan pada satu merk motor dan tidak berhubungan dengan 

alat atau rancangan baru. 

Manfaat yang dihasilkan pada alat yang di uji ini adalah agar lebih efisiensi 

dan mengirit bahan bakar minyak bumi dengan menggunakan hidrogen. 

 

 



 

 

6 

 

1.4 Metode Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini,penulis mengumpulkan data dengan beberapa 

cara,dan kemudian data-data tersebut digunakan sebagai landasan dalam penyusunan. 

Metode tersebut antara lain: 

 

1. Studi Kepustakaan 

Pengambilan data untuk memperoleh bahan-bahan sebagai dasar serta 

landasan penyusunan tugas akhir dengan mempelajari teori dari literature 

serta internet yang ada dan yang terkait dengan pokok bahasan. 

2. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan dan percobaan langsung mengenai masalah 

elektrolisis air (H2O). 

 

 

 


