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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari teknologi. Untuk 

mengoptimalkan sumber daya potensial yang ada dilingkungan sekitar, 

pengembangan teknologi di Indonesia masih terus dilakukan, tak terkecuali 

dunia otomotif. Salah satunya perkembangan sektor transportasi di Indonesia 

khususnya sepeda motor yang semakin hari semakin bertambah, dampak 

terjadinya peningkatan polusi udara serta peningkatan konsumsi bahan bakar. 

Terlebih pada umumnya kendaraan bermotor di Indonesia mengkonsumsi 

bahan bakar minyak jenis premium untuk motor bensin dan solar untuk mesin 

diesel, sedangkan cadangan minyak bumi  yang ada di dalam perut bumi 

semakin menipis dan terancam habis serta polusi udara yang terus bertambah. 

Berbagai cara dapat di lakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu 

mengembangkan sumber energy dapat diperbarui, namun cara ini untuk 

periode jangka panjang. Cara lain untuk jangka pendek adalah dengan 

mengoptimalkan penggunaan sumber energy tidak dapat di perbaharui 

terutama minyak bumi agar pemakaian minyak bumi biasa efisien. 

Mengacu pada situasi di atas, maka ethanol sebagai pengganti bahan 

bakar premium dapat menjawab beberapa persoalan krusial yang akhir-akhir 

ini menjadi perhatian masyarakat umum, yaitu kondisi lingkungan dan udara 

semakin memburuk dengan bertambahnya kendaraan dan emisi gas buang 

dari kendaraan yang di sebabkan gas HC dan CO yang berbahaya untuk 

kesehatan manusia bertambah sejalan dengan performa mesin yang kurang 
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baik. Upaya melestarikan lingkungan terus dilakukan yaitu dengan 

berkembangnya teknologi untuk menekan emisi gas buang. 

Untuk menurunkan emisi dan menghasilkan performa mesin bahan 

bakar ethaol yang baik, salah satunya dibutuhkan pembakaran yang sempurna 

dalam combustion camber. Namun pada kenyataanya, pembakaran yang 

sempurna sama sekali tidak mungkin karena untuk berbagai kerugian di ruang 

pembakaran serta desain mesin pembakaran internal. Selain itu proses 

pembakaran bahan bakar ini juga tidak seketika . Namun alternatif solusi 

untuk itu adalah dengan membuat pembakaran bahan bakar secepat mungkin. 

Ini dapat dilakukan dengan mengubah dan menggunakan 2 busi pada mesin 

tersebut . 

Penerapan penyalaan bahan bakar ethanol dengan mengubah 1 busi 

dengan menggunakan 2 busi  ini masih terbatas pada kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor. Penyalaan bahan bakar ethanol yaitu dengan 

mengubah pengapian pada mesin sehingga pembakaran lebih efisien. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas 

menimbulkan rumusan masalah, bagaimana pengaplikasian mesin otto 4 

langkah berbahan bakar ethanol dengan membandingkan penggunaan busi 1 

dengan penggunaan 2 busi serta meningkatkan performa mesin dan 

menurunkan emisi gas buang. 
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1.3 Tujuan Penelitian. 

a. Mengaplikasikan  penerapan penggunaan teknologi 2 busi pada motor 

bakar 4 langkah dengan bahan bakar ethanol 94 - 100%. 

b. Membandingkan penggunaan busi 1 dan penggunaan 2 busi dengan 

parameter emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar. 

1.4 Cakupan Penelitian dan Batasan Masalah. 

Agar pengujian yang dilakukan tidak terlalu melebar dari tujuan yang 

hendak dicapai, maka ditentukan batasan permasalahan. Adapun batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut :  

a. Ethanol yang digunakan dalam penelitian adalah ethanol yang 

mempunyai kemurnian lebih besar dari 94 - 100%. 

b. Tidak membahas mengenai proses pembuatan ethanol dan reaksi 

kimianya. 

c. Mesin yang digunakan dalam penelitian adalah motor otto satu silinder 

dengan kapasitas 110cc dengan system karburasi. 

d. Hanya memodifikasi beberapa komponen dari mesin standart pabrikan 

agar mampu dioperasikan dengan komposisi bahan bakar ethanol 94 -

100%. 

1.5 Manfaat Penelitian. 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah antara lain sebagai berikut: 

a. Sebagai media pemahaman penggunaan ethanol komposisi 94 - 100%  

b. Sebagai acuan rancang bangun atau modifikasi mesin otto berbahan bakar 

ethanol komposisi 94 - 100%. 
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1.6 Sistematika Penelitian. 

Penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 bab, daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran, dengan 5 bab tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan. 

Menjelaskan pendahuluan tentang studikasus dan pemecahan masalah 

yang berisi antara lain latar belakang, perumusan masalah, cakupan 

penelitian dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.  

Merupakan dasar teori dan studi literatur yang mendasari penelitian ini. 

Tinjauan pustaka meliputi review dari penelitian yang telah dilakukan 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  Landasan teori berisi tentang 

rumus dasar serta konstanta dan variable-variable pengaruh yang dipakai 

dalam pengolahan data penelitian ini. 

Bab 3 Metode Penelitian. 

Berisi kerangka pemikiran dan langkah yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan, beserta variable yang akan diukur dan 

perlengkapan pengujian tersebut. Meliputi waktu dan tempat penelitian, 

peralatan pengujian, bahan pengujian dan prosedur pengujian. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan. 

Berisi tentang data hasil pengujian pada pengapian motor otto berbahan 

bakar ethanol serta analisa, evaluasi dan pembahasan yang diperlukan 

dalam penelitian. 
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Bab 5 Kesimpulandan Saran. 

Berisi kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Dan saran mengenai penyempurnaan hasil penelitian untuk 

generasi selanjutnya. 

DaftarPustaka 

Berisi sumber yang digunakan sebagai referansi dalam penelitian ini baik 

dalam bentuk buku, jurnal dan paper. 

Lampiran.  

Berisi data-data dalam bentuk table dan grafik sebagai pendukung dan 

tambahan informasi dalam penelitian ini. 

 

 


