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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini bahan bakar sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat didunia termasuk bagi masyarakat indonesia, karena hampir semua 

masyarakat mempunyai kendaraan bermotor untuk membantu dan mempercepat 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari.  

Populasi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sangat lah pesat 

terkadang dalam 1 kepala keluarga memilki lebih dari 2 kendaraan bermotor maka 

lama kelamaan stok bahan bahan di indonesia kemungkinan semakin menipis.  

Maka dilakukan penambahan campuran bahan bakar Premium dan 

Pertalite dengan kapur barus, kapur barus dapat meningkatkan nilai oktan karena 

terdapat kandungan naptalena yang bisa meningkatkan nilai oktan bahan bakar, 

kualitas oktan kamper yang tinggi menunjukkan kemampuan yang bagus dalam 

menghambat terjadinya knocking pada mesin. Hal ini ditunjukkan dengan 

temperatur auto ignition serta camphor mampu dipanaskan hingga temperatur 

yang lebih tinggi. (Ningrat, 2016). Cara menaikkan nilai oktan bisa dengan cara 

melakukan penambahan campuran  zat adiktif seperti cairan Ethanol, ekstrak 

cairan buah jarak, dll.   

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jika bahan bakar Premium 

dan Pertalite dicampur dengan kapur barus bisa menaikkan kadar nilai oktan pada 

bahan bakar tersebut, jika nilai oktan bertambah maka bisa menjadi solusi bagi 
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masyarakat kelas  menengah yang menginginkan bahan bakar nilai oktan yang 

tinggi dan mudah terjangkau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar  belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 Bagaimana pengaruh nilai oktan pada bahan bakar premium setelah proses 

pencampuran? 

 Bagaimana pengaruh nilai oktan pada bahan bakar pertalite setelah proses 

pencampuran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Bagaimana pengaruh nilai oktan pada bahan bakar premium setelah proses 

pencampuran? 

 Bagaimana pengaruh nilai oktan pada bahan bakar pertalite setelah proses 

pencampuran? 

1.4  Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam pembahasan adalah : 

1. Kapur barus 

2. Bahan bakar Premium dan Pertalite 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Pada saat ini masyarakat kebanyakan menginginkan bahan bakar yang 

relatif murah tetapi dengan oktan yang lumayan tinggi, maka dari itu manfaatdari 

penelitian ini pada masyarakat ialah dapat mengetahui hasil dari proses 

pencampuran bahan bakar premium dan pertalite jika dicampur dengan kapur 

barus dengan tujuan untuk mengetahui nilai oktan pada bahan bakar setelah proses 

pencampuran tersebut dan mengetahui hasil emisi gas buang setelah dilakukan 

proses pencampuran bahan bakar tersebut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, 

terutama pada teknlogi otomotif. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

sumber referensi dan informasi dalam penelitian pengembangan proses 

pencampuran bahan bakar dengan kapur barus untuk peneliti selanjutnya 


