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ABSTRAK 

Limbah kotoran kuda banyak ditemukan sebagai limbah yang kurang 

termanfaatkan. Kotoran kuda memiliki kandungan diantaranya carbon, hydrogen dan 

nitrogen. Tentunya kotoran kuda dapat diolah melalui proses gasifikasi. Gasifikasi 

merupakan suatu proses thermokimia yang merubah bahan bakar padat menjadi bakar 

bakar gas yang dikenal dengan gas produser dimana proses pembakaran menggunakan 

suplai udara yang terbatas. 

Gas produser dihasilkan melalui up-draft gasifier dengan laju aliran udara yang 

berbeda yakni 10 liter/menit, 15 liter/menit, dan 20 liter/menit. Setiap gas produser yang 

dihasilkan diuji ke mesin tipe Astrea Grand 100 cc untuk dianalisa perbandingan unjuk 

kerja mesin yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil analisa penerapan gas produser untuk setiap laju aliran udara 

menunjukkan bahwa, untuk gas produser dengan laju aliran udara 20 liter/menit 

menghasilkan daya efektif paling besar dan specific fuel consumption effective paling 

rendah jika dibandingkan dengan gas produser dengan laju aliran 10 liter/menit dan 15 

liter/menit. Hal ini dikarenakan pada gas produser tersebut memiliki nilai kalor yang 

paling tinggi. 

 

Kata kunci : Kotoran kuda, up-draft gasifier, daya efektif, specific fuel consumption 

 

ABSTRACT 

Horse feces is found as a waste of underutilized. The compounds horse feces 

contains carbon, hydrogen and nitrogen. Surely horse feces can be processed with a 

gasification process. Gasification is a thermokimia process solid fuel into a gas fuel 

known as producer gas where the combustion process using a limited air supply. 

Producer gas generated through up-draft gasifier with different air flow rate i.e 10 

liters/min, 15 liters/min, and 20 liters/min. Each producer gas produced is tested to 

machine type Astrea Grand 100 cc for analysis comparison of the performance of the 

engine is generated. 

Based on analysis of the application of producer gas for each air flow rate indicates 

that, for a producer gas with air flow rate of 20 liters/min produces the greatest effective 

power and the lowest specific fuel consumption effective when compared producer gas 

with a flow rate of 10 liters/min and 15 liters/min. This is because at the producer gas 

has the highest calorific value. 

 

Keywords : Horse feces, up-draft gasifier, effective power, specific fuel consumption 

 

 



 

 

2 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa kini terjadi ketergantungan 

bahan bakar dikalangan masyarakat luas. 

Bahan bakar fosil merupakan tumpuan 

utama untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan akan bahan bakar tersebut. 

Tentunya ini merupakan suatu yang sangat 

ironi jika kita tinjau keberadaan bahan 

bakar fosil itu semakin menipis. 

Berdasarkan laporan Global Subsidies 

Initiative (GSI), 2014 yang dikutip dari 

Detik. Com 2013; Bank Indonesia 

menyatakan bahwa, pemerintah Indonesia 

mengalami pengeluaran untuk subsidi 

BBM sebesar USD 20,41 trilyun yang 

dimana mengalami peningkatan 

pengeluaran sekitar 25 % dari perkiraan 

sebelumnya yakni USD 16,32 trilyun. 

Artinya dengan adanya subsidi BBM 

tersebut merugikan negara sekitar USD 

4.09 trilyun. 

Berdasarkan catatan potensi wilayah 

NTB pada biomassa hewan dan tanaman, 

pada tahun 2012 jumlah populasi kuda 

untuk wilayah NTB  mencapai 92.024 ekor 

dengan potensi kotoran 2 kg per ekor/hari, 

berarti total produksi kotoran kuda 

mencapai 184,048 ton/hari, jumlah yang 

cukup potensial sebagai bahan bakar 

alternatif dan sekaligus dapat mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

Meninjau hal tersebut, tentunya kita 

bisa memanfaatkan kotoran kuda untuk 

dijadikan sebagai energi alternatif. Sudah 

banyak biomassa yang diteliti potensinya 

dengan pemanfaatannya melalui proses 

gasifikasi, namun kotoran kuda yang 

sebetulnya berasal dari biomassa jarang 

dimanfaatkan untuk bahan umpan pada 

proses gasifikasi. Kotoran kuda memiliki 

kandungan diantaranya carbon, hydrogen 

dan nitrogen. Tentunya ini dapat dijadikan 

sebagai bahan umpan untuk keperluan 

proses gasifikasi. 

Gasifikasi merupakan suatu proses 

thermokimia yang merubah bahan bakar 

padat menjadi bakar bakar gas dimana 

proses pembakaran menggunakan asupan 

udara yang terbatas. Adapun jenis reaktor 

gasifikasi yang digunakan disini adalah 

reaktor jenis up-draft yang memiliki 

tingkat efisiensi lebih tinggi dari jenis 

down-draft akan tetapi kekurangannya 

menghasilkan kandungan tar yang lebih 

banyak. (Gumanti, 2012). 

Adapun keluaran gas mampu bakar 

melalui proses gasifikasi berupa 

kandungan carbon monoxide (CO), 

hydrogen (H2), dan methane (CH4). 

Oleh karena itu, dalam hal ini akan 

diteliti penggunaan kotoran kuda sebagai 

bahan umpan proses gasifikasi untuk 

diterapkan pada mesin kendaraan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ditarik 

pada penelitian ini adalah akan meneliti 

bagaimana pengaruh laju aliran udara pada 

gasifikasi kotoran kuda terhadap unjuk 

kerja pada mesin Honda Astrea Grand 100 

cc dengan parameter perhitungan pada 

daya efektif dan specific fuel consumption 

effective (SFCe). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menetukan pengaruh 

penggunaan gas hasil gasifikasi dengan 

laju aliran udara yang berbeda dengan 

bahan umpan kotoran kuda terhadap unjuk 

kerja pada mesin Astrea Grand 100 cc. 
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II. DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Reaktor gasifikasi jenis up-draft 

memiliki kelebihan yakni mekanismenya 

sederhana, arang habis terbakar, suhu 

keluaran rendah, dan efisiensi tinggi, 

namun kekurangannya menghasilkan tar 

yang tinggi. Reaktor gasifikasi jenis down-

draft memiliki kelebihan yakni sedikit 

mengandung tar, namun efisiensinya 

rendah, dan kadar abu yang tinggi. Reaktor 

gasifikasi tipe cross-draft diperuntukkan 

untuk arang kelas tinggi. (Tricahyandaru, 

2008). 

Pada laporan Pahlevi (2012), yang 

meneliti pengaruh laju aliran udara 

terhadap temperatur keluaran gas 

mengatakan, semakin tinggi laju aliran 

udara yakni 89,4 lpm, 131,4 lpm, dan 189,6 

lpm mengakibatkan semakin naiknya 

temperatur keluaran gas hasil yakni secara 

berturut – turut 74,314 oC, 99,814 oC, dan 

116, 729 oC. Hal ini menandakan bahwa, 

perbedaan laju aliran udara akan 

mempengaruhi temperatur di dalam reaktor 

yang berdampak pada temperatur keluaran 

gas hasil gasifikasi. 

Pada penelitian pengaruh temperatur 

udara masuk ke reaktor terhadap komposisi 

gas hasil gasifikasi menyatakan bahwa, 

semakin tinggi temperatur udara masuk 

yakni 100 oC, 200 oC, 300 oC, dan 400 oC, 

mengakibatkan komposisi gas CO dan H2 

semakin naik, akan tetapi komposisi gas 

CH4 dan CO2 turun. (Anis dkk, 2009).  

Berdasarkan laporan Efendi dkk (2010) 

menyatakan, untuk penggunaan gas hasil 

gasifikasi pada mesin harus memenuhi 

persyaratan – persyaratan agar tidak 

mengurangi performansi dan umurnya 

yakni: 

a. Kandungan tar tidak lebih dari 100 

mg/m3. 

b. Kandungan abu maksimum 50 mg/m3. 

c. Ukuran debu tidak lebih dari 10 µm. 

d. Temperatur gas di bawah 40oC. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gasifikasi 

Secara umum, terdapat 3 (tiga) rute 

konversi termal biomassa yaitu melalui 

pembakaran menggunakan udara berlebih, 

gasifikasi menggunakan udara parsial, 

serta pirolisis dan hidrotermal tanpa udara. 

(Yulistiani, 2009). 

Dari ketiga rute konversi termal untuk 

dapat menghasilkan bahan bakar gas 

berupa CO, H2, dan CH4 maka dapat 

dilakukan dengan proses gasifikasi yang 

menggunakan udara parsial. 

Proses gasifikasi merupakan suatu 

proses thermokimia yang merubah bahan 

bakar padat menjadi bakar bakar berbentuk 

gas melalui oksidasi dengan asupan udara 

yang terbatas. Gas yang dihasilkan disebut 

gas produser, yang dimana kandungan gas 

tersebut didominasi oleh gas mampu bakar 

yakni H2, CO, dan CH4. 

 

a. Jenis reaktor gasifikasi 

Jenis reaktor gasifikasi disini 

diklasifikasikan berdasarkan arah aliran 

gas yang dihasilkan. Untuk jenis reaktor 

gasifikasi yang dimaksud adalah: 

1. Gasifikasi updraft 

2. Gasifikasi downdraft 

3. Gasifikasi crossdraft 

 

b. Agen gasifikasi 

Untuk terciptanya proses gasifikasi 

dibutuhkan yang namanya proses oksidasi. 

Untuk terjadinya proses oksidasi dalam 

reaktor maka dibutuhkan agen gasifikasi. 

Adapun bentuk agen gasifikasi ini dapat 
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berupa berbagai macam seperti udara, 

oksigen, dan uap air. 

 

2.2.2 Motor bakar 

Motor bakar terdiri dari 2 jenis siklus 

yakni siklus dua langkah (two stroke cycle) 

dan siklus empat langkah (four stroke 

cycle). Dalam hal ini akan membahas 

tentang motor bakar empat langkah. 

 

a. Daya efektif 

Daya efektif merupakan daya yang 

berguna yang menggerakkan beban, yang 

dimana besarnya daya efektif tergantung 

dari besarnya torsi yang dihasilkan. 

Torsi merupakan harga yang 

diperlihatkan oleh moment motor melalui 

keluaran dari poros output mesin. Adapun 

persamaan untuk menghitung torsi adalah 

rFT .  .............................................. 2.1 

Dimana : 

T = Torsi (Kgf.m) 

F = Gaya pengereman (Kgf) 

r = Radius tenaga yang bekerja (m) 

Daya efektif dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan, di mana  

diketahui 75 kgf.m/dtk = 1 PS. 

2,716

.nT
Pe 

 ........................................... 2.2 

Dimana : 

Pe = Daya efektif (PS) 

n = Jumlah putaran (rpm) 

T = Torsi (Kgf.m) 

 

b. Specific fuel consumption effective 

(SFCe)  

SFCe merupakan nilai yang 

memperlihatkan jumlah konsumsi bahan 

bakar yang mampu menghasilkan satu 

daya dalam sekian waktu. Semakin besar 

nilai SFCe maka semakin rendah performa 

mesin tersebut (semakin boros), begitu 

juga sebaliknya, semakin kecil nilai SFCe 

maka akan semakin tinggi performa mesin 

(semakin irit). 

Adapun untuk menghitung nilai SFCe, 

dapat menggunakan persamaan dibawah 

ini. 

Pe

FC
SFCe 

 ...................................... 2.3 

Dimana: 

SFCe = Konsumsi bahan bakar efektif 

(Liter/PS.Jam) 

FC = Konsumsi bahan bakar (Liter/Jam) 

Pe = Daya efektif (PS) 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel terikat  

Variabel terikat merupakan variabel 

yang dijadikan perhatian utama dalam 

pelaksanaan penelitian yang dimana dalam 

permasalahan yang diangkat diharapkan 

didapatkannya informasi dari variabel 

tersebut. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Daya efektif engine 

2. Spesific fuel consumption effective 

(SFCe) atau konsumsi bahan bakar 

efektif. 

 

3.1.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel 

yang menjadi yang menjadi pengaruh 

terhadap variabel terikat. Adapun variabel 

terikat pada penelitian ini adalah: 

1. Variasi laju aliran agen gasifikasi 

(udara) pada proses gasifikasi yakni 

dengan variasi 10 liter/menit (gas 

produser A), 15 liter/menit (gas 
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produser B), dan 20 liter/menit (gas 

produser C)  

2. Variasi putaran mesin yakni dengan 

variasi 1500 rpm, 2500 rpm, 3500 

rpm, dan 4500 rpm (± 100 rpm). 

 

3.2 Prosedur penelitian 

a. Persiapan 

1. Pembuatan alat 

2. Perakitan alat 

b. Pengambilan gas produser 

c. Pengujian ke engine 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk setiap jenis gas produser 

dideteksi komposisi gasnya dan diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data komposisi gas 

Jenis Gas 

Produser 

Komposisi Gas (%) 

CO CH4 CO2 

A 14,32  30,23  17.10 

B 15,20 25,53  15.13 

C 18,09  24,4  14.80 

 

4.1 Pengaruh Jenis Gas Produser 

Terhadap Torsi dan Daya Efektif 

 

 
Gambar 4.1 Grafik hubungan torsi 

terhadap putaran mesin 

Berdasarkan grafik yang diperlihatkan 

pada gambar 4.1 memperlihatkan nilai torsi 

meningkat seiring meningkatnya putaran 

mesin (dari putaran 1500 – 4500 rpm). 

Besarnya nilai torsi berbeda – beda pada 

penerapan semua jenis gas produser yang 

digunakan dengan hasil yang tidak terlalu 

berpengaruh, namun secara umum jenis 

gas produser C menghasilkan nilai torsi 

paling tinggi jika dibandingkan dengan 

jenis gas produser A dan B. Hal ini 

menandakan bahwa nilai kalor yang 

dimiliki gas produser C lebih tinggi 

dibandingkan jenis gas produser lainnya, 

hal ini dikarenakan pada jenis gas produser 

C memiliki kandungan gas CO paling 

tinggi, gas CO2 (gas pengotor) paling 

rendah, walaupun memiliki kandungan 

CH4 paling rendah. 

Dari kedua kandungan gas senyawa 

mampu bakar tersebut gas CO memiliki 

nilai kalor 12.696 Kj/m3 lebih besar dari 

nilai kalor CH4 sebesar 10.768 Kj/m3 

(Hutomo, 2012). Oleh karena itu jenis gas 

produser C memiliki nilai kalor paling 

tinggi dengan bukti dapat menghasilkan 

nilai torsi yang paling besar dari jenis gas 

produser lainnya. 

Torsi dan daya efektif memiliki 

hubungan yang sangat erat, dimana 

besarnya nilai torsi akan mempengaruhi 

besarnya nilai daya efektif, artinya untuk 

nilai daya efektif yang dihasilkan oleh 

semua jenis gas produser memperlihatkan 

hasil yang tidak terlalu berpengaruh, 

dimana semakin meningkatnya laju aliran 

udara (10 lpm, 15 lpm, dan 20 lpm) yang 

terwakili pada jenis gas produser A, B, dan 

C menyebabkan semakin meningkatnya 

daya efektif yang dihasilkan, dengan 

kenaikan rata-rata sebesar 2,62 %. Secara 

umum jenis gas produser C yang 

merupakan jenis gas dengan laju aliran 

udara paling besar menghasilkan nilai daya 

paling tinggi dikarenakan gas produser 

tersebut menghasilkan nilai torsi yang 
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paling besar dari jenis gas produser 

lainnya. 

Jika dibandingkan dengan premium 

terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,69 

% - 8,06 % (daya efektif lebih besar dihasil 

oleh bahan bakar premium dibandingkan 

gas produser). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar grafik di bawah ini. 

 
Gambar 4.2 Grafik hubungan daya 

efektif terhadap putaran mesin 

 

4.2 Pengaruh Jenis Gas Produser 

Terhadap SFCe 

 
Gambar 4.3 Grafik hubungan FC terhadap 

putaran mesin 

 
Gambar 4.4 Grafik hubungan FC bahan 

bakar premium terhadap putaran mesin 

Dari gambar grafik di atas, seiring 

meningkatnya putaran mesin (dari 1500 – 

4500 rpm) menyebabkan semakin 

meningkatnya jumlah bahan bakar yang 

dikonsumsi hal ini dikarenakan untuk 

menghasilkan putaran mesin yang lebih 

tinggi dibutuhkan suplai campuran bahan 

bakar dan udara yang lebih banyak. 

Berdasarkan gambar di atas, 

penggunaan jenis gas produser 

berpengaruh terhadap nilai konsumsi 

bahan bakar. Nilai kosumsi bahan bakar 

paling rendah diperlihatkan pada jenis gas 

produser C diikuti dengan gas produser B 

dan A. Hal ini dikarenakan, pada jenis gas 

produser C memiliki nilai kalor lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis gas produser 

lainnya.  

Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Turnip, 2009 pada 

laporan Agrariksa dkk, 2013 yang 

menyatakan bahwa, konsumsi bahan bakar 

erat hubungannya dengan nilai kalor bahan 

bakar. Semakin besar nilai kalor bahan 

bakar, maka nilai konsumsi bahan bakar 

semakin kecil. 

Dengan adanya nilai konsumsi bahan 

bakar maka dapat kita menentukan nilai 

konsumsi bahan bakar efektif atau specific 

fuel consumption effective (SFCe). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 4.5 Grafik hubungan SFCe 

terhadap putaran mesin 
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Gambar 4.6 Grafik hubungan SFCe bahan 

bakar premium terhadap putaran mesin 

 

SFCe merupakan nilai yang 

memperlihatkan jumlah konsumsi bahan 

bakar yang mampu menghasilkan satu 

daya dalam sekian waktu. Semakin besar 

nilai SFCe maka semakin rendah kualitas 

penerapan bahan bakar tersebut pada mesin 

(semakin boros), begitu juga sebaliknya, 

semakin kecil nilai SFCe maka akan 

semakin tinggi kualitas penerapan bahan 

bakar tersebut pada mesin (semakin irit). 

Penggunaan jenis gas produser 

berpengaruh terhadap nilai SFCe. Dengan 

semakin meningkatnya laju aliran udara 

(10 lpm, 15 lpm, dan 20 lpm) yang 

terwakili pada jenis gas produser A, B, dan 

C menyebakan semakin menurunnya nilai 

SFCe dengan tingkat penurunan rata-rata 

sebesar 18,49 %. Pada jenis gas produser C 

dengan laju aliran udara paling besar 

memiliki nilai SFCe paling rendah. Hal ini 

dikarenakan pada gas produser C mampu 

menghasilkan nilai konsumsi bahan bakar 

paling rendah dengan daya yang lebih 

besar. Tentunya akan diperoleh nilai SFCe 

paling rendah. 

Jika dibandingkan dengan premium 

terjadi penurunan SFCe rata-rata sebesar 

99,99 % (penggunaan premium lebih 

hemat dalam menghasilkan satu daya 

dibandingkan gas produser). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

ditarik kepastian bahwa, penggunaan gas 

produser C paling efektif untuk diterapkan 

pada mesin jika dibandingkan dengan jenis 

bahan bakar gas lainnya. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

a. Gas hasil gasifikasi kotoran kuda 

dengan variasi laju aliran udara tidak 

terlalu berpengaruh terhadap daya 

efektif yang dihasilkan, namun 

berpengaruh terhadap nilai specific 

fuel consumption effective (SFCe), 

dimana semakin meningkatnya laju 

aliran udara menyebabkan terjadi 

peningkatan daya hanya sebesar 2,62 

% dan tingkat penurunan SFCe 

sebesar 18,49 %.  

b. Penerapan gas hasil gasifikasi kotoran 

kuda dengan laju aliran agen 

gasifikasi 20 liter/menit menghasilkan 

performa yang lebih baik pada mesin 

dilihat melalui nilai SFCe yang paling 

rendah, jika dibandingkan dengan laju 

aliran agen gasifikasi 10 liter/menit 

dan 15 liter/menit. 

c. Penerapan gas hasil gasifikasi kotoran 

kuda pada mesin tipe Astrea Grand 

100 cc yang diperoleh dengan laju 

aliran agen gasifikasi 20 liter/menit 

mampu menghasilkan torsi sebesar 

0,65 Kgf.m, daya sebesar 4,11 PS, dan 

SFCe sebesar 686,13 Liter/PS.Jam 

pada putaran mesin 4500 rpm. 

d. Unjuk kerja mesin yang dihasilkan 

oleh bahan bakar premium masih 

lebih baik pemakaiaannya 

dibandingkan dengan gas produser 

kotoran kuda. Dimana daya efektif 

rata-rata menurun dari 2,69 % – 8,06 

% (premium lebih bertenaga 
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pemakaiannya dibandingkan gas 

produser), dan SFCe rata-rata 

meningkat sebesar 99,99 % (premium 

lebih hemat pemakaiannya 

dibandingkan gas produser dalam 

menghasilkan satu daya). 

 

5.2 Saran 

 Untuk selanjutnya dapat dilakukan 

pengukuran temperatur di dalam reaktor 

pada setiap zona gasifikasi supaya dapat 

lebih mengetahui kondisi di dalam reaktor 

untuk bisa dianalisa terhadap komposisi 

gas yang dihasilkan. 
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