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ABSTRAK 
 

Gasifiikasi merupakan suatu proses thermokimia yang merubah bahan bakar padat menjadi 
bahan bakar gas di mana proses pembakaran menggunakan asupan oksigen yang terbatas. 
Gasifikasi umumnya terdiri dari 4 zona proses, yaitu pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi. 
Proses pengeringan pirolilsis dan reduksi bersifat endotermis, sementara proses oksidassi yang 
bersifat eksotermis berfungsi sebagai penyedia panas bagi ketiga proses tersebt. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penggunaan gas hasil gasifikasi menggunakan 
kotoran kuda pada mesin 4 langkah 1 selinder dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laju 
aliran oksigen terhadap unjuk keja pada mesin tersebut. 

Metode yang diunakan dalam penelitian ini adalah metode ekperimen, dengan torsi daya 
efektif, dan specific fuel consumption effetive (SFCe) sebagai variabel terikat. Sementara menjadi 
pariabel bebas adalah laju aliaran oksigen dengan pariasi proses gasifikasi 10 liter/menit, 15 
liter/menit, dan 20 liter/menit dan putaran mesin dengan pariasi 1500 rpm, 2500rpm, 3500 rpm, dan 
4500 rpm (± 100 rpm). 

Penerapan gas hasil gasifikasi kotoran kuda pada mesin tipe Astrea Grand 100 cc yang 
diperoleh dengan laju aliran agen gasifikasi 10 liter/menit mampu menghasilkan torsi sebesar 0,68 
Kgf.m, daya sebesar 4,27 PS, dan SFCe sebesar 224,00 Liter/PS.Jam pada putaran mesin 4500 
rpm. 

 
Kata Kunci: Gasifikasi, Kotoran kuda, Bahan bakar gas. 
 

ABSTRACT 
 

Gasification is a chemical thermos-process that converts solid fuel into gaseous fuel wherein 
the combustion process using oxygen intake is limited. Gasification generally consists of four zones 
from the process, namely drying, pyrolysis, oxidation and reduction. The pyrolysis drying process and 
the reduction is endothermic, while the process is exothermic oxidation which serves as a heat 
provider for the three processes. The purposes of this study is to investigate the potential use of the 
gasification gas result using horse manure on 1 cylinder 4 stroke engine and determining how much 
the influence gas using horse flow rate for the working show on the machine. 

Method use in this research is the experimental method, with the effective power torsion and 
specific fuel consumption effective (SFCe) as the dependent variable. While the independent variable 
is variable oxygen flow rate with various processes of gasification 10 liters / minutes, 15 liters / minute 
and 20 liters / minutes and engine rotation with the variation 1500 rpm, 2500 rpm, 3500 rpm and 4500 
rpm (± 100 rpm) 

The result of the research show that the application of gas result gasification horse manure 
towards type of motor engine Astrea Grand 100 C which was obtained by the gasification of flow rate 
gas 10 Liters / Minutes, it can produce torsion as big as 0.68 Kgf.m the power approximately 4.27 PS 
and SFCe around 224.00 Liter/PS in engine rotation about 4500 rpm. 
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PENDAHULUAN 
Bahan bakar fosil merupakan salah satu 

sumber energi yang paling populer digunakan 
oleh manusia karena  bahan bakar ini mudah 
didapat dan  mudah diaplikasikan karena 
banyak teknologi yang menggunakannya 
sebagai bahan bakar. Namun, dewasa ini, 
harga bahan bakar fosil semakin meningkat tak 
terkendali. Selain itu, jumlah cadangan bahan 
bakar fosil juga semaki lama semakin menipis. 

Hal ini membuat manusia harus mencari 
sumber energi alternatif untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap minyak bumi. 
Biomassa adalah salah satu alternatif tersebut. 
Biomassa adalah organik yang dihasilkan 
melalui proses fotosientesis, baik berupa 
produk maupun buangan. Contoh biomassa 
antara lain tanaman, pepohonan, limbah 
pertanian, limbah hutan, dan kotoran ternak. 
Biomassa sanggat cocok dengan peraturan 
presiden republik indonesia nomor 5 tahun 
2006 tentang kebijakan energi terbarukan 
sebagai sumber energi alternatif baru 
diindonesia yang murah, aman dan ramah 
lingkungan. 

Berdasarkan catatan potensi wilayah 
NTB pada biomassa hewan dan tanaman 
mencatat bahwa, 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 (Anonim, 2012). 

Salah satu cara pemamfaatan biomassa 
adalah dengan mengunakan teknoloi 
gasifikasi. Gasifikasi biomassa menggunakan 
pencapaian efesiensi yang lebih besar 
dibandingkan dengan teknologi pembakaran 
secara tradisional dalam pemamfaatan. 
Gasifikasi merupakan suatu proses 
thermokimia yang merubah bahan bakar padat 
menjadi bakar bakar gas dimana proses 
pembakaran menggunakan asupan oksigen 
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. (Prastowo, 2007). 

Adapun keluaran gas mampu bakar 
melalui proses gasifikasi berupa kandungan 
Karbon monoksida (CO), Hidrogen (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. Di dalam reaktor gasifikasi 
proses pembakaran dari bahan bakar akan 
menghasilkan gas yang dihasilkan disebut gas 
produser, yang dimana kandungan gas 
tersebut didominasi oleh gas mampu bakar 
yakni H2, CO, dan CH4 yang merupakan 
produk gas utama dari proses gas yang 
dihasilkan  ( Rajvanshi, 1986). 

Untuk gasifikasi sekam padi  menurut 
(Belonio, 2005) tipe updraft terbukti memiliki 
prestasi lebih baik dengan tipe yang lain 
seperti down draft atau cross draft. Selain itu 
reaktor gasifikasi tipe ini memiliki kelebihan lain 
dalam hal kemudahan penyalaan karena 
penyelesaianya dari atas. Proses gasifikasi 
biomassa dapat dilakukan baik secara 
langsung (menggunakan udara atau oksigen 
untuk membangkitkan panas melalui reaksi 
eksotermis), maupun tidak langsung 
(mentransfer panas kedalam reactor dari luar) 
(Reed,1988). 
Gasifikasi umumnya terdiri dari 4 zona proses, 
yaitu pengeringan, pirolisis, oksidasi dan 
reduksi. Proses pengeringan pirolisis dan 
reduksi bersifat endotermis, sementara proses 
oksidasi yang bersifat eksotermis berfungsi 
sebagai penyedia panas bagi ketiga proses 
tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui potensi penggunaan gas 
hasil gasifikasi mengunakan kotoran kuda 
pada mesin  4 langkah 1 selinder dan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh laju 
aliran oksigen terhadap unjuk kerja pada mesin 
tersebut. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Gasifikasi adalah proses konversi bahan 
bakar padat menjadi gas mampu bakar (CO, 
CH4, H2) melalui proses pembakaran dengan 
suplai oksigen terbatas. Proses gasifikasi 
merupakan suatu proses kimia untuk 
mengubah material berkarbon menjadi gas 
mampu bakar. Berdasarkan difinisi tersebut, 
maka bahan bakar yang digunakan untuk 



proses gasifikasi mengunakan matrial yang 
mengandung hidrokarbon seperti batu bara 
dan biomassa. Di dalam gasifier inilah terjadi 
suatu proses pemanasan sampai temperatur 
reaksi tertentu dan selanjutnya bahan bakar 
tersebut melalaui prosoes pembakaran 
dengan bereaksi terhadap oksigen untuk 
kemudian dihasilkan gas mampu bakar dan 
sisa hasil pembakaran lainnya (Anonim, 2009.) 

Proses gasifikasi merupakan suatu 
proses thermokimia yang merubah bahan 
bakar padat menjadi bahan bakar berbentuk 
gas melalui oksidasi dengan asupan oksigen 
yang terbatas. Gas yang dihasilkan disebut 
gas produser, yang dimana kandungan gas 
tersebut didominasi oleh gas mampu bakar 
yakni H2, CO, dan CH4. 

 
Gambar 1 Sistem kerja gasifikasi 

Dalam proses gasifikasi akan 
menghasilkan beberapa produk diantaranya 
berupa gas H2, CO, CH4, CO2, H2O, O2 dan 
N2 (apabila menggunakan oksigen  sebagai 
agen gasifikasinya), serta kontaminan lainnya 
seperti tar. Sebelum digunakannya gas hasil 
gasifikasi tersebut maka dilakukanlah proses 
tambahan diluar reaktor gasifikasi berupa 
pemasangan alat tambahan berupa scrubber 
yang berfungsi untuk menahan kandungan tar 
masuk kedalam penampungan gas, karena 
kontaminan tersebut tidak diperlukan dan 
dapat merusak mesin jika langsung diterapkan. 
Dengan adanya scrubber tersebut, paling tidak 
dapat mengurangi tar yang tertampung pada 
penampungan gas. 

 Gasifikasi secara sederhana dapat di 
jelaskan sebagai peroses pembakaran 
bertahap. Hal ini dilakukan dengan membakar 
bahan bakar padat dengan ketersediaan 
oksigen yang terbatas sehingga gas yang 
terbentuk dari hasil pembakaran masih 

memiliki potensi untuk terbakar. Bahan bakar 
gasifikasi dapat berupa matrial padatan 
berkarbon yang merupakan senyawa organik. 
Semua senyawa organik mengandung atom 
karbon, hidrogen, dan oksigen dalam wujud 
molekul komplek yang berpariasi. Gasifikasi itu 
sendiri memiliki tujuan untuk memutuskan 
ikatan dari molekul kompleks tersebut menjadi 
gas sederhana  mampu bakar yaitu H2 dan 
CO. Kedua gas tersebut mudah terbakar dan 
memiliki kerapatan energi dan densitas yamg 
tinggi, keduanya merupakan gas yang sangat 
bersih dimana hanya memerlukan satu atom 
oksigen untuk dibakar menghasilkan 
karbondioksida dan air. Hal inilah yang 
menyebabkan gasifikasi memiliki emisi yang 
relatif bersih karena tujuan dari gasifikasi 
adalah untuk mengendalikan proses thermal 
secara terpisah yang biasanya tercampur 
dalam proses pembakaran sederhana dan 
diatur untuk menghasilkan produk yang 
diinginkan (Anonim, 2009). 
1. Proses Pengeringan (Drying) 

Zona pengeringan ini merupakan zona 
terjadinya pengeringan pada bahan umpan 
yang diakibatkan panas yang dihasilkan pada 
zona dibawahnya. Proses pengeringan ini 
sangat penting dilakukan agar pengapian pada 
reaktor gasifikasi dapat terjadi lebih cepat dan 
lebih stabil. Pada reaksi ini, bahan bakar yang 
mengandung air akan dihilangkan dengan cara 
diuapkan. 
2. Proses Pirolisis  

Pada pirolisis, pemisahan volatile matter 
(uap air, cairan organik dan gas yang tidak 
terkondensasi) dari padatan karbon bahan 
bakar menggukan panas yang diserap dari 
proses oksidasi sehinga pirolisis 
(devolatilisasi) disebut juga gasifikasi parsial. 
Komposisi produk yang tersusun merupakan 
fungsi dari temperatur, tekanan, dan komposisi 
gas selama proses pirolisis berlangsung. 
Produk cair yang menguap akibat dari 
penomena penguapan komponen yang tidak 
stabil secara thermal mengandung tar. Produk 
pirolisis terdiri atas gas ringan, tar dan arang. 
Pirolisis adalah proses pemecahan bahan 
bakar dengan mengunakan sedikit oksigen 
melalui pemanasan menjadi gas. Ketika 
teperatur pada zona pirolisis rendah, maka 
akan dihasilkan banyak arang dan sedikit 
cairan (air, hidrokarbon, dan tar). Sebaliknya 
apabila temperatur pirolisis tinggi maka arang 



yang dihasilkan sedikit tapi banyak 
mengandung cairan.  
3. Proses Reduksi 

Reduksi melibatkan suatu rangkaian 
reaksi endotermik yang disokong oleh panas 
yang diprodulsi dari reaksi pembakaran. Pada 
reaksi ini, arang yang dihasilkan melalui reaksi 
pirolisis tidak sepenuhnya karbon tetapi juga 
mengandung hidrokarbon yang terdiri dari 
hidrogen dan oksigen. Untuk itu, agar 
dihasilkan gas mampu bakar seperti hidrogen 
dan karbon monoksida, maka arang tersebut 
harus direaksikan dengan air dan karbon 
dioaksida.Dimana pada zona ini akan dilewati 
oleh gas CO2 dan H2O sehingga ketika 
bereaksi dengan unsur C maka akan 
menghasilkan gas berupa CO, H2, dan CH4 
4. Proses Oksidasi (Pembakaran) 

Proses pembakarang mengoksidasi 
kandungan karbon dan hidrogen yang terdapat 
dalam bahan bakar dengan reaksi eksotermik, 
sedangkan gasifikasi mereduksi hasil 
pembakaran menjadi gas bakar dengan reaksi 
endotermik. Oksidasi merupakan reaksi 
terpenting didalam reaktor gasifikasi karna 
reaksi ini menyediakan seluruh energi panas 
yang dibutuhkan pada reaksi endotermik. 
Oksigen yang masuk kedalam reaktor bereaksi 
dengan substansi yang mudah terbakar yang 
menghsilkan produk beupa CO2 dan H2O 
yang secara berurutan direduksi ketika kontak 
dengan arang yang diproduksi pada proses 
pirolisis. 

Untuk melakukan reaksi pembakaran, 
terdapat tiga elemen penting yang saling 
mengisi satu sama lain yaitu panas (heat), 
bahan bakar (fuel) dan oksigen. Reaksi 
pembakaran sangat berkaitan dengan 
keberadaan ketiga elemen tersebut. Hal ini 
dapat diartikan bahwa apabila salah satu dari 
ketiga elemen tersebut tidak ada, maka hampir 
dipastikan tidak akan terjadi proses 
pembakaran. Bahan bakar merupakan elemen 
sensitif apa bila direaksilan dengan oksigen 
dan dapat menghasilkan energi panas. Selain 
itu, panas adalah salah satu hasil dan tujuan 
reaksi pembakaran. Energi yang dibutuhkan 
untuk menciptakan panas tidak selalu sama 
dan tergantung dengan kondisi lingkungan, 
sipat bahan bakar dan juga elemen penyusun 
bahan bakar. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan yakni 
penelitian eksperimen yang merupakan 
implementasi dari kondisi yang sebenarnya di 

lapangan. Adapun variabel dalam penelitian ini 

: 
a. 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. 

b. Variabel bebas 
Variabel bebas merupakan variabel yang 
menjadi pengaruh terhadap variabel terikat. 
Adapun variabel terikat pada penelitian ini 
adalah: 
1. Variasi laju aliran agen gasifikasi (oksigen) 

pada proses gasifikasi yakni dengan variasi 
10 liter/menit, 15 liter/menit, dan 20 
liter/menit. 

2. Variasi putaran mesin yakni dengan variasi 
1500 rpm, 2500 rpm, 3500 rpm, dan 4500 
rpm (± 100 rpm). 

 
Alat dan Bahan. 
Alat : 
a. Reaktor gasifikasi 
b. Alat ukur laju aliran (flow meter) 
c. Tabung  Oksigen 
d. Kompresor gas produser 
e. Kantong plastik 
f. Motor bensin Honda Astrea Grand 100 cc 
g. Conversion kit 
h. Alat ukur torsi 
i. Alat ukur waktu (stopwatch) 
j. Alat ukur putaran mesin (tacho meter) 
k. Alat pendeteksi komposisi gas 

 
Bahan : 
a. Kotoran kuda kering 



 
Gambar 2. Kotoran kuda 

b. Gas produser 

Gambar 3.Gas produser yang tertampung 

pada kantong plastik 

Pengujian dan Analisis Data 
a. Mesin dipanaskan selama 2 – 3 menit 

sebelum dilakukan pengujian. Hal itu 
dilakukan untuk menormalkan kerja dari 
mesin tersebut. 

b. Menghubungkan putaran mesin menuju 
sprocket depan pada perseneling yang 
ditentukan yakni perseneling 4. 

c. Menaikkan putaran mesin dengan menarik 
tuas gas mesin sampai tercapainya putaran 
yang diinginkan yakni 1500 rpm, 2500 rpm, 
3500 rpm, dan 4500 rpm (± 100 rpm). 

d. Mencari faktor koreksi 
Mesin kendaraan dikalibrasi untuk 

meningkatkan keabsahan data yang diperoleh, 
serta hasil yang didapat diharapkan berupa 
data yang sesuai dengan standar spesifik pada 
mesin tersebut. Kalibrasi pada mesin ini untuk 
membandingkan torsi spesifikasi pabrik 
dengan torsi hasil pengukuran, sehingga 
didapatkanlah hasil koreksi yang disebut faktor 
koreksi (Cf). 

CfTT

T

T
Cf

pengukuranispesifikas

pengukuran

ispesifikas




 

Maka perhitungan torsi menjadi: 

T = F.r.Cf (Kgf.m) ……………….1 
e. Untuk semua variasi gas produser yang 

didapatkan, dilakukan pendeteksian 
terhadap komposisi kimianya dengan 
menggunakan alat pendeteksi komposisi 
gas. 

f. Pengujian gaya pengereman yang 
merupakan bagian dari variabel penelitian 
dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. 

g. Untuk setiap variasi gas produser 
diaplikasikan ke semua variasi  putaran 
mesin. 

h. Mencatat besarnya beban pengereman dan 
konsumsi bahan bakar yang didapat 
 

Analisis data 
Analisis data berdasarkan pada 

pengolahan dan analisa data yang didapatkan 
dari pengujian yakni daya pengereman dan 
konsumsi bahan bakar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komposisi Gas Hasil Gasifikasi dengan 
Oksigen 

Dalam penelitian ini diambil gas 
produser dengan laju aliran agen gasifikasi 
yang berbeda – beda yakni 10 lpm, 15 lpm, dan 
20 lpm. Setiap gas produser yang diperoleh 
dengan laju aliran agen gasifikasi disimbolkan 
dengan: 
A = Jenis gas produser dengan laju aliran 
oksigen 10 lpm 
B = Jenis gas produser dengan laju aliran 
oksigen 15 lpm 
C = Jenis gas produser dengan laju aliran 
oksigen 20 lpm 
  

Tabel 1. Komposisi Gas 

Gas 

Produser 

Komposisi 

Gas 

Jumlah 

(%) 

A CO 45.53 

CO2 20.9 

CH4 24.733 

Balance gas 0,912 

B CO 38.907 

CO2 28.17 

CH4 25.3 

Balace gas 0,924 

C CO 38.153 

CO2 29.463 

CH4 30.067 



Balance gas 0,977 

 
Komposisi gas CH4 dan CO2 dideteksi 

menggunakan alat biogas tester dan untuk 
komposisi gas CO dideteksi menggunakan alat 
gas analyzer. 

Dari hasil pengujian umpan kotoran 
kuda dapat menghasilkan gas mampu bakar 
seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 Untuk gas 
CO terlihat bahwa semakin tinggi laju alir 
oksigen yang diberikan, maka jumlah CO yang 
dihasilkan cendrung menurun. Akan tetapi 
tidak di ikuti oleh gas CH4 dan CO2. Untuk 
jumlah CO2 dan CH4 sangat ditentukan oleh 
temperatur yang terjadi dalam reaktor, 
terutama temperatur di daerah reduksi karena 
kedua unsur ini merupakan produk utama 
daerah reduksi. Eksperimen menunjukkan, 
bahwa suhu daerah reduksi cendrung naik 
dengan naiknya laju alir oksigen, sehingga 
mengakibatkan CO2 dan CH4 cendrung 
meningkat. 

 
Perhitungan Torsi 

Dalam menghitung besarnya torsi pada 
mesin yang digunakan, dapat dilakukan 
dengan cara mengalikan besarnya gaya 
pengereman dengan jari – jari pulley dan faktor 
koreksi yang didapatkan pada perhitungan 
sebelumnya. 

Sebagai contoh perhitungannya dapat 
diambil data beban pengereman pada 
lampiran 1 untuk putaran 1500 rpm pada jenis 
gas produser A dengan perhitungan sebagai 
berikut: 

  F = 0,50 Kgf 
Maka dapat diketahui besarnya torsi 

berdasarkan persamaan 1 yakni: 

).(04,0

0221,1)(0,0835)(50,0

mKgfT

mKgfT

CfrFT







 

Sedangkan hasil perhitungan untuk data 
rata-ratanya dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Data torsi 

Putaran 
rpm 

Torsi (Kgf.m) 

Gas Produser Bensin 

A B C 

1500 O,04 0,04 0,04 0,04 

2500 0,36 0,34 0,33 0,37 

3500 0,58 0,57 0,57 0,60 

4500 0,68 0,67 0,67 0,70 

 
Perhitungan Daya Efektif 

Untuk menghitung besarnya daya efektif 
dapat digunakan persamaan 2. Untuk contoh 
perhitungannya dapat diambil dari data 
perhitungan torsi pada tabel 2. untuk putaran 
1500 rpm pada jenis gas produser A. 

 PS
nT

Ne
2,716

.


 
 

 PS
x

Ne
2,716

150004,0


 
 
Ne = 0,08 PS 
Dengan cara yang sama dilakukan 

penghitungan untuk setiap putaran pada 
berbagai jenis bahan bakar yang digunakan. 
Adapun data hasil perhitungannya dapat dilihat 
pada tabel 3. di bawah ini: 

 
 
 
Tabel 3. Data perhitungan daya efektif 

Putaran 
rpm 

Daya efektif  (PS) 

Gas Produser Bensin 

A B C  

1500 0,08 0,08 0,08 0,08 

2500 1,26 1,19 1,15 1,26 

3500 2,83 2,78 2,78 2,86 

4500 4,27 4,21 4,21 4,28 

Melihat dari jenis gas produser A, B, dan 
C terjadi penurunan daya efektif rata-rata 
sebesar 1,51 %. Jika dibandingkan dengan 
bensin terjadi penurunan rata-rata sebesar 
0.32 % - 3.52 % (daya efektif lebih besar dihasil 
oleh bahan bakar premium dibandingkan gas 
produser). 

 
Perhitungan Specific Fuel Consumption 
Effective (SFCe) 

Mencari besarnya SFCe dapat dihitung 
dengan membagi besarnya konsumsi bahan 
bakar dengan daya efektif yang dihasilkan, 
seperti yang diperlihatkan pada persamaan 3. 
yakni: 











JamPS

Liter

Ne

FC
SFCe

.
 

Maka dari itu, dalam perhitungan 
besarnya SFCe dibutuhkan berupa data Fuel 



Consumption (FC) yang dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Fuel consumption (FC) 

Putaran 
rpm 

Fuel consumption  (ltr/jam) 

Gas Produser Bensin  

A B C 

1500 420,00 480,00 540,00 0,13 

2500 600,00 720,00 740,00 0,21 

3500 780,00 920,00 920,00 0,31 

4500 960,00 1140,00 1180,00 0,42 

 
Dengan adanya data FC pada tabel 

diatas maka dapat langsung kita lakukan 
perhitungan seperti penjelasan sebelumnya. 
Dengan contoh perhitungan diambil data FC 
dan daya efektif di putaran 1500 rpm pada 
jenis gas produser A. 
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Dengan cara perhitungan yang sama di 

setiap putaran pada semua jenis bahan bakar 
yang digunakan. Adapun data hasil 
perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4. di 
bawah ini: 

Tabel 4. Specific fuel consumption effective 
(SFCe) 

Putaran 
rpm 

Specific fuel consumption effective 
(Liter/PS.Jam) 

Gas Produser  
Bensin  A B C 

1500 5250,00 6250,00 6750,00 0,42 

2500 476,00 605,04 660,87 0,17 

3500 275,00 330,93 338,13 0,11 

4500 224,00 270,78 280,28 O,10 

 
Melihat dari jenis gas produser A, B, dan 

C terjadi peningkatan SFCe rata-rata sebesar 
13,70 %. Jika dibandingkan dengan premium 
terjadi peningkatan SFCe rata-rata sebesar 
99,97 % (penggunaan premium lebih hemat 
dalam menghasilkan satu daya dibandingkan 
gas produser). 
 
Pembahasan. 
Pengaruh Gas Produser Terhadap Torsi 

 
Gambar 4. Grafik hubungan torsi terhadap 

putaran 
Dari grafik torsi terhadap putaran di atas 

terlihat bahwa torsi yang dihasilkan oleh mesin 
meningkat berbanding lurus dengan 
meningkatnya putaran mesin. 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, namun secara umum jenis gas 
produser A menghasilkan nilai torsi paling 
tinggi jika dibandingkan dengan jenis gas 
produser B dan C. Hal ini menandakan bahwa 
nilai kalor yang dimiliki gas produser A 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 A memiliki 
nilai kalor paling tinggi dengan bukti dapat 
menghasilkan nilai torsi yang paling besar dari 
jenis gas produser lainnya. 

 
Pengaruh Gas Produser terhadap Daya 
Efektif 
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Gambar 5. Grafik hubungan daya efektif 

terhadap putaran 
Dari grafik di atas terlihat bahwa daya 

efektif yang dihasilkan meningkat seiring 
dengan meningkatnya putaran mesin. Hal ini 
dikarenakan bertambahnya putaran mesin 
seiring dengan jumlah pembakaran per menit 
yang terjadi. Untuk putaran mesin yang lebih 
tinggi kebutuhan akan bahan bakar per waktu 
semakin banyak sehingga energi yang 
dihasilkan melalui pembakaran per waktu akan 
semakin besar.  

Torsi dan daya efektif memiliki 
hubungan yang sangat erat, di mana besarnya 
nilai torsi akan mempengaruhi besarnya nilai 
daya efektif, artinya untuk nilai daya efektif 
yang dihasilkan oleh semua jenis gas produser 
memperlihatkan hasil, di mana semakin 
meningkatnya laju aliran oksigen (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 penurunan rata-rata sebesar 1,51 %. 
Secara umum jenis gas produser A yang 
merupakan jenis gas dengan laju aliran 
oksigen paling kecil menghasilkan nilai daya 
paling tinggi dikarenakan gas produser 
tersebut menghasilkan nilai torsi yang paling 
besar dari jenis gas produser lainnya. 

 
Pengaruh Jenis Gas Produser  terhadap 
Specific Fuel Consumption Effective 

 
Gambar 6. Grafik hubungan FC terhadap 

putaran 
Dari gambar gerafik diatas, seiring 

dengan meningkatnya putaran mesin dari 1500 
- 4500 rpm menyebabkan semakin 
meningkatnya jumlah bahan bakar yang lebih 
tinggi dibutuhkan suplai bahan bakar gas yang 
lebih banyak. 

Nilai konsumsi bahan bakar paling 
rendah diperlihatkan pada gas A diikuti dengan 
bahan bakar B dan C  hampir sama. Pada jenis 
bahan bakar gas A memiliki nilai kalor lebih 
tinggi dibandingkan dengan jenis bahan bakar 
B dab C, 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 (SFCe). Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. 
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Gambar 7. Grafik hubungan SFCe terhadap 

putaran 
 

Dari grafik di atas terlihat semakin tinggi 
putaran mesin maka SFCe yang dihasilkan 
semakin rendah. 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 oksigen (10 
lpm, 15 lpm, dan 20 lpm) yang terwakili pada 
jenis gas produser A, B, dan C menyebakan 
semakin meningkatnya nilai SFCe dengan 
peningkatan rata-rata sebesar 13,70 %. Pada 
jenis gas produser A dengan laju aliran oksigen 
paling kecil memiliki nilai SFCe paling rendah. 
Hal ini dikarenakan pada gas produser A 
mampu menghasilkan nilai konsumsi bahan 
bakar paling rendah dengan daya yang lebih 
besar. Tentunya akan diperoleh nilai SFCe 
paling rendah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
ditarik kepastian bahwa, penggunaan gas 
produser A paling efektif untuk diterapkan pada 
mesin jika dibandingkan dengan jenis bahan 
bakar gas lainnya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

a. Gas hasil gasifikasi kotoran kuda dengan 
variasi laju aliran oksigen, dimana semakin 
meningkatnya laju aliran oksigen 
menyebabkan terjadi penurunan daya 
hanya sebesar 1,51 % dan tingkat 
peningkatan specific fuel consumption 
effective (SFCe) sebesar 13,70 %.  

b. Penerapan gas hasil gasifikasi kotoran 
kuda dengan laju aliran agen gasifikasi 10 
liter/menit menghasilkan performa yang 
lebih baik pada mesin dilihat melalui nilai 
SFCe yang paling rendah, jika 
dibandingkan dengan laju aliran agen 
gasifikasi 15 liter/menit dan 20 liter/menit. 

c. Penerapan gas hasil gasifikasi kotoran 
kuda pada mesin tipe Astrea Grand 100 cc 
yang diperoleh dengan laju aliran agen 
gasifikasi 10 liter/menit mampu 
menghasilkan torsi sebesar 0,68 Kgf.m, 
daya sebesar 4,27 PS, dan SFCe sebesar 
224,00 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 0.32 % – 3.52 % 
(premium lebih bertenaga pemakaiannya 
dibandingkan gas produser), dan SFCe 
rata-rata meningkat sebesar 99,97 % 
(premium lebih hemat pemakaiannya2 
dibandingkan gas produser dalam 
menghasilkan satu daya). 
 

Saran 
Mengingat masih adanya kekurangan 

yang terjadi dalam penelitian ini, maka untuk 
kesempurnaan penelitian 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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