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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. Kendaraan bermotor adalah sumber polusi udara terbesar mencapai 60-70%, dibandingkan dengan polusi udara yang dihasilkan dari industri hanya berkisar 10-15%. Kendaraan bermotor dengan laju kepemilikan yang tinggi dan rata-rata menghasilkan emisi gas buang yang buruk, yang disebabkan perawatan ataupun penggunaan bahan bakar yang kurang baik. (Studi Bappenas, 2009).
Bahan bakar fosil atau minyak pada umunya digunakan untuk kendaraan bermotor, guna mempercepat dan mempermudah aktivitas, dan di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gas buang akibat proses pembakaran bahan bakar. Secara teoritis gas buang hasil proses pembakaran mengandung unsur CO, NOx, HC, CO2, H2O dan  N2, dimana banyak unsur yang bersifat mencemari lingkungan dalam bentuk polusi  udara. Unsur kimia tertentu dan dengan jumlah tertentu/jenuh yang diserap dalam tubuh bisa menyebabkan kematian (Surjadi, 2005).
Salah satu alternatif yang memungkinkan untuk mengganti bahan bakar minyak adalah bahan bakar gas, karena selain cadangannya dalam jumlah besar, namun juga penggunaanya lebih efisien dan bersahabat dengan lingkungan disekitar (Asmawi, 2000).
Bahan bakar gas (BBG) atau banyak beredar adalah  Liquefied Petroleum Gas (LPG) utamanya terdiri dari gas propana (C3H8), butana (C4H10), dan paduan lain yang merupakan campuran tergantung dari asalnya. Penggunaan LPG pada kendaraan menghasilkan kadar emisi yang tidak terlalu berbahaya, dan aman bagi mesin serta sistem pelumasan. LPG memiliki karateristik proses pembakaran yang bersih dan harga yang terjangkau. Dibeberapa Negara tertentu, LPG tidak dikenakan pajak, atau pajak yang lebih ringan jika dibandingkan dengan bahan bakar bensin (Marshall; et. al, 1995).
Pada bidang transportasi, bahan bakar gas telah terbukti sebagai pilihan yang lebih baik, bahwa bahan bakar gas yang telah diuji coba oleh pemerintah Indonesia melalui pertamina pada tahun 1987 memiliki beberapa keuntungan, diantaranya usia mesin lebih lama, perawatan lebih murah, dan tidak mencemari lingkungan (Fauzan, 2008).
Selain memikirkan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak, para pakar juga dituntut  untuk meningkatkan efisiensi pada bahan bakar. Bahan bakar gas yang digunakan pada kendaraan bermotor membutuhkan perangkat tambahan yang disebut Conversion Kit, namun penggunaan Conversion Kit standar masih dirasa adanya kekurangan, yaitu terjadinya keterlambatan dalam mensuplai bahan bakar gas ke dalam ruang bakar pada saat ingin melakukan akselerasi sehingga kinerja kendaraan bermotor menjadi berkurang (Kristanto; et. al, 2001).

Perumusan Masalah
Salah satu hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor adalah menambahkan sistem injeksi untuk suplai bahan bakar dan memvariasikan tekanan masuk bahan bakar gas.
Oleh sebab itu, masalah yang ingin diteliti lebih lanjut adalah : Bagaimana pengaruh dari memvariasikan tekanan isi tabung bahan bakar gas LPG yang sistem pemasukkanya diinjeksikan kedalam main jet karburator pada motor bensin empat langkah satu silinder terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dikeluarkan.

Batasan Masalah
Untuk memberikan penjelasan terhadap isi pembahasan dan pengujian, maka dalam penelitian ini dirasa perlu adanya beberapa batasan permasalahan. Adapun batasan masalah yang meliputi :
	Motor bensin 4 langkah 1 silinder : Honda Astrea Prima (Tahun 1990)
	BBG yang digunakan : LPG tabung 3 kg Produksi Pertamina
	Tekanan isi tabung LPG yang digunakan : 1, 2, 3, 4, dan 5 bar (±0,2 bar)
	Pengujian dilakukan pada kondisi kendaraan dalam keadaan diam,  variasi putaran mesin 1500 rpm, 3500 rpm, dan 5500 rpm (±100rpm)
	Pengujian dilakukan pada semua tingkat transmisi (N, 1, 2, 3, dan 4)
	Hanya membahas konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang (CO, CO2, dan HC)


Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tekanan isi tabung LPG 3 kg dengan pemasukkan bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam main jet karburator pada motor bensin empat langkah satu silinder terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dikeluarkan.

Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pengetahuan tentang penggunaan bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada kendaraan dan pengaruh variasi tekanan isi tabung LPG 3 kg terhadap pengamatan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dikeluarkan.

Tempat Penelitian
Pengujian dilakukan di Workshop Otomotif pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram dan Laboratorium Otomotif pada SMK Negeri 3 Mataram NTB.

Hipotesis
Antara bahan bakar LPG dengan udara akan mudah bercampur mengingat fasenya yang sudah dalam bentuk gas, apabila bahan bakar LPG dan udara bisa bercampur (homogen) maka proses pembakaran dalam ruang bakar akan berlangsung sempurna. Selain itu, tekanan masuk bahan bakar dari tabung akan berpengaruh terhadap hasil pembakaran bahan bakar, dengan menggunakan fuel pressure regulator  untuk mengoptimalkan penginjeksian bahan bakar.
Berdasarkan uraian di atas maka dibuatlah suatu dugaan awal yaitu : Variasi tekanan isi tabung bahan bakar gas LPG yang digunakan pada motor bensin empat langkah satu silinder berpengaruh terhadap proses pembakaran bahan bakar. Dimana laju aliran bahan bakar ke dalam silinder yang bercampur dengan udara akibat tekanan isi tabung pada saat kondisi tertentu akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi gas buang yang lebih baik.



