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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang 

Salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) 

jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Sriwijaya adalah mampu membuat 

laporan akhir berupa penelitian ataupun rancang bangun.  Prinsip utama 

pelaksanaan laporan akhir ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapat selama proses perkuliahan di programstudi teknik 

mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.Adapun salah satu penerapan yang dapat 

dilakukan adalah pengaplikasian laporan akhir yang berbentuk penelitian atau 

rancang bangun tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, bukti kerja yang 

dilakukan memiliki hasil yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya. Oleh 

karena itu, diperlukan penyesuaian antara pembuatan laporan akhir tersebut 

dengan kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Program nasionalkonversiminyaktanahkeLiquid Petroleum Gas (LPG) 

merupakansalahsatu program 

pemerintahdalamrangkamenjaminpenyediaandanpengadaanbahanbakardalamnege

ri.Program 

inisecarakhususjugadimaksudkanuntukmampumengurangisubsidiBahanBakarMin

yak (BBM) 

gunameringankanbebankeuangannegara.Sebelumprogramkonversiminyaktanahke 

LPG dimulai, pemerintahmenganggarkandanasekurang-kurangnya Rp. 60 

triliununtukmensubsidipenggunaan BBM olehmasyarakat BBM yang 

dimaksudadalahminyaktanah, premium dan solar.Di 

antaratigajenisbahanbakartersebut, minyaktanahmendapatsubsiditerbesar, 

yaitukuranglebih 50%dari total subsidi BBM.Selainitu, 

karenamendapatsubsiditerbesarsehinggaharganyamenjadisangatmurah, 

minyaktanahbersubsididisinyalirsangatmudahuntukdisalahgunakan, antara lain 
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penyelundupan, dijualuntukindustri, ataudicampurdenganbahanbakar lain. 

(Datastatistikpertamina, 2012) 

Penggunaan LPG 

jugadapatmeningkatkanefisiensipenggunaanenergikarenanilaikalor LPG 

lebihtinggidibandingkanminyaktanahdanhasilpembakarannyalebihbersihsertarama

hlingkungan.Program konversiminyaktanahke LPG 

jugamemberikandampakpositifbagiindustridalamnegeri, yaituadapeluang-

peluangbaruuntukberbisnis, antara lain: produksitabung LPG 3 kg, 

produksikompor gas, distribusiisiulang LPG 3 kg danstasiunpengisian LPG 3 kg. 

Selainitu, Program konversiminyaktanahke LPG jugamenjadikanlingkungan yang 

lebihbersih, kualitashidupmasyarakat yang lebihbaikdanpenggunaanenergi yang 

tepatperuntukannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba merencanakan suatu 

mesinrancanganbarudimanapenggunaan BBM dapatdigantikandengan LPG 

untukmesinindustriataupununtukkeperluanindividudalamkebutuhansehari-hari 

yang dikenalsebagaiconverter kit LPGpadamesingenset 4 langkah. Dari tujuan 

dibuatnya rancangan baru tersebut maka peneliti mengangkat judul “Rancang 

Bangun Converter BBM (Bahan Bakar Minyak) ke LPG (Liquid Petroleum 

Gas) pada Mesin 4 Langkah.”Konveter kit LPG merupakansuaturangkaian yang 

dipasangpadamesin 4 

langkahdengantujuanuntukmengubahsumberbahanbakardariBBM menjadiLPG. 

Mesingenset 4 langkahiniakandigerakkanoleh LPG 

danmenjadisumbertenagalistrikuntukkebutuhansehari-hari. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Teori apakah yang mendasari proses subtitusi bahan bakar premium ke bahan 

bakar gas? 

2. Bagaimanakah langkah membuat converter kit untuk genset 4 langkah agar 

dapat menggunakan LPG sebagai bahan bakarnya? 
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3. Bagaimanakah memodifikasi karburator sehingga dapat menunjang kerja 

converter kit LPG nantinya? 

4. Apakah konsumsi bahan bakar LPG lebih irit dari pada bensin premium pada 

genset bensin ? 

5. Bagaimana kinerja genset 4 langkah ketikadimodifikasi menggunakan LPG? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perencanaan mesin gensetberbahanbakar LPG yang 

dijelaskan pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menambah komponen sistem bahan bakar pada genset bensin. 

2. Mengetahui performa genset dengan menggunakan 2 jenis bahan bakar, yaitu 

LPG dan bensin Premium.Dalam hal ini adalah emisi gas buang dalam satuan 

ppm atau %. 

3. Membandingkan besarnya konsumsi penggunaan kedua bahan bakar dalam 

satuan gr/mnt. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian mesingenset 4 

langkahberbahanbakar LPG ini,yaitu : 

1. Dapat menumbuhkan kreatifitas mahasiswa menuju tenaga ahli yang siap 

pakai, terampil dan terpercaya. 

2. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenai komponen-

komponen yang ada pada mesin ini. 

3. Dapat memodifikasisistempembakaranmesingenset 4 langkah yang berguna 

bagi industri kecil, menengah, maupun industri besar dalam membantu proses 

produksi. 

1.4  Metode Pengumpulan Data  

 Dalam laporan ini peneliti melakukan beberapa metode untuk 

mendapatkan data yang diperlukan, antara lain : 

1. Metode Literatur/Kepustakaan  
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Dengan mencari data-data dari buku dan internet yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibuat. 

2. Metode Wawancara  

Dilakukan wawancara mengenai cara-cara merancang suatu mesin dan 

pemilihan bahan kepada instruktur-instruktur yang ahli dan dosen 

pembimbing didalam pembuatan alat tersebut.  

3. Metode Observasi  

Metode ini adalah mencari dan mengadakan pengamatan tentang komponen 

mesin tersebut, seperti informasi bahan-bahan yang digunakan baik dari jenis 

maupun harganya.  

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini disusun menggunakan sistem penulisan 

dengan cara studi literatur/kepustakaan, wawancara dengan instruktur-instruktur 

yang ahli serta pengarahan dari dosen pembimbing. Adapun sistematika penulisan 

laporan akhir ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing akan diuraikan, 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalambabinidiuraikantentanglatarbelakang, rumusanmasalah, 

tujuandanmanfaat, metodepengumpulan data, 

sistematikapenulisansecaragarisbesar, sertarelevansi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab inimenguraikandasar-dasarteoritentangprinsipkerjamesin, 

klasifikasipemilihanmateripembahasan, serta data-data penunjangmateri 

yang akandibahas. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalambabinidiuraikantentangperencanaan yang 

menyangkutprinsipkerja, rancanganmesin, perhitungan-

perhitungankomponenmesin, sertaaliran proses danukuranproduk yang 

dihasilkan. 

BAB IV  PEMBAHASAN KHUSUS 
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Bab inimenjelaskantentangkeseluruhanmesingenset 4 

langkahberbahanbakar LPGsepertiproses pembuatan, 

perhitunganbiayapembuatan,pengujianmesin, serta proses 

pemeliharaanmesin. 

BAB V  PENUTUP 

Bab iniberisitentangkesimpulandan saran daripenulisanLaporanAkhir. 

 

1.6 Relevansi 

DenganadanyaMesingenset 4 langkahberbahanbakar LPG 

inidiharapkandapatmenjadisumbangpemikiranbagiilmupengetahuansertadapatme

mberiinformasikepadamasyarakattentangkelayakanpenggunaanbahanbakar gas 

LPG dibandingkanmenggunakanbahanbakarbensinpadamesingensetditinjaudari 

parameter unjukkerjamaupundarisisiekonomisnya. 


