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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini seluruh masyarakat dunia menghadapi masalah serius, yaitu 

pencemaran lingkungan. Penggunaan sumber energi fosil berdampak negatif 

terhadap lingkungan akibat adanya emisi gas CO2 yang dihasilkan. Data Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan bahwa jumlah emisi 

CO2 pada tahun 2009 sebesar 375 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 

543 juta ton pada tahun 2014 (Permana dkk, 2012). Meningkatnya emisi CO2 

mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah mensubstitusi bahan bakar minyak (BBM) 

dengan bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel dan bioetanol (Permana dkk, 

2012). 

Bioetanol dianggap sebagai bahan bakar alternatif terdepan untuk 

automotif karena kemampuannya yang dapat mengurangi polusi udara (Kumbhar 

et al, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bioetanol sebagai 

bahan bakar kendaraan harus dicampurkan dengan bensin. Campuran bahan bakar 

bensin dan bioetanol ini disebut gasohol (McCormick et al, 2013). Batas 

campuran yang direkomendasikan maksimal mengandung 15% etanol (E-15) agar 

kinerja mesin tidak berbeda jika dibandingkan dengan bensin (Kheiralla, 2011).  

Kinerja mesin bergantung pada kualitas bahan bakar yang digunakan. 

Kualitas bahan bakar dipengaruhi oleh komposisi elemen yang terkandung di 

dalamnya (impuritas). Elemen logam yang sering ditemukan dalam bahan bakar 
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diantaranya Ca, Fe, Ni, V, Na, Ba, Mg, Si, dan Zn (Johnson, 2010). Menurut 

Donati et al (2012), keberadaan elemen logam dalam bahan bakar dapat 

menurunkan kinerja mesin. Berdasarkan penelitian oleh Teixeira et al (2006) 

menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi elemen logam seperti Cu dan Fe 

dalam bahan bakar gasohol dapat meningkatkan laju pembentukan getah purwa 

(gum). Menurut Gazulla et al (2013), elemen vanadium (V) dapat membentuk 

senyawa lelehan dan menyebabkan korosi pada katup mesin. Vanadium dalam 

bahan bakar seharusnya kurang dari 2 mg/kg. Selain itu, elemen kalsium (Ca) juga 

tidak diinginkan karena elemen tersebut dapat membentuk endapan di saluran 

bahan bakar sehingga menghambat aliran bahan bakar menuju mesin. Tidak hanya 

elemen logam, keberadaan elemen sulfur dapat mempercepat timbulnya reaksi 

oksidasi sehingga meningkatkan sifat keasaman pada bahan bakar (McCormick et 

al, 2013). 

Pemantauan dan pengontrolan terhadap komposisi elemen yang 

terkandung dalam bahan bakar gasohol sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga kualitas bahan bakar gasohol agar tetap sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Banyak metode analisis yang digunakan untuk mengetahui komposisi elemen 

dalam bahan bakar, seperti Inductively Coupled Plasma – Optical Emision 

Spectroscopy (ICP-OES), X-Ray Fluorescence (XRF) dan Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS). Setiap teknik memiliki beberapa kelemahan misalnya, AAS 

lambat dan hanya memungkinkan pengukuran dari satu elemen pada suatu waktu, 

instrumen ICP-OES biasanya membutuhkan sampel cairan saja, dan  
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XRF sulit untuk menentukan elemen-elemen ringan secara akurat (Yaroshchyk 

et al, 2005). 

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi elemen dalam bahan bakar 

gasohol dengan menggunakan metode baru, yaitu Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS). Metode LIBS dipilih karena mampu melakukan 

mikroanalisis multi elemen secara cepat dan akurat (Gottfried, 2010).  

LIBS merupakan metode analisis bahan melalui analisis plasma yang 

dibangkitkan dengan penembakan laser pada sampel. Laser dengan densitas daya 

tinggi dan durasi pulsa pendek difokuskan pada sampel akan timbul fenomena 

plasma-induced ablation (produksi plasma), dan photodisruption (fotoakustik) 

berupa produksi shock wave (Niemz, 2007). Terbentuknya plasma bergantung 

pada karakteristik laser yang digunakan (panjang gelombang, durasi pulsa, dan 

energi pulsa), karakteristik sampel  (kekerasan permukaan dan koefisien absorpsi), 

dan kondisi lingkungan (temperatur, tekanan, dan jenis gas) (Suyanto, 2012).  

Metode LIBS sangat handal untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif 

untuk sampel padat dan gas. Namun, penggunaan metode LIBS pada sampel 

cairan secara langsung cenderung menghasilkan sensitivitas yang rendah (Chen et 

al, 2008). Ketika sampel cairan diiradiasi laser, partikel-partikel cairan akan 

terhambur sehingga menghasilkan plasma dengan temperatur rendah serta waktu 

yang sangat singkat. Akibatnya analisis sampel cairan secara langsung dengan 

LIBS kurang akurat (Suyanto, 2012).  

Untuk mengatasi kelemahan tersebut telah dikembangkan teknik sampling 

cairan dengan mentransformasikan sampel dari fase cair ke padat. Pengembangan 
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teknik analisis sampel cairan dengan LIBS melalui teknik adsorpsi telah dilakukan 

oleh Yaroshchyk et al (2005) dengan menggunakan substrat kertas saring (filter 

paper) dan Chen et al (2008) dengan menggunakan substrat irisan kayu. Melalui 

teknik ini, sensitivitas deteksi LIBS menjadi lebih tinggi sehingga akurasi analisis 

kuantitatif lebih meningkat. Penggunaan teknik ini untuk analisis elemen logam 

dalam sampel cairan lebih praktis, cepat, dan sensitif jika dibandingkan dengan 

analisis sampel cairan secara langsung. Pemanfaatan teknik adsorpsi untuk 

analisis elemen dalam sampel cairan dapat menggunakan zeolit. Zeolit merupakan 

mineral kristal alumina silika tetrahidrat berpori yang telah banyak diaplikasikan 

sebagai adsorben (Lestari, 2010).  

Identifikasi elemen dalam bahan bakar gasohol dengan LIBS dilakukan 

dengan teknik adsorpsi melalui zeolit dan dilakukan optimasi waktu tunggu 

adsorpsi gasohol. Adapun laser LIBS yang digunakan memiliki spesifikasi energi 

laser 200 mJ, durasi pulsa laser 7 ns, dan ukuran titik fokus laser 100 µm sehingga 

mampu menghasilkan intensitas maksimum 36,39 x 1010 W/cm2. Agar didapatkan 

hasil yang baik maka pada penelitian ini dilakukan optimasi intensitas laser 

dengan mengatur luasan area target yang akan ditembakkan laser. Identifikasi 

elemen dilakukan dengan mengkaji spektrum emisi plasma yang berupa intensitas 

sebagai fungsi panjang gelombang. Intensitas dan panjang gelombang masing – 

masing menunjukkan kadar elemen dan jenis elemen. Selain itu, juga akan 

dilakukan penentuan karakteristik plasma seperti temperatur plasma dan densitas 

plasma untuk mengetahui pengaruh perbedaan matriks pada sampel bahan bakar 

gasohol terhadap karakteristik plasma yang dihasilkan LIBS. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) dapat digunakan 

untuk identifikasi elemen dalam bahan bakar gasohol melalui teknik 

adsorpsi? 

2. Bagaimana hasil analisis elemen dalam bahan bakar gasohol dengan Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) dibandingkan dengan metode lain 

seperti XRF? 

3. Apakah Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) dapat digunakan 

untuk menentukan parameter kualitas bahan bakar gasohol? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui aplikasi Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) untuk 

identifikasi elemen dalam bahan bakar gasohol melalui teknik adsorpsi. 

2. Mengetahui perbandingan hasil analisis elemen dalam bahan bakar gasohol 

antara metode Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) dengan 

metode lain seperti XRF. 

3. Mengetahui kemampuan Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) 

dalam menentukan kualitas bahan bakar gasohol. 
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1.4. Batasan Masalah 

1. Spesifikasi laser LIBS yang digunakan pada penelitian ini adalah panjang 

gelombang 1064 nm, durasi pulsa 7 ns,  repetition rate 5 Hz, energi laser 200 

mJ, dan ukuran titik fokus 100 µm. 

2. Pendekatan analisis kuantitatif LIBS dilakukan dengan menghitung 

persentase luas area spektrum masing-masing elemen terhadap luas area 

spektrum total. 

3. Hasil identifikasi elemen dalam bahan bakar gasohol yang dibandingkan 

antara metode LIBS dan metode XRF diantaranya elemen Ca, Ti, Fe, Mn, Cr, 

K, dan Sr. 

  

1.4. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Optik dan Laser 

Memberikan tambahan informasi mengenai aplikasi LIBS sebagai metode 

baru identifikasi elemen dalam bahan bakar gasohol. 

2. Bagi Industri Bioetanol dan Bahan Bakar Minyak 

Memberikan metode alternatif untuk proses pemantauan dan pengontrolan 

kualitas produk bioetanol dan bahan bakar minyak. 

3. Bagi Pemerintah 

Memberikan tambahan informasi mengenai standarisasi bahan bakar 

bioetanol, bensin, dan gasohol di Indonesia. 
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