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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan 

dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Sebelum dicampurkan 

minyak kelapa sawit direaksikan dengan methanol dan ethanol dengan 

katalisator NaOH atau KOH untuk menghasilkan fatty acid methyl ester (FAME). 

Sebuah proses dari transesterifikasi lipid digunakan untuk mengubah minyak 

dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Setelah 

melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur langsung, biodiesel memiliki sifat 

pembakaran yang mirip dengan diesel (solar) dari minyak bumi, dan dapat 

menggantikannya dalam banyak kasus. Namun, dia lebih sering digunakan 

sebagai penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel 

petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. 

Biosolar merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan 

bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia, karena biodiesel 

merupakan bahan bakar terbaharui yang dapat menggantikan diesel petrol di 

mesin sekarang ini dan dapat diangkut dan dijual dengan menggunakan 

infrastruktur zaman sekarang. (wikipedia,2016) 

Bom kalorimeter berkaitan dengan pengukuran besaran energi suatu materi. 

Jenis alat kalorimeter yang non aliran dan telah lazim digunakan berupa bom 

kalorimeter untuk penentuan nilai kalor bahan bakar padat dan bahan bakar cair.  

Masalah bom kalorimeter berkaitan dengan ukuran besaran energi suatu materi. 
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Besaran-besaran energi mencakup sifaf termodinamika sistem, nilai kalor 

biasanya dinyatakan dalam kalori/gram. Bom kalorimeter ksusus digunakan 

untuk menentukan kalor dari reaksi-reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran 

yang terjadi dalam bom akan menghasilkan kalor dan diserap oleh air dan bom, 

oleh karena itu tidak ada kalor yang akan terbuang ke lingkungan 

(Diannovitasari, 2012). 

Salah satu sifat yang harus dipunyai dari bahan bakar (biosolar)  adalah 

Angka Oktan (Octane Number) dari bahan bakar tersebut. Angka Oktan adalah 

angka yang menunjukkan berapa besar tekanan maksimum yang bisa diberikan 

di dalam mesin sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, 

campuran bensin dan udara (berbentuk gas) bisa terbakar sendiri secara 

spontan sebelum terkena percikan api dari busi. Jadi, semakin tinggi angka 

oktannya, semakin lama bensin itu terbakar spontan. Bahan bakar harus 

mempunyai angka oktan yang sesuai dengan yang di persyaratkan oleh 

kendaraan. Kendaraan dengan perbandingan kompresi yang lebih tinggi 

memerlukan angka oktan yang lebih tinggi untuk mengurangi terjadinya ketukan 

(knocking). Kenaikan nilai oktan juga meninggikan angka panas jenis. 

Calorific value (H, juga disebut heat value) menunjukkan jumlah energi yang 

dihasilkan oleh suatu bahan per satuan massa setelah terbakar 

sempurna.Semakian tinggi calorific value suatu bahan bakar maka energi yang 

dihasilkan pun akan semakin efisein, karena menghasilkan panas yang lebih 

besar dengan massa yang sedikit. Untuk menaikkan angka oktan dari suatu 

bahan bakar biasa diperoleh dengan memberikan TEL (Tetra Ethyl Lead), 

Methanol, Ethanol atau dengan memberikan Zat aditif.  
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Untuk mengetahui nilai kalor Biosolar, maka  dilakukan penelitian mengenai 

pengukuran nilai kalor Biosolar dengan bom kalorimeter untuk mengetahui 

pengaruh perubahan suhu dengan perubahan kalor yang terjadi.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang penentuan panas pembakaran maka dilakukanlah suatu 

percobaan tentang penentuan panas pembakaran dengan bom kalorimeter,  

bagaimana pengaruh perubahan suhu dengan perubahan kalor yang terjadi pada 

percobaan? Untuk mengetahui nilai kalor dilakukan dengan metode kalorimeter. 

Satuan kalor yang timbul dinyatakan dalam satuan kalor. Bagaimana cara 

mengukur nilai kalor dengan menggunakan bom kalorimeter ?,  dan bagaimana 

cara pengoprasian bom kalorimeter ?  

 

 

 


