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INTISARI
Jumlah populasi manusia yang diiringi dengan berkembangnya industri
mengakibatkan semakin tinggi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
minyak bumi yang merupakan energi tidak terbarukan (non-renewable) sebagai
sumber energi utama. Penggunaan Eco Racing sebagai campuran bahan bakar
memiliki prospek yang baik terhadap pengurangan menggunakan bahan bakar
sebagai bahan bakar mesin 4 langkah yang digunakan untuk menggerakkan
generator. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Eco Racing
terhadap performa mesin pembakaran dalam 4 langkah penggerak generator
listrik. Parameter yang diamati adalah nilai daya, torsi, BSFC, BTE yang
dihasilkan mesin dengan bahan bakar pertalite, premium, & campuran premiumEco Racing. Bahan bakar premium menghasilkan daya maximum 501,4 Watt,
torsi tertinggi di hasilkan oleh campuran bahan bakar premium-Eco Racing
sebesar 1,42360 N.m, BSFC terendah dihasilkan oleh bahan bakar premium
sebesar 1,512 kg/kW.h, BTE tertinggi dihasilkan oleh bahan bakar premium
sebesar 4,18%.
Kata kunci : minyak bumi, eco racing, premium, pertralite, mesin 4 langkah
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ABSTRACT
The number of human populations accompanied by the development of the
industry resulted in higher levels of community dependence on petroleum which is
non-renewable energy (non-renewable) as the main energy source. The use of Eco
Racing as a fuel mixture has good prospects for reducing the use of fuel as fuel
for the 4-step engine used to drive generators. The purpose of this study was to
determine the effect of Eco Racing on the performance of the combustion engine
in 4 steps driving the electric generator. The parameters observed were the value
of power, torque, BSFC, BTE produced by engines with pertalite, premium, &
premium-Eco Racing fuels. Premium fuel produces a maximum power of 501.4
Watts, the highest torque is produced by a mixture of premium-Eco Racing fuel of
1,42360 Nm, the lowest BSFC produced by premium fuel of 1,512 kg / kW.h, the
highest BTE produced by fuel premium of 4.18%.
Keywords: petroleum, eco racing, premium, pertralite, 4 stroke engine
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MOTTO
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menciptakan energi bersih
sekarang ini merupakan target utama pemerintahan. Menurut Azizi (2018),
hal ini tercermin dari baruan energi nasional yang ditargetkan akan terserap
sebesar 23% pada tahun 2025 berasal dari subsektor Energi Baru Terbarukan
(EBT). Terdapat inisiatif pemerintah untuk menekan penggunaan bahan bakar
minyak untuk menjaga ketersediaannya.
Berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Republik
Indonesia nomor 01 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan
bakar minyak, pengendalian bahan bakar minyak sekarang ini merupakan
program pemerintah Indonesia yang selalu diserukan guna menjaga kestabilan
bahan baku dan ketersediaan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan
energi bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan.
Jumlah populasi manusia yang diiringi dengan berkembangnya industri
mengakibatkan semakin tinggi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
minyak bumi yang merupakan energi tidak terbarukan (non-renewable)
sebagai sumber energi utama. Hal tersebut yang mengakibatkan ketersediaan
minyak bumi

semakin menipis. Oleh karena itu perlu dikurangi

ketergantungannya dengan menggunakan sumber-sumber energi lainnya
sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui. Dalam hal
pengendalian bahan bakar minyak, Eco Racing dapat digunakan sebagai
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sumber penghemat energi yang sangat berpotensi sebagai pendamping
bahan bakar minyak.
Eco Racing adalah produk fuel booster atau additive yang berbentuk tablet
dan terbuat dari bahan-bahan organik 100% yang dapat meningkatkan nilai
oktan maupun cetane pada bahan bakar minyak yang nantinya akan
menselaraskan dengan nilai kompresi suatu mesin kendaraan maupun jenis
mesin-mesin pembakaran lainnya
Dalam aplikasinya, penggunaan Eco Racing sebagai pencampur bahan
bakar minyak bumi sangat direkomendasikan dalam pengendalian bahan
bakar minyak sekarang ini.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh penggunaan Eco Racing pada campuran bahan
bakar premium terhadap unjuk kerja

performa mesin pembakaran

dalam 4 langkah?
2. Bagaiman performa mesin pembakaran dalam 4 langkah berbahan
bakar pertalite dan premium dengan menambahkan eco racing?
1.3. Batasan Masalah
Supaya penelitian dan pembahasan terfokus pada hal-hal yang diteliti
maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun untuk batasan masalahnya
sebagai berikut:
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1. Unjuk kerja mesin yang diamati hanya parameter-parameter sebagai
berikut:
a. Torsi
b. Konsumsi bahan bakar
2. Pengukuran daya dilakukan pada generator listrik
3. Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian adalah pertalite dan
premium yang dibeli pada SPBU yang bertanda “Pasti Pas”.
4. Menggunakan Eco Racing
5. Pencampuran bahan bakar adalah premium dengan Eco Racing
6. Mesin yang digunakan adalah motor otto 4 langkah dengan rasio
kompresi 8,5:1 yang masih bisa menggunakan bahan bakar premium.
7. Pengujian dilakukan dengan metode constan speed.
8. Tidak melakukan pembahasan terhadap emisi gas buang.
1.4. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh penggunaan Eco Racing terhadap unjuk kerja
performa mesin pembakaran dalam 4 langkah.
2. Mengetahui performa mesin pembakaran dalam 4 langkah berbahan
bakar pertalite dan premium dengan menambahkan eco racing.
1.5. Manfaat
Manfaat penelitian yang diharapkan antara lain sebagai berikut:
1. Penelitian diharapkan dapat menambah keilmuan tentang pengguanaan
Eco Racing sebagai penghemat bahan bakar.
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2. Sebagai salah satu solusi program pemerintah tentang pengendalian
bahan bakar minyak dengan mencampurkan Eco Racing sebagai
penghemat bahan bakar.
3. Sebagai pemahaman antara karakteristik pembakaran dengan kinerja
motor yang digunakan sebagai penggerak generator.
4. Dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa sebagai referensi tentang
pencampuran Eco Racing dengan bahan bakar yang dapat digunakan
sebagai penghemat bahan bakar.
5. Diharapkan dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan rancang
bangun maupun modifikasi mesin dengan bahan bakar premium-Eco
racing.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
(Arimbawa, Nugraha, & Dantes, 2019) melakukan penelitian tentang
Analisa Pengaruh Campura Bahan Bakar Pertalite Dengan Naphthalene
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar, Torsi, Dan Daya Pada Sepeda Motor 4
Langkah. Penelitian tersebut menunjukkan hasil pada bahan bakar pertalite
murni didapatkan konsumsi bahan bakar sebesar 0,576 kg/jam, torsi 7,11
N.m, dan daya 6,45 Hp. Data rata-rata dari campuran bahan bakar 1 liter
pertalite dengan 5 gram Napththalane didapatkan konsumsi bahan bakar
0,325 kg/jam, torsi 7,56 N.m, daya 6,77 Hp. Bahan bakar 1 liter pertalite
dengan 10 gram Naphthalane didapatkan konsumsi bahan bakar 0,342
kg/jam, torsi 7,86 N.m, daya 6,97 Hp. Dari penelitian ini didapatkan hasil,
campuran 1 liter pertalite dengan 10 gram Naphthalane terbaik untuk
konsumsi bahan bakar, torsi dan daya dibandingkan bahan bakar pertalite
murni dan campuran 1 liter pertalite dengan 5 gram Naphthalane.
(Hidayat, Suryadimal, & Septe, 2019) melakukan penelitian tentang Kaji
Eksperimen Perbandingan Performance Motor Bakar Bensin Berbahan Bakar
Pertalite Ron 90 Murni Dengan Pertalite Ron 90 Campuran Eco Racing.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja dari motor bakar
bensin menggunakan bahan bakar pertalite dicampur dengan Eco Racing dan
melihat perbandingan campuran Eco Racing. Bahan bakar meemiliki varisiasi
campuran yaitu 10 liter pertalite dengan 350 gram Eco Racing, 10 liter
pertalite dengan 175 gram Eco Racing, dan 10 liter pertalite dengan 87,5
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gram Eco Racing. Hasil penelitian menunjukan peningkatan unjuk kerja
dengan menggunakan bahan bakar campuran Eco Racing mengurangi
pemakaian bahan bakar. Daya poros efektif yang dihasilkan oleh bahan bakar
campuran Eco Racing memiliki daya lebih tinggi dari bahan bakar pertalite
murni. Terdapat perbedaan yang signifikan namun tetap bahan bakar
campuran Eco Racing mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Konsumsi bahan
bakar spesifik (sfc) pada pertalite murni lebih besar dari pada bahan bakar
campuran Eco Racing dengan nilai 2,94 kg/kwh. Perbandingan udara bahan
bakar (AFR) pada bahan bakar campuran Eco Racing memiliki (AFR) lebih
tinggi dari bahan bakar pertalite murni.
(Amrullah, Sungkono, & Prastianto, 2018) melakukan penelitian tentang
Analisa Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Premium Dan Pertamax
Terhadap Prestasi Mesin. penelitian ini menggunakan mesin bensin Merk
Enduro XL Type TQ TD110-115. Dengan daya mesin 5.0 HP pada putaran
maksimum 3750 Rpm. Pada penelitian ini putaran yang di berikan sebesar
1200 Rpm – 2400 Rpm.
Hasil penelitian yang di hasilkan yaitu semakin besar pembebanan
yang di berikan maka prestasi mesin yang di hasilkan semakin meningkat.
Dimana, pemakaian bahan bakar (Fc) pada bahan bakar premium sebesar
0.292 kg/jam - 0.536 kg/jam dan bahan bakar pertamax sebesar 0.2306
kg/jam - 0.4647 kg/jam, sedangka nefesiensi thermal (ηth) pada bahan bakar
premium sebesar 16.006% - 44.690 % dan bahan bakar pertamax sebesar
19.288, 31.035, 42.202, 49.598 % serta emisi gas buang yang dihasilkan
pertamax lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar premium, dimana

7

nilai carbon monoksida (CO) pada bahan bakar premium sebesar8 ppm, 8
ppm, 9 ppm, 10 ppm - 11 ppm, dan bahan bakar pertamax sebesar10 ppm, 10
ppm, 10 ppm,10 ppm –11 ppm.
(Nofendri,

2018)

melakukan

penelitian

yang

berjudul

Pengaruh

Penambahan Aditif Etanol Pada Bensin Ron 88 Dan Ron 92 Terhadap
Prestasi

Mesin.

Penelitian

ini

menggunakan

mesin

bensin

yang

disambungkan dengan hydrobrake untuk mengetahui performa mesin dengan
putaran 1000 rpm,1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm. Hasil penelitian
menunjukan bahwa penambahan ethanol dalam premium dan pertamax dapat
mempengaruhi sifat dari bahan bakar baik pada jenis pertamax maupun pada
premium. Penambahan etanol.Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat
disarankan pengembangan penggunaan sumber energi alternative terutama
ethanol yang memiliki persediaan yang cukup banyak sehingga sedikit demi
sedikit menguranggiketergantugan terhadap bahan bakar fosil terutama
minyak bumi yang semakin hari semakin menipis persediaannya.
(Rifal & Rauf, 2018) melakukan penekitian yang berjudul Analisis
Penggunaan Bahan Bakar Etanol-Pertalite Pada Motor Honda Scoopy 110 cc.
Data hasil penelitian ini diperoleh dalam satuan gram per menit yang
kemudian dikoversi ke dalam satuan liter per jam. Pengujian dilakukan
sebanyak tiga kali untuk mendapatkan konsumsi rata-rata putaran mesin 1500
rpm, 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, 4000 rpm, 4500, dan 5000
rpm selama satu menit. Konsumsi bahan bakar campuran Etanol-Pertalite
pada presentase campuran etanol dibawah 50% mampu menurunkan
konsumsi bahan bakar motor scoopy 110 cc. Dimana konsumsi bahan bakar
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terendah adalah campuran E-40 yaitu pada rata-rata untuk semua putaran
mesin 0.479 Liter/Jam dibanding konsumsi pertalite murni sebesar 0.559
Liter/Jam atau bahan bakar E-40 lebih irit 14.3%. Konsumsi bahan bakar
Etanol-Petalite dengan presentase campuran diatas 50% justru akan
meningkatkan konsumsi atas bahan bakar. Dimana konsumsi tertinggi pada
campuran E-60 rata-rata semua putaran mesin sebesar 0.576 liter/Jam jika
dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar pertalite murni yang hanya
menghabiskan 0.559 liter/jam atau lebih boros 3% dari pada pertalite. Hal ini
dikarenakan angka oktan bahan bakar E-60.
(Rosid, 2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Proses
Pembakaran Sistem Injection Pada Sepeda Motor Dengan Menggunakan
Bahan Bakar Premium Dan Pertamax. Dalam percobaan ini diuji kinerja torsi
mesin, listrik dan konsumsi bahan bakar spesifik yang digunakan dalam
produksi bensin, Pertamina, termasuk bensin, dan pertamax. Setiap jenis
bensin diuji pada SOHC tipe injeksi bahan bakar Yamaha Vixion Ketik 2013
dengan alat dynotest terhubung ke komputer. Komputer akan mencatat
perubahan grafik untuk peningkatan daya dan torsi dari mesin rev sampai
11.041 rpm 4990. Sementara konsumsi bahan bakar spesifik dihitung dari
penggunaan bahan bakar dibagi output daya. Hasil penelitian menunjukkan
torsi maksimum dicapai pada pertamax bensin dari 11.91 Nm pada 7.933
rpm, diikuti oleh bensin 11.89 Nm pada 7.885 rpm. Sedangkan daya
maksimum pada bensin pertamax dari 14.42 hp pada 9.253 rpm, diikuti oleh
14.36 Hp premium bensin di 9330 rpm. Untuk konsumsi bahan bakar spesifik
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minimum 0.103 kg pertamax dimiliki / kW.h pada 10 871 rpm, diikuti oleh
bensin di 0.104 kg / kW.h di 10.837 rpm.
(Saragih & Kawano, 2013) melakukan penelitian yang berjudul tentang
Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Premium, Pertamax, Pertamax Plus Dan
Spiritus Terhadap Unjuk Kerja Engine Genset 4 Langkah Penelitian meliputi
pengujian performa unjuk kerja pada engine genset 4 langkah. Pengujian
dilakukan dengan menggunakan electrical dynamometer test, dengan
pembebanan yang diberikan menggunakan lampu pijar dari 100 watt sampai
700 watt dengan interval 100 watt. Dari penelitian didapatkan, dengan
penggunaan jenis bahan bakar spiritus mampu menghasilkan unjuk kerja dan
gas buang yang baik. Perbaikan yang diperoleh pada unjuk kerja mesin yaitu
daya efektik mengalami kenaikan sebesar 6,62 %, torsi mengalami kenaikan
sebesar 6,61 %, tekanan efektif rata-rata mengalami kenaikan sebesar 6,61 %
dan efisiensi thermal mengalami kenaikan sebesar 25,39 %. Perbaikan yang
diperoleh pada emisi CO turun sebesar 174,77 % dan HC turun sebesar
254,35 %.
(Mulyono, Gunawan, & Maryanti, 2013) judul penelitian adalah Pengaruh
Penggunaan dan Perhitungan Efisiensi Bahan Bakar Premium dan Pertamax
Terhadap Unjuk Kerja Motor Bakar Bensin. Kendaraan umum seperti sepeda
motor saat ini bisa menggunakan beberapa pilihan jenis bahan bakar
Pertamina untuk motor bensin antara lain Premium dan Pertamax. Masingmasing jenis bahan bakar tersebut memiliki angka oktan yang berbeda. Unjuk
kerja motor banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jenis
bahan bakar yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
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mengetahui pengaruh perbedaan angka oktan bahan bakar bensin terhadap
unjuk kerja torsi, daya, dan kemudian menganalisa konsumsi bahan bakar
spesifik pada motor 4 tak. Pada percobaan ini diuji unjuk kerja motor
mengenai torsi, daya, dan kemudian menganalisa konsumsi bahan bakar
spesifik yang digunakan pada bensin produksi Pertamina yang biasa
digunakan, antara lain bensin premium dan pertamax. Masing-masing jenis
bensin diuji pada motor Honda jenis Beat 108 cc tahun 2012 dengan
menggunakan Dynotest, yang terhubung dengan komputer. Komputer akan
mencatat grafik perubahan torsi dan daya terhadap kenaikan putaran mesin
dari 500 rpm hingga 9500 rpm. Sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik
dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan dalam menghabiskan setiap
bahan bakar yang diuji. Penelitian ini dilakukan di laboratorium teknik mesin
universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan torsi maksimum
dicapai pada bensin pertamax sebesar 116.15 Nm pada putaran 2000 rpm,
diikuti campuran antara 50% pertamax dan 50% premium 99.93 Nm pada
putaran 2500 rpm, dan bensin premium 67,53 Nm pada 2500 rpm. Sedangkan
daya maksimum juga pada bensin pertamax sebesar 6,6 HP pada 4000 rpm
dan 4500 rpm, diikuti bensin campuran 6,5 HP pada putaran 3500 rpm
sampai 4500 rpm dan putaran 5500 rpm, lalu premium sebesar 6,4 HP pada
putaran 5500 rpm. Untuk konsumsi bahan bakar spesifik minimal dimiliki
pertamax sebesar 0,41 kg/kwh pada putaran 3500 rpm sampai 5500 rpm,
diikuti bensin premium sebesar 0,48 kg/kwh pada 5500 rpm, kemudian
bensin campuran sebesar 0,53 kg/kWh pada putaran 3500 rpm sampai 4500
rpm.
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(Ilham, 2016) melakukan penelitian pengaruh bahan bakar pertalite dan
premium terhadap performa mesin motor Yamaha Jupiter z-cw tahun 2010.
Torsi tertinggi pada penggunaan baha bakar pertalite yaitu 9,11 N.m pada
putaran 5128 rpm, sedangkan bahan bakar premium adalah 8,59 N.m pada
putaran 4928 rpm. Daya tertinggi yang dihasilkan oleh pertalite dan premium
besarnya sama yaitu 8,3 namun putaran yang berbeda, pertalite pada putaran
7567 rpm dan premium pada putaran 7642 rpm. Nilai konsumsi spesifik
menggunakan bahan bakar pertalite terendah adalah 0,0170 kg/Hp-jam pada
putaran10000 rpm, dan tertinggi pada 0,0652 kg/Hp-jam pada putaran 4000
rpm. Sedangkan menggunakan bahan bakar premium terendah adalah 0,0171
kg/Hp-jam pada putaran 10000 rpm, dan tertinggi pada 0,1061 kg/Hp-jam
pada putaran 4000 rpm.
(kastianto & Ilham, 2018) pengaruh penggunaan dan perhitungan efisiensi
bahan bakar pertamax 92 dan pertalite 90 terhadap kinerja motor Honda beat
injeksi. Hasil penelitian menunjukan jenis bahan bakar mampu berpengaruh
terhadap torsi, daya dan konsumsi bahan bakar secara signifikan, hasil ini
diperkuat dengan analisa variasi untuk FHitung > FTabel serta P-value lebih kecil
dari signifikan 0,05 (5%). Jenis bahan bakar pertamax mampu menghasilkan
torsi dan daya yang palin optimal. Pada variasi putaran mesin yang semakin
meningkat akan membuat konsumsi bahan bakar juka meningkat untuk
putaran mesin pada putaran mesin 2750 rpm hasil torsi yang palling tinggi
sedangkan untuk daya pada putaran mesin 3750 rpm yang paling tinggi. Dari
pengujian bahan bakar dapat dilihat dengan jelas bahan bakar pertamax 92
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efisiensinya lebih tinggi yaitu 22,20% di bandingkan dengan pertalite 90 yang
hanya mempunyai tingkat efisiensi 21%.
(supardi, Budiman, & Khairudin, 2015) melakukan penelitian tentang
pengaruh kecepatan putar dan beban terhadap keluaran generator induksi 1
fase kecepatan rendah. Penelitian dimulai dengan merancang belitan stator
generator induksi 1 fase dengan jumlah kutub sebanyak 12 buah. Stator
generator induksi yang digunakan mempunyai 48 buah slot. Berdasarkan
hasil perancangan tersebut kemudian dibuat prototipe generatornya. Setelah
itu dilakukan serangkaian pengujian di laboratorium untuk mengetahui
kinerjanya. Pengujian dimulai dengan mengkopel generator induksi dengan
penggerak mula yang berupa motor listrik. Kapasitor eksitasi dan multimeter
dihubungkan secara paralel pada terminal belitan stator. Generator induksi
kemudian diputar hingga mencapai kecepatan tertentu dengan jalan mengatur
regulator tegangan yang terhubung pada motor penggerak mula. Hasil
penunjukkan tegangan dan frekuensi dicatat untuk pengujian dalam kondisi
tanpa beban dan dalam kondisi berbeban.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kecepatan putar dan beban
terhadap keluaran generator induksi kecepatan rendah. Semakin tinggi
kecepatan putarnya maka semakin tinggi tegangan dan frekuensinya. Semakin
besar bebannya maka semakin rendah tegangan dan frekuensinya. Dalam
kondisi tanpa beban, generator yang diuji dapat membangkitkan tegangan
sebesar 220 volt 83,9 Hz ketika dihubungkan dengan kapasitor sebesar 16
mikrofarad dan diputar pada kecepatan 850 rpm. Ketika kecepatan putarnya
divariasi dari 525 – 850 rpm maka tegangannya akan bervariasi dari 65 – 220
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volt dan frekuensinya akan bervariasi dari 52,1 – 83,9 Hz. Variasi
pembebanan dari 5 – 15 watt dengan kecepatan putar dari 605 – 850 rpm
akan menyebabkan tegangannya bervariasi dari 101 – 214 volt dan
frekuensinya akan bervariasi dari 51,8 – 85 Hz.
2.2. Landasan Teori
2.2.1. Motor Bakar Torak
Motor bakar torak merupakan motor pembakaran dalam atau juga disebut
dengan Internal Combustion Engine (ICE). sebagian besar mesin pembakaran
dalam, baik pengapian percikan dan pengapian kompresi, beroperasi pada
siklus empat langkah atau siklus dua langkah. Siklus dasar ini cukup standar
untuk semua mesin, dengan hanya sedikit variasi yang ditemukan pada desain
individual. Keuntugan penggunaan motor bakar torak sebagai penggerak
kendaraan lebih banyak, jika dibandingkan dengan menggunakan mesin uap.
Sehingga motor bakar torak banyak digunakan pada kendaraan transportasi
terutama pada kendaraan yang beroperasi di darat. (Pulkrabek, 1997).
Perbedaan yang utama terletak pada sistem penyalaanya, bahan bakar pada
motor bakar otto dinyalakan oleh loncatan api listrik diantara kedua elektroda
busi, karena itu motor otto dinamakan juga Spark Ignition Engines. Di dalam
motor diesel, yang biasa juga disebut Compresion Ignition Engines, terjadi
proses penyalaan sendiri, yaitu karena bahan bakar disemprotkan kedalam
silinder

berisi

udara

(Arismunandar, W. 1988).

yang

bertemperatur

dan

bertekanan

tinggi
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2.2.2. Motor Bakar Empat Langkah
Motor bakar empat langkah merupakan mesin pembakaran dalam, yang
dalam satukali siklusnya terjadi empat langkah gerakan piston. Dalam empat
langkah meliputi langkah hisap, kompresi, usaha dan buang. Langkah
keseluruhan tersebut memerlukan dua kali putaran poros engkol. Umumnya
mesin empat langkah banyak digunakan untuk mobil dan sepeda motor
dengan adanya perkembangan jaman motor empat langkah digunaan juga
sebagai penggerak generator karena penggunaannya lebih mudah dan praktis
pada saat keadaan darurat.
(Muhajir, 2009) Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan motor bensin
empat langkah adalah terjadi satu kali proses pembakaran pada setiap empat
langkah gerakan piston atau dua kali putaran poros engkol. Dengan anggapan
katup masuk dan katup buang terbuka dan tertutup tepat pada waktu yaitu
piston berada pada TMA dan TMB.
2.2.3. Siklus Kerja Motor Bensin 4 Langkah
Pada tahun 1876 Dr. N.A.Otto berhasil membuat temuan motor bakar
dengan siklus kerja 4 langkah yang pertama. Proses pembakaran dalam motor
bakar torak tidak terjadi secara terus-menerus, tetapi terjadi secara periodik.
Dimana sebelum terjadi proses pembakaran berikutnya terlebih dahulu gas
hasil pembakaran harus dibuang, baru kemudian silinder diisi lagi dengan
campuran bahan bakar dan udara segar.
Satu siklus kerja motor bensin 4 langkah memerlukan empat kali langkah
piston (4 kali 1800 gerakan poros engkol) langkah trsebut membutuhkan dua
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kali putaran poros engkol untuk meghasilkan satu siklus kerja (2 kali 3600).
Berikut Gambar 2.1 menujukan siklus kerja motor bensin 4 langkah :

Gambar 2.2 Siklus Kerja Motor Bensin 4 Langkah. Sumber :
(Pulkrabek, 1997)
a. Langkah Pertama: Langkah ini disebut dengan langkah induksi,
piston berjalan dari TMA (Titik Mati Atas) ke TMB (Titik Mati
Bawah) dengan katup hisap terbuka dan katup buang ditutup. Ini
menciptakan volume yang meningkat di ruang bakar, sehingga
campuran udara-bahan bakar masuk kedadalam ruang bakar.
Perbedaan tekanan yang dihasilkan melalui sistem intake dari
tekanan atmosfer mengakibatkan udara terhisap kedalam silinder.
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Ketika udara melewati sistem intake, bahan bakar ditambahkan ke
dalam jumlah yang diinginkan oleh alat injeksi bahan bakar atau
karburator.
b. Langkah Kedua: Lankah kompresi ketika piston mencapai TMB
(Titik Mati Bawah), katup intake menutup dan piston bergerak
kembali ke TMA (Titik Mati Atas) dengan semua katup tertutup. Ini
mengompresi campuran udara-bahan bakar, meningkatkan tekanan
dan suhu di dalam silinder. Waktu terbatas yang diperlukan untuk
menutup katup intake berarti bahwa kompresi aktual tidak dimulai
sampai suatu waktu TMB (Titik Mati Bawah). Menjelang akhir
langkah kompresi, busi dinyalakan dan pembakaran dimulai.
c. Terjadi pembakaran campuran udara-bahan bakar dalam waktu yang
sangat singkat tetapi terbatas dengan piston mendekati TMA (Titik
Mati Atas) tekanan dalam ruang bakar meningkat dan suhu dalam
ruang bakar meningkat.
d. Langkah Ketiga: Langkah ekspansi atau langkah usaha dengan
semua katup tertutup, tekanan tinggi yang diciptakan oleh proses
pembakaran mendorong piston menjauh dari TMA. Ini adalah
langkah yang menghasilkan hasil kerja dari siklus mesin. Saat piston
bergerak dari TMA ke TMB, volume silinder meningkat,
menyebabkan tekanan dan suhu turun.
e. Katup buang dibuka tekanan dalam silider turun tetapi tekanan dan
suhu dalam silinder masih relatif tinggi terhadap lingkungan pada
kondisi ini, dan perbedaan tekanan terjadi melalui sistem
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pembuangan yang terbuka untuk tekanan atmosfer. Perbedaan
tekanan ini menyebabkan sebagian besar gas buang panas didorong
keluar dari silinder dengan melalui sistem pembuangan ketika piston
berada di dekat TMB. Gas buang ini membawa jumlah entalpi yang
tinggi, yang menurunkan efisiensi termal siklus. Membuka katup
buang sebelum TMB mengurangi daya yang diperoleh selama
langkah usaha tetapi diperlukan dengan waktu yang terbatas untuk
blowdown gas buang.
f. Langkah Keempat: langkah buang pada saat piston mencapai TMB,
blowdown gas buang selesai, tetapi silinder masih penuh dengan gas
buang pada tekanan atmosfer sekitar. Katup buang tetap terbuka,
piston sekarang bergerak dari TMB menuju TMA, pada langkah
buang ini mendorong sebagian besar gas sisa pembakaran yang
tersisa keluar dari silinder ke sistem pembuangan dengan tekanan
atmosfer, gas buang yang tesisa terperangkap dalam volume
clearance ketika piston mencapai TMA. Saat piston mendekati TMA
katup intake mulai terbuka, sehingga sepenuhnya terbuka sampai
mendekati TMA, ketika katup hisap terbuka langkah baru dimulai.
Mendekati TMA, katup buang mulai menutup dan akhirnya ditutup
sepenuhnya pada posisi TMA. Periode ketika kedua katup hisap dan
katup buang terbuka disebut katup overlap.
Pada siklus otto dapat digambarkan dengan sebuah grafik P-V yang
menggambarkan langkah pemasukan bahan bakar, kompresi, usaha atau
tenaga, dan langkah gas buang hasil pembakaran. Siklus otto sangat ideal
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untuk mesin dengan kecepatan tinggi, dapat dilihat bahwa pada saat langkah
kompresi volume (V) tetap konstan tetapi tekananya (P) naik. Bentuknya
pada diagram P-V ditunjukan pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 (a) Diagram P-V dan (b) Diagram T-S pada siklus Otto ideal
(sumber: Pulkrabek, 1997: 75)
Berikut ini sifat ideal yang dipergunakan dan keterangan mengenai proses
siklusnya yaitu :
1. Proses 0 – 1 adalah langkah hisap tekanan konstan yaitu campuran
bahan bakar dan udara yang di hisap kedalam silinder.
2. Proses 1 – 2 adalah langkah kompresi adiabatic reversibel yaitu
campuran bahan bakar dan udara dikompresikan.
3. Proses 2 – 3 adalah proses pembakaran volume konstan, campuran udara
dan bahan bakar dinyalakan dengan bunga api.
4. Proses 3 – 4 adalah langkah ekspansi adiabatic reversibel, kerja yang
ditimbulkan gas panas yang berekspansi.
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5. Proses 4 – 1 adalah proses pembuangan panas pada volume konstan,
panas dibuang melewati dinding ruang bakar.
6. Proses 1 – 0 adalah proses pembuangan kalor, katup buang terbuka
maka gas sisa pembakaran terbuang keluar menuju ke
knalpot.
Proses lengkap pada siklus diatas memerlukan empat langkah dari torak,
dua kali putaran poros engkol. Selama proses kompresi dan ekspansi tidak
terjadi pertukaran panas, oleh karena itu selisih panas yang masuk dengan
panas yang keluar merupakan usaha yang dihasilkan tiap siklus.
2.2.4. Generator
Generator merupakan suatu alat yang dapat merubah energi mekanik
menjadi energi listrik. Energi mekanik didapatkan dari energi potensial dan
kinetik yang akan menggerakan rotor melalui poros penghubung pada
generator. Energi unruk generator sendiri sumbernya bermacam-macam,
dapat berupa turbin uap atau gas, turbin air, turbin angin dan motor
pembakaran dalam. Generator dengan penggerak motor pembakaran dalam
yang dibuat menjadi suatu kesatuan disebut dengan generator set (genset),
motor bakar torak berfungsi untuk menggerakan rotor pada generator yang
dihubungkan melalui poros, generator menghasilkan energi listrik melalui
lilitan kumparan stator dan magnet rotor. Energi listrik yang dihasilkan oleh
generator dapat berbentuk arus bolak balik (AC) dan arus searah (DC).
Generator AC keluarannya dapat menghasilkan tegangan langsung sementara
generator

DC

harus

diolah

dulu

menggunakan

komutator

untuk

menyearahkan output generator. Perbedaan generator DC dengan generator
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AC terletak pada kumparan jangkar dan kumparan stator. (Indriani, 20115)
Generator AC satu phasa dapat dilihat pada gambar 2.3 berikur :

Gambar 2.3 Generator AC satu phasa. Sumber : (Indriani, 2015)
2.2.5. Kontruksi generator
Kontruksi pada generator terdiri dari dua komponen yaitu :
1. Stator
Stator merupakan elemen diam yang terdiri dari Rangka Stator,
Inti Stator dan belitan-belitan Stator (belitan jangkar). Stator berbentuk
rangka silinder dengan jumlah lilitan kawat konduktor yang banyak
Stator terbuat dari bahan ferromagnetik dan dilaminasi untuk
mengurangi rugi-rugi arus pusar. Fungsi dari stator sebagai penerima
induksi magnet dari rotor dimana arus AC disalurkan melalui armature
ke beban. Berikut gambar 2.4 menunjukan bagian stator generator
sinkron :
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Gambar 2.4 Stator generator sinkron. Sumber : (Indriani, 2015)
2. Rotor
Rotor adalah merupakan elemen yang berputar, pada rotor terdapat
kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya dialiri oleh arus
searah. Bentuk rotor pada generator ada yang berbentuk kutub sepatu
(salient pole) dan silinderis (celah udara yang sama jaraknya). Fungsi
dari rotor yaitu untuk menghasilkan tegangan yang dibangkitkan oleh
medan magnet dan diinduksikan ke stator. Berikut gambar 2.5
menujukan bagian rotor pada generator sinkron :

Gambar 2.5 Rotor kutub sepatu (kiri) dan rotor kutub silinder (kanan) generator
sinkron Sumber : (indrani 2015)
2.2.6. Eco Racing
PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi menjelaskan bahwa Eco Racing
adalah sebuah produk additive yang berbentuk tablet/pil yang memiliki zat
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aditif yang memiliki banyak manfaat untuk mesin kendaraan bermotor ,
dengan meningkatkan Oktan/RON( Research Octan Number) yang di
campurkan ke bahan bakar Minyak, sehingga dapat berdampak pada
menghemat penggunaan konsumsi bahan bakar (BBM) serta menurunkan
emisi gas buang polusi CO hingga 100%. Disamping digunakan untuk
kendaraan motor, mobil, truk, alat berat, genset bus dan kapal, bisa juga
digunakan untuk semua jenis mesin yang memakai bahan bakar bensin
ataupun solar.
2.2.7. Bahan Bakar
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, bahan bakar minyak adalah bahan bakar
yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi. Bahan bakar minyak yang
dipasarkan Pertamina untuk kendaraan bermesin bensin meliputi
pertamax, pertalite dan premium.
1.

Pertalite
Pertalite merupakan jenis BBM baru yang telah diluncurkan
Pertamina

untuk

memenuhi

Surat

Keputusan

Dirjen

Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 313 Tahun
2013 yang isinya menetapkan standar mutu (spesifikasi) bahan bakar
minyak jenis bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri. Keunggulan
Pertalite versi Pertamina antara lain Pertalite dinilai lebih bersih dari
pada premium karena memiliki RON di atas 88 yang terkandung
dalam premium (Ningrat, dkk. 2016). Selain itu juga ditambahkan zat
aditif EcoSAVE. Zat aditif EcoSAVE ini bukan untuk meningkatkan
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RON tetapi agar mesin menjadi bertambah halus, bersih dan irit
(Saputra, dkk. 2017). Spesifikasi pertalite dapat dilihat pada tabel 1
dibawah ini.
Tabel 2.1 Spesifikasi pertalite
Batasan
No

Karakteristik

Satuan
Min

Maks

90

-

1

Angka Oktan Riset (RON)

2

Stabilitas Oksidasi

menit

360

-

3

Kandungan Sulfur

% m/m

-

0,05

4

Kandungan Timbal (Pb)

5

Kandungan Logam (Mangan, Besi)

6

Kandungan Oksigen

% m/m

7

Kandungan Olefin

% v/v

8

Kandungan Aromatik

% v/v

9

Kandungan Benzena

% v/v

10

g/l

Injeksi timbal tidak di
ijinkan

Mg/l

Tidak bisa terlacak
-

2,7

Dilaporkan

Distilasi :

°C

-

74

10% vol. Penguapan

°C

88

125

50% vol. Penguapan

°C

-

180

90% vol. Penguapan

°C

-

215

% vol

-

2,0

mg/l

-

1

Titik didih akhir
11

Residu
Sedimen

12

Unwashed gum

mg/100 ml

-

70

13

Washed gum

mg/100 ml

-

5

14

Tekanan Uap

kPa

45

60

15

Berat Jenis (pada suhu 15°C)

Kg/m3

715

770

16

Korosi bilah tembaga

Merit

17

Sulfur Merecaptan

18

Penampilan visual

19

Warna

20

Kandungan pewarna

(Sumber: PT. Pertamina, 2015)

%massa

Kelas I
-

0,002

Jernih dan terang
Hijau
g/100 l

-

0,.13
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2. Premium
Premium atau bensin adalah salah satu produk dari hasil
penyulingan minyak bumi. Rumus kimia bensin yaitu C8H18, ikatan
Hydrocarbon pada bahan bakar akan hanya bereaksi dengan oksigen
pada saat proses pembakaran sempurna, dan menghasilkan air (H2O)
serta karbondioksida (CO2) sedangkan nitrogen akan keluar sebagai
N2.
Premium mempunyai kalor pembakaran dengan nilai kalor atas =
21898,24 BTU/lb, dan nilai kalor bawah = 20500 BTU/lb. Menurut
Peraturan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor:
933.K/10/DJM.S/2013 pada tanggal (19 November 2013) diterangkan
bahwa bensin mempunyai RON (Research Octane Number) 88 sesuai
pada tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2.2 Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis bensin
88 yang dipasarkan dalam negeri.
Batasan
No

Karakteristik

Matode Uji

Satuan
Min

Maks

ASTM

Bilangan Oktan Angka
Oktan Riset (RON)

RON

88,0

-

D 2699

2

Stabilitas Oksidasi

Menit

360

-

D 525

3

Kandungan Sulfur

% m/m

-

0,05

D 2622 atau D
4294 atau D
7039

g/l

Injeksi
timbal
tidak di
ijinkan

0,013

D 3237

1

4

Kandungan Timbal (Pb)

5

Kandungan Logam
(Mangan, Besi)

Mg/l

Tidak bisa terlacak

D 3831 atau D
D 5185

Lain

UOP
391
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6

Kandungan Oksigen

% m/m

7

Kandungan Olefin

% v/v

8

Kandungan Aromatik

% v/v

9

Kandungan Benzena

% v/v

10

-

2,7

D 4815 atau D
6839 atau D
6730
D 1319 atau D
6339 atau D
6730
D 1319 atau D
6339 atau D
6730

Dilaporkan

D 5580 atau D
6839 atau D
3606

Distilasi :

°C

-

74

50% vol. Penguapan

°C

75

125

10% vol. Penguapan

°C

-

180
D 86

90% vol. Penguapan
°C

-

215

Residu

% vol

-

2,0

11

Sedimen

mg/l

-

1

D 5452

12

Unwashed gum

mg/100 ml

-

70

D 381

13

Washed gum

mg/100 ml

-

5

D 381

14

Tekanan Uap

kPa

45

69

D 5191 atau D
D323

15

Berat Jenis (pada suhu
15°C)

Kg/m3

715

770

D 4052 atau D
1298

16

Korosi bilah tembaga

Merit

17

Sulfur Merecaptan

18

Penampilan visual

Jernih dan terang

19

Bau

Dapat dipasarkan

20

Warna

21

Kandungan pewarna

Titik didih akhir

%massa

Kelas I
-

D 130

0,002

Kuning
g/100 l

-

0,.13

(Sumber:Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi)

D 3227
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2.5. Daya
Daya mesin diukur menggunakan Electric test load yang dihubungkan dari
daya keluaran alternator AC pada mesin genset. Data yang diamati dianalisis
pada variasi pemuatan listrik. (Cengel & Boles, 2006)
Brake Power adalah daya yang diberikan oleh poros engkol
Bp = V x I............................................................................... (2.1)
Keterangan :
Bp

= Brake Power Output (watt)

V

= Tegangan (volt)

I

= Arus yang dihasilkan (ampere)

2.6. Torsi
Torsi mesin diukur menggunakan Electric test load yang dihubungkan dari
daya keluaran alternator AC pada mesin genset, kemudian untuk besarnya
torsi didapatkan dari daya motor (KW) dibagi 2 kali phi dikalikan dengan
putaran mesin (rpm). (Pulkrabek, 1997)
T=

60 x Bp
2xπxn

......................................................................... (2.2)

Keterangan :
T

= Torsi mesin (N.m)

𝑛

= Putaran mesin (rpm)

Bp

= Brake Power Output (watt)

2.7. Brake Spesific Fuel Consumpton (BSFC)
Dalam pengujian mesin, konsumsi bahan bakar diukur sebagai aliran
massa bahan bakar per unit waktu (ṁf). konsumsi bahan bakar spesifik
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pengereman (brake specific fuel consumption : BSFC) adalah laju aliran
bahan bakar per satuan daya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana efisiensi mesin dalam menggunakan bahan bakar untuk
menghasilkan daya. (Pulkrabek, 1997)
BSFC =

ṁf
Bp

............................................................................ (2.3)

Keterangan :
BSFC

= Brake Spesific Fuel Consumption (kg/kWh)

ṁf

= Laju aliran bahan bakar ke mesin (kg/jam)

Bp

= Brake Power output atau daya keluaran (kW)
Laju aliran bahan bakar dari pengujian terukur dalam satuan L/menit,

untuk mengkonversikan satuan kg/jam maka dapat digunakan rumus sebagai
berikut:.
ṁf = Q 𝑥 𝜌bb ........................................................................... (2.4)
Keterangan :
ṁf

= Laju aliran bahan bakar ke mesin (kg/jam)

Q

= Debit bahan bakar (L/jam)

𝜌bb

= Massa jenis bahan bakar (kg/L)

2.8. Brake Thermal Efficiency (BTE)
(Pulkrabek, 1997) menyatakan effisiensi pengereman panas dari mesin
(Brake Thermal Efficiency). Mesin dioperasikan menggunakan bahan bakar
Etanol dengan variasi beban listrik. Besarnya BTE dapat dihitung dengan
rumus :
BTE =

Bp
ṁf x LHV

x 100%........................................................... (2.5)
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Keterangan :
BTE

= Brake Thermal Efficiency (%)

Bp

= Brake Power (watt atau J/s)

ṁf

= Laju konsumsi bahan bakar (kg/jam)

LHV

= Lower Heating Value (J/kg)

LHV pertalite = 44260,12 kJ/kg (kastianto & Ilham, 2018)
LHV premium = 42609 kJ/kg (Saepudin, Marijo, & Komarudin, 2005)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Diagram Alir Penelitian
Adapun proses penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada diagram
alir dibawah ini:
MULAI
Persiapan Alat dan Bahan
Pengujian

Pengujian Unjuk Kerja
BB Pertalite (Torsi,
Daya, BSFC Bahan
Bakar)

Pengujian Unjuk Kerja
BB Premium (Torsi,
Daya, BSFC Bahan
Bakar)

Pengujian Unjuk Kerja
BB Premium-Eco
Racing (Torsi, Daya,
BSFC Bahan Bakar)

Data Hasil Pengujian

Analisa dan Pembahasan

Tidak
Sesuai Teori
Ya
Kesimpulan Dan Saran

SELESAI
Gambar 3.1 Diagram alir penelitan
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3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian
Proses penelitian hingga dapat diperoleh data hasil pengujian performa
mesin dan konsumsi bahan bakar ini dilaksanakan selama bulan Oktober
2019 sampai Desember 2019. Pelaksanaan pengujian bertempat di
laboratorium IST AKPRIND Yogyakarta.
3.3. Alat Dan Bahan Penelitian
Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian performa
motor 4 langkah penggerak generator listrik berbahan bakar pertalite,
premium, dan premium-Eco Racing adalah sebagai berikut :
1. Mesin GX200
Mesin yang digunakan adalah mesin GX200 berbahan bakar bensin
dan LPG, seperti terlihat pada gambar 3.2 dengan spesifikasi mesin yang
dapat dilihat pada tabel 3.1.

Gambar 3.2 Genset GX200
Gambar 3.2 Genset GX200
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Tabel 3.1 Spesifikasi Mesin GX200
Spesifikasi
Keterangan
Type

GX200

Engine Type

4-stroke, OHV, singel cylinder

Daya Mesin

6,5 HP

Frekuensi

50 HZ

Daya Normal

2,5 KW ( bensin)

Daya Maksimal

2 KW (LPG)

Cooling System

Forced air

2. Electric Test Load
Electric test load adalah sebuah panel listrik yang berisi beban
lampu (watt), ampere meter, dan volt meter yang digunakan sebagai
parameter untuk melihat performasi motor ketika menggunakan bahan
bakar pertalite, premium, dan premium-Eco Racing. Seperti terlihat pada
gambar 3.3.

Gambar 3.3 Electric test load
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3. Buret
Buret adalah sebuah alat ukur bahan bakar cair yang digunakan
untuk menghitung seberapa banyak bahan bakar yang terpakai saat
pengujian bahan bakar pertalite, premium, dan premium-Eco Racing.
Seperti terlihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Buret
4. Tachometer
Tachometer Seperti terlihat pada gambar 3.5 berfungsi untuk
mengetahui putaran mesin pada saat pengujian.

Gambar 3.5 Tachometer
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5. Tangki Bahan Bakar
Berfungsi untuk menampung bahan bakar pertalite, premium, dan
premium-Eco Racing Seperti terlihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 Tangki bahan bakar
6. Clamp Meter
Alat ini berfungsi untuk mengukur arus listrik pada mesin genset
yang terbebani oleh electric test load. Adapun alat tersebut dapat dilihat
pada gambar 3.7. dibawah ini.

Gambar 3.7 Clamp Meter
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7. Voltmeter
Voltmeter adalah alat untuk mengukur besar tegangan listrik dalam
suatu rangkaian listrik. Pada penelitian yang dilakukan alat ini digunakan
untuk mengukur voltase arus listrik yang dihasilkan oleh mesin genset
GX200. Berikut Volmeter dapat dilihat pada gambar 3.8 dibawah ini.

Gambar 3.8 Voltmeter
8. Bahan Bakar
Bahan bakar yang digunakan pada pengujian ini yaitu pertalite,
premium, premium-Eco Racing. Masing-masing dengaan takaran per 1
liter terlihat pada gambar 3.9 dibawah ini.

Gambar 3.9 Bahan Bakar
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9. Stopwatch
Stopwatch digunakan untuk mengatur jangka waktu hidup mesin
generator selama 60 detik pada setiap pengujian seperti terlihat pada
gambar 3.10 dibawah ini.

Gambar 3.10 Stopwatch
3.4. Prosedur Pengujian
Dalam pengujian ini ada beberapa prosedur yang akan dilakukan
diantaranya yaitu :
1. Persiapan alat dan bahan
2. Proses pengujian dan pengukuran
3. Pengambilan data
3.5. Skema Pengujian
Skema pengujian mesin GX200 menggunakan bahan bakar campuran
bensin dan etanol seperti yang terlihat pada gambar 3.11.
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Pembebenan
10 Lampu
Tangki bahan
bakar
Arus Listrik Phasa
Arus Listrik Netral
Bahan Bakar

Mixing
Chambe
r
Exhaus

Mesin GX200

Generator
AC

Putaran (Rpm)
Tacometer

Voltmeter &
Amperemete
r

Gambar 3.11. Skema Pengujian
3.6. Pengujian
Pengujian dilakukan untuk mengetahui konsumsi bahan bakar dan
performa mesin yang meliputi daya, torsi, dan penurunan putaran mesin
setelah mesin diberi beban (electric test load). Langkah-langkah pengujian
yang dilakukan sebagai berikut:
1. Persiapkan mesin, alat dan bahan bakar yang akan digunakan.
2. Hubungkan dan pasangkan peralatan uji seperti electric test load (pada
generator), Tachometer (pada poros generator), Clamp Meter dan volt
Meter (pada kabel electric test load).
3. Isi tangki bahan bakar dengan salah satu bahan bakar.
4. Hidupkan mesin generator set pada kondisi gas iddle.
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5. Tahapan pengujian yaitu dengan pemberian beban secara bertahap
mulai 60 watt, 240 watt, 420 watt, dan 600 watt, dan. Waktu yang
digunakan dalam pengujian ini adalah 60 detik dalam setiap
pembebanan. Kemudian lakukan pengamatan putaran mesin (rpm),
voltase (volt), arus (Ampere) pada setiap pembebanan.
6. Setelah 60 detik matikan mesin dan tutup kran tangki bahan bakar, lalu
diukur konsumsinya dalam pembebanan tersebut.
7. Kemudian lakukan kembali percobaan pada tahap 4 dengan tetap
menggunakan satu campuran bahan bakar yang sama namun
pembebanan yang berbeda.
8. Setelah tahap 7 selesai maka ulangi kembali mulai pada tahap 3
dengan campuran bahan bakar yang berbeda dan ulangi tahapan
tersebut.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Data Hasil Penelitian
Data yang diperoleh dari pengujian ini berupa data hasil daya engine
GX200 yang diuji menggunakan pembebanan daya pada generator
menggunakan electric test load. Data yang diperoleh berupa :
1.

Voltase dalam satuan volt (V)

2.

Arus dalam satuan (Ampere)

3.

Putaran mesin dalam satuan ( rpm )

4.

Konsumsi bahan bakar ( L/menit )
Penelitian

memperoleh

perbandingan

saat

mesin

GX200

menggunakan campuran bahan bakar etanol dan bensin dengan variasi
perbandingan Pertalite, Premium, dan Premium –Eco Racing. Hasil akhir
pengujian ini untuk mengetahui perbandingan performa mesin baik torsi,
daya, pemakaian bahan bakar. Data yang diperoleh merupakan data rata-rata
dari 3 kali pengujian saat menggunakan tiga variasi bahan bakar.
Pengambilan data dengan rata-rata ini bertujuan agar memperoleh data yang
lebih akurat dan efektif.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
Unjuk kerja (performance) adalah kemampuan mesin memberikan
kinerjanya. Unjuk kerja mesin ini dapat dilihat dari parameter daya, torsi,
dan konsumsi pemakaian bahan bakar. Pada penelitian ini bahan bakar
yang digunakan adalah Pertalite, Premium, dan Premium –Eco Racing.
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4.2.1.

Daya
Pengujian daya disini dilakukan untuk mengetahui nilai daya pada
generator set saat menggunakan bahan bakar Pertalite, Premium, dan
Premium –Eco Racing. Daya diperoleh dari perkalian antara voltase (V)
dan arus (I) yang didapatkan dalam pengujian setiap pembebanan. Dari
pengujian yang dilakukan dengan electric test load, dapat diperoleh data
yang akan diolah untuk mendapatkan nilai daya. Nilai daya diperoleh dari
rumus berikut :
Bp = V x I
Keterangan :
Bp

= Brake Power (watt)

V

= Voltase (volt)

I

= Arus (ampere)

Contoh perhitungan Brake Power sebagai berikut :
V

= 224 volt

I

= 0.1 ampere

Bp

= 224x 0.1
= 22,4 watt

Untuk pengujian menggunakan 3 variasi bahan bakar , data yang
diperoleh adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Data hasil pengujian Brake Power menggunakan Pertalite
Beban
Brake
Rpm Arus Voltase
(watt)
Power
60

3903

0,1

224

22,4

240

3398

0,6

223

141,5

420

3329

1,1

221

257,8

600

3325

1,9

220

419,3

Tabel 4.2 Data hasil pengujian Brake Power menggunakan Premium
Beban
Brake
Rpm Arus Voltase
(watt)
Power
60

4658

0,1

225

22,5

240

4520

0,8

222

177,6

420

4283

1,6

220

352

600

4021

2,3

218

501,4

Tabel 4.3 Data hasil pengujian Brake Power menggunakan Premium-Eco
Racing
Beban
Brake
Rpm Arus Voltase
(watt)
Power
60

4658

0,1

224

22,4

240

4520

0,6

223

148,7

420

4283

1,2

222

279,7

600

4021

1,8

221

412,5

Dari hasil data yang diperoleh pada Tabel diatas dapat dibuat
grafik perbandingan antara daya vs beban dengan variasi bahan bakar
Pertalite, Premium, dan Premium –Eco Racing yang ditunjukan pada
Gambar 4.1 berikut ini :
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Grafik Daya vs Beban
Brake Power (Watt)

600
500
400
300

Pertalite

200

Premium

100

Premium-Eco Racing

0
60

240

420

600

Electric Load (Watt)

Gambar 4.1 Grafik Daya vs Beban
Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan daya hingga
pembebanan 600 Watt. Mesin generator set saat menggunakan bahan
bakar pertalite diperoleh daya yang paling tinggi sebesar 419,7 Watt, pada
pembebanan 600 Watt, sedangkan pada saat menggunakan bahan bakar
premium diperoleh daya yang paling tinggi sebesar 501,4 Watt pada
pembebanan 600 Watt, dan pada saat menggunakan bahan bakar Premium
–Eco Racing diperoleh daya yang paling tinggi sebesar 433,3 Watt pada
pembebanan 600 Watt. Secara keseluruhan analisis dari grafik diatas dapat
dilihat bahwa daya rata-rata pada saat menggunakan bahan bakar premium
lebih tinggi dari pada pertalite dan premium-Eco Racing.
Hal tersebut dipengaruhi oleh tegangan dan arus yang diperoleh
pada saat pembebanan. Tegangan generator berbanding terbalik dengan
daya beban, semakin besar daya bebannya maka semakin kecil tegangan
generatornya. Menurut Hukum Ohm, besarnya susut tegangan ini akan
berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Arus tersebut akan
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ditentukan oleh daya beban, semakin besarnya daya bebannya maka
semakin besar arus yang perlu disuplai ke beban tersebut.
4.2.2.

Putaran Mesin
Putaran mesin pada pengujian ini dilakukan menggunakan
tachometer. Hal ini guna mendapatkan data putaran mesin yang diperlukan
untuk menghitung berbagai data yang dicari dalam penelitian. Putaran
mesin selalu berbanding terbalik dengan beban yang digunakan bahwa
semakin meningkat beban digunakan maka semakin rendah putaran mesin
tersebut. Hasil data putaran mesin generator set dengan rasio campuran
bahan bakar pertalite, premium, dan premium – Eco Racing dapat
dituliskan pada Tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4 Data hasil pengujian rpm menggunakan campuran bahan bakar
pertalite, premium, dan premium – Eco Racing
Putaran Mesin (rpm)
Beban (watt)

60
240
420
600

Pertalite

Premium

Premium-Eco
Racing

3903

4658

4020

3398

4520

3534

3229

4283

3054

3225

4021

2751

Berdasar pada Tabel 4.4 didapatkan grafik perbandingan antara
putaran mesin (Rpm) dan beban seperti pada Gambar 4.2 berikut :
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Grafik Rpm vs Beban
5000

Putaran (rpm)

4000
3000
Pertalite
2000

Premium
Premium-Eco Racing

1000
0
60

240

420

600

Electric Test Load (watt)

Gambar 4.2 Grafik Rpm vs Beban
Pengujian pembebanan menggunakan electric test load tentunya
akan menimbulkan efek pada putaran mesin. Semakin besar beban yang
diberikan maka putaran mesin akan semakin turun.
Berdasarkan Grafik pada Gambar 4.2 dapat terlihat bahwa terjadi
penurunan putaran mesin seiring dengan bertambahnya beban pada
seluruh bahan bakar yang digunakan. Mesin generator set saat
menggunakan bahan bakar pertalite diperoleh putaran mesin yang paling
tinggi pada beban 60 Watt sebesar 3903 rpm, pada bahan bakar premium
diperoleh putaran mesin yang paling tinggi pada beban 60 Watt sebesar
4658 rpm, dan pada bahan bakar premium – Eco Racing

diperoleh

putaran mesin yang paling tinggi pada beban 60 Watt sebesar 3081 rpm.
Dengan itu penurunan putaran mesin terendah pada pembebanan maksimal
600 Watt terjadi pada penggunaan bahan bakar premium – Eco Racing
sebesar 2751 rpm.
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Hal ini disebabkan karena daya yang dihasilkan oleh mesin untuk
memutarkan generator tetap, sehingga putaran yang dihasilkan akan
semakin menurun seiring dengan penambahan beban.
4.2.3.

Torsi
Torsi mesin pada pengujian ini didapatkan dari proses perhitungan
dan mempunyai satuan N.m dimana hasil tersebut merupakan hasil dari
perhitungan rumus dibawah ini :

T=

Bp x 60
2xπxn

Keterangan :
Bp

= Brake Power (watt)

n

= Putaran mesin (rpm)

contoh perhitungan torsi sebagai berikut :
T

=

22,4 x 60
2 x π x 3903

= 0,05483 N.m
Dengan cara yang sama untuk setiap jenis pengujian pada beban
yang bervariasi menggunakan bahan bakar pertalite, premium, dan
premium - Eco Racing. Hasil perhitungan torsi dapat dilihat pada Tabel
4.5 dibawah ini :
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Tabel 4.5 Hasil perhitungan Torsi mesin menggunakan bahan bakar
pertalite, premium, dan premium – Eco Racing.

TORSI (N.m)

Beban
(watt)

Pertalite

Premium

Premium-Eco
Racing

60

0,05483

0,04615

0,053323

240

0,39785

0,37540

0,4020

420

0,76279

0,78521

0,87501

600

1,24219

1,19136

1,43260

Berdasar pada tabel 4.5 didapatkan grafik perbandingan antara
torsi dan beban dengan menggunakan campuran bahan bahan bakar
Pertalite, Premium, dan Premium-Eco Racing seperti yang terdapat pada
Gambar 4.3 berikut :

Torsi (N.m)

Grafik Torsi vs Beban
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Pertalite
Premium
Premium-Eco Racing
60

240

420

600

Electric Load (Watt)

Gambar 4.3 Grafik Torsi vs Beban
Torsi pada pengujian ini didapatkan melalui perhitungan dimana
dalam perhitungan tersebut daya dan putaran mesin yang dihasilkan pada
tiap pemberian beban berpengaruh pada besarnya torsi yang dihasilkan.
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Semakin berat beban yang diberikan maka semakin besar pula torsi yang
dibutuhkan untuk mencapai putaran yang lebih tinggi. Untuk nilai torsi
bahan bakar pertalite, premium, dan premium -Eco Racing dapat dilihat
pada gambar 4.2 dapat dilihat pada bahan bakar pertalite torsi tertinggi
adalah 1,24337 Nm pada pembebanan 600 Watt. Pada bahan bakar
premium torsi tertinggi adalah 1,19135 Nm pada pembebanan 600 Watt.
Pada bahan bakar premium – Eco Racing torsi tertinggi adalah 1,38154
Nm pada pembebanan 600 Watt.
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan torsi pada
setiap pembebanan. Dapat dilihat pada pembebanan tertinggi 600 Watt
torsi paling tinggi terjadi pada bahan bakar premium – Eco Racing
sebesar 1,38154 Nm dan torsi paling rendah pada bahan bakar premium
sebesar 1,19135.
Berdasarkan pada rumus perhitungan torsi yang digunakan untuk
mengolah data hasil pengujian, dapat diketahui semakin menurunnya
putaran mesin maka torsi yang dihasilkan akan semakin meningkat.
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan torsi pada
setiap pembebanan dikarenakan gaya yang dihasilkan semakin meningkat.
Gaya yang dihasilkan tersebut juga tidak lepas dari putaran mesin yang
juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan torsi pada pengujian ini.
4.2.4.

Brake Specific Fuel Consumption (BSFC)
Pengujian BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) dilakukan
untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang dikonsumsi oleh
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mesin pada saat menggunakan bahan bakar pertalite, premium, dan
premium – Eco Racing . Alat yang digunakan untuk mengukur konsumsi
bahan bakar adalah Buret. Hasil pengukuran konsumsi tiap bahan bakar
dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini dengan satuan ml / menit.
Tabel 4.6 Konsumsi bahan bakar
Konsumi (ml / Menit)
Beban
(watt)

Pertalite

Premium

Premium-Eco Racing

60

20,9

17,6

17

240

20,7

17,3

16,33

420

20,6

17,2

15,5

600

20

16,2

14,5

Setiap pengujian dilakukan selama 60 detik, kemudian hasil dari
percobaan tersebut dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebagai
berikut :
ṁf = Q x 𝜌bb
dan
BSFC =

ṁf
Bp

Dimana :
Q = Debit bahan bakar (L/jam)

𝜌bb = Masa jenis bahan bakar (kg/L)
Bp = Brake Power (watt)
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Contoh perhitungan Brake Spesific fuel consumtion sebagai berikut :
Q = 20,9 ml/menit = 1,254 L/jam

𝜌bb =

770 kg/m3 = 0,77 kg/Liter

Bp = 0,0224 kW
ṁf = 1,254 x 0,77
= 0, 96558 kg/jam
BSFC =

0,96558
0,0224

= 43,106 kg/kWh
Hasil dari perhitungan BSFC generator set dengan rasio bahan
bakar pertalite, premium, dan premium – Eco Racing dapat dituliskan
pada Tabel 4.7 berikut :
Tabel 4.7 Hasil perhitungan BSFC menggunakan bahan bakar pertalite,
premium, dan premium – Eco Racing
BSFC (kg/kWh)
Beban (watt)
Pertalite

Premium

Premium-Eco
Racing

60

43,106

36,608

35,518

240

6,758

4,559

5,139

420

3,692

2,287

2,593

600

2,203

1,512

1,645

Berdasarkan dari data Tabel 4.7 didapatkan hasil perhitungan
konsumsi bahan bakar spesifik di atas apabila dibuat grafik akan terlihat
seperti Gambar 4.4 di bawah ini :
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Grafik BSFC vs Beban
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Gambar 4.4 Grafik BSFC vs Beban
Berdasarkan Grafik pada Gambar 4.4 dapat dilihat mesin generator
set saat menggunakan bahan bakar pertalite diperoleh BSFC paling rendah
yaitu 2,202 kg/kWh pada beban 600 Watt, bahan bakar premium diperoleh
BSFC paling rendah yaitu 1,512 kg/kWh pada beban 600 Watt, dan pada
bahan bakar premium - Eco Racing diperoleh BSFC paling rendah yaitu
2,032 kg/kWh pada beban 600 Watt. Sedangkan BSFC paling tinggi pada

bahan bakar pertalite yaitu 42,199 kg/kWh pada beban 60 Watt, bahan
bakar premium diperoleh BSFC paling tinggi yaitu 34,381 kg/kWh pada
beban 60 Watt, dan pada bahan bakar premium – Eco Racing diperoleh
BSFC paling tinggi yaitu 47,55 kg/kWh pada beban 60 Watt.
Secara keseluruhan analisa brake spesific fuel consumption sangat
dipengaruhi oleh bertambahnya beban yang berakibat pada turunnya
putaran mesin. Dengan itu semakin tinggi putaran mesin maka konsumsi
bahan bakar akan semakin tinggi, begitu sebaliknya semakin rendah
putaran mesin maka konsumsi bahan bakar akan semakin rendah pula. Hal
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ini disebabkan karna semakin tinggi putaran mesin maka semakin banyak
udara yang masuk keruang bakar sesuai dengan pembukaan katup, oleh
karena itu karburator akan mengatur perbandingan bahan bakar dan udara
yang masuk ke ruang bakar.
4.2.5.

Brake Thermal Efficiency (BTE)
Pengujian BTE (Brake Thermal Efficiency) dilakukan untuk
mengetahui efisiensi thermal mesin pada saat menggunakan bahan bakar
pertalite, premium, dan premium – Eco Racing dengan menggunakan
rumus dibawah ini :

BTE =

Bp
ṁf x LHV

x 100%

Dimana :
Bp = Brake Power (watt)

ṁf = Laju aliran bahan bakar (kg/jam)
LHV = Lower Heat Value (kj/kg)
Contoh perhitungan Brake Thermal Efficiency :
Bp = 22,4 watt (J/s)

ṁf = 0,96558 kg/jam = 0,0002682 kg/s
LHV = 44260,12 kJ/kg =44260120J/kg
BTE =

22,4
0,0002682 x 44260120

= 0,188 %

x 100%
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Untuk hasil perhitungan BTE (Brake Thermal Efficiency) dapat
dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini :
Tabel 4.8 Hasil perhitungan Brake Thermal Efficiency bahan bakar
pertalite, premium, dan premium – Eco Racing.
BTE %
Beban (watt)
Pertalite

Premium

Premium-Eco
Racing

60

0,19%

0,23%

0,19%

240

1,2%

1,85%

1,46%

420

2,19%

3,69%

3,03%

600

3,69%

5,59%

5,13%

Dari Tabel 4.8 dapat dibuat grafik perbandingan Brake Thermal
Efficiency dengan beban yang ditunjukkan pada gambar 4.5 berikut :

Brake Thermal Efficiency (%)

BTE vs Beban
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Pertalite

2,000%

Premium
Premium-Eco Racing

1,000%
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60

240

420

600

Electric Test Load (watt)

Gambar 4.5 Grafik BTE vs Beban
Untuk persentase efisiensi pengereman panas mesin menggunakan
bahan bakar pertalite, premium, dan premium – Eco Racing dapat dilihat
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pada Gambar 4.5. Dapat dilihat BTE tertinggi pada saat menggunakan
bahan bakar pertalite adalah 3,70 % pada pembebanan 600 Watt. Pada
bahan bakar premium BTE tertinggi adalah 5,59 % pada pembebanan 600
Watt. Pada bahan bakar premium – Eco Racing BTE tertinggi adalah 4,18
% pada pembebanan 600 Watt.
Efisiensi dari jenis bahan bakar premium lebih besar dari jenis
bahan

bakar

pertalit

dan

peremium-Eco

Racing

menunjukkan

pencampuran udara dan bahan bakar yang lebih sempurna, artinya jenis
bahan bakar premium mampu memanfaatkan energi panas dibandingkan
dengan jenis bahan bakar pertalite dan premium-Eco Racing.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1.

Pengaruh penggunaan

Eco Racing pada campuran premium-Eco

Racing yaitu terjadi peningkatkan torsi sebesar 0,364%

terhadap

mesin 4 langkah.
2. Daya tertinggi dicapai pada pembebanan 600 Watt saat menggunakan
bahan bakar premium dengan hasil 501,4 Watt.
3. Torsi tertinggi dicapai pada pembebanan 600 Watt saat menggunakan
bahan bakar premium-Eco Racing dengan hasil 1,42360 N.m.
4. Brake Specific Fuel Consumption terendah dicapai pada pembebanan
600 Watt saat menggunakan bahan bakar premium dengan hasil 1,512
kg/kW.h.
5. Brake Thermal Efficiency sangat dipengaruhi oleh laju aliran massa
bahan bakar dan Brake Power. Nilai tertinggi dicapai pada
pembebanan 600 Watt saat menggunakan bahan bakar premium
dengan hasil 5,59 %.
5.2. Saran
1. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya seiring bertambahnya nilai
oktan pada bahan bakar akan lebih baik apabila kompresi pada ruang
bakar juga ditingkatkan.
2. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya AFR dihitung guna mengetahui
komposisi antara udara dan bahan bakar, sehingga menghasilkan
pembakaran yang efisien.
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3. Pada penelitian selanjutnya, akan lebih baik apabila emisi dari berbagai
variasi campuran bahan bakar dapat diuji untuk mengetahui emisi gas
buang yang dihasilkan.
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LAMPIRAN

Tabel hasil pengujian
Tabel Pengujian
Keterangan Bahan Bakar Premium
Beban
Putaran
Arus
Voltase
(watt)
(Rpm)
(Ampere)
(Volt)
60
4658
0,1
225
240
4520
0,8
222
420
4283
1,6
220
600
4021
2,3
218

Konsumsi
(ml/menit)
17,60
17,30
17,20
16,2

Tabel Pengujian
Keterangan Bahan Bakar Pertalite
Beban
Putaran
Arus
Voltase
(watt)
(Rpm)
(Ampere)
(Volt)
60
3903
0,1
224
240
3398
0,6
223
420
3329
1,1
221
600
3325
1,9
220

Konsumsi
(ml/menit)
20,9
20,7
20,6
20

Tabel Pengujian
Keterangan Bahan Bakar Premium-Eco Racing
Beban
Putaran
Arus
Voltase
(watt)
(Rpm)
(Ampere)
(Volt)
60
4020
0,1
224
240
3534
0,6
223
420
3054
1,2
222
600
2751
1,8
221

Konsumsi
(ml/menit)
17
16,33
15,5
14,5

