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ABSTRAK 
 
 

Taufan, Ardy. 2010. Inovasi Alat Penghemat Bahan Bakar Pada Kendaraan 
Berbahan Bakar Bensin Melalui Proses Elektrolisis Air. Tugas Akhir, Program 
D3, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : Drs. Agus Suryanto, M.T. 
 
Kata Kunci:Proses elektrolisis, Proses Pemisahan Air, Proses Pemasangan 
Alat Pada Kendaraan. 
 

Semakin banyaknya kebutuhan bahan bakar bensin sebagai bahan bakar 
kendaraan yang tidak diiringi kebutuhan pasokan bahan bakar bensin disuatu 
negara membuat semakin banyak penggunaan bahan bakar untuk kendaraan  
berbahan bakar bensin. Untuk itu diperlukan suatu pemikiran untuk mengurangi 
pasokan bahan bakar bensin sebagai bahan bakar kendaraan. Pada tugas akhir ini 
mencoba pemanfaatan energi selain minyak yaitu pemanfaatan air sebagai bahan 
bakar pendorong minyak bensin untuk menghemat kendaraan berbahan bakar 
bensin.    

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pembuatan air sebagai 
penghemat kendaraan berbahan bakar bensin dan berapa persentase penghematan 
yang terjadi . Tujuan dan manfaat dari tugas akhir ini adalah 1) Ingin membuat 
alat yang dapat menghemat bahan bakar kendaraan, 2) Ingin mengetahui 
penghematan yang terjadi pada alat penghemat bahan bakar melalui proses 
elektrolisis air setelah di aplikasikan pada kendaraan sehingga didapatkan 
spesifikasi alat untuk pendukung pembuatan alat. 
 Metode atau prosedur yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
dengan studi pustaka , metode pengamatan langsung dan metode eksperimen. 
 Hasil penenelitian untuk percobaan inovasi alat penghemat bahan bakar 
pada kendaraan berbahan bakar bensin melalui proses elektrolisis air 
menunjukkan bahwa semakin tinggi udara yang dimasukkan dan tegangan supply   
yang dialirkan didalam tabung elektroliser maka akan membuat hydrogen yang 
dihasilkan semakin besar dan berpengaruh dalam pembakaran diruang 
pembakaran mesin. Akibatnya bahan bakar terbakar lebih sempurna dan mesin 
lebih maksimal sehingga bahan bakar bensin yang dibakar lebih sedikit 
dibandingkan dengan hydrogen dari proses elektrolisis air. Apabila 1liter bensin 
tanpa alat kendaraan mampu menempuh 42km/jam maka setelah dipasangi alat 
kendaraan dapat menempuh 50-52km/jam dengan kecepatan yang sama. 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat 
penghemat bahan bakar pada kendaraan berbahan bakar bensin melalui proses 
elektrolisis air telah berhasil melakukan penghematan pada kendaraan dan power 
atau daya kuda motor tidak menurun melainkan tenaga menjadi meningkat dan 
suara menjadi lebih besar. Penghematan yang terjadi apabila menggunakan alat ini 
berkisar 19% sampai 22% tergantung medan jalan dan jenis kendaraan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kendaraan bermotor sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, baik digunakan untuk menjalankan aktivitas mengajar, mengantar anak 

kesekolah, kepabrik, dan ketika hendak bepergian jauh.Kendaraan bermotor 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu mobil dan sepeda motor. Perbedaanya 

adalah pada jumlah roda, bentuk dan jumlah tumpangannya. Motor 

merupakan kendaraan roda dua yang umumnya dapat menampung dua 

orang penumpang. Mobil merupakan kendaraan yang memiliki empat buah 

roda dengan empat orang penumpang atau lebih sebagai penumpangnya. 

Perbedaan lainnya adalah jumlah kapasitas mesinnya : Untuk mobil 

biasanya mempunyai kapasitas mesin lebih besar dibandingkan sepeda 

motor dengan jumlah silinder mesin yang bervariasi sesuai kebutuhan 

mesin. Sedangkan untuk sepeda motor biasanya kapasitas silinder mesin 

lebih kecil dibandingkan mobil dengan jumlah mesin satu atau dua silinder 

saja pada umumnya. 

Kendaraan mobil dan sepeda motor ini banyak sekali digunakan oleh 

masyarakat dari golongan menengah sampai golongan atas. Biasanya 

digunakan untuk perjalanan sehari-hari didalam kota maupun keluar kota. 

Kendaraan darat ini cukup fleksibel jika digunakan dimanapun dan 

kapanpun saat dibutuhkan. 
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Dengan semakin banyaknya kendaraan yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat maka jumlah kebutuhan energi bahan bakar untuk mobil 

maupun motor semakin besar juga. Namun dengan meningkatnya jumlah 

pasokan bahan bakar yang dibutuhkan akan membuat semakin borosnya 

energi yang terpakai untuk kendaraan bermotor, dan juga sekarang dengan 

adanya krisis dunia yang membuat harga minyak dunia yang semakin labil 

yang membuat bahan bakar bensin menjadi semakin mahal. 

Maka dari pemikiran tersebut penulis ingin membuat solusi yaitu dengan 

membuat alat penghemat bahan bakar melalui proses elektrolisis  dengan 

media air sebagai penghemat bahan bakar kendaraan bensin. Alat ini 

memang bukan hal yang baru karena sudah diketemukan oleh beberapa ahli 

dari luar negeri beberapa tahun yang lalu diantaranya: Isaac de rivaz (1752-

1828), seorang ilmuwan asal swiss ia menemukan gas hidrogen sebagai 

bahan bakar dari mobil dengan cara mengelektrolisis air. Yull Brown(1974), 

seorang peneliti berkewarganegaraan Australia yang berdomisili di Sydney 

dia berhasil menjalankan kendaraannya dengan air dengan cara elektrolisis 

air dan menghasilkan gas yang terdiri atas hidrogen dan oksigen secara 

sempurna. Stainley meyer berasal dari ohaio amerika serikat, ia berhasil 

mendesain dan menjalankan mobilnya tanpa bahan bakar minyak melainkan 

dari gas hidrogen yang berasal dari air. Disini penulis ingin membuat alat 

seperti yang telah diketemukan oleh para penemu pendahulu namun dengan 

proses yang sederhana dan dengan konsep yang sama, namun dengan alat 

yang sudah dimodifikasi(dirubah). 
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2. RUMUSAN MASALAH 

Dalam perumusan masalah ini penulis menemukan beberapa masalah 

yang perlu dikemukakan diantaranya: 

1. Apakah alat penghemat bahan bakar kendaraan berbahan bakar bensin 

mampu menghemat pemakaian bahan bakar pada kendaraan? 

2. Berapa persentase penghematan bahan bakar pada alat penghemat bahan 

bakar kendaraan berbahan bakar bensin? 

 

3. PEMBATASAN MASALAH 

 Tugas akhir ini membatasi beberapa permasalahan yaitu: 

1. Tidak meneliti kandungan air yang ada didalam bahan bakar. 

2. Air yang dipakai pada alat penghemat bahan bakar adalah air suling 

(akuades). 

3. Katalis yang dipakai menggunakan soda kue. 

4. Kendaraan yang dipakai dalam simulasi adalah kendaraan roda dua jenis 

supra X 100cc dan supra fit new 100cc. 

 

4. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui penghematan bahan bakar kendaraan berbahan bakar bensin 

pada alat penghemat bahan bakar. 

2. Mengetahui persentase penghematan bahan bakar alat penghemat bahan 

bakar.  
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5. MANFAAT 

Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir adalah: 

1. Dapat digunakan untuk solusi penghemat kendaraan. 

2. Mampu menekan biaya bahan bakar untuk kendaraan.  

3. Menjadi solusi bagi masyarakat untuk naiknya harga bensin yang tidak 

bisa diperkirakan. 

4. Mengurangi konsumsi bahan bakar bensin yang tidak dapat 

diperbaharui. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

6. Landasan Teori 

1.1. Alat Penghemat Bahan Bakar Pada Kendaraan Berbahan Bakar 

Bensin Melalui Proses Elektrolisis Air 

Alat penghemat bahan bakar pada kendaran berbahan bakar bensin 

melalui proses elektrolisis air merupakan alat yang mencampurkan antara 

proses elektrolisis air yang berupa gas HHO dengan bahan bakar bensin dari 

karburator yang dicampur didalam ruang pembakaran. 

1.1.1. Bahan Bakar 

Bahan bakar adalah material dengan suatu jenis energi yang bisa 

diubah menjadi energi berguna lainnya. Bahan bakar biasanya 

dimanfaatkan oleh manusia untuk mengubah energi alami menjadi 

menjadi panas atau kalor. Beberapa jenis bahan bakar yang telah diketahui 

diantaranya:  

1.1.1.1. Bahan Bakar Padat 

Ada berbagai macam jenis bahan bakar padat seperti batu bara dan 

kayu. Jenis tersebut dapat terbakar menciptakan api sehingga timbul 

kalor atau panas. Lama dari pembakaran tergantung dari seberapa 

besar bentuk padat atau wujud dari bahan bakar padat dan juga 

kepadatan struktur pori yang menyusunnya. Batu bara dibakar didalam 
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kereta uap untuk menggerakkan peraqlatan dan menyediakan energi. 

Kayu biasanya digunakan untuk pemanasan domestic dan industri. 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 

1.1.1.2. Bahan Bakar Nuklir 

Bahan bakar nuklir merupakan bahan bakar alternatif yang layak 

diperhitungkan. Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui 

dua macam mekanisme, yaitu  pembelahan inti atau reaksi fisi dan 

penggabungan beberapa inti melalui penggabungan fusi. Hasil dari 

reaksi ini diubah menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan. Hasil 

dari proses ini adalah sumber energi tanpa proses pembakaran. 

1.1.1.3. Bahan Bakar Cair dan Gas 

Bahan bakar yang non-solid (padat) termasuk minyak dan gas 

(keduanya mempunyai subjenis yang beragam di antaranya adalah 

bensin, solar, pertamax, pertamax plus dan bahan bakar alam/gas LPG). 

Bahan bakar yang sekarang merupakan bahan bakar yang memiliki 

potensi besar ialah HIDROGEN. Hidrongen adalah suatu bahan bakar 

yang unsur pembentuk utamanya adalah air dan gas. Kita ketahui 

bersama bahwa air memiliki jumlah yang begitu besar maka air bisa 

dikategorikan sebagai energi terbarukan. Hidrongen (H2) didapatkan 

dari senyawa H2O yang jika diuraikan H2 dan O2. Kekurangan dari 

pada bahan bakar hidrogen ialah pengelolahannya yang cukup rumit tapi 

bila dimasukkan dalam blans energi tetap menguntungkan, ini 
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dikarenakan adanya energi yang dipakai untuk menghasilkan energi 

baru. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas). 

 

1.1.2. Elektrolisis Air 

Alat ini merupakan alat penghemat bahan bakar dengan proses 

elektrolisis air sebagai medianya. Proses elektrolisis air adalah penguraian 

unsur-unsur pembentuk air dengan menggunakan arus listrik, dua molekul 

air bereaksi dengan menangkap dua elektron  pada katoda yang terinduksi 

menjadi gas H2 dan ion hidroksida (OH). Pada kutup anoda, dua molekul air 

lainnya akan terurai menjadi gas oksigen (O2) dengan melepaskan 4 ion H+ 

serta mengalirkan elektron ke katoda. Akibat reaksi tersebut, ion H+ dan OH- 

akan mengalami netralisasi dan membentuk molekul air kembali. 

2H2O(I)                2H2(g)+O2(g) 

(sudirman urip,2008. Hemat BBM dengan air. Jakarta:kawan pustaka) 

 

Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan oleh reaksi tersebut 

membentuk gelembung dan mengumpul disekitar elektroda. Prinsip ini 

kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen dan hydrogen 

peroksida (H2O2). Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah 

energi listrik menjadi energi kimia. Komponen terpenting dari proses 

elektrolisis ini adalah elektroda dan larutan elektrolit. Pada proses 

elektrolisis diperlukan dua buah kutub yaitu katoda sebagai kutub negative 

dan anoda sebagai kutub positif. 
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Dalam proses elektrolisis air diperlukan suatu ruangan sebagai media 

untuk menguraikan air. Alat tersebut dinamakan elektroliser (electrolyzer). 

Didalam elektro liser, air (H2O) dipecah menjadi gas HHO dengan bantuan 

listrik arus searah (DC) sebesar 12V. Elektroliser juga merupakan istilah lain 

untuk menyebut generator hydrogen. Elektroliser menghasilkan hydrogen 

dengan cara mengalirkan aris listrik pada media air yang mengandung 

larutan elektrolit. Medan magnet akan mengubah struktur atom hidrogen ( 

H2 ) dan Oksigen ( O ) pada air dari bentuk diatomic menjadi monoatomik. 

Selain itu, ikatan neutron yang mengikat partikel H dan O akan terlepas, 

sehingga partikel H akan tertarik kekutup positif dan partikel O akan tertarik 

kekutup negative elektroliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www. rexresearch.com,meyermemo.pdf) 
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         (www. rexresearch.com,meyermemo.pdf) 

  

Inilah yang disebut sebagai disosiasi. Sejalan dengan proses tersebut, 

volume dan gelembung gas H dan O yang melekat pada “ fin “ elektroliser 

akan bertambah, terlepas mengambang, dan kemudian bergerak naik. Saat 

gelembung gas hydrogen dan oksegen terlepas dari permukaan air, partikel 

gas tresebut akan berikatan kembali keruang udara sebagai gas 

H2O(hidrogen). 

Brown gas merupakan bahan bakar yang kuat ( powerfull ) bersih, 

mampu meningkatkan jarak tempuh dan mengurangi secara signifikan emisi 

gas buang(urip sudirman,hemat BBM dengan air, kawan pustaka). Gas 

H2O(hidrogen) yang diproduksi oleh elektroliser ditarik kedalam intage 

manifold, sehingga bercampur dan berikatan dengan rantai karbon dari 
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bahan bakar. Pembakaran tersebut dapat diwakilkan dalam reaksi kimia 

sebagai berikut: 

CH4 + 2O2 → 2 H2O + CO2 

CH4      = nama kimia bensin(Bahan bakar fosil). 

2O2        = nama kimia air 

CO2       = nama kimia karbon 

2H2O = nama kimia hydrogen 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar#Nilai_bahan_bakar) 

 

1.1.3. Komponen Elektrolisis 

Komponen penting yang menunjang proses elektrolisis untuk 

menghasilkan gas HHO adalah tabung elektroliser, elektroda ( katoda dan 

anoda ), larutan elektrolit dan penengkap air ( Water trap ). 

1.1.3.1. Tabung Elektroliser 

Tabung elektroliser merupakan tempat penampungan larutan 

elektrolit, sekaligus tempat berlangsungnya proses elektrolisis untuk 

menghasilakan gas HHO. Didalam tabung ini terdapat dudukan 

elektroda yang akan diberi arus listrik dari accu ( baterai ). Tabung 

elektroliser yang digunakan terbuat dari bahan kaca atau plastik tahan 

panas. Sebab proses elektrolisis yang menghasilakan gas HHO akan 

memproduksi sejumlah panas. Adanya isapan yang cukup kuat dari 

mesin juga menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, sehingga tabung 

elektrolisis haruslah kokoh dan tahan banting. Tabung yang digunakan 
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untuk proses elektrolisis dapat menggunakan bahan – bahan yang ada 

disekitar kita, seperti toples bekas makanan atau minuman. Diameter 

tabung yang digunakan adalah 10 – 20 cm sedangkan tingginya 20 – 30 

cm atau cukup menampung 1 liter air. 

1.1.3.2. Elektoda 

Gas HHO yang dihasilkan dalam proses elektrolisis terjadi akibat 

adanya arus istrik yang melewati elektroda yang akan menguraikan 

unsur – unsur air. Elektroda terdiri dari dua kutup, yaitu katoda (-) dan 

anoda (+) yang dimasukan kedalam larutan eletrolit. Jika elektroda 

tersebut diberi arus listrik, akan muncul gelembung – gelembung kecil 

berwarna putih (gas HHO).  

Selain berfungsi sebagai tempat katoda dan anoda, dudukan 

elektroda juga berfungsi sebagai isolator, sehingga kedua elektroda 

tersebut tidak saling singgung atau bersentuhan. Pada bagian sisi 

dudukan elektroda diberi alur penahan, agar kawat elektroda tetap berada 

pada posisinya. Jika kedua elektroda tersebut saling bersentuhan, akan 

menyebabkan hubungan pendek (konsleting) listrik yang akan merusak 

kelistrikan motor. Ukuran dudukan elektroda disesuaikan dengan ukuran 

tabung yang digunakan.  

1.1.3.3. Elektrolit 

Elektrolit digunakan untuk meghasilkan gas HHO pada proses 

elektrolisis. Elektrolit terdiri atas air murni atau air destilasi dan 

katalisator.  
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1.1.3.4. Penangkap air (Water trap) 

Berdasarkan sejarahnya, Water trap telah diciptakan pada masa 

perang dunia II. Alat ini berfungsi meningkatkan performa, waktu 

tempuh (miles per gallon, MPG), daya tahan (engine power) dan 

menghemat bahan bakar pesawat tempur. 

Proses kerjanya dimulai saat penggelembungan (bubbling action) 

dari injeksi uap air (water gas injector) yang mengurangi ukuran 

senyawa air menjadi uap air yang berukuran lebih kecil dari ukuran 

micron. Mesin penyedot digunakan untuk menarik sejumlah kecil uap air 

tersebut (kurang dari 0,025%) kedalam engine manifold. Partikel uap 

yang disedot akan bercampur dengan bahan bakar yang menyebabkan 

pembakaran sempurna. Akibatnya, performa mesin meningkat dan 

adanya peningkatkan jarak tempuh.(Sudirman Urip, hemat BBM dengan 

air, kawan pustaka). 

 

7. Metode atau Prosedur 

2.1. Perencanaan 

Metode penulisan tugas akhir ini menggunakan studi kepustakaan dan 

implementasi rangkaian. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari materi 

yang mendukung dan sesuai dengan materi tugas akhir sedangkan 

implementasi  rangkaian dengan mencoba alat yang dipasangkan pada 

kendaraan dimaksudkan untuk membandingkan data yang diperoleh dari 

literature buku dengan data hasil pengujian kenyataan dilapangan.  
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Hal-hal yang akan dibahas dalam perencanaan inovasi alat penghemat 

bahan bakar pada kendaraan berbahan bakar Bensin dengan cara elektrolisis 

air  meliputi komponen yang digunakan, diagram blok rangkaian, rangkaian 

elektrolisis yang direncanakan. 

 

2.2. Komponen yang Digunakan 

Dalam perencanaan pembuatan alat penghemat BBM ini diperlukan 

beberapa komponen-komponen sebagai berikut: 

2.2.1. Bahan 

2.2.1.1 Tabung 

Tabung digunakan sebagai tempat / wadah dari larutan elektrolit. 

Tabung terbuat dari bahan yang kuat terhadap tekanan vakum mesin 

(botol minuman dari plastik atau toples yang terbuat dari kaca). Seperti 

yang digunakan dalam alat ini adalah botol minuman plastik dengan 

ukuran 90mm x 140mm atau cukup untuk menampung 1,5liter air.  

2.2.1.2 Kawat Elektroda 

Kawat elektroda digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari aki 

atau dari spul motor. Kawat elektroda terbuat dari kawat tembaga 0,3cm. 

panjangnya disesuaikan dengan tabung elektroliser. 

2.2.1.3 Plastik Mika (Akrilik) 

Plastik mika digunakan sebagai dudukan kawat elektroda dan 

berfingsi sebagai isolator. Terdiri atas dua bagian yang disambung 

membentuk penampang  (+).  
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2.2.1.4 Mur, Baut dan Ring Isolator 

Mur, baut dan ring isolator digunakan untuk terminal listrik 

elektroda. Apabila tutup elektroliser menggunakan tutup stainless steal 

maka ring isolator digunakan agar kedua kutub terminal elektreda tidak 

bersinggungan. 

2.2.1.5 Pipa penyalur  

Pipa penyalur atau bahasa umumnya keni digunakan sebagai 

penyalur gas HHO dari elektroliser ke penangkap air(perangkap air) dan 

juga penghubung penangkap air dengan ruang pembakaran.ditempatkan 

pada tabung elektroliser dan tabung penangkap air. 

2.2.1.6 Keran pengatur udara 

Keran pengatur udara fungsinya tidak jauh berbeda dengan elbow, 

yaitu sebagai pengatur kevakuman pada tabung elektroliser(tempat 

oksigen dari luar masuk). Keran ditempatkan pada tabung elektroliser 

saja. 

2.2.1.7 Selang plastik 

Selang plastik sebagai penyambung tabung elektroliser dengan 

tabung penangkap air dan juga keruang intake manifold mesin kendaran. 

Panjang pendeknya selang plastik diatur pada penempatan tabung 

elektroliser, tabung penangkap air dan juga intake manifold. 

2.2.1.8 Air suling (Aquades) 

Air suling digunakan sebagai larutan elektrolit yang dicampur 

dengn sodium bikarbonat atau KOH. Banyaknya air tergantung pada 
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volume tabung elektroliser. Disarankan pada tabung elektroliser diisi 1 

liter air, sedangkan pada tabung penangkap air diisi 1/3 dari volume 

tabung.  

2.2.1.9 Soda kue 

Soda kue atau sodium bikarbonat merupakan larutan katalis, 

sehingga dapat mempercepat proses produksi gas HHO. Perbandingan 

sodium bikarbonat dengan air suling yang dibutuhkan dalam sekali 

pengisian adalah 1,5 sendok the untuk 0,9 – 1 liter air suling. 

2.2.1.10 Kabel Listrrik, Terminal (Skun) dan Isolasi 

Dalam proses elektrolisis air kabel berfungsi sebagai penghantar 

listrik dari battrei atau dari pengbangkit listrik (spul) motor ke tabung 

elektroliser. Untuk membedakan kutub terminal potif dan negative 

diperlukan kabel yang berbeda, untuk terminal positive biasanya 

menggunakan warna merah sedangkan untuk negative menggunakan 

kabel hitam. Terminal (skun) digunakan untuk penghubung kabel 

dengan baut terminal dari sumber litrik maupun keterminal elektroliser. 

Skun yang digunakan ada dua yaitu skun bulat dan skun pipih. Skun 

bulat dipakai untuk terminal elektroda sedangkan skun pipih digunakan 

untuk relai maupun sekering. 

2.2.1.11 Sekering dan Sakelar 

Sekering merupakan pengaman listrik jika ada beban lebih pada 

listrik. Dipasang sebelum terminal elektroliser (pada katodanya). 

Sekering yang dibutuhkan adalah 10A untuk aki 12 volt. Sakelar adalah 
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pemutus dan penghubung arus dari kunci kontak dan relai. Sakelar yang 

digunakan modelnya banyak tapi diusahakan sesuai dengan tempat dan 

juga karakteristik motor. 

2.2.1.12 Dioda Bright tipe KBPC 3506 dan Plat Pendingin 

Pada kendaran sepeda motor biasanya menggunakan aki kecil 

arusnya juga kecil sedangkan tabung elektroliser membutuhkan tegangan 

dan arus yang setabil, maka dioda brigde dipasang untuk mensearahkan 

tegangan spul AC menjadi DC. Dioda brigde yang dipakai adalah dioda 

brigde 10A(4kaki).  

 

Gambar 3. Pelat pendingin dan dioda bright 

Plat pendingin digunakan untuk menetralkan panas yang dialami dioda 

brigde ketika bekerja. Pada saat dioda brigde bekerja terjadi panas yang 

disebabkan perubahan tegangan AC menjadi DC, sehingga apabila tidak 

diberi plat pendingin dikawatirkan panas tersebut melebihi batas 

kemampuan dari dioda brigde yang menyebabkan alat dioda  bright 

rusak. 

2.2.1.13 Lem plastik 

Lem plastik digunakan menyambung plastik mika (akrilik) dan 

juga menutup lubang dari elbow, kran, dan terminal agar gas HHO tidak 

bocor keluar. 
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2.2.2. Alat 

Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat alat ini adalah sebagai 

berikut: 

2.2.2.1. Mesin bor (model tangan merek modern j1z-10B) 

 Mesin bor yang digunakan mesin bor tangan, dengan mata bor 

4mm. digunakan untuk melubangi tutup tabung yang akan dibuat 

penangkap air dan elektroliser. 

2.2.2.2. Alat potong  

 Alat potong yang dipakai adalah gergaji besi tangan, yang 

digunakan memotong plastik akrilik yang sudah di ukur sesuai ukuran 

tabung.  

2.2.2.3. Multi tester (sanwa tipe YX-360TRNled) 

 Digunakan untuk mengetes terminal kutub positif(+) dan negatif (-)  

tabung elektroliser terjadi hubung singkat atau tidak. Jika terjadi 

hubung singkat maka harus dibenahi dudukan elektrodanya. 

 

2.3. Diagram blok rangkaian alat penghemat bahan bakar pada 

kendaraan berbahan bakar Bensin melalui proses elektrolisis air. 

Gambar 4. Diagram Blok Ranghkaian Alat Penghemat Bakar Bahan pada 

Kendaraan Berbahan Bakar Bensin melalui Proses Alaktrolisis Air 
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Prinsip kerja dari diagram blok tersebut adalah energi spul kendaraan 

(generator) yang menghasilkan tegangan ac dikonverter oleh penyearah 

tegangan dari ac ke dc untuk menghidupkan terminal positif  tabung 

elektroliser sebesar 12 volt. Tegangan dari penyearah tegangan di 

hubungkan ke relay untuk mengkondisikan kunci kontak dengan terminal 

positif tabung elektroliser. Sakelar dipasang pada kunci kontak diharapkan 

apabila mesin belum hidup tabung elektroliser belum menghasilkan gas 

hydrogen. Tabung elektroliser dialiri oleh tegangan sebesar 12v maka pada 

elektroda terjadi reaksi panas yang mengakibatkan larutan kimia dari 

aquades dan katalis bereaksi sehingga menghasilkan gas HHO yang di 

salurkan di tabung penangkap air. Pada tabung penangkap air gas HHO 

akan diminimkan kandungan air yang terdapat pada proses elektrolisis 

sehingga gas HHO murni yang akan masuk kedalam ruang pembakaran 

yang di masukkan pada intake manifold mesin. 

 

2.4. Rangkaian Alat Konverter AC ke DC 
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Gambar 6. Foto Rangkaian Converter yang Sebenarnya 

 

Cara kerjanya adalah power listrik yang dihasilkan oleh spull motor 

bertegangan AC akan dirubah oleh dioda menjadi bertegangan DC. 

Tegangan ini sesuai dari keluaran spul. Karena keluaran spul motor tidak 

setabil dan jumlah tegangannya kecil maka dipsang kapasitor, ic LM7812, 

dan transistor TIP 3055. kapasitor berfungsi sebagai penyimpan tegangan 

dari dioda. Tegangan dari kapasitor ini akan memperbaiki ripple yang 

terjadi pada tegangan yang nasuk ke dioda. IC LM 7812 berfungsi sebagai 

penyearah, apabila tegangan yang dihasilkan oloeh spull motor AC tidak 

setabil dan di rubah tegangannya oleh dioda briught Sb 6002 menjadi DC 

maka perubahan dc ini juga ikut tidak setabil. Dengan bantuan Ic Lm 7812 

ini tegangan yang tidal setabil dari dioda bright akan diperbaiki dan 

dikuatkan sehingga tegangan keluarannya menjadi 12V DC. Dan pada saat 

tenaga motor dinaikkan maka tegangan keluarannya maka akan bertambah 

sesuai dengan batas maksimumnya. 
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2.5. Rangkaian Alat Penghemat Bahan Bakar Pada Kendaraan Berbahan 

Bakar Bensin Melalui Proses Elektrolisis Air 

2.5.1 Proses perakitan 

Proses perakitan alat penghemat bahan bakar pada kendaraan berbahan 

bakar bensin melalui proses elektrolisis air adalah sebagai berikut: 

2.5.1.1 Proses Pembuatan tabung elektroliser 

Proses pembuatannya sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini : 

1.  Siapkan tabung elektroliser yang terbuat dari botol minuman.  

2.  Lubangi permukaan tutup botol dengan menggunakan bor tangan atau 

bor duduk sebagai tempat lubang udara masuk udara, dan juga 

sebagai tempat kutub anoda dan katoda power elektroliser. 

3. Lubangi tabung botol sebagai tempat dudukan elbow/keni yang 

menyalurkan gas H2O ke water trap(Penangkap air). 

4.  Setelah semuanya dilubangi pasang Elbow / keni angin, kran 

pengatur udara pada tempatnya masing-masing sesuai lubang. 

5. Potong papan Akrilic sesuai ukuran botol dua buah lubangi bagian 

bawahnya dan juga tepian dengan ukuran 5mm untuk jarak lubang 

dan 4mm untuk diameter lubang. Pada tengah papan akrilic yang 

telah dipotong dibelah untuk tempat penopang akrilic yang satunya. 

6. Satukan kedua akrilic yang telah dipotong dengan posisi menyilang. 

Lem bagian penopang yang telah disatukan menggunakan lem. 
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7. lilit kawat pada lubang pempang akrilic dengan posisi dililitkan 

memutar mengelilingi lubang, tapi jangan sampai kedua lilitan 

menyatu. Karena akan digunakan sebagai kutup negative dan positif. 

 

8. Pasang akrilic yang telah dililit kawat tembaga pada tutup botol dan 

lem menggunakan lem gel yang kuat supaya dapat menyatu rapat. 

Tunggu beberapa menit untuk lem dapat kering.  

9. Pasangkan tutup botol dengan tabung botol lalu lem bagian tepi tutup 

botol supaya tidak ada celah yang mengakibatkan gas H2O keluar. 

10. Masukkan air yang telah diberi katalis 

2.5.1.2 Proses Pembuatan Tabung Penangkap Air (Water Trap) 

Proses pembuatannya sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini : 

1. Persiapkan tabung botol kecil yang akan digunakan sebagai tabung 

water trap. 

2. Buka tutupnya lalu lubangi menggunakan bor tangan yang akan 

digunakan sebagai tempat masukknya gas H2O masuk dan keluar. 

3. Pasang keni / elbow pada masing-masing lubang ,pada keni 

masuknya gas H2O di tambahai selang yang memanjang mendekati 

dasar tabung supaya air tidak langsung keluar ke mesin. 
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4. Isi tabung dengan air murni seperempat dari panjang tabung 

2.5.1.3 Proses Pemasangan Tabung Elektroliser Pada Kendaraan 

Proses pembuatannya sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini : 

1. Copot semua body kendaraan menggunakan obeng, kunci pas dan 

ring. 

2. Cari kabel spul motor yang bertegangan AC berjumlah tiga buah 

kabel, ambil salah satu hubungkan dengan dioda bright atau dengan 

rangkaian converter ac ke dc. 

3. Pasang kabel suplly konverter AC ke DC atau dioda bright positif (+) 

ke elektroda positif dan supply negative ke elektrroda negative. 

4.  Lubangi saluran angin karburator sebagai masukkan gas H2O ke 

ruang pembakaran. 

5. Masukkan ujung selang plastik pada lubang udara karburator dan 

lubang yang satunya pada keni keluaran water trap. 

6. Hubungkan water trap dan tabung elektroliser menggunakan selang 

plastik. 

7. Pasang semua bodi motor yang telah dicopo. 

8. Pasangkan kerangka penopang tabung elektroliser ke tabung dan ke 

bodi motor. Rapikan semua alat elektroliser supaya rapi pada bodi 

motor. 

 

 

 



 

 

23

2.5.2 Proses Kerja 

Proses kerja dari alat ini adalah sesuai dengan gambar skema yang ada 

pada gambar 7, 8, 9, 10 dan 11. Yang menjelaskan dari perancangan alat 

sampai bentuk pemasangan alat yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alat Penghemat Bahan Bakar pada Kendaraan Berbahan 
Bakar Bensin Melalui Proses Elektrolisis Air 

 

Cara kerja dari alat penghemat bahan bakar dengan elektrolisis air ini 

adalah ketika semua komponen terpasang dan elektroliser dipasangkan 

pada suplly converter ac ke dc maka kutub-kutub dari elektroliser akan 

bersinggungan karena pengaruh larutan elektrolitnya. Dengan adanya 

aliran listrik pada elektroda menyebabkan timbulnya gelembung-
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gelembung kecil bewarna putih. Inilah proses produksi gas hydrogen-

hydrogen oksida (HHO) berlangsung.  

 

 

Gas hydrogen dihasilkan oleh kutub katoda(-), sedangkan oksigen 

dihasilkan oleh kutup anoda (+). Gelembung-gelembung gas HHO akan 

bergerak kepermukaan larutan elektrolit dan melayang keatas dan terisap 

oleh putaran mesin. Selanjutnya gas HHO akan bercampur dengan campuran 

bahan bakar dan udara dari karburator. Gas HHO yang mempunyai nilai 

oktan lebih tinggi, secara otomatis akan meningkatkan kalori bahan bakar 

(bensin). Bensin mempunyai nilai oktan dibawah HHO sehingga dapat 

terbakar habis tanpa sisa (pembakaran sempurna). Semakin tinggi nilai oktan 

suatu bahan bakar, semakin besar daya ledak yang dihasilkan dalam ruang 

pembakaran. Efek ledakan itu akan membuat tenaga mesin akan meningkat 

dan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.  
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Gambar 11. Alat penghemat bahan bakar pada kendaraan berbahan bakar 
bensin yang sudah dipasang pada kendaraan 

 
 

 

8. Hasil Pengujian 

3.1. Pengujian dan Pengukuran inovasi Alat penghemat BBM pada 

Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Melalui Proses Elektrolisis Air 
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Pengujian alat ini bertujuan untuk mengetahui kualitas adaptor yang 

akandibuat, apakah sudah sesuai dengan harapan. Cara pengujiannya yaitu 

dengan membandingkan kendaraan sebelum dipasangi alat dan setelah 

menggunakan alat. Diukur jarak sebelum dan sesudah menggunakan alat.   

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah memperoleh data guna 

menentukan spesifikasi alat (inovasi alat penghemat bbm pada kendaraan 

berbahan bakar bensin melalui proses elektroliser air) sesuai dengan data 

yang di uji coba pada kendaraan. Dalam sebuah pengujian dan pengukuran 

rangkaian diperlukan peralatan yang mendukung sehingga semuanya dapat 

berjalan dengan baik. Alat yang digunakan untuk mendukung pengujian 

yaitu spedo kilometer motor fungsinya sebagai pengukur jarak tempuh 

motor, Avo meter berfungsi untuk mengukur tergangan bocor pada anoda 

dan katoda elektroliser, dan kilo meter fungsinya untuk mengukur jarak 

yang dapat ditempuh motor ketika sebelum menggunakan alat dan pada 

saat menggunakan alat inovasi alat penghemat bahan bakar pada 

kendaraan berbahan bakar bensin melalui proses elektrolisis air tersebut. 

3.1.1 Pengukuran rangkaian elektroliser  

Pengukuran rangkaian elektroliser dilakukan dengan mengukur 

tegangan pada anoda dan katodanya, mengukur arus masuk dan keluar, 

dan juga hambatan pada tiap-tiap elektroda positif dan negatif 

menggunakan multi meter. Langkah-langkah pengukuran : 

1.) Merangkai rangkaian elektroliser 

2.) Menghubungkan rangkaian elektroliser dengan power supply motor. 
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3.) Mengenolkan multimeter sebelum digunakan dan memposisikan 

multimeter pada Avo meter. 

4.) Ukur kedua elektroda lihat pada Avo meter apakah terjadi hubung 

singkat atau tidak. 

5.) Mengenolkan multimeter sebelum digunakan dan memposisikan 

multimeter pada Avo meter. 

6.) Meng-onkan sakelar pada kunci kontak. 

7.) Menghubungkan elektroda negatif dengan (-) multimeter dan kaki 

elektroda positif dengan (+) multimeter, mengamati dan mencatat hasil 

pengukuran, lalu melepas multimeter dari rangkaian. 

8.) Untuk mengukur tegangan multi meter dipasang secara pararel 

sedangkan untuk mengukur arus dipasang secara seri. 

9.) Untuk mengukur hambatan masing-masing elektroda matikan power 

motor lalu posisika Avo meter pada masing-masing kutub elektroda. 

10.) Apabila terjadi hubung singkat pada kutub anoda dan katodanya maka 

segeralah di cek apakah terjadi kesalahan pemasangan pada masing-

masing elektroda.  

11.) Meng-off kan kunci kontak pada rangkaian elektroliser. 

12.) Memasukan data hasil pengukuran ke dalam tabel. 

3.1.2 Pengukuran Rangkaian Suply Motor 

Pengukuran tegangan suply motor dilakukan untuk melihat suply 

tegangan dan arus sudah terpenuhi untuk menghidupkan elektroda 

elektroliser. Pengukuran dilakukan dengan Multi meter dan amper meter.  
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Langkah-langkah pengukuran : 

1) Merangkai rangkaian power supply  

2) Menghubungkan rangkaian power supply dengan elektroda elektroliser. 

3) Mengenolkan multimeter sebelum digunakan dan memposisikan 

multimeter pada ACvolt. 

4) Meng-onkan sakelar pada kunci kontak. 

5) Nyalakan motor. 

6) Menghubungkan terminal negatif input power suply dengan (-) 

multimeter dan terminal positif input power suply dengan (+) 

multimeter, mengamati dan mencatat hasil pengukuran, lalu melepas 

multimeter dari rangkaian. 

7) Ukur tegangan masukkan AC pada Dioda bright 4 kaki biasa  yang 

menggunakan rangkaian. 

8) Bandingkan dengan menggunakan rangkaian converter AC ke DC. 

9) Untuk mengukur tegangan multi meter dipasang secara pararel 

sedangkan untuk mengukur arus dipasang secara seri. 

10) Untuk mengukur output power supply ulangi langkah 3 - 6, jangan lupa 

sebelum mengukur output power supply pastikan volt meter 

menggunakan tegangan DC. 

11) Meng-off kan kunci kontak pada rangkaian elektroliser. 

12) Memasukan data hasil pengukuran ke dalam tabel. 
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3.1.3 Pengukuran Gelembung HHO 

Pengukuran gelembung HHO (H2O) pada tabung elektrroliser berguna 

untuk mengetahui jumlah hidrogen yang dihasilkan pada masing-masing 

elektroda. Gelembung ini berpengaruh pada penghematan yang dihasilkan 

oleh tabung elektroliser yang nantinya akan tercampur oleh bensin dan 

terbakar didalam ruang pembakaran. Pengukuran dilakukan dengan 

mengukur tekanan yang dihasilkan oleh gas H2O dengan alat pengukur 

tekanan (preasure gauge). 

1. Pasang spull motor dengan konverter DC ke AC 

2. hubungkan kabel output alat konverter DC ke AC ke elektroda katoda 

dan anodanya. 

3. Kencangkan msing-masing kutubnya dengan mur 

4. Masukkan air yang sudah dicampur soda kue kedalam tabung 

elektroliser melalui keran masukan udara. 

5. Nyalakan motor 

6. Tunggu selama 3 menit dan lihat perubahan gelembung yang dihasilkan. 

7. Atur keran masukkan uadara tabung elektroliser sehingga didapatkan 

gelembung yang maksimal. 

8. Matikan mesin  

9. Ganti rangkaian alat konverter DC ke AC dengan Dioda bright tipe 

KBPC 3506 

10. Catat pada tabel pengamatan. 
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3.1.4 Pengukuran Jarak Tempuh Motor Sebelum Dan Sesudah 

Menggunakan Alat Penghemat BBM 

Pengukuran jarak dilakukan untuk melihat jarak tempuh dari 

kendaraan sebelum dan sesudah dipasangi alat sehingga  sehingga dapat 

dilihat penghematan yang terjadi. Alat yang digunakan untuk pengukuran 

yaitu spedo meter Km/hyang ada pada kendaraan. 

1.) Pasang semua rangkaian alat inovasi penghemat bahan bakar pada 

kendaraan berbahan bakar minyak melalui elektrolisis air pada 

kendaraan. 

2.) Kuras semua tangki bahan bakar. 

3.) Isikan bahan bakar bensin 1 liter pada tangki kendaraan. 

4.) Nyalakan kendaraan panaskan mesin selama tiga menit.  

5.) Kendarai kendaraan di jalan dengan kecepatan yaitu60-70km/h. 

6.) Lihat jarak tempuh yang dapat ditempuh kendaraan sebelum dan sesudah 

alat dipasang. 

7.) Catat hasil pada tabel kecepatan dan jarak tempuh. 

 

3.1.5 Pengukuran alat dalam jalan tanjakan  

Pengukuran tanjakan dilakukan pada jalan yang menajak, biasa pada 

jalan perbukitan dengan kondisi jalan yang menanjak dan berkelok. 

Pengukuran dilakukan dengan merasakan kedaan gas dan kondisi mesin. 

1). Pasang alat penghemat pada kendaraan.  

2) Nyalakan kendaraan panaskan selama 3 menit. 
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3) Kendarai kendaraan.  

4) Bawa kendaraan pada jalan tanjakan. 

5) Rasakan mesin kendaran pada jalan menanjak. 

6) Catat semua pengamatan pada tabel. 

 

3.2. Data Hasil Pengukuran 

Data pengukuran terdiri atas data pengukuran menggunakan multi meter. 

Multi meter digunakan untuk mengukur elektroda dari tabung elektroliser, 

arus dan tegangan elktroliser, dan juga tegangan input dan output power 

suplly. Data pengukuran yang kedua adalah pengukuran jalan (pengukuran tes 

jalan alat yang dibuat) yaitu tes secara langsung alat Inovasi penghematan 

bahan bakar dipasangkan pada kendaraan roda dua, sehingga diperoleh data 

untuk membandingkan keberhasilan alat dalam menghemat bahan bakar 

kendaraan. Pada pengukuran jalan alat yang dipakai yaitu spedo meter motor 

yang telah terpasang pada kendaraan dari pabrik pembuatnya. Pengukuran 

yang dilakukan yaitu jarak tempuh, kemampuan bensin jika tercampur gas 

HHO dan kehalusan mesin yang dirasakan. 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Rangkaian Elektroliser 

Avo meter  

Elektroda Positif (+) Negatif (-)

 

Keterangan 

Positif (+) √ √ Jarum Avo meter menunjuk kearah angka nol 

berarti elektroda positif dalam kondisi baik 

Negatif (-) √ √ Jarum Avo meter menunjuk kearah angka nol 



 

 

32

berarti elektroda negatif dalam kondisi baik 

Positif (+)+ 

Negatif(-) 

√ √ Jarum Avo meter tidak bergerak berarti tidak 

terjdi hubung singkat di kedua elektroda 

 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Power Suply 

Diada bright biasa Konverter AC ke DC        Tegangan  
            dan Arus 
 
                     
power gas  

Vin 

AC(~) 

Vout 

DC(-) 

I 

(A) 

Vin 

AC(~) 

Vout 

DC(-) 

I 

(A) 

Low pull gas motor 

(Tarikan rendah gas) 

 

8V 

 

5V  

 

5A 

 

8V 

 

10V  

 

10A 

Heigth pull gas motor 

(Tarikan tinggi gas ) 

 

15V 

 

12.5V 

 

9A 

 

15V 

 

17V 

 

15A 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Hasil Pengukuran Alat Penghemat BBM pada Kendaraan Bermotor   
               Berbahan Bakar Bensin melalui Elektrolisis Air dengan mengukur  
               Gelembung H2O yang dihasilkan 
 

Tegangan 
dan Arus 

Posisi  
keran 
udara 

Lamany
a proses 

awal 

Air yang 
dielektrolisis  

Per 1 L bensin

Jumlah 
Gas H2O

 

Keterangan 
Penyalaan motor 

(Star awal) 
17V – 6A ¼ 

terbuka  

2 menit 200 ml 2 psi Mengalami mesin dingin 
selama 2 menit gas H2O 
dialirkan diruang 
pembakaran suara halus 
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15V – 6A ¼ 

terbuka 

3 menit 200 ml 1,8 Psi Mengalami mesin dingin 
selama 3 menit gas H2O 
dialirkan diruang 
pembakaran suara halus 

12V – 5A ¼ 

terbuka 

6 menit 200 ml 1Psi Mengalami mesin dingin 
selama 6 menit gas H2O 
dialirkan diruang 
pembakaran suara halus  

12V – 2A ¼ 

terbuka 

10 menit 200 ml 0.6 Psi Mengalami mesin dingin 
selama 10 menit gas H2O 

dialirkan diruang 
pembakaran suara halus 

Keterangan: 
Tekanan yang dibutuhkan untuk vakum intake manifold (-)20-30psi 
(http://www.kaskus.us/showtread.php?t=976674) 

 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Alat Penghemat BBM pada Kendaraan Bermotor     
               Berbahan Bakar Bensin melalui Elektrolisis Air pada Kondisi Jalan  

                    Menanjak 
Alat ukur Kondisi jalan 

Transmisi Km/h Pull Gas Mesin 

Menanjak 3 70-80 Turun  Kasar Menggunakan 

alat Datar  4 60-70 Stabil kasar 

Menanjak 4 60-70 Stabil Halus  

Tanpa alat Datar  4 60-80 Stabil Halus 
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Alat Penghemat BBM pada Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Bensin melalui Elektrolisis Air  
                    dengan Mengukur Jarak Tempuh 
 
 

Jarak tempuh  

Alat 

 

Tipe 

kendaraan 

 

Percobaan 

 

 

Kondisi 

jalan 

 

Kecepatan 

yang di 

gunakan 

 
Bensin 

dan air 
Jarak 

awal 

(Start)  

jarak jalan 

(Run) 

Jarak 

Tempuh 

 
Penghematan yang terjadi 
dengan membandingkan 

penggunaan alat dan tanpa 
alat x % 

1  Bukit 60-70 km/jam 1l-200ml 84232km 84281km 49 km 

2  jalan datar 60-70 km/jam 1l-200ml 84459km 84511km 52 km 

Percobaan 1-percobaan 1 = 
49km-43km: 6  x 100%:12% 
                     49 
Penghematan 12% 

 

HondaSupra 

X100 cc 
3  jalan datar 60-70 km/jam 1l-200ml 84511km 84562km 51km 

4  jalan datar 60-70 km/jam 1l-200ml 28640km 28694km 54km 

Percobaan 2-percobaan 2 = 
52km-42km: 9  x 100%:17% 
                     52 
 Penghematan 19% 

 

Dengan  

Alat 

Honda Supra 

fit100cc 
5  jalan datar 60-70 km/jam 1l-200ml 28694km 28748km 54km 

1  Bukit 60-70 km/jam 1liter 84285km 84328km 43 km 

Percobaan 3-percobaan 3 = 
51km-41km: 10 x100%:19% 
                     51 
Penghematannya 19% 

2 jalan datar 60-70 km/jam 1liter 84369km 84411km 42 km 

 

HondaSupra 

X100 cc 
3 jalan datar 60-70 km/jam 1liter 84411km 84452km 41 km 

Percobaan 4-percobaan 4 = 
54km-42km: 12 x100%:22% 
                     54 
Penghematannya 22% 

4 jalan datar 60-70 km/jam 1liter 28748km 28790km 42km 

 

Tanpa  

Alat 

Honda Supra 

fit100cc 5 jalan datar 60-70 km/jam 1liter 28790km 28831km 41km 

Percobaan 5-percobaan 5 = 
54km-41km: 13 x100%:24% 
                     54 
Penghematanya 24% 
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3.3. Pembahasan Hasil Pengukuran dan Pengujian 

Analisis berdasarkan data-data diatas adalah sebagi berikut 

3.3.1. Pengukuran rangkaian elektroliser  

Berdasarkan pada table 1 diketahui bahwa apabila elektroda anoda jika 

diukur dengan positif dan negatif Avo meter (jika positif dan negatif ohm / 

avo meter dihubungkan dengan anoda elektroda tabung elektroliser) maka 

yang terjadi jarum bergerak menuju kea rah nol dari Avo meter. Itu berarti 

tabung elektroliser dipasang anoda yang memiliki resistan 0(nol) / hampir 

tidak memiliki hambatan, sehingga bagus menghantarkan kutub negatif 

dari power supply yang nantinya akan berguna untuk proses elektrolisis. 

Begitu pula pada pengukuran elektroda katoda tabung elektroliser 

memiliki resistansi 0(nol) sehingga arus maupun tegangan power supply 

tidak terhambat oleh elektoda. Namun berbeda dengan pengukuran kedua 

elektroda jika diukur dengan Avo meter pada kutub anoda dan katodanya 

jika dihubungkan dengan Avo meter, jarum Avo meter tidak menjukkan 

reaksi apapun(tidak bergerak) dan memiliki resistan yang sangat besar. Itu 

berarti kedua kutub elektroda tabung elektroliser tidak memiliki hubung 

singkat atau tidak saling kontak jika tidak diberi penghubung lain seperti 

air. Itu berarti rangkaian yang dibuat sudah benar, karena apabila kedua 

kutup anoda dan katoda jika belum diberi air sudah terhubung maka akan 

membuat arus dari power suplly terhubung singkat. 
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3.3.2. Pengukuran Power Suplly  

Pada pengukuran yang terlihat diatas tegangan inputan (Vin) terlihat 

mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan Voutnya. Itu terjadi 

karena tegangan keluaran spull motor keadaannya tidak stabil, karena 

dipengaruhi oleh putaran dari rotor yang terhubung ke putaran mesin.. 

Pada saat tarikan rendah tegangan keluaran hanya berkisar antara 8-9V 

untuk AC masukkan suplly dan 5-6V  untuk keluaran power supply. 

Setelah gas ditarik tekanan menengah ketinggi volemenya tetap berkisar 

antara 15V untuk masukannya dan 12V untuk keluarannya. Sedangkan 

jika menggunakan rangkaian elektronik konverter penyearah AC ke DC 

yang menggabungkan dioda bright(SB602) dengan elco (Capasitor 

elektrolit), IC(L7812CV), dan transistor (TIP 305), membuat tegangan 

keluaran dari spull motor menjadi meningkat yang tadinya pada saat 

putaran rendah inputan 8V keluarannya hanya 5V pada dioda bright biasa. 

Maka pada alat converter AC ke DC tegangannya dinaikkan masukkan 8V 

keluaran 10V, pada saat gas tinggi berkisar 15V pada inputan converter 

maka dinaikkan menjadi 17V. dan juga tegangannya cukup stabil. Jadi 

supply tegangan pada kutub elektroda tabung elektroliser tidak terganggu. 

3.3.3. Pengukuran Gelembung H2O 

Pada table 3. Semakin besar arus dan tegangan yang dialirkan ke 

elektroda maka semakin banyak gelembung gas yang dihasilkan. Dan 

sebaliknya semakin kecil tegangan yang dialirkan ke kutub elektroda 

elektroliser maka semakin sedikit gelembung atau gas H2O yang 
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dihasilkan dalam proses elektrolisis tersebut. Itu dapat dilihat dari tekanan 

yang terlihat pada tabel pengujian 3. semakin besar tegangan dan arus 

yang digunakan maka semakin besar tekanan gas H2O yang dihasilkan jika 

diukur dengan pengukur tekanan(Presure gauge). 

3.3.4. Pengukuran jarak tempuh motor sebelum dan sesudah dipasangi alat 

penghemat bahan bakar pada kendaraan bermotor berbahan bakar 

bensin melalui proses elektrolisis air 

pengukuran jarak tempuh dilakukan dengan mencatat jarak tempuh 

motor sebelum dikendarai dijalan dan membandingkan dengan jarak 

sepeda motor yang telah dikendara untuk pengisian 1liter bensin. Untuk 

percobaan 1 dengan menggunakan alat penghemat bahan bakar melalui 

elektrolisis air sepeda motor mampu menempuh jarak: 842329km saat 

sebelum dijalankan dan 842811km setelah dikendarai dengan pengisian 

bensin 1 liter. Sehingga jarak tempuh yang dicapai pada saat menggunakan 

penghemat bahan bakar melalui elektrolisis air adalah 482km. 

sedangkan untuk percobaan 2 adalah percobaan pengukuran jarak 

tempuh untuk pengisian 1liter bensin tanpa menggunakan alat penghemat 

bahan bakar. Jarak pertama setalah pengisian bensin 842853km, setelah 

kendaraan digunakan untuk menajak jalanan perbukitan maka jarak 

tempuh pemakaian yaitu 843280km. sehingga jarak yang ditempuh 

sebenarnya adalah 427km. 

setelah dibandingkan percobaan 1 dan 2 maka diperoleh selisih jarak 

yang dapat ditarik kesimpulan: apabila percobaan 1>2 maka perbobaan 
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berhasil dan didapati penghematan, namun apabila percobaan 1≤2 maka 

percobaan tidak berhasil atau tidak ada penghematan yang terjadi. 

Menurut data yang diperoleh diatas percobaan 1: 482km dan percobaan ke 

2: 427km, maka percobaan 1>2 dan dapat ditarik kesimpulan terjadi 

penghematan sebesar 55km dari jarak yang ditempuh pada jalan yang 

menanjak. Sedangkan percobaan pada jalanan lurus dengan kecepatan 

konstan   

3.3.5. Pengukuran alat pada jalan menanjak 

Pada saat motor dijalankan  pada medan daerah perbukitan dengan 

kondisi jalan menanjak sebelum dipasangi alat peenghemat bahan bakar 

melalui elektrolisis air sepeda motor pada kecepatan 60-70Km/h pasisi 

gigi 4 gas mengalami penurunan(drop) transmisi dikurangi menjadi gigi 3 

dan kecepatan ditambahi menjadi 70-80km/h. Pada saat jalan lurus 

kecepatan transmisi bisa dinaikkan menjadi gigi 4 dengan kecepatan 

konstan 60-70km/h namun kenikan kecepatan tidak langsung (secara 

perlahan) karena tarikan mesin agak berat. setelah dipasangi alat 

penghemat bahan bakar melalui elektrolisis air pada kondisi jalan 

menanjak kendaraan sepeda motor dengan kecepatan transmisi gigi 4 

dengan kecepatan 60-70km/h tidak perlu diturunkan ke gigi 3 dan 

kecepatan hanya turun 15km/h dan dapat naik kembali apabila kondisi 

jalan sudah lurus / datar dikarenakan mesin responsive(tekanan mesin 

enteng). 
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3.4. Kekurangan dan kelebihan alat penghemat bahan bakar 

Namanya saja inovasi pembuatan alat yang merupakan suatu 

rancangan yang dibuat oleh manusia, sehingga mempunyai kekurangan 

dan kelebihan sebagai berikut:  

3.4.1. Kelemahan 

Kelemahan yang dimiliki alat penghemat bahan bakar pada 

kendaraan berbahan bakar bensin melalui proses elektrolisis air ini 

adalah: 

1. Jika dilihat dari segi ekonominya maka alat ini belum mampu 

menandingi harga bensin pertamax, karena total harga air 

suling, soda kue dan bensin biasa hampir menyerupai harga 

pertamak. 

2. Pemakaian tembaga sebagai elektroda mempunyai umur yang 

pendek karena pengaruh keasaman elektrolisis. 

3.4.2. Kelebihan 

Kelemahan yang dimiliki alat penghemat bahan bakar pada 

kendaraan berbahan bakar bensin melalui proses elektrolisis air ini 

adalah: 

1. Proses pembuatan yang dan juga bahan baku yang tersedia 

dimana saja. 

2. Ukuran tabung dapat disesuaikan dengan bentuk kendaraan. 

3. Dana untuk pembuatan lebih murah. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, pengukuran dan analisa, dapat diambil 

kesimpulan antara lain: 

1. Alat penghemat bahan bakar kendaraan sudah mampu melakukan 

penghematan dan tenaga yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan 

pemakaian bensin jenis premium biasa.  

2. Inovasi alat penghemat bahan bakar mampu melakukan penghematan 

sebanyak 12% pada kondisi jalan menanjak untuk kendaraan type supra x 

100cc. sedangkan untuk kendaraan yang sama dijalan datar alat ini mampu 

melakukan penghematan 19%. Untuk merek kendaraan supra fit 100cc 

pada kondisi  jalan datar mampu melakukan penghematan sebanyak 22-

24%.  

 

2. Saran 

Setelah semua alat selesai dibuat sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Karburator sebaiknya dikurangi dulu pemakaian bensinnya pada spuyer 

bensin dikecilkan sehingga volume bensin dan hidrogen sama didalam 

ruang bakar. 
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2. Besarnya penghematan tergantung dari jenis kendaraan dan juga 

karakteristik motor. 

3. Kawat yang digunakan sebaiknya menggunakan kawat yang anti 

karat(stainlist steal), karena airnya mengalami proses kimiawi yang 

mengakibatkan logam dapat mengalami korosi. 
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Lampiran  

Pemasangan Alat Penghemat Bahan Bakar Pada Kendaraan Berbahan 

Bakar bensin melalui Proses Elektrolisis Air 

 

 

Gambar 1. Kabel  Supply AC Spull  

 

 

Gambar 2. Proses Pemasangan Power supply Spull AC ke Dioda Bright 
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Gambar 3. Proses Penyambungan selang Plastik ke Tabung Elektro, Tabung water 
Trap, dan Intake Manifol. 

 

 

 
Gambar 4. Hasil Proses Penggabungan Tabung Elektroliser, Water Trap, Dioda Brigt, 

Intake Manifold ke Kendaraan Roda Dua 
 

 

Gambar 5. Gambar Pemasangan Alat Tampak Samping 
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Pengujian Alat Penghemat Bahan Bakar Pada Kendaraan Berbahan 

Bakar bensin melalui Proses Elektrolisis Air 

 
 
 

Gamabar 5. Pengujian 1 awal sebelum diisi bensin 
 

 
 
 

Gambar 6. Pengujian 1. setelah diisi bensin 1 liter 
 

 
 

Gambar 7. Hasil pengujian 1 jarak yang ditempuh setelah memakai alat 
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Gambar 8. Pengujian 2 posisi kendaraan sebelum berjalan  
 
 

 
 
 

Gambar 9. Pengujian 2 posisi kendaraan diisi dengan 1 liter bensin  
 

 
 

Gambar 10. Hasil pengjian 2 Jarak yang mampu ditempuh kendaraan setelah 
dipasangi alat penghemat 
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Pengujian Kendaraan Tanpa Menggunakan Alat Penghemat Bahan 

Bakar Pada Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Melalui Proses 

Elektrolisis Air 

 

 
Gambar 11. Pengujian 1 posisi kendaraan sebelum diisi bensin 

 

 
 
 

Gambar 12. Pengujian 1 setelah disi 1 liter bensin 
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Gambar 13. Pengujian 1 Hasil percobaan kendaraan tanpa alat 
 
 

 
 
 
 

Gambar 14. Pengujian 2 kendaraan sebelum diisi bensin 
 
 

 
 

Gambar 15. Pengujian 2 kendaraan setelah disi bensin 1 liter 
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Gambar 16. Hasil Pengujian 2 kendaraan setelah menghabiskan 1 liter bensin 
mampu menenmpuh jarak 8411km/h 

 


