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ABSTRAK 

Nugroho Arif Setyawan. 2015. Pengaruh Penambahan Bioaditif Minyak 

Kayu Putih Pada Bahan Bakar Premium Terhadap Performa, Konsumsi 

Bahan Bakar, dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor. Dr. Burhan Rubai 

Wijaya, M.Pd. 

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi saat ini dan diperkirakan 

habis 15-20 tahun lagi, membuat kelangkaan bahan bakar minyak akan sulit 

dihindari. Ide-ide mengenai bahan bakar alternatifpun mulai dipikirkan, baik 

pengembangan bahan bakar baru pengganti bahan bakar maupun penambahan 

bahan–bahan tertentu pada bahan bakar minyak. Penelitian ini akan menggunakan 

minyak kayu putih sebagai bioaditif pada bahan bakar premium, untuk mencari 

pengaruhnya terhadap daya, torsi, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang 

sepeda motor, serta mendapatkan komposisi terbaik untuk campurannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan 

statistika deskripsitf untuk pemaparannya, dan analisis regresi untuk melihat 

seberapa besar pengaruhnya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah premium + minyak kayu putih 0% (premium murni), premium + minyak 

kayu putih 2%, premium + minyak kayu putih 4%, premium + minyak kayu putih 

6%, premium + minyak kayu putih 8%, dan premium + minyak kayu putih 10%. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah daya, torsi, konsumsi bahan bakar, dan 

emisi gas buang. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penambahan bioaditif 

minyak kayu putih pada bahan bakar premium terhadap performa, konsumsi 

bahan bakar dan emisi gas buang sepeda motor. Secara umum penambahan 

bioaditif kedalam premium menghasilkan daya dan torsi yang lebih besar 

dibandingkan premium murni, mengkonsumsi bahan bakar yang lebih hemat, 

serta menurunkan kadar emisi gas buang CO dan CO2 serta meningkatkan kadar 

HC dan O2.  

Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan bioaditif minyak 

kayu putih kedalam bahan premium dapat meningkatkan daya dan torsi, 

menghemat konsumsi bahan bakar, dan menghasilkan emisi gas buang yang lebih 

baik. Komposisi campuran terbaik dihasilkan oleh premium + minyak kayu putih 

4%, karena menghasilkan daya dan torsi tertinggi, campuran premium + minyak 

kayu putih 6% menghasilkan komsumsi bahan bakar yang lebih hemat, sedangkan 

campuran premium + minyak kayu putih 2% menghasilkan emisi gas buang yang 

paling baik. 

Kata kunci: Bioaditif, emisi gas buang, konsumsi bahan bakar, performa, 

premium. 
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ABSTRACT 

Nugroho Arif Setyawan. 2015. The Influence of The Addition of Bioaditif 

Eucalyptus Oil Into Premium Fuel on Performance, Fuel Consumption, and 

Exhaust Gas Emission of Motorcycle. Dr. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. 

 The lack of more oil reserve earth at present and is predicted to deplete 

15-20 more years, make behind scarcityof oil would be difficult to avoid. The 

ideas of alternative fuel started to take care of business, from the development of 

a new fuels until addition of  certain materials at of fuel oil. This research used 

eucalyptus oil as bioaditif on premium fuel, to find their influence on power, 

torque, fuel consumption, and exhaust gas emission of motorcycle, wen we got the 

best composition for their mixture. 

 Methods used in this research was experiments with statistic descriptive to 

explained, and regression analysis to see how contributed gratly. Free variable 

used in this search were premium+eucalyptus oil (pure premium), 

premium+eucalyptus oil 2%, premium+eucalyptus oil 4%, premium+ecalyptus 

oil 6%, premium+eucalyptus oil 8%, and premium+eucalyptus oil 10%. The 

dependent variable of this research were power, torque, fuel consumption, and 

exhaust gas emissions. 

 The result of research shows that there was the influence of the addition of 

bioaditif eucalyptus oil on the premium fuel on performance, fuel consumption, 

and exhaust gas emissions of motorcycle. Generally the addition of bioaditif into 

premium fuel produce the power and torque larger compared by pure premium. 

The fuel consumption was more efficient. Decrease levels of CO and CO2 

emissions, and increase levels of HC and O2 emissions. 

 The conclusions from this study are by adding bioaditif eucalyptus oil into 

premium fuel can increase the power and torque, save fuel consummption, and 

produced the exhaust gas emission better. The best composition of the mixture 

produced by premium+eucalyptus oil 4%, because it produces power and torque 

highest, premium + eucalyptus oil 6% had fuel consumption was more efficient, 

while the mixture of premium+eucalyptus oil 2% produced the best exhaust gas 

emissions. 

Keywords: Bioaditif, exhaust gass emission, fuel consumption, performance, 

premium 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin menipisnya cadangan minyak bumi saat ini dan diperkirakan 

habis 15-20 tahun lagi, membuat kelangkaan bahan bakar minyak akan sulit 

dihindari. Ide-ide mengenai bahan bakar alternatifpun mulai dipikirkan, baik 

pengembangan bahan bakar baru pengganti bahan bakar maupun penambahan 

bahan–bahan tertentu pada bahan bakar minyak.  

Premium merupakan bahan bakar  minyak untuk kendaraan bermotor yang 

paling populer di Indonesia. Pada umumnya, Premium digunakan untuk bahan 

bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti: mobil, sepeda motor, motor 

tempel, dan lain-lain. Sepeda motor adalah kendaraan pribadi yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat Indonesia, hal itu membuat konsumsi bahan bakar 

premium sangat besar. 

Premium termasuk bahan bakar yang tidak dapat terbarukan, sehingga kini 

mulai dikembangkan bahan bakar alternatif  untuk menghemat konsumsi bahan 

bakar minyak, seperti biofuel dan menambahkan bahan aditif pada bahan bakar 

minyak . Bahan aditif  yaitu suatu bahan yang ditambahkan kedalam bahan bakar 

minyak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembakaran atau 

menyempurnakan pembakaran dalam ruang bakar mesin, sehingga tenaga yang 

dihasilkan menjadi lebih besar. Suatu bahan aditif yang ideal harus mampu 

menurunkan tingkat emisi gas buang, bersifat  ditergensi  (membersihkan)  mesin  
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dari  deposit  karbon,  terbaharukan  (renewable)  dan dapat menurunkan 

(menghemat) konsumsi bahan bakar. 

Salah satu jenis aditif yang dapat diguanakan untuk alternatif  bahan bakar 

minyak adalah bio adtif, yaitu aditif yang berasal dari tumbuhan. Indonesia 

memiliki banyak tumbuhan penghasil minyak atsiri (essential oil), minyak 

tersebut memiliki karakteristik menyerupai/mendekati bahan bakar minyak, 

seperti mudah menguap, berat jenisnya rendah, dan tersusun dari senyawa-

senyawa organik hidrokarbon spesifik, sehingga diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bio aditif untuk bahan bakar minyak. Minyak atsiri umumnya larut dalam 

pelarut organik seperti alkohol, eter, petroleum, benzene, dan tidak larut dalam air 

(Ketaren dalam Widiastuti:1-2). Disamping  itu,  komponen oksigen  yang  

terkandung  dalam  struktur  kimia  minyak  atsiri  diharapkan  dapat 

menyempurnakan sistem pembakaran. Minyak  atsiri  diperoleh dari hasil  

penyulingan  bagian  tumbuh-tumbuhan  tertentu  dan  sebagian  sudah  lama  

dibudidayakan  di Indonesia. Minyak kayu putih (cajeput oil) adalah contoh jenis 

minyak atsiri tersebut. 

Minyak kayu putih dapat dijadikan bio aditif  karena larut dalam bahan 

bakar, dan dari hasil analisis terhadap komponen penyusunnya banyak 

mengandung oksigen, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pembakaran 

bahan bakar dalam mesin. Hal lain yang cukup penting adalah  ruang senyawa 

penyusun minyak tersebut berada dalam rantai terbuka, yang dapat menurunkan 

ikatan antar molekul penyusun bahan bakar, sehingga diharapkan proses 

pembakaran akan lebih efektif. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penambahan Bio aditif  Minyak Kayu Putih  Pada Bahan Bakar 

Premium Terhadap Performa, Konsumsi Bahan Bakar, dan Emisi Gas Buang 

Sepeda Motor”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh bio aditif  pada premium terhadap performa sepeda 

motor? 

2. Bagaimana pengaruh bio aditif  pada premium terhadap konsumsi bahan 

bakar sepeda motor? 

3. Bagaimana pengaruh bio aditif pada premium terhadap emisi gas buang 

sepeda motor? 

4. Pada komposisi bioaditif  berapakah yang dapat menghasilkan performa, 

konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang terbaik pada sepeda motor? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitihan ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan bio aditif pada premium terhadap 

performa sepeda motor. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan bio aditif pada premium terhadap 

konsumsi bahan bakar sepeda motor. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan bio aditif pada premium terhadap emisi 

gas buang sepeda motor. 
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4. Mendapatkan  komposisi bio aditif yang dapat menghasilkan performa, 

konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang terbaik pada sepeda motor. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan bio aditif pada 

premium terhadap performa sepeda motor. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan bio aditif pada 

premium terhadap konsumsi bahan bakar sepeda motor. 

3. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan bio aditif pada 

premium terhadap emisi gas buang sepeda motor. 

4. Memberikan pengetahuan mengenai komposisi penambahan bio aditif  

yang dapat menghasilkan performa, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas 

buang terbaik sepeda motor. 

5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. 

E. Penegasan Istilah 

1. Bio aditif 

Bio aditif merupakan bahan yang ditambahkan kedalam bahan bakar 

minyak  yang berasal dari tumbuhan. Bio aditif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah minyak kayu putih. 

2. Performa 

Performa merupakan daya dan torsi yang akan diteliti pada sepeda motor. 

3. Konsumsi Bahan Bakar 
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Konsumsi bahan bakar adalah banyaknya jumlah bahan bakar yang 

digunakan dalam satuan ml/menit 

4. Emisi Gas Buang 

Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar didalam  mesin 

pembakaran dalam  dan mesin pembakaran luar, yang dikeluarkan melalui  

sistem pembuangan Mesin. 

5. Sepeda Motor 

Sepeda motor adalah jenis kendaraan bermotor yang banyak digunakan di 

indonesia. Sepeda motor yang digunkan dalam penelitian ini adalah Honda 

Supra X  keluaran tahun 2009 bermesin 125 cc. 

F. Pembatasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Mesin yang digunakan adalah mesin Honda Supra X 125cc. 

2. Pengujian dilakukan pada beban tetap. 

3. Bahan bakar yang digunakan adalah premium murni, premium campuran 

minyak kayu putih (komposisi minyak kayu putih 2%, 4%, 6%, 8%, 10%). 

4. Pengujian performa mesin pada putaran 1500 rpm sampai dengan 7500 

rpm, dengan range  500 rpm. 

5. Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan pada putaran 1500 rpm sampai 

dengan 2500 rpm, dengan range 500 rpm. 

6. Pengujian emisi gas buang pada putaran 1500 rpm sampai dengan 

2500rpm dengan range 500 rpm. 
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7. Pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui perubahan nilai emisi gas 

buang pada kandungan CO, HC, CO2 , O2. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Bahan  Bakar 

1) Pengertian Bahan Bakar 

Bahan bakar adalah material, zat, atau benda yang digunakan dalam proses 

pembakaran untuk menghasilkan energi panas (Raharjo dan Karnowo, 2008:37). 

Keberadaan bahan bakar sangatlah penting untuk proses pembakaran mesin, 

karena tanpa adanya bahan bakar mesin tidak dapat menghasilkan tenaga. Bahan 

bakar berdasarkan asalnya dibagi menjadi tiga golangan yang meliputi, bahan 

bakar fosil, bahan bakar mineral, dan bahan bakar nabati/organik. Sedangkan 

dilihat dari bentuknya, bahan bakar dapat dibedakan menjadi bahan bakar padat, 

bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. 

Bahan bakar yang paling sering digunakan saat ini kebanyakan adalah 

jenis bahan bakar fosil dan mineral cair yang tidak dapat diperbaharui. Bensin dan 

solar merupakan contoh bahan bakar mineral yang paling banyak digunakan. Jika 

terus digunakan dalam jumlah yang besar tentu bahan bakar ini perlahan akan 

habis, sehingga perlu diadakannya penaggulangan masalah bahan bakar dengan 

berbagai cara. 

Karakteristik dan nilai pembakaran yang dimiliki oleh setiap  bahan bakar 

berbed–beda. Karakteristik inilah yang menentukan sifat–sifat dalam proses 

pembakaran, dimana sifat yang menguntungkan dapat disempurnakan dengan 

jalan menambah bahan–bahan kimia kedalam bahan bakar tersebut, dengan 
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harapan akan mempengaruhi daya anti knocking atau daya letup dari bahan bakar, 

dan dalam hal ini menunjuk apa yang dinamakan dengan bilangan oktan (octane 

number). Proses pembakaran bahan bakar dalam motor bensin atau mesin 

pembakaran dalam sangat dipengaruhi oleh bilangan tersebut, sedangkan di motor 

Diesel sangat dipengaruhi oleh bilangan setana (cetane number). 

Tujuan dari pembakaran bahan bakar adalah untuk memperoleh energi 

yang disebut energi panas (heat energy). Hasil pembakaran bahan bakar berupa 

energi panas dapat dibentuk menjadi energi lain, misalnya: energi mekanis, energi  

penerangan dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap hasil pembakaran bahan bakar 

akan didapatkan suatu bentuk energi yang lain yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan.  

Sisa-sisa gas hasil pembakaran dalam bahan bakar harus diperhatikan. Gas 

sisa dari pembakaran yang kurang sempurna akan dapat berpengaruh negatif dan 

membahayakan lingkungan karena menimbulkan polusi udara. Sisa pembakaran 

ini mengandung gas-gas beracun dan membahayakan seperti NOx, CO dan HC, 

terutama ditimbulkan oleh pembakaran pada motor bensin. Gas-gas sisa 

pembakaran tersebut dapat mengakibatkan berbagai penyakit gangguan 

pernafasan dan penyakit-penyakit lainnya. 

2) Sifat fisik bahan bakar  

Sifat-sifat fisik bahan bakar  yang perlu diketahui adalah: 

a. Berat Jenis (specific gravity) 
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Berat jenis adalah suatu perbandingan berat  bahan bakar minyak dengan berat air 

dalam volume dan  suhu yang sama (60
0
 F) (Supraptono, 2004:26). Kadar berat 

jenis diukur dengan standar API Gravity. 

API = 
     

 
- 131,5 

Keterangan: 

γ  = adalah berat jenis air pada suhu 60
0
 F 

b. Viskositas 

Viskositas adalah suatu ukuran dari besar perlawanan zat cair untuk mengalir atau 

ukuran dari besarnya tahanan geser dalam dari suatu bahan cair (Supraptono, 

2004:27). 

c. Nilai Kalor 

Nilai kalor adalah jumlah panas yang dihasilkan jika 1 kg bahan bakar terbakar 

secara sempurna. 

d. Titik Nyala (flash point) 

Titik nyala merupakan angka yang menyatakan suhu terendah bahan bakar 

minyak akan terbakar apabila pada permukaannya tersebut diletakan pada nyala 

api. 

Bahan  bakar  yang  digunakan  untuk  proses  pembakaran    pada    motor    

bakar    merupakan  unsur    hidrokarbon    yang    biasa    dikenal  dengan    nama    

bensin    yang    mempunyai  rumus  C8H18. 

2. Motor Bensin 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi unjuk kerja motor bensin, antara 

lain besarnya perbandingan kompresi, tingkat homogenitas campuran bahan bakar 
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dengan udara, angka oktan bensin sebagai bahan bakar, tekanan udara masuk 

ruang bakar. Semakin besar perbandingan udara mesin akan semakin efisien, akan 

tetapi semakin besar perbandingan kompresi akan menimbulkan knocking pada 

mesin yang berpotensi menurunkan daya mesin, bahkan bisa menimbulkan 

kerusakan serius pada komponen mesin. Untuk mengatasi hal ini maka harus 

dipergunakan bahan bakar yang memiliki angka oktan tinggi. Angka oktan yang 

tinggi dapat diperoleh dengan menambahkan hidrokarbon aromatik ke dalam 

bahan bakar premium, karena senyawa tersebut mempunyai sifat anti knock yang 

baik. 

3. Proses Pembakaran 

 Berdasarkan prinsipnya, terdapat dua prinsip kerja motor bakar torak, yaitu: 

4 (empat) langkah dan 2 (dua) langkah. Prinsip kerja motor bakar 4 (empat) 

langkah adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Prinsip kerja mesin 4 langkah (Kristanto, 2015:11) 

a. Langkah I : Pengisapan (pemasukan). 



11 
 

Langkah pengisapan pada prinsip kerja mesin empat langkah ditunjukkan 

pada gambar 1 (a). Torak bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka dan 

katup buang tertutup. Waktu torak bergerak ke bawah, menyebabkan ruang 

silinder terjadi tekanan kerendahan, campuran bahan bakar dan udara dari 

karburator terisap masuk ke dalam silinder melalui katup masuk dan mengisi 

ruang silinder. 

b. Langkah II : Kompresi (pemampatan) 

Langkah kompresi ditunjukkan pada gambar 1 (b). Torak bergerak dari 

TMB ke TMA, kedua katup dalam posisi tertutup. Campuran bahan bakar dan 

udara dimampatkan sehingga temperatur dan tekanannya meningkat. Sesaat 

sebelum torak mencapai sekitar delapan derajat sebelum TMA, busi memercikan 

bunga api dan membakar campuran bahan bakar dan udara. 

c. Langkah III : Usaha (kerja, ekspansi) 

Langkah usaha ditunjukkan pada gambar 1 (c). Gas sisa hasil pembakaran 

mendorong torak bergerak dari TMA ke TMB. Usaha ini yang menjadi tenaga 

mesin (engine power). Tenaga yang dihasilkan kemudian diteruskan ke poros 

engkol oleh batang torak. Sebagian tenaga disimpan pada roda gila (flywheel). 

Roda gila menyimpan energi tersebut dalam bentuk energi tersimpan dan 

digunakan untuk langkah berikutnya seperti langkah buang, langkah isap, dan 

langkah kompresi. 

d. Langkah IV : Pembuangan (exhaust) 

Langkah buang dapat ditunjukkan pada gambar 1 (d). Torak bergerak dari 

TMB ke TMA. Pada saat torak berada pada posisi sekitar 50
0
 sebelum TMA. 
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Katup masuk dalam keadaan tertutup dan katup buang sudah mulai membuka. 

Gas sisa hasil pembakaran keluar melalui katup buang karena tekanan udara luar 

lebih kecih daripada tekanan dalam ruang silinder. 

Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan 

berikutnya, yaitu langkah isap. Poros engkol telah melakukan dua putaran penuh 

dalam satu siklus terdiri dari empat langkah, isap, kompresi, usaha, buang yang 

merupakan dasar kerja daripada mesin empat langkah. Dari empat langkah torak 

hanya satu langkah saja yang menghasilan tenaga, yaitu langkah usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram siklus aktual mesin Otto (Gupta, 2009:17) 

Diagram pada gambar 2 merupakan siklus aktual dari mesin Otto. Adapun 

urutan prosesnya adalah sebagai berikut: 

Proses 0-1 : langkah isap. 

Proses 1’-2 : langkah kompresi. 

Proses 3-4 : langkah ekspansi atau langkah kerja. 

Proses 4-0’: langkah buang. 

V
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 Fluida kerja dari siklus Otto adalah campuran bahan bakar – udara. Pada 

siklus Otto, selama proses pembakaran membutuhkan sumber panas. Pada 

langkah isap, tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan langkah buang. 

Proses pembakaran dimulai dari penyalaan busi (ignition) sampai akhir 

pembakaran. Proses kompresi dan ekspansi dianggap adiabatik, karena terdapat 

kerugian panas yang keluar dari ruang bakar. 

 

Gambar 3.  Diagram  pV pada siklus Otto sebuah mesin bensin secara teoritis 

(Gupta, 2009:26) 

Diagram pada gambar 3 adalah sebuah diagram pV untuk model dari proses 

termodinamik pada sebuah mesin. Model ini disebut siklus Otto. Adapun urutan 

prosesnya adalah sebagai berikut: 

Proses 1-2: kompresi isentropik dari gas ideal, dimana piston bergerak menuju 

TMA (titik mati atas), campuran udara – bahan bakar yang berada di dalam 
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silinder ditekan dan dimampatkan, sehingga tekanan dan temperatur dalam 

silinder meningkat. 

Proses 2-3: pemasukan kalor pada volume konstan. Campuran bahan bakar - 

udara yang telah terkompresi mulai terbakar akibat percikan api yang ditimbulkan 

oleh busi. Akibat proses pembakaran ini maka temperatur dan tekanan di ruang 

bakar meningkat.   

Proses 3-4: ekspansi isentropik dari gas ideal. Tekanan yang ditimbulkan pada 

proses pembakaran mendorong  piston turun menuju TMB (titik mati bawah), 

langkah ini disebut langkah kerja (ekspansi). Pada langkah ini katup masuk dan 

katup buang dalam keadaan tertutup. Selama proses ekspansi ini temperatur dan 

tekanan mulai turun. 

Proses 4-1: pelepasan kalor pada volume konstan. Piston bergerak menuju titik 

mati atas mendorong gas di dalam silinder melalui katup buang. 

Siklus Otto yang baru saja dibahas adalah sebuah model yang sangat ideal. 

Diasumsikan bahwa campuran yang dipakai berperilaku seperti gas ideal, 

campuran ini mengabaikan gesekan, turbulensi, panas yang hilang ke dinding 

silinder, dan banyak efek lainnya yang berkombinasi untuk mengurangi efisiensi 

dari mesin sesungguhnya. Sumber inefisiensi lainnya adalah pembakaran yang 

tidak sempurna. Penyalaan yang baik membutuhkan campuran yang mengandung 

lebih kaya bensin. Pembakaran yang tidak normal (sempurna) akan menghasilkan 

HC,CO, NOx, partikel, dan Pb. Panas yang diperoleh dari bensin akan terbuang 

sia–sia, dan produk yang keluar menyebabkan polusi udara.  
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Pembakaran yang sempurna dalam mesin Otto perlu memperhatikan 

perbandingan antara bahan bakar dan udara.  Agar dapat terjadi pembakaran yang 

sempurna diperlukan perbandingan yang tepat antara massa bahan-bakar / massa 

udara (Air Fuel Ratio). Besarnya perbandingan antara massa bahan bakar dengan 

udara (Air Fuel Ratio) idealnya adalah 1: 15. Artinya untuk membakar 1 kg bahan 

bakar membutuhkan 15 kg udara pada tekanan atmosfer. 

Pembakaran yang tidak sempurna terjadi apabila bahan bakar terbakar 

terlebih dahulu sebelum saat yang ditentukan. Pembakaran tidak normal ini 

menimbulkan ledakan yang menghasilkan gelombang kejutan berupa suara 

ketukan (knocking noise) yang memungkinkan timbulnya gangguan pada proses 

pembakaran pada motor bensin. Detonasi terjadi apabila bahan bakar terbakar 

sebelum penyalaan percikan api dari busi karena tekanan dan temperatur pada 

mesin yang sangat tinggi, sehingga menjadikan suhu di ruang bakar ikut naik dan 

membuat bahan bakar mudah sekali untuk terbakar. Detonasi yang berulang-ulang 

dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kerusakan pada 

komponen mesin sepeda motor. Detonasi pada motor bensin sangat merugikan 

karena hal ini dapat mengurangi daya dan efisiensi panas yang akan berdampak 

menurunkan performa mesin.  

Beberapa tingkatan pembakaran yang terjadi dalam sebuah mesin 

digambarkan dalam sebuah grafik dengan hubungan antara tekanan dan perjalanan 

engkol. Berikut adalah gambar dari grafik tingkatan pembakaran : 
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Gambar 4. Diagram pembakaran motor bensin (Suyanto, 1989:253). 

 

 

 
Gambar 5. Diagram terjadinya detonasi pada motor bensin (Suyanto, 1989:258). 

 

Proses atau tingkatan pembakaran dalam sebuah mesin terbagi menjadi 

empat tingkat atau periode yang terpisah. Periode-periode tersebut adalah : 

1. Keterlambatan Pembakaran (Delay Period)  

Periode keterlambatan pembakaran dimulai dari titik (1-2) yaitu mulai 

memerciknya busi. Selama periode ini campuran bahan bakar dan udara belum 

terbakar karena setiap benda yang bisa terbakar (dalam hal ini bahan bakar 
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bensin) memiliki sifat tidak langsung terbakar jika dinyalakan melainkan akan 

terbakar beberapa saat setelah benda tersebut diberikan penyalaan.  

2. Penyebaran api 

Periode penyebaran api ditunjukkan pada titik (2-3) adalah saat dimana 

campuran bahan bakar dan udara mulai terbakar. Periode ini tekanan dalam 

silinder meningkat drastis dikarenakan adanya pembakaran campuran bahan bakar 

dan udara di dalam silinder dan gerakan piston yang semakin mendekati TMA. 

3. Puncak pembakaran (pembakaran akhir) 

Puncak pembakaran akhir pada proses pembakaran dimulai pada titik (3-

4). Tekanan pembakaran puncak terjadi pada titik fase ini. Puncak pembakaran 

akan ditentukan oleh saat pengapian dan nilai oktan dari bahan bakar. Semakin 

maju saat pengapian, maka puncak pembakarannya pun akan terjadi semakin maju 

pula. Puncak pembakaran yang terlalu maju dapat menyebabkan terjadinya 

knocking, sedangkan jika pengapian terjadi terlambat maka puncak pembakaran 

akan menjadi semakin jauh dari TMA yang menyebabkan tenaga yang dihasilkan 

menjadi berkurang. Begitu juga dengan nilai oktan bahan bakar, semakin tinggi 

nilai oktan pada bahan bakar, maka akan semakin lama proses pembakarannya 

(Suyanto, 1989 : 252-265). 

4. Bahan Bakar Premium (Bensin) 

Bensin berasal dari kata benzana, lazim sebenarnya zat ini berasal dari gas 

tambang yang mempunyai sifat beracun dan merupakan persenyawaan dari 

hidrokarbon tak jenuh, artinya dapat bereaksi dengan mudah terhadap unsur – 

unsur lain. Bentuk ikatan adalah rangkap, dan senyawa molekulnya disebut alkina. 
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Bahan bakar jenis ini biasa disebut denga kata lain gasoline. Bensin pada dasarnya 

adalah persenyawaan jenuh hidro karbon, dan setara dengan prosentase isooctane 

dengan normal – heptana. Serta senyawa molekulnya tergolong dalam kelompok 

senyawa hidrokarbon alkana. Kualitas bensin dinyatakan dengan angka oktan atau 

octane number. 

Angka oktan merupakan karakteristik bahan bakar yang menggambarkan 

seberapa baik bahan bakar akan atau tidak akan menyala sendiri (Pulkabrek, 1997: 

143). Angka oktan ini merupakan skala numerik yang dihasilkan dengan 

membandingkan karakteristik penyalaan dini bahan bakar dengan bahan bakar 

standar dalam tes mesin tertentu pada kondisi operasi tertentu. Dua bahan bakar 

referensi standar yang digunakan adalah isooctane (C8H18) (2,2,4 

trimethylpentane), yang diberi angka oktan (ON) 100, dan n-heptana (C7H16), 

yang diberi angka oktan 0. Semakin tinggi angka oktan bahan bakar, semakin 

kecil kemungkinan akan terbakar sendiri. Mesin dengan rasio kompresi rendah 

dapat menggunakan bahan bakar dengan angka oktan yang lebih rendah, tetapi 

mesin kompresi tinggi harus menggunakan bahan bakar beroktan tinggi untuk 

menghindari penyalaan sendiri dan mengetuk (knocking). 

Bensin mengandung hidrokarbon hasil sulingan dari produksi minyak 

mentah. Bensin mengandung gas yang mudah terbakar, umumnya bahan bakar ini 

dipergunakan untuk mesin dengan pengapian busi. Bensin yang ada dipasaran 

dikenal ada tiga kelompok: (1) Reguler – grade, (2) Premium-grade (3) Third – 

grade Gasoline. Adapun di Indonesia pertamina mengelompokkannya menjadi: 

bensin, premium, aviaton gas dan super 98 (Supraptono, 2004:14). 
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5. Karakteristik Minyak Atsiri Sebagai Bio aditif 

Salah satu solusi penghematan bahan bakar minyak adalah penggunaan 

bahan aditif sebagai campuran bahan bakar. Additif  BBM  adalah  suatu  bahan  

yang  ditambahkan  kedalam  BBM  dalam  jumlah yang  sangat  kecil  (< 2500 

ppm)  dengan  tujuan  untuk  menyempurnakan  pembakaran didalam  mesin  

(Rizvi dalam Ma’mun, dkk, 2010:142). Bahan additif yang digunakan disamping 

tidak merubah  karakteristik fisiko kimia  BBM,  seperti  berat  jenis,  titik  nyala,  

titik  didih,  kekentalan  dan  kandungan  sulfur, juga  harus  memiliki  

kemampuan  untuk  menyempurnakan    pembakaran  sehingga  dapat menghemat  

pemakaian  BBM,  mengurangi  residu  pengotor  pada  mesin  serta  mampu 

mengurangi  kadar  gas  buang  seperti  CO,  CO2 dan  HC. Aditif yang semakin 

banyak diteliti dan coba dikembangkan adalah bio aditif, yang berasal dari 

tumbuhan alam.  

Minyak atsiri bisa dijadikan sebagai bio aditif karena memiliki 

karakteristik menyerupai/mendekati bahan bakar minyak, seperti mudah menguap, 

berat jenisnya rendah, dan tersusun dari senyawa-senyawa organik hidrokarbon 

spesifik. Minyak atsiri umumnya larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, 

petroleum, benzene, dan tidak larut dalam air (Ketaren dalam Widiastuti:1-2). 

Disamping  itu,  komponen oksigen  yang  terkandung  dalam  struktur  kimia  

minyak  atsiri  diharapkan  dapat menyempurnakan sistem pembakaran. Minyak 

atsiri juga mudah didapatkan karena banyak tumbuhan di Indonesia yang menjadi 

sumber minyak tersebut, seperti minyak kayu putih dan minyak pala yang 

dihasilkan dari tanaman kayu putih dan buah pala. 
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Minyak kayu putih diisolasi dari daun dan ranting pohon kayu putih 

(Melaleuca leucacendra). Minyak kayu putih adalah minyak berwarna 

kekuningan atau kehijauan jernih, khas, berbau harum, dan berasa sedikit pahit. 

Secara kimiawi kandungan didalam ekstrak Melaleuca leucacandra adalah 50-65 

% sineol (C10H18O) dan juga bentuk alkohol dari terpineol (C10H17OH), beberapa 

jenis terpen 1-pinena, valerat dan benzoat aldehid. 

6. Campuran Bio aditif dengan Bahan Bakar Minyak 

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap bio-aditf yang digunakan 

sebagai campuran bahan bakar. Berdasarkan penelitian Silaban (2012:15) yang 

dimuat dalam JITE Vol. 1 No. 14 edisi Februari 2012:15-26 penggunaan bio aditif 

untuk campuran bahan bakar premium dengan komposisi 0,1% menghasilkan data 

yaitu hingga putaran 1900 rpm daya poros yang dihasilkan lebih rendah sekitar 

4,87% tetapi pada putaran 2100 rpm, daya poros yang dihasilkan sama.  Dan  juga  

dapat  menghemat  pemakaian  bahan  bakar  yang  didasarkan  pada  hasil  

perhitungan SFC,  dimana  terjadi  nilai  penurunan  sebesar  4,84%  sedangkan  

efisiensi  termalnya  meningkat  sekitar 6,56%. Penambahan bio aditif juga dapat 

menurunkan kadar emisi HC dan CO. 

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Obat 

dan Aromatik  (2010:4) dengan menambahkan 1 ml bio aditif kedalam 1000 ml 

bahan bakar bensin dapat menghemat  penggunaan bensin 30-50 % pada 

kendaraan roda  2, sedangkan pada kendaraan roda 4 penambahan aditif  dapat 

menghemat 15-25%. Sifat bio aditif minyak atsiri yang menyerepuai bahan bakar 
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membuatnya dapat dicampurkan kedalam bahan bakar minyak untuk salah satu 

solusi penghematan bahan bakar minyak. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadarohman dalam program 

studi kimia, FMIPA, UPI Bandung, penentuan  laju  konsumsi  minyak  solar  

yang  direformulasi  dengan  minyak kayu putih dilakukan pada variasi komposisi 

0%, 1%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 5%, 10%, dan 15%. Hasil dari penelitian 

tersebut komposisi optimum solar yang direformulasi minyak  kayu putih berada 

pada penambahan 3% dengan laju konsumsi 253,314 ml/jam, lebih rendah dari 

penggunaan solar tanpa aditif yaitu 258 ml/jam.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Endyani dan Putra (2011:34) yang termuat 

dalam PROTON Vol. 3 No. 1 memperlihatkan hasil penambahan zat aditif akan 

memperbaiki proses pembakaran pada mesin kendaraan. Penambahan zat aditif 

yang dilakukan pada penelitian tersebut juga menghasilkan emisi gas buang yang 

lebih baik, yaitu menurunkan  kadar  karbonmonoksida  (CO) sebesar 1,610, CO2 

sebesar 0,78, dan HC sebesar 79,2 serta menghilangkan senyawa NOx.  

7. Parameter dalam Performa Mesin 

Menganalisis performa  mesin berfungsi  untuk  mengetahui  konsumsi  

bahan  bakar,  konsumsi  bahan bakar  spesifik,  perbandingan  bahan  bakar-

udara,  daya  keluaran. Berikut ditampilkan  rumus-rumus  dari    beberapa  

parameter  yang  digunakan  dalam menentukan unjuk kerja motor bakar torak:  

1) Torsi 
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Torsi adalah gaya tekan putar pada bagian yang berputar (Jama dan 

Wagino, 2008:23). Torsi dapat diperoleh dari hasil kali antara gaya dengan 

jarak.Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut: 

T = F x r 

Dimana : 

           T  = Torsi (N.m) 

  F =  gaya penyeimbang yang diberikan (N) 

  r  =  jarak lengan torsi (m) 

2) Daya 

Daya motor merupakan salah satu parameter dalam menentukan performa 

motor. Pengertian dari daya atau tenaga itu adalah kecepatan yang menimbulkan 

kerja motor selama waktu tertentu (Jama dan Wagino, 2008:24). Untuk 

menghitung besarnya daya pada motor 4 langkah digunakan rumus : 

P = 2πNT   atau   P(kW)=2πN(rev/s)xT(N.m)x10
-3 

Dalam satuan hp: 

 

 

 Dalam satuan PS: 

 

 

Dimana : 

P, Ne  = Daya efektif (kW, HP, PS)  

  N,n = putaran mesin (rpm)  
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T = torsi (N.m, lbf.ft, kgf.m) 

1 Hp  = 1,014 PS  

  1 HP = 0,735 kW 

  1 kW= 1,34 Hp 

1 PS  = 0,9863 hp = 0,7355 kW 

8. Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi bahan bakar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laju 

konsumsi bahan bakar yang diperoleh dengan menganalisis waktu yang 

dibutuhkan untuk mengkonsumsi bahan bakar setiap volume tertentu dalam 

satuan detik. untuk setiap 5ml bahan bakar. Waktu yang diperlukan untuk 

mengkonsumsi  bahan bakar itulah yang dicatat. Konsumsi bahan bakar yang 

dengan waktu terlama itulah yang paling hemat.  

9. Kadar Emisi Gas Buang 

Emisi gas buang adalah sisa pembakaran bahan bakar didalam mesin 

pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar, yang dikeluarkan melalui sistem 

pembuangan mesin. Gas-gas sisa pembakaran yang dihasilkan meliputi CO, HC, 

CO2, O2.   

Konsentrasi CO adalah perbandingan volume dari karbon monoksida (CO) 

yang terkandung didalam gas buang dan dinyatakan dengan persen (%). Ada juga 

konsentrasi HC yaitu perbandingan volume dari hidro karbon (HC) dipersamakan 

dengan normal hexane (C6H14) dalam gas buang dan dinyatakan dalam ppm (part 

per milion). 
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Gas sisa pembakaran lain yang diuji CO2 dan O2. Konsentrasi CO2 adalah 

perbandingan volume karbon dioksida (CO2) yang terkandung di dalam gas buang 

dan dinyatakan dalam persen (%). Sedangkan konsentrasi O2 adalah perbandingan 

volume oksigen (O2) yang terkandung di dalam gas buang dan dinyatakan dalam 

persen (%). 

B. Kerangka Berpikir 

Proses pembakaran didalam mesin membutuhkan campuran bahan bakar 

dan udara yang ideal agar menghasilkan pembakaran yang sempurna. Proses 

pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar merupakan serangkaian proses 

kimia yang melibatkan campuran bahan bakar berupa HC dengan oksigen. Proses 

pembakaran ini menghasilkan empat macam  gas buang, berupa  CO2,CO, NOx, 

dan HC. Keempat macam gas buang ini terbentuk pada proses pembakaran 

sempurna dan tidak sempurna. Produk NOx dalam buangan berlawanan dengan 

produk CO dan HC, karena hubungan berlawanan inilah, dijumpai permasalahan 

yang kompleks dalam rangka nereduksi keseluruhan dari ketiga emisi ini secara 

bersama-sama, sehingga dalam penelitian ini emisi NOx diabaikan (tidak diteliti). 

Penyempurnaan  proses  pembakaran  dapat dilakukan  dengan  cara  memberikan  

udara  lebih  pada  saat  proses  pembakaran  dan  dengan cara  menyempurnakan  

proses  percampuran  bahan  bakar  dengan  udara  melalui  turbulensi yang  baik. 

Untuk mendapatkan campuran bahan bakar dan udara yang lebih ideal, maka 

salah satu caranya yaitu dengan menambahkan aditif ke dalam bahan bakar 

minyak. Jenis bio aditif adalah yang paling memungkinkan digunakan karena 

dapat diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan. 
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Bio aditif yang dapat ditambahkan kedalam bahan bakar minyak adalah 

minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan bagian tumbuh-tumbuhan tertentu. 

Kandungan oksigen dalam minyak atsiri dapat memperkaya jumlah oksigen dalam 

pembakaran sehingga proses pembakaran bisa lebih disempurnakan. Dengan 

menambahkan oksigen yang terkandung dalam minyak atsiri kedalam bahan bakar 

maka akan  diperoleh    hasil  pembakaran  yang  optimal  dan  sebagai 

konsekuensinya  akan  diperoleh  panas  pembakaran  yang  lebih  besar  

dibandingkan  dengan proses  pembakaran  normal.  Hal  ini  dapat  menghemat  

penggunaan  bahan  bakar  yang  dibakar untuk menghasilkan panas pembakaran.  

Minyak kayu putih  merupakan jenis minyak atsiri yang digunakan sebagai 

bio aditif. Menamabahkan bio aditif kedalam bahan bakar minyak dalam 

penelitian ini akan menggunakan komposisi minyak kayu putih dengan variasi 

0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%  ke dalam 1000 ml premium untuk setiap varian. 

Bahan bakar premium murni tanpa dengan penmabahan bio aditif juga disertakan 

dalam penelitian, guna mendapatkan perbandingan yang variatif dan dapat 

dijadikan acuan dalam penelitian terkait dengan performa yang dihasilkan, 

konsumsi bahan bakar yang terjadi, serti emisi gas buang yang dikeluarkan. 

Penambahan bio aditif kedalam premium akan diteliti pada sepeda motor 4 

langkah 1 silinder dengan volume langkah 125 cc.  

Senyawa hidrokarbon oksigenat dan hidrokarbon aromatik dalam minyak 

atsiri dapat berperan penting dalam menyempurnakan pembakaran. Hidrokarbon  

aromatik seperti  halnya  olefin  (seri hidrokarbon  dengan  satu  ikatan  rangkap)  

mempunyai  sifat  antiknock  yang  baik  karena termasuk  senyawa  siklis  dengan  
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enam  atom  karbon  yang  saling mengikat  satu  atom hidrogen,  misalnya  

benzena  (C6H6),  toluena  (metil  benzena)  dengan rumus C6H5CH3 atau  C7H8  

dan  xilena  (dimetilbenzena)  dengan  rumus  kimia  C6H4(CH3)2  atau  C8H7 

(Anon dalam Ma’mun, dkk, 2010:143). 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka muncul dugaan bahwa 

penambahan bio aditif ke dalam premium dapat meningkatkan performa mesin. 

Dilihat dari segi konsumsi bahan bakar, penambahan bio aditif dapat menghemat 

laju konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dihasilkan akan lebih bersih 

dibandingkan dengan menggunakan premium murni. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

 

 

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 

2011:72). Dalam penelitian, perlakuan berupa penggunaan bahan bakar premium 
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murni, premium+minyak kayu putih 2%, premium + minyak kayu putih 4%, 

premium + minyak kayu putih 6%, premium + minyak kayu putih 8%, premium + 

minyak kayu putih 10% akan dilihat hasilnya berupa perubahan yang terjadi pada 

daya, torsi dengan menggunakan alat dynamometer, kemudian pengukuran 

konsumsi bahan bakar menggunakan buret dan stopwatch, serta kadar emisi gas 

buangnya menggunakan alat pengukur emisi. 

C. Variabel Penelitian yang Akan Dilakukan Dalam Penelitian 

1) Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2011:39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah premium murni, 

campuran premium dengan minyak kayu putih 2%, campuran premium dengan 

minyak kayu putih 4%, campuran premium dengan minyak kayu putih 6%. 

2) Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat , karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:39). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah daya, torsi, konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang 

sepeda motor. 

3) Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2011:41). Varibel kontrol dalam 

penelitian ini meleputi: 
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a) Temperatur oli mesin (temperatur kerja mesin) 

b) Variasi putaran mesin 1500 rpm  sampai 7500 rpm dengan range 500 rpm 

untuk daya dan torsi serta putaran 1500 sampai 2500 rpm dengan range 

500 rpm untuk konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. 

c) Temperatur udara sekitar 25-35
0
 C. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Referensi 

Kajian teori dalam buku sebagai penunjang dalam melaksanakan 

penelitian. Literatur yang digunakan adalah yang berhubungan dengan bahan 

bakar meliputi premium dan bio aditif (minyak kayu putih dan minyak pala) serta 

alat pengukur daya, torsi, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. 

2)  Pengujian di Lab Performa 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian yaitu daya, torsi, konsumsi bahan 

bakar, dan emisi gas buang dimasukkan kedalam tabel dan ditampilkan dalam 

bentuk grafik. 

E. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Statistika Deskriptif 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

statistika deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran terhadap 

perubahan yang terjadi setelah dilakukan perlakuan.  

Data yang diperoleh kemudian dimasukkan kedalam tabel dan ditampilkan 

dalam bentuk grafik yang kemudian akan dideskripsikan menjadi kalimat yang 

mudah dibaca, dipahami dan ditarik kesimpulannya, sehingga dapat diketahui 
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performa mesin pada penggunaan premium dibandingkan dengan premium yang 

ditambahan kedalamnya bio aditif dengan variasi komposisi tertentu. 

2) Analisis Regresi 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel  

dependen (terikat) dengan satu  atau  lebih  variabel  independen  (variabel  

penjelas/bebas), dengan tujuan  untuk  mengestimasi  dan/atau  memprediksi  rata-

rata  populasi  atau  nilai-nilai  variabel  dependen  berdasarkan  nilai  variabel 

independen  yang  diketahui.   

Untuk  regresi  yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear 

sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau 

bebas yaitu campuran bahan bakar premium dengan minyak kayu putih 0%, 2%, 

4%, 6%, 8%, 10%, terhadap daya, torsi, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas 

buang. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y = a+bX 

Dimana: 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a = Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependenyang didasarkan pada perubahan 

variabel independen. Bila (+) arah garis naik, bila (-) maka arah garis turun. 
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X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (Sugiyono, 

2010:261). 

 Nilai koefisien b dan a selalu berbeda untuk setiap pengujian tergantung 

pada tujuan  penilitian tersebut. Nilai koefisien b pada daya, torsi, waktu 

konsumsi bahan bakar, dan kadar O2 pada emisi gas buang harus positif (+) untuk 

menunjukkan kenaikan atau peningkatan dan membuktikan dengan penambahan 

bioaditif minyak kayu putih kedalam bahan bakar premium dapat meningkatankan 

kualitas bahan bakar, sedangkan pada emisi CO, HC, dan CO2 harus bernilai 

negatif (-) untuk menunjukkan penurunan. 

F. Alat dan Bahan 

1) Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

a) Buret tetes, alat untuk mengukur volume bahan bakar. 

b) Stop watch, alat untuk menghitung waktu konsumsi bahan bakar. 

c) Chassis Dynamometer, suatu alat yang digunakan untuk mengukur daya, torsi 

(torque) dan putaran poros (rotation per minute) yang dihasilkan oleh suatu 

engine. 

d) Tachometer, alat untuk mengukur putaran mesin. 

e) Blower, untuk menjaga suhu mesin. 

f) Thermometer, untuk mengukur suhu oli mesin. 

g) Gelas ukur, untuk mengukur volume campuran premium dan bio aditif 

h) Exhaust gas analyzer, untuk mengukur kadar emisi gas buang. 

2) Bahan 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Sepeda motor Honda Supra X, rakitan tahun 2009 dengan spesifikasi: 

1. Tipe mesin: 4 langkah, SOHC 

2. Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm 

3. Volume langkah: 124,8 cc 

4. Perbandingan kompresi: 9,0 : 1 

5. Daya maksimum : 9,3 PS / 7.500 rpm 

6. Torsi maksimum : 1,03 kgf.m / 4000 rpm 

7. Transmisi : 4 kecepatan/bertautan tetap 

8. Sistem pengapian : DC - CDI (CW, STD) 

b) Premium murni 

c) Premium + minyak kayu putih 2 % 

d) Premium + minyak kayu putih 4% 

e) Premium + minyak kayu putih 6% 

f) Premium + minyak kayu putih 8% 

g) Premium + minyak kayu putih 10% 

G. Prosedur Penelitian 

1) Pengujian Performa dan Konsumsi Bahan Bakar 

a) Persiapan 

Prosedur yang  harus  dilakukan  pada  tahap persiapan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan  tune  up  mesin  pada  objek penelitian. 
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2. Mempersiapkan  premium murni  dan premium  yang ditambahkan bio 

aditif kedalamnya dengan komposisi: 

a. Premium + minyak kayu putih 2% 

b. Premium + minyak kayu putih 4% 

c. Premium + minyak kayu putih 6% 

d. Premium + minyak kayu putih 8% 

e. Premium + minyak kayu putih 10% 

3. Memeriksa  perlengkapan  pada dynamometer.  

4. Mempersiapkan  perlengkapan  alat  dan instrumen pengujian  yang akan 

digunakan. 

5. Memastikan semua instrumen bisa bekerja dengan baik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari terjadinya kecelakaan 

kerja. 

b) Pengujian 

1 Menyiapkan instrument penelitian. 

2 Memasang sebuah mesin sepeda motor empat langkah 125 cc merk 

Honda Supra X pada sebuah alat dynamometer. Mesin tersebut diset 

sesuai dengan spesifikasi dari pabrik dan dikondisikan layak untuk 

penelitian. 

3 Memasang selang buret tetes pada lubang masuk bahan bakar pada 

karburator. Kemudian mengisi buret tetes dengan premium murni. 

4 Menghidupkan blower. 
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5 Memanaskan mesin motor sehingga mendekati suhu kerja mesin selama 

(2-3 menit). 

6 Mengatur putaran mesin dengan membuka  throttle  valve  secara  

perlahan hingga  terbuka  penuh,  pengamatan  mulai dilakukan  dan  

beban  dari  inertia  chassis dynamometer  diatur  dengan  membuka 

throttle  valve  sampai  mesin  menunjukkan putaran yang diinginkan 

(1500 rpm sampai 7500 rpm,  dengan  range  500  rpm).  

7 Menyimpan data pengukuran daya dan torsi. 

8 Mencatat data banyaknya konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakar 

diukur banyak bahan bakar bahan bakar yang digunakan oleh sepeda 

motor dalam waktu 1 menit dengan menggunakan alat buret ukur dan 

stopwatch. 

9 Mengukur daya (besarnya kerja motor selama kurun waktu tertentu) dan 

torsi (momen putar motor) yang dihasilkan dengan menggunakan 

dynamometer. 

10 Pengujian  tersebut dilakukan  sebanyak  3  kali. 

11 Setelah data tercatat, lakukan pengamatan juga pada putaran mesin 1500 

rpm sampai 7500 rpm dengan range 500 rpm. Setelah pencatatan data 

selesai dilakukan, kurangi putaran mesin sedikit demi sedikit hingga 

mencapai putaran stasioner, dan kemudian matikan mesin selama ± 15 

menit untuk pendinginan mesin. 

12 Pengujian kembali dilakukan dengan mengulang langkah-langkah 

pengujian awal dengan menggunakan  bahan bakar premium murni atau 
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bioaditif 0%, premium + minyak kayu putih 2%, premium + minyak kayu 

putih 4%, premium + minyak kayu putih 6%, premium + minyak kayu 

putih 8%, premium + minyak kayu putih 10%. 

c) Akhir Pengujian 

Prosedur  yang  harus  dilakukan  pada  tahap akhir  adalah sebagai berikut:  

1 Menurunkan putaran mesin secara perlahan sampai idle.  

2 Mematikan mesin dan blower. 

3 Menurunkan kendaraan dari chassis dynamometer . 

2) Pengujian Kadar Emisi Gas Buang dan Konsumsi Bahan Bakar 

a) Persiapan 

Prosedur yang  harus  dilakukan  pada  tahap persiapan adalah sebagai 

berikut: 

1 Menyiapkan sepeda motor yang akan diuji. 

2 Menyiapkan alat pengukur gas buang yaitu exhaust gas analyzer. 

3 Mempersiapkan  premium murni  dan premium  yang ditambahkan bio 

aditif kedalamnya dengan komposisi: 

a. Premium + minyak kayu putih 2% 

b. Premium + minyak kayu putih 4% 

c. Premium + minyak kayu putih 6% 

d. Premium + minyak kayu putih 8% 

e. Premium + minyak kayu putih 10% 

4 Mengecek kebocoran pada pipa gas buang. 

5 Melakukan pemanasan mesin apabila belum mencapai temperatur kerja. 
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6 Memastikan Choke dalam keadaan tidak bekerja. 

7 Transmisi dalam keadaan netral. 

8 Putaran Idling motor penggerak harus stabil dan waktu pengapian sesuai 

dengan spesifikasi pabrik.   

9 Setelah pemanasan selesai, putaran motor dinaikkan sampai putaran 

menengah  15 detik tanpa beban, kemudian kembali pada putaran idling. 

10 Memastikan semua instrumen dapat bekerja dengan baik dan tidak ada 

kerusakan pada objek penelitian. 

b) Pengujian 

1 Memastikan tidak ada kebocoran gas buang 

2 Memasang selang buret tetes pada lubang masuk bahan bakar pada 

karburator. Kemudian mengisi buret tetes dengan premium murni. 

3 Memasang sensor putaran (rpm). 

4 Memasang sensor gas (gas probe). 

5 Memastikan  pemasangan sensor gas sedalam 30 cm ke dalam pipa gas 

buang untuk menghindari kesalahan.  Tunggu  20 detik sampai data pada 

layar stabil. 

6 Memasang sensor temeperatur oli. 

7 Melihat hasil pengukuran yang tertera pada layar gas analyzer dan 

mencatat hasilnya. 

8 Mengukur konsumsi bahan bakar dengan melihat waktu konsumsi untuk 

setiap 5 ml pada masing-masing putaran (1500 rpm sampai 2500 rpm). 
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9 Melihat dan mencatat hasil konsumsi bahan bakar pada tabel instrumen 

penelitian. 

10 Mengulangi langkah pengujian untuk setiap komposisi penambahan 

bioaditif minyak kayu putih 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. 

c) Akhir pengujian 

Prosedur yang dilakukan pada tahap akhir pengujian adalah sebagai berikut: 

1 Mematikan alat gas analyzer. 

2 Mematikan motor. 

3 Melepas semua sensor gas analyzer dengan hati-hati 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

simpulan bahwa: 

1. Penambahan bioaditif minyak kayu putih kedalam bahan bakar premium 

dapat meningkatkan daya dan torsi pada mesin. 

2. Penambahan bioaditif minyak kayu putih kedalam bahan bakar premium 

dapat menurunkan konsumsi bahan bakar. 

3. Penambahan bioaditif minyak kayu putih kedalam bahan bakar premium 

dapat memperbaiki kadar emisi gas buang. 

4. Penambahan bioaditif minyak kayu putih sebesar 4% menghasilkan 

performa terbaik dan lebih efisien. 

5. Penambahan bioaditif minyak kayu putih sebesar 6% menghasilkan 

konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. 

6. Penambahan bioaditif minyak kayu putih sebesar 2% menghasilkan emisi 

gas buang terbaik dengan kadar O2 tertinggi, CO2 dan HC terendah. 

B. SARAN 

1. Apabila ingin menambahkan bioaditif minyak kayu putih kedalam bahan 

bakar premium sebaiknya jangan melebihi 6%. 

2. Pikirkan terlebih dahulu semua aspek sebelum mimilih bioaditif yang 

akan ditambahkan kedalam bahan bakar, sebaiknya memilih bioaditif 

yang harganya relatif murah lebih baik dan ekonomis. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

0% (Premium Murni) 

Putaran 

(Rpm) 

Daya (hp) Rata-

rata 

Torsi (Nm) Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.3 2.5 2.3 2.37 10.95 12.24 9.25 10.81 

2000 3.5 3.5 2.8 3.27 12.38 12.45 10.05 11.63 

2500 4.3 4.5 3.9 4.23 12.39 12.78 11.13 12.10 

3000 5.2 5.2 5.0 5.13 12.40 12.54 11.90 12.28 

3500 5.6 5.6 5.3 5.50 11.41 11.37 10.82 11.20 

4000 6.4 6.4 6.2 6.33 11.37 11.31 11.01 11.23 

4500 7.2 7.2 7.1 7.17 11.29 11.33 11.15 11.26 

5000 7.9 8.0 8.0 7.97 11.19 11.27 11.33 11.26 

5500 8.9 9.0 8.9 8.93 11.46 11.57 11.42 11.48 

6000 9.2 9.2 9.3 9.23 10.85 10.85 10.95 10.88 

6500 9.7 9.7 9.7 9.70 10.53 10.59 10.57 10.56 

7000 9.7 9.8 9.9 9.80 9.84 9.92 10.02 9.93 

7500 9.1 9.3 9.4 9.27 8.63 8.77 8.84 8.75 

 

 

Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

2% 

Putaran 

(Rpm) 

Daya Rata-

rata 

Torsi Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.5 2.0 2.5 2.50 12.14 9.70 11.84 11.23 

2000 3.5 3.4 3.0 3.30 12.66 12.33 10.58 11.86 

2500 4.2 4.2 3.2 3.87 11.99 12.11 9.12 11.07 

3000 5.0 5.2 4.5 4.90 11.91 12.27 10.57 11.58 

3500 5.6 5.6 4.9 5.37 11.36 11.40 10.07 10.94 

4000 6.5 6.5 6.4 6.47 11.58 11.57 11.44 11.53 

4500 7.4 7.3 7.3 7.33 11.58 11.57 11.47 11.52 

5000 8.4 8.2 8.2 8.27 11.85 11.61 11.63 11.69 

5500 9.0 8.9 9.2 9.03 11.54 11.51 11.81 11.62 

6000 9.5 9.6 9.5 9.53 11.23 11.30 11.24 11.26 

6500 9.8 9.9 10.0 9.90 10.65 10.80 10.87 10.77 

7000 9.8 9.9 10.0 9.90 9.91 9.96 10.10 9.99 

7500 9.5 9.8 9.8 9.70 9.01 9.22 9.27 9.17 
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Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

4% 

Putaran 

(Rpm) 

Daya Rata-

rata 

Torsi Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.7 2.5 2.5 2.57 12.77 12.22 12.27 11.75 

2000 3.5 3.5 3.6 3.53 12.56 12.73 12.94 12.74 

2500 4.5 4.5 4.5 4.50 12.96 12.95 12.97 12.96 

3000 5.5 5.6 5.5 5.53 13.12 13.18 13.10 13.13 

3500 5.8 5.9 5.8 5.83 11.88 11.95 11.88 11.90 

4000 6.6 6.6 6.6 6.60 11.67 11.76 11.67 11.70 

4500 7.3 7.4 7.3 7.33 11.55 11.61 11.49 11.55 

5000 8.2 8.1 8.1 8.13 11.65 11.54 11.47 11.55 

5500 9.0 8.9 9.1 9.00 11.56 11.50 11.68 11.58 

6000 9.6 9.7 9.6 9.63 11.34 11.38 11.37 11.36 

6500 9.8 9.8 10.0 9.87 10.65 10.73 10.90 10.76 

7000 9.9 10.0 10.1 10.00 9.99 10.11 10.26 10.12 

7500 9.8 9.8 10.0 9.87 9.22 9.23 9.42 9.12 

 

 

Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

6% 

Putaran 

(Rpm) 

Daya Rata-

rata 

Torsi Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.6 2.5 2.0 2.55 12.46 11.88 9.76 11.37 

2000 3.6 3.6 3.5 3.57 12.71 12.74 12.51 12.65 

2500 4.5 4.5 4.5 4.50 12.89 12.93 12.95 12.92 

3000 5.5 5.5 5.5 5.50 13.08 13.15 13.09 13.11 

3500 5.7 5.8 5.8 5.77 11.63 11.90 11.71 11.75 

4000 6.6 6.5 6.5 6.53 11.64 11.52 11.53 11.56 

4500 7.3 7.2 7.3 7.27 11.50 11.33 11.47 11.43 

5000 8.1 8.1 8.2 8.13 11.45 11.56 11.69 11.57 

5500 9.0 9.1 9.1 9.07 11.62 11.78 11.73 11.71 

6000 9.5 9.6 9.5 9.53 11.23 11.31 11.21 11.25 

6500 10.0 10.1 10.0 10.03 10.85 10.96 10.84 10.88 

7000 10.1 10.3 10.2 10.20 10.19 10.36 10.31 10.29 

7500 10.0 10.1 10.0 10.03 9.42 9.48 9.22 9.37 
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Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

8% 

Putaran 

(Rpm) 

Daya Rata-

rata 

Torsi Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.5 2.4  2.45 11.95 11.71  11.83 

2000 3.6 3.5 2.4 3.55 12.71 12.71 8.43 12.71 

2500 4.5 4.4 4.2 4.37 12.73 12.61 11.96 12.67 

3000 5.5 5.5 5.4 5.47 13.01 13.05 12.91 12.99 

3500 5.7 5.8 5.8 5.77 11.55 11.77 11.70 11.67 

4000 6.6 6.5 6.5 6.53 11.65 11.59 11.53 11.59 

4500 7.3 7.3 7.4 7.33 11.42 11.47 11.69 11.53 

5000 8.2 8.2 8.2 8.20 11.61 11.65 11.59 11.62 

5500 9.1 9.1 8.9 9.03 11.68 11.72 11.51 11.64 

6000 9.7 9.4 9.6 9.57 11.46 11.11 11.39 11.32 

6500 10.1 10.0 9.8 9.97 10.95 10.83 10.73 10.84 

7000 10.2 10.2 10.1 10.17 10.33 10.34 10.19 10.29 

7500 10.0 9.9 9.9 9.93 9.42 9.34 9.35 9.37 

 

 

Tabel Pengambilan Data Untuk Daya dan Torsi Premium + Minyak Kayu Putih 

10% 

Putaran 

(Rpm) 

Daya Rata-

rata 

Torsi Rata-

rata 1 2 3 1 2 3 

1500 2.6 2.5 2.4 2.50 12.52 12.10 11.68 12.10 

2000 3.4 3.4 3.5 3.43 12.14 12.31 12.68 12.38 

2500 4.3 4.3 4.6 4.40 12.39 12.44 13.10 12.64 

3000 5.4 5.4 5.5 5.43 12.79 12.81 13.12 12.91 

3500 5.7 5.7 5.6 5.67 11.69 11.70 11.39 11.59 

4000 6.6 6.5 6.6 6.57 11.74 11.47 11.78 11.66 

4500 7.4 7.2 7.3 7.30 11.67 11.40 11.62 11.56 

5000 8.3 8.1 8.2 8.20 11.74 11.51 11.69 11.65 

5500 9.0 9.2 9.0 9.07 11.64 11.83 11.64 11.70 

6000 9.7 9.6 9.8 9.70 11.40 11.37 11.51 11.43 

6500 9.9 10.0 10.0 9.97 10.77 10.90 10.88 10.85 

7000 9.9 10.2 10.2 10.10 10.04 10.26 10.32 10.21 

7500 9.8 10.0 9.9 9.90 9.25 9.42 9.34 9.34 
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HASIL PENGUJIAN PERFORMA MOTOR MENGGUNAKAN 

DYNOTESTER 

 

Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 0% (Premium Murni) 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 0% (Premium Murni) 2 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 0% (Premium Murni) 3 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 2% 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 2% 2 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 2%  3 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 4% 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 4% 2 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 4% 3 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 6% 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 6% 2 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 6%  3 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 8% 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 8% 2 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 8%  3 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 10% 1 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 10% 2 
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Pengujian Premium + Minyak Kayu Putih 10%  3 
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PENGAMBILAN DATA EMISI GAS BUANG 

 

Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 0% 

(Premium Murni) 

 

Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 2% 

 

Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 4% 

 

 

 

 

 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC 

(ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,698 0,662 0,680 674 735 704,5 6,28 6,43 6,36 10,46 10,18 10,32 

2000 0,314 0,337 0,326 994 982 988,0 6,99 7,77 7,38 9,79 8,32 9,06 

2500 0,270 0,360 0,315 450 431 440,5 8,41 6,79 7,60 8,25 10,21 9,23 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC (ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,325 0,437 0,381 1129 855 992,0 5,56 6,39 5,98 12,07 10,74 11,41 

2000 0,304 0,219 0,262 510 661 585,5 5,48 5,21 5,35 11,83 12,82 12,33 

2500 0,258 0,350 0,304 161 157 159,0 5,46 6,22 5,84 12,20 10,88 11,54 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC (ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,315 0,284 0,299 1156 1049 1102,5 5,48 5,64 5,56 11,60 11,60 11,60 

2000 0,358 0,367 0,363 420 470 445,0 6,83 6,82 6,83 9,70 9,75 9,73 

2500 0,307 0,317 0,312 407 165 286,0 6,54 6,35 6,45 10,23 10,26 10,25 
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Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 6% 

 

Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 8% 

 

Tabel Pengambilan Data Emisi Gas Buang Premium + Minyak Kayu Putih 10% 

 

 

 

 

 

 

 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC (ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,251 0,233 0,242 1783 1345 1564 5,98 5,51 5,75 11,60 11,97 11,79 

2000 0,253 0,283 0,268 824 808 816,0 6,74 7,88 7,31 10,29 8,57 9,43 

2500 0,213 0,229 0,221 434 429 431,5 5,79 6,38 6,09 11,48 10,83 11,16 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC 

(ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,360 0,332 0,346 930 750 840,0 6,49 5,88 6,19 10,13 11,46 10,79 

2000 0,306 0,245 0,276 466 411 438,5 5,71 6,39 6,05 11,63 10,92 11,28 

2500 0,229 0,242 0,236 657 294 475,5 5,70 6,60 6,15 12,11 10,47 11,29 

Putaran 

(RPM) 

CO (%) Rata-

rata 

HC 

(ppm) Rata-

rata 

CO2 (%) Rata-

rata 

O2 (%) Rata-

rata 1 2 1 2 1 2 1 2 

1500 0,312 0,349 0,331 883 825 854,0 5,74 6,19 5,97 11,55 10,46 11,01 

2000 0,215 0,206 0,211 808 895 851,5 5,67 5,75 5,71 11,86 11,63 11,75 

2500 0,221 0,235 0,228 435 314 374,5 7,00 6,99 6,99 9,85 10,03 9,94 
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HASIL PENGUJIAN EMISI GAS BUANG MENGGUNAKAN EXHAUST 

GAS ANALYSER STARGAS 898 
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PENGAMBILAN DATA KONSUMSI BAHAN BAKAR 

 

Tabel Pengambilan Data Konsumsi Bahan Bakar Premium + Minyak Kayu Putih 

Putaran 

(rpm) 

Waktu Per 5 ml 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

1500 2 mnt 2 d 2 mnt 6 d 2 mnt 4 d 2 mnt 30 d 2 mnt 32 d 2 mnt 14 d 

2000 1 mnt 33 d 1 mnt 48 d 1 mnt 44 d 1 mnt 42 d 1 mnt 41 d 1 mnt 42 d 

2500 1 mnt 31 d 1 mnt 28 d 1 mnt 33 d 1 mnt 34 d 1 mnt 33 d 1 mnt 36 d 

 

Jika menggunakan satuan detik menjadi: 

Putaran 

(rpm) 

Waktu Per 5 ml  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

1500 122 126 124 150 152 134 

2000 93 108 104 102 101 102 

2500 91 88 93 94 93 96 

 

 

 




