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ABSTRAK

Abdul Somad. 2010. “Pengaruh Variasi Campuran Bahan Bakar Solar dan
Waste Tire Oil terhadap Kepekatan Emisi Gas Buang Pada Mesin Diesel”.
Skripsi. Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Waste Tire Oil, Kepekatan Emisi Gas Buang

Ban berbahan dasar karet, merupakan salah satu jenis  polimer  sintetis  
(Polystirene). Ketika  dipanaskan di atas suhu 450ºC, maka polimer akan terurai 
menjadi molekul yang lebih kecil serta senyawa hidrokarbon cair yang kemudian  
dapat  digunakan  sebagai  bahan bakar. Waste tire oil adalah bahan bakar yang 
terbuat dari sampah karet atau ban bekas diproduksi melalui proses pirolisis yang 
mempunyai sifat dan karakteristik hampir sama seperti solar. Pentingnya 
penghematan terhadap bahan bakar motor diesel yang menghasilkan pembakaran 
yang ideal dan rendah emisi berarti turut mengurangi pemborosan energi dan 
melindungi lingkungan hidup dari pencemaran.

Penelitian dilakukan untuk: 1) Mengetahui hasil penggunaan variasi 
campuran bahan bakar solar dan waste tire oil terhadap konsumsi bahan bakar
pada motor diesel. 2) Mengetahui hasil penggunaan variasi campuran bahan bakar 
solar dan waste tire oil terhadap kepekatan emisi gas buang pada motor diesel.
3) Mengetahui hasil penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan waste 
tire oil terhadap batas ambang toleransi yang diperbolehkan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode eksperimen dan kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
teknik deskriptif. Variabel bebas pada penelitian ini adalah variasi campuran solar 
dan waste tire oil yaitu B 0, B 5, B 10, B15 dan B20. Variabel terikatnya adalah 
kepekatan emisi gas buang, sedangkan variabel kontrolnya adalah putaran mesin 
yaitu 1500 rpm, 2000 rpm, dan 2500 rpm.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dapat 
disimpulkan: 1) Hasil pengujian konsumsi bahan bakar menunjukan adanya 
pengaruh penggunaan solar dan waste tire oil. Semakin tinggi campuran waste 
tire oil maka konsumsi bahan bakar semakin boros. 2) Pada pengujian kepekatan 
emisi gas buang menunjukkan dengan bertambahnya kandungan waste tire oil
maka hasil kepekatan emisi gas buang semakin jelek. 3) Batas ambang toleransi 
kepekatan gas buang yang diperbolehkan adalah 25% (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan hasil tertinggi kepekatan 
gas buang pada pengujian ini 5,65%. Sehingga penggunaan campuran bahan 
bakar solar dan waste tire oil dari mulai B 5 sampai B 20 masih ramah lingkungan 
dan dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar bagi mesin diesel.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mesin diesel merupakan salah satu mesin pembakaran dalam yang banyak 

digunakan sebagai penggerak mesin-mesin industri dan untuk kendaraan niaga. 

Dengan efisiensi panas yang tinggi dibandingkan mesin bensin, memungkinkan 

konsumsi bahan bakarnya semakin irit. 

Bahan bakar merupakan kebutuhan manusia yang sangat berharga karena 

sebagian besar aktivitas manusia menggunakan teknologi yang membutuhkan 

bahan bakar sebagai penghasil energi. Semakin banyak populasi manusia di muka 

bumi ini, semakin besar pula kebutuhan akan bahan bakar, sementara sumber 

bahan bakar terbatas, sehingga terjadi kelangkaan bahan bakar seperti yang kita 

alami saat ini. Disamping itu, kelangkaan bahan bakar ini mengakibatkan 

terhambatnya aktifitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, mesin-

mesin industri, ketersediaan listrik dan aspek kehidupan lainya. Pada umumnya 

bahan bakar tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat 

diperbarui seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam.

Ketersediaan bahan bakar minyak bumi semakin hari semakin terbatas. 

Hampir setiap daerah yang mengandung minyak mentah telah ditemukan dan 

dieksplorasi sedangkan permintaan akan bahan bahan bakar terus meningkat 

dengan tajam, sehingga terjadi kelangkaan bahan bakar yang berdampak pada 

melambungnya harga bahan bakar seperti yang kita alami saat ini. Disamping itu, 

1
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kelangkaan bahan bakar ini mengakibatkan terhambatnya aktifitas manusia. 

Sehingga ke depan perlu dicari energi alternatif sebagai substitusi BBM dengan 

memanfaatkan sumber energi terbaru. 

Gambar 1. Suplai Minyak Dunia
(http://puslit.petra.ac.id/journals/mechanical)

Di lingkungan tempat tinggal (Semarang) banyak dijumpai sampah karet 

dan ban bekas yang  sudah  tidak  terpakai, tentu  menjadi  masalah  sendiri  untuk  

ditangani.  Jika dibuang  begitu  saja,  tentunya  akan  mencemari lingkungan 

sekitarnya mengingat ban bekas tidak dapat terurai dengan mudah secara biologis. 

Oleh karena  itu, perlu  dilakukan  suatu  usaha  yang serius  untuk menangani  

limbah  ban  bekas  tersebut  agar  tidak menimbulkan masalah terhadap 

lingkungan. 

Ban berbahan dasar karet, merupakan salah satu jenis  polimer  sintetis  

(Polystirene). Ketika  dipanaskan di atas suhu 450ºC, maka polimer akan terurai 

menjadi molekul  yang  lebih  kecil  serta  senyawa  hidrokarbon cair  yang  

kemudian  dapat  digunakan  sebagai  bahan bakar, sehingga dapat menjadi salah 
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satu energi terbaru yang dapat dimanfaatkan. Hasil proses pengolahan minyak dari 

sampah karet atau ban setara minyak solar, yang dapat digunakan sebagai bahan 

bakar alternatif. Energi terbaru ini perlu di kembangkan dengan memperhatiakan 

faktor ekonomi dan konversi energi untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar 

bagi masyarakat di berbagai kawasan di Indonesia.

Beberapa karakteristik kandungan minyak karet sebagian lebih tinggi dan 

sebagian yang lain lebih rendah dari spesifikasi yang terdapat pada minyak solar 

sehingga apabila dilakukan penyampuran dengan perbandingan tertentu akan 

menghasilkan perbedaan, baik prestasi mesin maupun emisi kepekatan gas 

buangnya.

Waste tire oil adalah salah satu bahan bakar yang terbuat dari sampah karet 

atau ban bekas diproduksi melalui proses pirolisis yang mempunyai sifat dan 

karakteristik hampir sama seperti solar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif pengganti bahan bakar solar.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  variasi 

campuran bahan bakar solar dan waste tire oil sebagai pengganti solar yang 

nantinya akan diketahui pengaruhnya terhadap kepekatan emisi gas buang. 

Pentingnya penghematan terhadap bahan bakar motor diesel yang menghasilkan 

pembakaran yang ideal dan rendah emisi berarti turut mengurangi pemborosan 

energi dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran. Melihat latar belakang 

masalah diatas maka peneliti memilih judul: pengaruh variasi campuran bahan 

bakar waste tire oil dan solar terhadap kepekatan emisi gas buang pada mesin 

diesel.
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya menguji pengaruh penggunaan variasi campuran 

bahan bakar solar dan waste tire oil terhadap kepekatan emisi gas buang, untuk uji 

prestasi mesin lainnya tidak dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas dapat dirumuskan  permasalahan yaitu:

a. Bagaimana pengaruh penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan 

waste tire oil terhadap konsumsi bahan bakar pada mesin diesel?

b. Bagaimana pengaruh penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan 

waste tire oil terhadap kepekatan emisi gas buang pada mesin diesel?

c. Apakah penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan waste tire oil

masih dalam batas ambang toleransi yang diperbolehkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk 

a. Mengetahui hasil penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan 

waste tire oil terhadap konsumsi bahan bakar pada motor diesel.

b. Mengetahui hasil penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan 

waste tire oil terhadap kepekatan emisi gas buang pada motor diesel.

c. Mengetahui hasil penggunaan variasi campuran bahan bakar solar dan 

waste tire oil terhadap batas ambang toleransi yang diperbolehkan.
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Memberikan informasi lebih jauh tentang bahan bakar biodiesel dari 

sampah ban bekas sebagai bahan bakar altematif

b. Untuk memberikan referensi pengalaman, pengetahuan dan wawasan bagi 

mahasiswa dalam meneliti suatu bahan yang kurang bernilai menjadi 

produk yang bermanfaat dan berkualitas.

c. Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan 

energi altematif.

D. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang Dasar teoritis yang mencakup Motor Diesel, 

Pembakaran, Minyak Solar, Waste Tire Oil, Emisi Gas Buang, dan 

Studi Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Desain Penelitian, Variabel Penelitian, Alat dan 

Bahan, Waktu dan Tempat Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, 

Alur Penelitian, Metode Pengambilan Data, dan Teknik Analisis Data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Teoritis

1. Motor Diesel

Motor bakar adalah mesin kalor dimana gas panas diperoleh dari proses 

pembakaran didalam mesin itu sendiri dan langsung dipakai dalam melakukan 

kerja mekanis, yaitu menjalankan mesin itu sendiri (Arismunandar : 5).

Mesin diesel ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Christian Karl Diesel, 

yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Awalnya bahan bakar yang 

digunakan adalah debu batu bara. Rudolf Diesel mempertunjukkannya pada 

Exposition Universelle (Pameran Dunia) tahun 1900 dengan menggunakan 

minyak kacang. Kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. 

Kettering.

Motor diesel biasanya disebut motor penyalaan kompresi "Compression 

Ignition Engine", karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan cara 

menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang telah bertekanan dan 

bertemperatur tinggi sebagai akibat dari proses kompresi piston di dalam silinder. 

Pemakaian bahan bakar pada motor diesel kira-kira 25% lebih rendah dari pada 

motor bensin, sehingga motor diesel lebih hemat dibandingkan motor bensin. Jika 

dibandingkan dengan motor bensin, gas buang motor diesel tidak banyak 

mengandung komponen yang beracun (rendah polutan) sehingga banyak digemari 

oleh masyarakat.

7
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Pada mulanya jenis motor diesel dirancang untuk memenuhi siklus ideal, 

seperti siklus otto, tetapi pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan konstan.  

Siklus diesel dapat digambarkan dalam diagram P vs V seperti pada Gambar 2. 

Gambar 2. Diagram P vs V siklus tekanan konstan

Efisiensi motor diesel adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan oleh 

motor dan daya panas yang diberikan dalam bahan bakar. Efisiensi dinyatakan 

dengan huruf latin eta (η).

ηtot = ηk x ηm

untuk :

ηt = rendemen teoritis atau termal

ηk = derajat kualitas

ηm = efisiensi mekanik

Efisiensi teoritis atau termal ialah efisiensi sebuah motor ideal. Pada motor 

ideal ini antara lain setelah pembakaran tidak terdapat sisa gas dalam silinder itu 

dan tidak terdapat pertukaran panas antara ruang bakar dan sisa dari motor itu. 
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Pada siklus usaha dianggap tidak ada kerugian gas dan bahan bakar terbakar 

sempurna. Efisiensi teoritis atau termal terletak antara 0,50 dan 0,65.

Derajat kualitas adalah suatu ukuran untuk kualitas dari motor yang 

sebenarnya. Dengan kalimat lain, berapa daya motor sebenarnya itu dibandingkan 

dengan motor ideal.

Angka-angka empiris:

Motor bensin ηk = 0,4 sampai 0,7

Motor disel ηk = 0,6 sampai 0,8

Efisiensi mekanik ialah semua kerugian akibat gesekan dan penggerakan 

perangkat-perangkat pembantu diikutsertakan. Angka untuk efisiensi mekanik 

terletak antara 0,8 dan 0,9.

Dengan demikian, efisiensi total akan terletak pada harga-harga seperti 

dibawah ini:

motor bensin ηtot = 0,16 - 0,41

motor disel ηtot= 0,24 - 0,35

2. Pembakaran

Pembakaran merupakan suatu reaksi kimia yang mana elemen-elemen 

tertentu dari suatu bahan bakar berkombinasi dengan oksigen sehingga 

menyebabkan naiknya temperatur dari gas-gas tersebut (Maleev, 1964 : 69). 

Elemen utama dari bahan yang mudah terbakar adalah karbon dan hidrogen.

Motor diesel merupakan jenis motor dengan pembakaran yang memanfaatkan 

suhu dari udara yang telah dikompresikan di dalam silinder (Compression-ignition 

engine). Tekanan udara di dalam silinder pada motor diesel pada akhir langkah 
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kompresi kira-kira 40-45 kg/cm2 dan temperaturnya 600°C (Karyanto, 2000: 

164).

Bahan bakar disemprotkan oleh injektor (nozel) dalam bentuk kabut. 

Penyalaan dimulai dari titik dimana campuran bahan bakar dan udara yang paling 

sesuai dan cocok terbentuk dan selanjutnya diikuti dengan pembakaran dari 

campuran tersebut. Sedang terjadinya proses pembakaran tersebut mengakibatkan 

peningkatan temperatur dan tekanan udara.

Pada motor bensin, udara dan bahan bakar relatif bercampur sedemikian 

rupa dengan rata sebelum penyalaan, sehingga dapat menghasilkan pembakaran 

yang baik. Akan tetapi pada motor diesel, campuran bahan bakar dan udara dapat 

menyala sendiri sehingga ada kelambatan (1/1000 sampai 4/1000 detik) sebelum 

proses pembakaran yang sempuma terjadi (Arismunandar & Tsuda Koichi, 

2002:14).

Gambar 3. Diagram Indikator Hipotik Dari Mesin Diesel
(Arismunandar, 2002:15)
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Proses pembakaran motor diesel berlangsung dalam empat periode sebagai 

berikut :

a. Periode Pertama : Kelambatan pembakaran / Delay Periode (A-B)

Periode ini merupakan proses pencampuran dari bahan bakar yang 

merupakan partikel halus dengan udara, sehingga membentuk campuran 

yang mudah terbakar. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini dinamakan 

periode persiapan pembakaran (delay periode). Lama waktu pada periode 

ini sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh motor diesel. 

Kenaikan tekanan seiring dengan gerakan naiknya torak didalam silinder.

b. Periode Kedua : Penyebaran api (B-C)

Campuran bahan bakar dan udara yang sudah bercampur tadi mulai 

terbakar, dan api akan menyebar keseluruh ruang pembakaran dengan 

cepat sehingga akan timbul letupan dalam silinder dan tekanan maupun 

suhunya akan naik secara cepat pula.

c. Periode Ketiga : Pembakaran langsung (C-D)

Bahan bakar segera terbakar pada periode ini, sehingga tidak ada proses 

keterlambatan nyala. Pembakaran dapat dikontrol dengan sejumlah bahan 

bakar yang disemprotkan pada periode ini. Oleh karena itu periode ini juga 

disebut dengan periode pembakaran terkontrol. Periode ini berhubungan 

dengan kecepatan penyemprotan, ukuran tetesan kabut dan jumlah 

penyemprotan.
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d. Periode Keempat : Pembakaran sisa (D-E)

Meskipun penyemprotan bahan bakar telah selesai, keadaan pembakaran 

sempurna belum sepenuhnya tercapai pada pada titik D dan masih akan 

terbakar antara titik D-E, pada proses ekspansi/kerja. Periode ini 

berhubungan erat dengan banyaknya bahan bakar yang disemprotkan, 

tetesan, ukuran kabut, dan kontak dengan udara dalam ruang bakar. Agar 

pembakaran ini dapat seefektif mungkin, maka tekanan selama periode 

pembakaran cepat dijaga serendah mungkin.

3. Minyak Solar

Bahan bakar yang digunakan untuk motor dengan penyalaan sendiri adalah 

bahan bakar ringan (light oil) yaitu solar. Solar mempunyai komposisi pokok 

yaitu a-methyl naphthalene (C16H7CH3) dan n-cetane (C16H34) masing-masing 

adalah bahan bakar yang mudah dan sulit untuk berdetonasi. Pemakaian bahan 

bakar yang kualitasnya rendah sangat mempengaruhi kerja mesin dan umur 

pompa injeksi. Karakteristik ideal untuk bahan bakar viskositas sempurna, karena 

jika terlalu tinggi menyebabkan sifat bahan bakar terlalu kental sehingga sulit 

terbakar.

Berdasarkan syarat di atas maka dibutuhkan viskositas bahan bakar yang 

ideal yaitu dapat memperpendek ignition delay sekaligus mudah dikabutkan oleh 

injektor (nozle) dan mempunyai angka cetane yang tinggi.

Bahan bakar solar adalah campuran hidrokarbon tetapi memiliki titik didih 

yang lebih tinggi dari pada bensin. Syarat-syarat minyak solar sangat bervariasi 

namun pada umumnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
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a. Karakteristik knocking, pada motor diesel mudah tidaknya terjadi 

knocking ditentukan oleh bilangan cetane "cetane value / cetane number". 

Semakin tinggi bilangan cetane maka kecenderungan terjadinya detonasi 

rendah atau semakin baik pembakaran dan semakin rendah emisi. 

Pengukuran bilangan cetane dilakukan dengan membandingkan antara 

campuran cetane–hexadecane (bilangan cetane = 100) dan iso cetane

heptamethylnonane (bilangan cetane = 15), pengukurannya dilakukan pada 

udara masuk bersuhu 150° F, 900 rpm dan penyemprotan dilakukan pada 

saat piston berada 13° sebelum TMA. 

b. Karakteristik starting, mudah tidaknya bahan bakar tersebut terbakar 

tergantung pada nilai viskositasnya karena akan mempengaruhi sempurna 

atau tidaknya atomisasi di dalam ruang bakar.

c. Karakteristik asap dan bau, diharapkan minyak solar tidak menghasilkan 

asap dan bau yang berlebihan pada saat pembakarannya dan hal ini 

tergantung pada sempurna atau tidaknya proses pembakaran, volatilitas 

(rasio, penguapan) dan nilai viskositas (kekentalan).

d. Karakteristik korosi, solar tidak boleh menimbulkan korosi baik sebelum 

pembakaran maupun sesudah pembakaran, artinya pengendalian 

kandungan sulfur, abu dan residu dalam solar harus ideal.

e. Minyak solar biasanya berwarna kekuning-kuningan dan berbau

f. Encer dan tidak menguap dibawah temperatur normal

g. Mempunyai titik nyala tinggi 4000 – 10000 C
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h. Terbakar spontan pada suhu 3500 C, lebih rendah sedikit dibawah bensin 

yang terbakar sendiri pada suhu 5000 C

i. Mempunyai berat jenis 0,820 – 0,860 (standarisasi Indonesia)

j. Mempunyai kandungan sulfur lebih besar dibandingkan dengan bensin

k. Menimbulkan panas yang besar (10500 kKal/kg)

Menurut peraturan Ditjen Migas No. 113.K/72/DJM/1999 Tanggal 27 

Oktober 1999, tentang spesifikasi bahan bakar minyak dan gas menetapkan 

batasan-batasan untuk minyak solar sebagai berikut :

Tabel 1. Batasan sifat bahan bakar solar menurut Ditjen Migas

(Bahan Bakar Minyak, Elpiji dan BBG Pertamina: 2003)
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Menurut Menurut standar ASTM (American Society for Testing and 

Material) karakteristik minyak solar (fuel diesel) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik minyak solar menurut ASTM

Sifat-sifat dari minyak solar:

a. Kualitas penyalaan

Kecenderungan bahan bakar untuk dapat terbakar dengan sendirinya 

disebut kualitas penyalaan. Kualitas penyalaan merupakan kondisi kemampuan 

bahan bakar dapat dengan mudah menyala atau terbakar pada suhu yang rendah. 
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Kemampuan kualitas penyalaan biasanya diukur dengan bilangan cetane (cetan 

number) dimana semakin besar bilangan cetana maka semakin kecil terjadinya 

penundaan penyalaan bahan bakar (ignition delay) sehingga semakin kecil 

kemungkinan terjadinya detonasi.

Bilangan cetana untuk jenis-jenis motor diesel dapat dikelompokan 

sebagai berikut:

1) Putaran rendah = 25 – 35

2) Putaran sedang = 35 - 45

3) Putaran rendah = 45 – 50

Sumber: Toyota Step 2, 1998 : 2-6

b. Kecepatan penguapan

Derajat kecepatan menguap bahan bakar diesel dinyatakan dengan suhu 

yaitu apabila sekitar 90% bahan bakar dapat mengembun atau tersuling. Semakin 

rendah derajat titik penguapan maka semakin tinggi kecepatan penguapannya.

c. Residu karbon

Pengukuran kadar residu karbon / sisa karbon yang menyebabkan 

timbulnya kerak dapat menunjukkan kecenderungan bahan bakar untuk 

membentuk kerak atau endapan karbon pada bagian-bagian motor terutama pada 

mesin diesel terlihat pada ujung penyemprot. Bahan bakar dipanaskan didalam 

ruang tertutup kemudian setelah semua bagian yang ringan menguap maka yang 

timbul adalah kerak maka kerak tersebut adalah ukuran sisa karbon tersebut. 

Jumlah residu karbon yang diperbolehkan tergantung pada besar, ukuran dan 
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kecepatan putar motor. Pada motor besar prosentase yang diperbolehkan adalah 

0,2% dan pada motor kecil 0,1%.

d. Viskositas

Viskositas atau derajat kekentalan adalah kemampuan zat cair (fluida) 

untuk dapat mengalir dalam satuan waktu (SSU). Viskositas diukur dengan Stokes 

atau Centistokes Bahan bakar dengan kekentalan yang tinggi akan menyebabkan 

homogenitas campuran sulit tercapai karena sulit untuk dikabutkan oleh 

penyemprot. Akibatnya pembakaran tidak sempurna.

Debit aliran fluida mempengaruhi konsumsi bahan bakar pada mesin 

diesel, sedangkan debit aliran fluida sendiri dipengaruhi oleh tahanan yang 

tergantung pada :

 Panjang saluran

 Diameter saluran

 Viskous / kekentalan zat cair (pada darah normal kekentalan 3.5 kali air)

 Tekanan

Rumus : 

atau 

Keterangan :

Q = Debit aliran fluida

 = Viskousitas = 10-3 Pa (air)

r = jari-jari saluran,

L = Panjang 

L

PPr
Q




8

)( 21
4 

 L

PPr

t

V




8

)( 21
4 
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P = Tekanan

V = Volume

t = Waktu

(http://www.pdftop.com/view/aHR0cDovL3N1cHJpeWFudG8uZmlzaWthLnV

pLmFjLmlkL2xhY2kwNC9GbHVpZGEucHB0)

e. Kadar belerang

Kadar belerang yang diijinkan dalam bahan bakar tidak boleh lebih dari 

2% karena kadar belerang dapat mengakibatkan kerugian. Gas dioksida belerang 

(sulfur oksid) yang terbentuk dalam asap pada, knalpot akan merusak logam 

terutama jika motor dalam kondisi dingin.

f. Kadar abu (ash content)

Kadar abu dapat diukur dengan pembakaran bahan bakar. Unsur bahan 

bakar yang tidak terbakar biasanya berupa pasir dan karet. Prosentase kadar abu 

yang diijinkan harus lebih kecil dari 0,05%.

g. Titik nyala (flash point)

Titik nyala merupakan suhu terendah dari bahan bakar untuk dapat 

terbakar secara langsung apabila uap minyak yang terbentuk diatas permukaan 

bahan bakar tersebut bercampur dengan udara akan dapat menyala jika diberi 

percikan api. Titik nyala minyak solar adalah 66,50 C (1500 F) dimana, untuk 

mesin diesel putaran tinggi 1550 F.
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h. Massa Jenis

Massa jenis merupakan suatu perbandingan massa dari bahan bakar 

minyak dengan massa dari air dalam volume dan suhu yang sama. Massa jenis

menunjukan perbandingan massa persatuan volume. Massa jenis standar untuk 

bahan bakar motor diesel berkisar antara 0,82 – 0,87 kg (Bahan Bakar Minyak, 

Elpiji dan BBG Pertamina: 2003). Semakin tinggi berat jenis bahan bakar maka 

kalor dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil karena banyak mengandung 

residu, sebaliknya semakin rendah berat jenis bahan bakar maka kalor dan daya 

yang dihasilkan akan semakin besar karena sedikit mengandung residu.

i. Nilai Kalori

Nilai kalori ban bakar minyak adalah jumlah panas yang ditimbulkan oleh 

satu gram bahan bakar tersebut dengan meningkatkan temperatur 1 gr air dari 3,5 

– 4,50 C, dengan satuan kalori (Koesoemadinata dalam Basirun : 2007). Dengan 

kata lain nilai kalori adalah besaranya panas yang diperoleh dari pembakaran 

suatu jumlah tertentu bahan bakar didalam zat asam. Makin tinggi berat jenis 

minyak bakar, makin rendah nilai kalori yang dihasilkan dan sebaliknya. 

j. Indeks Diesel

Indeks diesel mempengaruhi mutu penyalaan yaitu waktu yang diperlukan 

saat mulainya pembakaran didalam ruang bakar yang diukur sesaat setelah 

penyalaan terjadi. Semakin cepat terjadinya penyaalan maka semakin tinggi 

tekanan pembakaran yang dihasilkan artimya mutu penyalaan semakin baik.
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4. Waste Tire Oil

Selama ini sampah ban bekas kendaraan hanya berakhir di tempat 

pembuangan sampah dan benda karet tersebut menimbulkan masalah lingkungan. 

Setiap tahun diseluruh dunia lebih dari satu miliyar ban kendaraan dibuang. Orang 

lebih memilih membuang begitu saja dari pada mendaur ulang yang memakan 

biaya lebih tinggi. Para ahli lingkungan kebingungan dengan permasalahan yang 

disebabkan oleh ban bekas yang materialnya sulit terurai.

Industri  ban  merupakan  salah  satu  sektor industri  yang  baik  posisinya  

di  Indonesia. Produksinya  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Sejalan  

dengan  itu,  keberadaan  ban-ban  bekas  yang sudah  tidak  terpakai  tentu  

menjadi  masalah  sendiri untuk ditangani. Ban – ban bekas  ini  akan mencemari 

lingkungan  sekitarnya  dikarenakan  ban  bekas  tidak dapat  terurai  dengan  

mudah  apabila  hanya  dibiarkan begitu  saja.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  

suatu  usaha  untuk  dapat  mengubah  limbah  ban  bekas menjadi sesuatu yang 

lebih bemanfaat.

Ban berbahan dasar karet, merupakan salah satu jenis  polimer  sintetis  

(Polystirene). Polystirene  tidak dapat  dengan  mudah  direcycle sehingga  

pengolahan limbah  polystirene  harus  dilakukan  secara  benar  agar  tidak  

merugikan  lingkungan.  Proses  perengkahan polystirene  merupakan  salah  satu  

cara  untuk meminimalisir  limbah polystirene  tersebut. Polystirene adalah  

molekul  yang  memiliki  berat  molekul  ringan, terbentuk  dari  monomer  stirena  

yang  berbau  harum. Kelebihan  polystirene adalah  ringan,  keras,  tahan panas,  
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agak  kaku,  tidak  mudah  patah  dan  tidak beracun. Sifat fisis polystirene 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Sifat Fisis Polystirene

Polystirene adalah polimer hidrokarbon parafin yang  terbentuk  dengan  

cara  reaksi  polymerisasi, dimana reaksi pembentukan polystirene adalah:

Gambar 4.  Reaksi pembentukan polistirene
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Proses yang paling aman dalam  pendaurulangan ban adalah dengan cara 

melakukan proses pirolisis terhadap ban bekas tersebut. Proses ini tidak saja akrab 

dengan lingkungan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Proses pirolisis 

adalah dekomposisi thermal dari material organik dalam kondisi bebas oksigen 

dan merupakan reaksi endothermis (menyerap panas). Karena prosesnya bersifat 

endotermis maka membutuhkan input energi panas, tekanan dan perbedaan 

temperatur yang besarnya tergantung dari material yang akan dipirolisa.

Proses pirolisis melalui beberapa fasa dan dalam setiap perbedaan fasa 

terjadi perbedaan dekomposisi yang menghasilkan produk yang berbeda (fasa uap, 

gas, cair dll). Proses perbedaan fasa didapatkan dari proses perubahan temperatur, 

tekanan, waktu dan jenis material yang diproses (ban, botol plastik, sampah medis 

dan lainya). Proses pirolisis optimum di dapatkan dengan melakukan proses 

pirolisis pada fasa durasi, temperatur, tekanan, dan jumlah raw material akan 

diproses dalam kondisi dan jumlah yang tepat.

Keuntungan recycle ban bekas dengan proses pirolisis :

a. 100 % limbah ban yang akan direcycle menghasilkan produk.

b. Tidak memerlukan bahan kimia tambahan selama proses.

c. Selama proses, tidak menghasilkan polusi air, udara dan tanah.

d. Menghasilkan produk berharga dari barang yang sudah dianggap sebagai 

limbah (ban bekas) karena semua produk yang dihasilkan merupakan raw 

material yang mempunyai harga di pasaran.

e. Bahan baku ban bekas mudah didapatkan dan harganya murah

f. Setiap recycle 1 ton ban bekas menyerap 10 ton C02 yang merupakan 



23

penyebab utama dari efek gas rumah kaca.

g. Proses dapat diaplikasikan terhadap semua material berbahan dasar karet.

h. Sistem ini membuat atlternatif sumber energi yang menggantikan produk 

petrotium dan natural gas.

i. Proses ini memberikan solusi bagi pemerintah datam melakukan 

penanganan terhadap limbah ban bekas yang merupakan masalah 

besarkarena waktu degradasi ban memerlukan waktu ribuan tahun.

Durasi waktu proses pirolisis bervariasi antara 4 - 12 jam tergantung dari 

jumlah dan tipe (ban mobil, ban trek, dll). Selama proses diberlakukan perbedaan 

tekanan yang dilakukan dengan pre-determinasi temperatur sehingga didapatkan 

perbedaan fraksi. Fraksi berat berupa material yang tidak terkondensasi. Hasil 

fraksi berat yaitu baja, dan karbon black. Sedangkan fraksi ringan berupa material 

yang terkondensasi.

Hasil fraksi ringan yaitu gas yang jika dimasukan dalam pendingin maka 

gas akan terkondensasi menghasilkan fuel-oil (FO) yang kemudian disimpan 

dalam stronge tank. Hasil fraksi berat adalah campuran baja dan carbon black. 

Pemisahan kedua produk ini dilakukan dengan magnet. Carbon black yang 

dihasilkan masuk kedalam proses grinding sehingga menghasilkan butiran dengan 

ukuran 30-40 mesh kemudian di pak dan siap untuk dipasarkan. Sedangkan baja 

yang dihasilkan langsung dapat disimpan dan dipasarkan.



Hasil proses pirolisis dari sampah ban kendaraan

1) 35 % - 42 % fuel oil

2) 35 – 42 carbon black

3) 12 – 15 % steel wire

Gambar 5. Proses 

Hasil proses pirolisis dari sampah ban kendaraan

fuel oil

carbon black

steel wire

\

. Proses flow cat diagram (diagram alir proses)
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Kandungan yang terdapat dalam waste tire oil setelah diadakan pengujian, 

sebagai berikut:

Tabel 4. Analisa Hasil Pengujian waste tire oil

Dari uraian diatas, kalau kita cermati karakteristik waste tire oil hampir 

menyerupai solar, hanya saja ada beberapa perbedaan mengenai sifat-sifatnya. 

Beberapa karakteristik kandungan biodiesel dari minyak karet sebagian lebih 

tinggi dan sebagian yang lain lebih rendah dari spesifikasi yang terdapat pada 

minyak solar, sehingga apabila dilakukan penyampuran dengan perbandingan 

tertentu akan terdapat perbedaan prestasi mesin berupa: torsi, daya, dan emisi gas

buangnya. 
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5. Konsumsi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar menurut Suyanto (1989 : 248), adalah ukuran 

banyak sedikitnya bahan bakar yang digunakan suatu mesin untuk diubah menjadi 

panas pembakaran dalam jangka waktu tertentu. Menurut Suyanto (1989 : 20), 

campuran bahan bakar yang ada di dalam silinder akan mempengaruhi tenaga 

yang dihasilkan karena jumlah bahan bakar yang akan dibakar akan menentukan 

besar panas dan tekanan akhir pembakaran yang digunakan untuk mendorong 

torak dari TMA ke TMB pada saat langkah usaha.

Menurut Soenarta (1995 : 21), kualitas bahan bakar  dapat juga dipakai 

untuk mengetahui prestasi unjuk kerja mesin. Pembakaran yang sempurna akan 

menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang ekonomis karena pada 

pembakaran sempurna campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar seluruhnya 

dalam waktu dan kondisi yang tepat.

Proses pembakaran tersebut sangat berlawanan dengan pembakaran tidak 

sempurna. Bahan bakar yang masuk ke dalam silinder tidak seluruhnya dapat 

diubah menjadi panas dan tenaga sehingga untuk mencapai tingkat kebutuhan 

panas dan tekanan pembakaran yang sama diperlukan bahan bakar yang lebih 

banyak. Menurut Suyanto (1989 : 249), kualitas pembakaran bahan bakar di 

dalam silinder dipengaruhi oleh : 1) nilai bahan bakar, 2) angka setane bahan 

bakar, 3) komposisi kimia dalam bahan bakar.

Konsumsi bahan bakar pada setiap proses penginjeksian untuk empat 

silinder dapat dihitung dengan menggunakan rumus hasil konversi dari konsumsi 

bahan bakar spesifik pengereman (V. Maleev, 1991). 
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= 2
V = Konsumsi bahan bakar  setiap proses penginjeksian untuk empat siinder  

(cc)

= Volume  bahan bakar setiap menit (cc/menit) 

n   = Putaran mesin (rpm) 

v   = Volume bahan bakar yang dihabiskan setiap  ‘t’ menit (cc) 

t    = Waktu untuk menghabiskan ‘v’ cc bahan bakar (menit)

6. Gas Buang

Kepekatan emisi gas buang diartikan sebagai tingkatan kosentrasi 

komponen polusi yang terkandung oleh gas buang. Emsi gas buang pada 

kendaraan bermotor merupakan salah satu hasil dari proses pembakaran. Pada 

motor diesel gas buang ini berupa asap (Arismunandar dalam Kuswanta D, 1995).

Pada motor Diesel polusi udara oleh gas buang dan bunyi pembakaran 

motor diesel merupakan gangguan terhadap lingkungan. Komponen-komponen 

gas buang yang membahayakan itu antara lain adalah asap hitam (angus), hidro 

karbon yang tidak terbakar (UHC), karbon monoksida (CO), oksida nitrogen (NO) 

dan NO2. NO dan NO2 biasa dinyatakan dengan NOx (Arismunandar 2002 : 51). 

Namun jika dibandingkan dengan motor bensin, motor diesel tidak banyak 

mengandung CO dan UHC. Disamping itu, kadar NO2 sangat rendah jika 

dibandingkan dengan NO. jadi, boleh dikatakan bahwa komponen utama gas 

buang motor diesel yang memebahayakan adalah NO dan asap hitam.
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Selain dari komponen tersebut di atas beberapa hal berikut yang 

merupakan bahaya atau gangguan meskipun bersifat sementara. Asap putih yang 

terdiri atas kabut bahan bakar atau minyak pelumas yang terbentuk pada saat start

dingin, asap biru yang terjadi karena adanya bahan bakar yang tidak terbakar atau 

tidak terbakar sempurna terutama pada periode pemanasan mesin atau pada beban 

rendah, serta bau kurang sedap merupakan bahaya yang menggangu lingkungan. 

Selanjutnya bahan bakar dengan kadar belerang yang tinggi sebaiknya tidak 

digunakan karena akan menyebabkan adanya SO2 di dalam gas buang.

Asap hitam membahayakan karena mengeruhkan udara sehingga 

menggangu pandangan, tetapi juga karena adanya kemungkinan mengandung 

karsinogen. Motor Diesel yang mengeluarkan asap hitam yang sekalipun 

mengandung partikel karbon yang tidak terbakar tetapi bukan karbon monoksida 

(CO). Jika angus yang terjadi terlalu banyak, gas buang yang keluar dari mesin 

akan berwarna hitam dan mengotori udara.

Menurut Soenarta (1985 : 39) faktor-faktor yang menyebabkan 

terbentuknya jelaga atau angus pada gas buang motor diesel adalah:

a. Konsentrasi oksigen sebagai gas pembakar kurang.

b. Bahan bakar yang di semporotkan ke dalam ruang bakar terlalu banyak.

c. Suhu didalam ruang bakar terlalu tinggi. 

d. Penguapan dan pencampuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam 

silinder tidak dapat berlangsung sempurna.

e. Karbon tidak mempunyai cukup waktu untuk berdifusi supaya bergabung 

dengan oksigen.
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Untuk mencegah terjadinya jelagah atau asap hitam pada gas buang motor 

diesel, campuran bahan bakar dan udara harus baik dan seragam, serta jumlah 

udara harus cukup, artinya jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tidak boleh 

berlebihan.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Homogenitas campuran bahan bakar sangat dibutuhkan pada mesin dengan 

metode penyalaan kompresi. Panyampuran antara dua atau lebih minyak bakar 

dengan komposisi yang berbeda, tentu akan menimbulkan pengaruh yang 

signifikan baik pada komposisi campuran maupun pada sudut  timing injeksi yang 

pada akhirnya akan menimbulkan pengaruh pada grafik kerja mesin dalam hal ini 

daya keluaran mesin, maupun kepekatan gas buangnya.

Kemampuan motor diesel dipengaruhi oleh besarnya nilai kalor 

pembakaran, yaitu kalor dari hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara. 

Bahan bakar yang mempunyai nilai kalor rendah memerlukan jumlah bahan bakar 

yang lebih banyak untuk menghasilkan tenaga satu daya kuda di banding dengan 

bahan bakar yang mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi. Proses pencampuran 

bahan bakar akan semakin lama apa bila tekanan kompresi semakin tinggi dan 

nosel bekeja tidak sempurna. Namun demikian tekanan kompresi yang maksimal 

sangat diperlukan karena dengan tekanan kompresi yang tinggi efisiensi panas 

akan dapat dijaga sehingga pembakaran akan semakin baik. Naiknya tekanan 

kompresi akan mempengaruhi turbolensi udara sehingga mempercepat atomisasi 

bahan bakar juga mempengaruhi temperatur udara dalam ruang bakar sehingga 

membantu mengurangi terjadinya ignition delay.
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Karakteristik biodiesel yang berbeda akan membentuk campuran yang 

bervariasi di bandingkan spesifikasi solar sehingga akan terjadi perubahan baik 

prestasi mesin maupun tingkat kepekatan gas buang pada motor Diesel satu 

silinder jika dilakukan pengujian.

Basirun, (2007) melakukan penelitian yaitu unjuk kerja torsi dan tingkat 

kepekatan gas buang pada motor diesel satu silinder dengan menggunakan bahan 

bakar biodiesel hasil transesterifikasi minyak jelantah. Dari hasil penelitian

menunjukan ada perbedaan karakteristik antara bahan bakar campuran biodiesel + 

solar. Pengujian lain juga menujukan ada perubahan torsi dan tingkat kepekatan 

gas buang pada motor diesel satu silinder dengan menggunakan bahan bakar  

campuran biodiesel + solar. 

Penelitian  Sutrisno, D., (2008) yaitu pengaruh campuran air dengan solar 

sebagai komponen bahan bakar emulsi terhadap konsumsi bahan bakar spesifik 

pada motor diesel. Dari hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh yang sangat 

signifikan campuran air dengan solar pada bahan bakar emulsi terhadap konsumsi 

bahan bakar spesifik motor diesel. 

Kuswanta D., (1995) melakukan penelitian pengaruh tekanan pengabutan 

dan injection timing terhadap kepekatan asap gas buang dan konsumsi bahan

bakar motor diesel menunjukan bahwa interaksi antara tekanan pengabutan dan 

saat penyemprotan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi 

bahan bakar. Interaksi antara tekanan pengabutan dan saat penyemprotan tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepekatan asap gas buang dengan 

nilai F = 0,84.
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Penelitian Wibowo A., (2007) yaitu konsumsi bahan bakar dan kepekatan 

buang akibat dari pemanasan bahan bakar dan penambahan zat aditif nabati pada 

motor diesel menunjukan ada pengaruh pemanasan bahan bakar yang dicampur 

zat aditif terhadap konsumsi bahan bakar. Kosumsi bahan bakar paling irit terjadi 

pada saluran pemanasan panjang saluran 1,35 m yang ditambah campuran standar 

zat aditif. Kedua, ada pengaruh pemanasan yang dicampur dengan zat aditif 

didapatkan kepekatan gas buang terendah pada panjang saluran pemanasan 1,35 m 

dengan dua kali campuran standar zat aditif pada putaran 2000 rpm.

Setia B.F., dan Dwi A.D., (2009) proses pirolisis katalisis dari ban bekas 

menjadi bahan bakar cair. Dengan analisa gas khromatographi dari produk cair 

didapatkan premium. Kondisi optimum didapatkan pada suhu reaksi 550ºC dan 

berat katalis 1 gram. Pada kondisi ini banyak dihasilkan premium. Sebagai 

kesimpulan penelitian ini adalah ban bekas dapat dikonversi menjadi bahan baker 

cair.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang 

dilakukan untuk menemukan, menganalisis kemudian memahaminya sehingga 

ditemukan jalan pemecahannya secara ilmiah, sistematis dan logis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan salah satu cara 

memudahkan memahamkan rangkaian penelitian yang dilakukan.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen deskriptif, yaitu 

dengan membandingkan hasil pengujian kepekatan gas buang antara sebelum dan 

sesudah penambahan bahan bakar waste tire oil dengan perbandingan terukur 

(volume) serta menyimpulkan hasilnya. Dalam penelitian ini setiap variabel 

penelitian dilakukan pengulangan sebanyak dua kali dengan perlakuan yang sama.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah faktor berpengaruh terhadap suatu gejala. Yang 

menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah campuran antara 

minyak solar dengan waste tire oil dengan komposisi prosentase volume :

32
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Minyak Solar (%) Waste Tire Oil (%)

100
95
90
85
80

0
5

10
15
20

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu gejala. 

Dalam hal ini adalah kepekatan gas buang dari mesin diesel.

3. Variabel control

Variabel control dari penelitian ini adalah putaran mesin (rpm) yaitu: 

1500 rpm, 2000 rpm, dan 25000 rpm.

C. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi

1. Peralatan

Perlatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Mesin diesel sebagai penggerak dengan spesifikasi:

Merk Dong Feng

Langkah 4 tak

Jumlah sil. 1 buah

Volume 997 cc

Berat 180 Kg

Brake Power Max. 18 BHP/ 2200 rpm
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b. Smoke meter

c. Tachometer

d. Tool set

e. Buret (gelas ukur)

f. Dirigen dan corong

2. Bahan

a. Minyak solar

b. Waste tire oil

D. Waktu dan Tempat

Penelitian Penelitian dilakukan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Januari 2010

Waktu : 8.00 — 15.00 WIB

Tempat : Laboratorium Teknik Mesin UNNES

E. Langkah – Langkah Penelitian

1. Langkah persiapan penelitian, meliputi:

a. Membuat dan menyiapkan bahan bakar solar dan Waste tire oil

1) Menyiapkan bahan bakar Waste tire oil dan menyaringnya 

menggunakan saringan.

2) Pembuatan variasi campuran bahan bakar biodiesel dan solar 

masing-masing B 0, B 5, B 10, B15, dan B 20

3) Mengaduk variasi campuran bahan bakar masing-masing 10 menit 

dari tiap variasi
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4) Membiarkan bahan bakar bercampur secara sempurna selama 60 

menit.

b. Mengeset mesin dan tune up diesel 1 silinder, antara lain:

1) Memeriksa/ menyetel celah katup (IN = 0,19 mm; EX = 0,23 mm)

2) Mengisi air pendingin pengabutan secukupnya kedalam hopper

3) Membuang angin / bleeding dari sistem bahan bakar dan memeriksa 

kebocoran sistem bahan bakar.

c. Salurannya bahan bakar dialihkan kedalam burret (tidak melalui tangki 

bahan bakar) sehingga dapat terukur kapasitas volumenya.

d. Memanaskan mesin sampai tercapai kondisi kerja (15 menit) dengan 

kecepatan putaran 1500 rpm (putaran stasioner)

e. Menyiapkan, memasang, dan memeriksa Smoke meter pada mesin 

diesel supaya terhubung dan berfungsi dengan baik.

2. Langkah pengambilan data

a. Menghidupkan mesin dengan penggunaan variasi bahan bakar B0. 

Cerobong mesin diesel dihubungkan dengan Smoke meter. Data 

kepekatan gas buang dan konsumsi bahan bakar di ambil untuk putaran 

1500 rpm, 2000 rpm dan 2500 rpm. Data diambil masing-masing dua

kali untuk setiap kali pengujian. Bersihkan bahan bakar yang ada di 

nosel dan bospom. Kemudian lakukan pembledingan kembali dengan 

menggunakan variasi bahan bakar yang akan diambil data.

b. Mengulangi poin a. dengan penggunaan variasi bahan bakar B 5

c. Mengulangi poin a. dengan penggunaan variasi bahan bakar B 10
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d. Mengulangi poin a. dengan penggunaan variasi bahan bakar B 15

e. Mengulangi poin a. dengan penggunaan variasi bahan bakar B 20

f. Smoke meter di lepas dari cerobong buang. Mesin di setting seperti pada 

keadaan setandar. Hidupkan mesin dengan menggunakan solar murni 

selama 10 menit. Amati apakah ada perubahan. Matikan mesin dan 

pengambilan data selesai.

Tabel 5. Instrumen Penelitian Konsumsi Bahan Bakar per 10 cc

NO VARIASI

PUTARAN MOTOR
1500 rpm 2000 rpm 2500 rpm

1
(s)

2
(s)

Rerata
(s)

1
(s)

2
(s)

Rerata
(s)

1
(s)

2
(s)

Rerata
(s)

1 B  0 
2 B  5 
3 B 10
4 B 15
5 B 20

Tabel 6. Instrumen Penelitian Kepekatan Emisi Gas Buang per 10 cc

NO VARIASI

PUTARAN MOTOR
1500 rpm

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1 B  0 
2 B  5 
3 B 10
4 B 15
5 B 20
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif dengan mentabulasi dan melukiskan fenomena-fenomena 

terukur pada penelitian yang telah dilakukan. Data-data yang dihasilkan 

ditabulasikan untuk kemudian menghitung kepekatan emisi gas buang yang 

dihasilkan.

Penggambaran dari fenomena-fenomena yang terjadi selarna penelitian 

digambarkan secara grafis dalam histogram yang menggambarkan hubungan 

antara variasi bahan bakar campuran solar dengan Waste tire oil terhadap 

kepekatan emisi gas buang.
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G. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Diagram alur penelitian

MULAI

BAHAN BAKAR
SOLAR 

VARIASI CAMPURAN
B 0,  B 5,  B 10,  B 15   B 20

DATA EMISI GAS 
BUANG

ANALISIS DATA

KESIMPULAN

SELESAI

Pengujian Kepekatan gas buang dengan putaran
1000 rpm, 1500 rpm, dan 2000

BAHAN BAKAR
Waste Tire Oil
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Variasi Campuran Bahan Bakar

Secara visual kondisi bahan bakar setelah dilakukan penyampuran 

dapat kita lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kondisi campuran bahan bakar solar dan waste tire oil.

NO VARIASI
KONDISI SECARA VISUAL

Warna Endapan Penyampuran

1 B  0 Kuning bening Tidak ada endapan sempurna
2 B  5 Hitam kekuningan ada sedikit endapan sangat halus sempurna
3 B 10 Hitam kekuningan ada sedikit endapan sangat halus sempurna
4 B 15 Hitam kekuningan ada sedikit endapan sangat halus sempurna
5 B 20 Hitam kekuningan ada sedikit endapan sangat halus sempurna

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa masing-masing variasi 

campuran diatas dapat bercampur secara sempurna hal ini dikarenakan solar 

dan waste tire oil  secara kimia sama-sama termasuk cairan non polar

sehingga dapat bercampur secara sempurna.

Polar dan non polar suatu cairan didasarkan susunan elektron

penyusunnya. Apabila pada struktur cairan tersebut terdapat elektron bebas 

(biasanya mengandung atom oksigen atau Cl) maka bisa dibilang itu adalah 

senyawa polar. Dan apabila pada struktur cairan tersebut tidak ada pasangan 

elektron bebas, maka cairan itu termasuk kategori senyawa non polar. 

(http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100206201848AAsWk

dL). Polaritas dalam kimia berarti kecenderungan untuk menarik elektron. 

39
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Rumus kimia dari solar adalah normal cetane (C16H34) dan alphamethyl 

naftalene (C16H7CH3). Sedangkan waste tire oil terbuat dari polisterene

yang dengan rumus kimia (C8H8)n. (www.che.itb.ac.id/sntki2009/daftar/ 

prosiding/ETU 34.pdf).

Melihat dari kedua rumus kimia bahan bakar diatas menunjukan 

bahwa keduanya tidak mempunyai struktur atom bebas, sehingga keduanya 

merupakan senyawa non polar dan dapat bercampur secara sempurna.

B. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui adanya pengaruh variasi 

campuran bahan bakar solar dan waste tire oil terhadap konsumsi bahan 

bakar serta sebagai data pelengkap pengujian kepekatan emisi gas buang. 

Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan dengan menghitung waktu 

proses pembakaran dengan satuan detik dalam menghabiskan 10 cc bahan 

bakar. Pengambilan data dilakukan dua kali guna mendapatkan data yang 

valid.

Berikut ini adalah data hasil pengujian konsumsi bahan bakar pada 

putaran 1500 rpm:
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Tabel 8. Data Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Mesin Diesel per 10 
ml bahan bakar

NO VARIASI

PUTARAN MOTOR
1500 2000 2500

1 2 Rerata 1 2 Rerata 1 2 Rerata

1 B  0 59.17 58.48 58.83 42.52 41.57 42.05 28.89 28.59 28.74

2 B  5 57.81 57.04 57.43 39.67 40.29 39.98 27.65 28.80 28.23

3 B 10 58.14 59.08 58.61 41.66 42.07 41.87 28.37 29.03 28.70

4 B 15 57.02 57.44 57.23 39.96 38.38 39.17 27.18 27.11 27.15

5 B 20 56.39 56.42 56.41 38.11 39.43 38.77 26.75 27.35 27.05

Melihat dari Tabel. 8 diatas konsumsi bahan bakar yang paling irit 

pada putaran 1500 (putaran idle) adalah terjadi pada variasi B0 yaitu 0,170

ml/s. Perbedaan masing-masing konsumsi bahan bakar (B 5 = 0,174 ml/s), 

(B10 = 0,171 ml/ s), (B 15 =  175 ml/s) dan B 20 = 0,177 ml/s). 

Konsumsi bahan bakar pada putaran 2000 rpm atau putaran menengah 

menunjukan data yang terjadi pada masing-masing variasi adalah (B0 = 

0,238 ml/s), (B 5 = 0,250 ml/s), (B 10 = 0,239 ml/s) (B 15 = 0,255 s) dan (B 

20 = 0,258 s). Pada putaran ini konsumsi bahan bakar yang paling irit adalah 

pada B0 sama seperti pada putaran idle.

Konsumsi bahan bakar pada putaran 2500 rpm atau putaran tinggi 

menunjukan bahwa pengaruh yang terjadi pada masing-masing variasi 

adalah (B0 = 0,348 ml/s), (B 5 = 0,354 ml/s), (B 10 = 0,348 ml/s) (B 15 = 

0,368 ml/s) dan (B 20 = 0,370 ml/s). Pada putaran ini konsumsi bahan bakar 

yang paling irit juga terjadi pada B0 dan B 10. 
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Berkut grafik hasil pengujian konsumsi bahan bakar per 10 ml bahan 

bakar dari masng-masing variasi campuran:

Gambar 7. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar variasi B0

Dari Gambar 7 di atas menunjukkan penggunaan bahan bakar B0 pada 

putaran 1500 rpm untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar memerlukan 

waktu konsumsi selama 58,83 detik. Data menunjukan waktu konsumsi 

bahan bakar yang semakin cepat pada putaran 2000 rpm dengan waktu 

konsumsi 42.05 detik. Pada putaran 2500 rpm juga menunjukkan waktu 

konsumsi bahan bakar yang lebih cepat menjadi 28,74 detik. Konsumsi 

bahan bakar semakin boros seiring bertambahnya putaran mesin, hal ini 

dikarenakan perbandingan campuran bahan bakar dan udara semakin 

bertambah seiring naiknya putaran mesin.

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

1500 rpm 2000 rpm 2500 rpm

W
ak

tu
  (

s)

Putaran Mesin (rpm)

Pengujian Konsumsi Bahan Bakar  pada B0 per 
10 ml



43

Gambar 8. Pengujian Konsumsi Baahan Bakar variasi B5

Penggunaan variasi bahan bakar B5 pada putaran 1500 rpm untuk 

menghabiskan 10 ml bahan bakar memerlukan waktu konsumsi selama. 

57,43 detik menurun 2,38% dari B0. Data menunjukan waktu konsumsi 

bahan bakar yang semakin cepat pada putaran 2000 rpm dengan waktu 

konsumsi 39.98 detik (menurun 4,91%). Pada putaran 2500 rpm juga 

menunjukkan waktu konsumsi bahan bakar yang lebih cepat menjadi 28.23 

detik atau menurun 1,79%. Konsumsi bahan bakar semakin boros seiring 

bertambahnya putaran mesin, hal ini dikarenakan perbandingan campuran 

bahan bakar dan udara semakin bertambah seiring naiknya putaran mesin.
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Gambar 9. Pengujian Konsumsi Bahan Bakar variasi B10

Dari Gambar 9 di atas menunjukkan penggunaan bahan bakar B10 

pada putaran 1500 rpm untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar 

memerlukan waktu konsumsi selama 58,61 detik, hal ini menurun 0,37% 

dari B0. Waktu konsumsi bahan bakar semakin cepat pada putaran 2000 

rpm dengan waktu konsumsi 41.87 detik atau menurun 0,43%. Pada putaran 

2500 rpm juga menunjukkan waktu konsumsi bahan bakar yang lebih cepat 

menjadi 28.70 detik (menurun 0,14%). Konsumsi bahan bakar semakin 

boron seiring bertambahnya putaran mesin, hal ini dikarenakan 

perbandingan campuran bahan bakar dan udara semakin bertambah seiring 

naiknya putaran mesin.
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Gambar 10. Pengujian Konsumsi Baahan Bakar variasi B15

Penggunaan bahan bakar B15 pada putaran 1500 rpm untuk 

menghabiskan 10 ml bahan bakar memerlukan waktu konsumsi selama 57,2 

detik (menurun 2,71% dari B0). Data menunjukan waktu konsumsi bahan 

bakar yang semakin cepat pada putaran 2000 rpm dengan waktu konsumsi 

39.17 detik atau menurun 6,84%. Pada putaran 2500 rpm juga menunjukkan 

waktu konsumsi bahan bakar yang lebih cepat menjadi 27.15 detik 

(menurun . Konsumsi bahan bakar semakin boros seiring bertambahnya 

5,55%) putaran mesin, hal ini dikarenakan perbandingan campuran bahan 

bakar dan udara semakin bertambah seiring naiknya putaran mesin.
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Gambar 11. Pengujian Konsumsi Baahan Bakar variasi B20

Dari Gambar 11 di atas menunjukkan penggunaan bahan bakar B20 

pada putaran 1500 rpm untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar 

memerlukan waktu konsumsi selama 56,41 detik, angka ini menurun 4,11 % 

dari B0. Waktu konsumsi bahan bakar semakin cepat pada putaran 2000 

rpm dengan waktu konsumsi 38.77 detik atau menurun 7,79%. Pada putaran 

2500 rpm juga menunjukkan waktu konsumsi bahan bakar yang lebih cepat 

menjadi 27.05 detik (menurun 5,88%). Konsumsi bahan bakar semakin 

boros seiring bertambahnya putaran mesin, hal ini dikarenakan 

perbandingan campuran bahan bakar dan udara semakin bertambah seiring 

naiknya putaran mesin.
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Berikut grafik pengujian konsumsi bahan bakar

Gambar 12. Grafik Hubungan antara Variasi Campuran BB dan Konsumsi BB

Melihat dari gambar 1
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Berikut grafik pengujian konsumsi bahan bakar

Grafik Hubungan antara Variasi Campuran BB dan Konsumsi BB

Melihat dari gambar 12. diatas menunjukan bahwa konsumi bahan 

bakar dari masing-masing variasi campuran bahan bakar menunjukan 

konsumsi yang paling irit adalah pada variasi B0 dimasing-masing putaran 

pada semua putaran menunjukan aliran dari B0 naik ke

riasi B10 alur grafik turun, kemudian naik lagi pada variasi B15 dan

seiring bertambahnya campuran waste tire oil.

Pengunaan campuran bahan bakar waste tire oil menunjukan hasil 

konsumsi bahan bakar yang lebih boros dibandingkan dengan solar murni. 

iskositas waste tire oil adalah 33 sedangkan solar murni 35

menunjukan bahwa waste tire oil lebih encer dari pada solar 

kinerja pompa injeksi yang mengakibatkan debit 
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Variasi Campuran Bahan Bakar
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dan Konsumsi BB
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Grafik Hubungan antara Variasi Campuran BB dan Konsumsi BB

. diatas menunjukan bahwa konsumi bahan 

masing variasi campuran bahan bakar menunjukan 

masing putaran 

naik ke B5. 
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menunjukan hasil 
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bakar yang masuk ke ruang bakar menjadi lebih banyak. Dilain pihak 

besarnya volume bahan bakar tiap satuan waktu berbanding lurus dengang 

konsumsi bahan bakar, sehingga semakin besar volume bahan bakar yang 

diinjeksikan ke ruang bakar semakin besar pula konsumsi bahan bakar.

Berikut perbandingan dari unsur-unsur dalam WTO dan solar

Tabel 9. Karakteristik Solar dan Waste Tire Oil

No Parameter Unit Solar Waste Tire oil
1. Specific Gravity at 60/600 F - 0,82 -

0,87
0,9314

2. Viscosity Redwod @ 1000 F Secs 35 - 45 33,26
3. Pour Point 0F 65 Bellow -30
4. Calorific Value BTU/lb 19570 18100
5. Sulfur Content % wt 0,5 0,932
6. Water Content % Vol 0,05 0,05
7. Sediment Content % wt 0,01 Bellow 0,01
8. Strong Acid Number Mg 

KOH/gr
Nil Nil

9. Flash Point PMcc 0F 150 59
10. Conradson Carbon 

Residue
% wt 0,1 10,04

Peneliti juga melakukan pengujian konsumsi bahan bakar pada variasi 

B25. Data menunjukkan konsumsi bahan bakar pada putaran 1500 rpm 

adalah 55,21 s, pada putaran 2000 sebesar 37,11 sedangkan pada putaran 

2500 tidak dicapai. Pencapaian putaran hanya mampu mencapai 2400 rpm 

sebesar 25,37 menit.

C. Pengujian Kepekatan Emisi Gas Buang

Pengujian kepekatan emisi gas buang dilakukan untuk mengetahui 

kualitas kepekatan emisi gas buang dari variasi bahan bakar solar dan waste 
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tire oil pada mesin diesel. Pengambilan data dilakukan dua kali guna 

mendapatkan data yang valid.

Berikut ini adalah data hasil pengujian konsumsi bahan bakar pada 

diesel:

Tabel 10. Hasil Pengujian Kepekatan Emisi Gas Buang Mesin Diesel

NO VARIASI

PUTARAN MOTOR
1500 rpm 2000 rpm 2500 rpm

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1
(%)

2
(%)

Rerata
(%)

1 B  0 4.00 4.00 4.00 3.70 3.40 3.55 3.70 4.30 4.00
2 B  5 4.30 4.10 4.20 4.30 4.00 4.15 5.00 4.30 4.65
3 B 10 4.10 4.00 4.05 4.00 3.70 3.85 4.30 4.10 4.20
4 B 15 4.30 4.70 4.50 3.90 4.70 4.30 5.70 5.10 5.40
5 B 20 5.10 4.70 4.90 4.10 4.70 4.40 5.90 5.40 5.65

Berdasarkan data hasil pengujian kepekatan gas buang dari ke lima 

macam bahan bakar yaitu solar murni (B 0), campuran solar dan waste tire 

oil B 5, B 10, B 15 dan B 20 menunjukan bahwa penggunaan campuran 

bahan bakar waste tire oil yang tinggi menghasilkan kepekatan gas yang 

lebih tinggi di bandingkan campuran yang sedikit atau tidak menggunakan 

campuran waste tire oil (solar murni). Bahan bakar yang mempunyai gas 

buang yang rendah sangat baik untuk digunakan dan diaplikasikan pada 

mesin-mesin diesel karena dapat mengurangi pencemaran udara yang 

ditimbulkan  dari gas buang mesin diesel.

Berikut grafik dari pengujian kepekatan emisi gas buang pada mesin 

diesel dengan putaran 1500 rpm.
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Gambar 13. Pengujian kepekatan emisi gas buang pada mesin diesel
dengan putaran 1500 rpm.

Dari Gambar 13. menunjunjukan bahwa pada pengujian kepekatan 

emisi gas buang mesin diesel dengan putaran 1500 rpm memperlihatkan ada 

kenaikan tingkat kepekatan emisi gas buang dari B0 (4%) ke B5 (4,2%). 

Pada campuran B 10 grafik turun pada kepekatan 4,05%. Hal ini 

menunjukan bahwa tingkat kepekatan di variasi B 10 lebih rendah 

dibandingkan dengan B 5. Hal ini terjadi proses pembakaran pada variasi 

B10 lebih sempurna dibanding variasi B5, terbukti dalam hasil pengujian 

konsumsi bahan bakar (lihat Tabel 9). Pada variasi campuran B 15 

kepekatan meningkat pada kepekatan 4,5% kemudian pada B 20 

peningkatan terjadi lagi pada 4,9%. Hal ini karena ada kandungan residu 

karbon dan sulfur content yang terlalu besar pada waste tire oil yaitu 

10,04% dan 0,9%. Sehingga semakin banyak campuran waste tire oil maka 

semakin jelek kualitas kepekatan gas buangnya.
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Gambar 14. Pengujian kepekatan emisi gas buang pada mesin diesel
dengan putaran 2000 rpm.

Hasil pengujian kepekatan emisi gas buang pada putaran 2000 rpm 

menunjukan hasil B0 (3,55%). Peningkatan terjadi pada variasi B 5 dengan 

tingkat kepekatan 4,15%. Pada variasi B10 kepekatan emisi gas buang

sebesar 3,85% menurun dari variasi B 5. Hal ini dikarenakan hasil pengujian 

konsumsi bahan bakar pada variasi B10 lebih irit di bandingkan dengan 

hasil pengujian pada B5 (lihat Tabel 9), sehingga pembakaran labih 

sempurna. Pada variasi campuran B 15 kepekatan meningkat pada 

kepekatan 4,3% kemudian pada B 20 peningkatan terjadi lagi pada 4,4%. 

Hal ini karena ada kandungan residu karbon dan sulfur content yang terlalu 

besar pada waste tire oil yaitu 10,04 % dan 0,9%. Sehingga semakin banyak 

campuran waste tire oil maka semakin jelek kualitas kepekatan gas 

buangnya.

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

B  0 B  5 B 10 B 15 B 20K
ep

ek
at

an
 E

m
is

i G
as

 B
u

an
g 

(%
)

Variasi Capuran Bahan Bakar

Pengujian Emisi Gas Buang pada putaran 2000 rpm



52

Gambar 15. Pengujian kepekatan emisi gas buang pada mesin diesel
dengan putaran 2500 rpm.

Pengujian kepekatan emisi gas buang pada putaran 2500 rpm 

menunjukan kepekatan pada B0 sebesar 4%. Pada variasi B5 meningkat 

dengan kepekatan 4,65%. Pada variasi B10 alur grafik menurun dari B5 

yaitu dengan kepekatan 4,20%. Hal ini dikarenakan hasil pengujian 

konsumsi bahan bakar pada variasi B10 lebih irit di bandingkan dengan 

hasil pengujian pada B5 (lihat Tabel 9), sehingga pembakaran labih 

sempurna. Grafik naik lagi seiring bertambahnya campuran waste tire oil

yaitu pada 5,40% di B15 dan kemudian naik lagi di B20 dengan kadar 

kepekatan 5,65%. Kandungan residu karbon dan sulfur content yang terlalu 

besar pada waste tire oil menghasilkan kepekatan gas buang yang tinggi.

Peneliti juga melakukan pengujian pada variasi B25. Data 

menunjukkan kepekatan emisi gas buang pada putaran 1500 rpm sebesar 

5,05 %, pada putaran 2000 sebesar 4,90 %, sedangkan pada putaran 2500 
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tidak dicapai. Pencapaian putaran hanya mampu mencapai 2400 rpm sebesar 

5,90 %.

Berikut grafik pengujian kepekatan emisi gas buang pada masing-

masing variasi bahan bakar dan putaran mesin dengan mesin diesel:

Gambar 16. Grafik Pengujian Kepekatan Emisi Gas Buang

Dari Gambar 16, diatas menunjukan bahwa penggunaan variasi 

campuran bahan bakar yang paling ramah lingkungan adalah pada variasi 

B0. Penggunaan campuran bahan bakar waste tire oil menunjukan hasil 

kepekatan gas buang yang lebih jelek dibandingkan dengan solar murni. Hal 

ini dikarenkan nilai kandungan komposisi residu karbon dan sulfur content

lebih tinggi dibandingkan dengan solar murni. Titik nyala waste tire oil 

yang rendah menyebabkan proses pembakaran terlalu dini sehingga

mengakibatkan kepekatan gas buang yang jelek.

Pengujian kepekatan emisi gas buang dari masing-masing variasi

putaran yang paling baik adalah pada putaran 2000 rpm, hal ini di karenakan 
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bilangan cetana untuk solar sebesar 35 – 45, dengan spesifikasi tersebut 

bahan bakar lebih optimal digunakan pada putaran menengah. (Toyota Step 

2, 1998 : 2-6). Hal ini diperkuat dengan penelitian Sutrisno (2008:38) yang 

menunjukan tingkat konsumsi bahan specifik tertinggi di putaran menengah 

(putaran 1800 rpm).

Batas ambang toleransi kepekatan gas buang yang diperbolehkan 

adalah 25% (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

1999), sedangkan hasil tertinggi kepekatan gas buang pada pengujian ini 

pada variasi B 20 dengan putaran 2500 rpm dengan kepekatan 5,65 %. 

Sehingga penggunaan campuran bahan bakar solar dan waste tire oil dari 

mulai B 5 sampai B 20 masih ramah lingkungan dan dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan bakar bagi mesin diesel.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut:

1. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar menunjukan adanya pengaruh 

penggunaan solar dan waste tire oil. Semakin banyak campuran waste 

tire oil maka konsumsi bahan bakar semakin boros.

2. Pada pengujian kepekatan emisi gas buang menunjukkan dengan 

bertambahnya kandungan waste tire oil makan hasil kepekatan emisi gas 

buang semakin jelek, hal ini dikarenakan kandungan residu karbon pada 

waste tire oil tinggi.

3. Batas ambang toleransi kepekatan gas buang yang diperbolehkan adalah 

25% (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999), 

sedangkan hasil tertinggi kepekatan gas buang pada pengujian ini 5,65%. 

Sehingga penggunaan campuran bahan bakar solar dan waste tire oil dari 

mulai B 5 sampai B 20 masih ramah lingkungan dan dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan bakar bagi mesin diesel.

B. Saran

Berdasarkan eksperimen hasil penelitian yang telah dilakukan pada mesin 

diesel satu silinder maka peneliti mengajukan beberpa saran sebagai berikut:

55
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1. Penggunaan campuran bahan bakar waste tire oil jangan terlalu banyak, 

karena kandungan karbonnya terlalu tinggi sehingga pembakaran tidak 

sempurna

2. Penelitian ini belum sampai pengujian prestasi mesin dan variabel lain

sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
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Lampiran

Gambar 1. Kondisi Campuran bahan Bakar B0, B5, B10, B15, dan B20

Gambar 2. Proses Penyampuran Bahan Bakar 



Gambar 3. Proses Menghidupkan Mesin Diesel

Gambar 4. Pengaturan Putaran Mesin dengan Tachometer



Gambar 6. Proses Pembacaan Smoke Meter

Gambar 5. Smoke Meter dengan Perlengkapannya
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