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ABSTRAK 
 

Prihantono, Sigit. 2017. Pengaruh Campuran Minyak Telon dengan Premium 
Terhadap Performa dan Emisi Gas Motor 4 Langkah 1 Silinder. Skripsi. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dr. M Burhan R.W, 

M.Pd. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

minyak telon pada premium terhadap performa mesin dan emisi gas bekas, serta 

untuk mengetahui campuran bahan bakar terbaik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

bantuan alat uji emisi (Stargas 898) untuk mengukur nilai dari emisi gas buang 

kendaraan bermotor, seperti: kadar dan kadar . Alat uji dinamometer untuk 
menguji performa mesin. Burret dan stopwatch untuk mengukur jumlah konsumsi 

bahan bakar kendaraan bermotor.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa yang dihasilkan sebagai 

berikut: torsi tertinggi dihasilkan oleh PMT 3 sebesar 10,63 Nm pada putaran 
mesin 6500 rpm, daya tertinggi dihasilkan oleh PMT 4 sebesar 9,922 KW pada 

putaran mesin 9500 rpm, dan konsumsi bahan bakar spesifik terendah dihasilkan 

oleh PMT 3 sebesar 0,0221 g/KW.s. Sedangkan kadar emisi gas bekas yang 

dihasilkan sebagai berikut: kadar HC terkecil dihasilkan oleh PMT 0 sebesar 99 

ppm pada putaran 2100 rpm, dan kadar CO terendah dihasilkan oleh PMT 3 

sebesar 0,149% pada putaran mesin 2100 rpm. Nilai ambang batas emisi gas dari 

pemerintah adalah HC < 2000 ppm dan CO < 4,5%, jadi penelitian ini masih baik 

karena di bawah nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 05 Tahun 2006. 

Dari hasil penelitian ini bahan bakar yang disarankan untuk digunakan 

adalah PMT 3 karena bahan bakar tersebut dapat menghasilkan performa yang 
baik dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis disarankan untuk menguji emisi dengan rpm yang 

lebih tinggi dan disarankan agar menguji nilai kalor dan nilai oktan bahan bakar 

tersebut untuk mempermudah analisa data hasil penelitian. 

 

Kata Kunci: Minyak Telon, Performa Mesin, Konsumsi Bahan Bakar Spesifik, 

Emisi 

 

 

ABSTRACT 

Prihantono, Sigit. 2017. Effect of Mixed Telon Oil with Premium to Gas 

Emissions and Performance Against the Motor 4 Step 1 Cylinder. Essay. 

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, State University 

of Semarang. Dr. M Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. 

 



vi 
 

The purpose of this study was to determine the effect of oil telon at a 

premium to engine performance and emissions of a used gas, as well as to 

determine the best fuel mix. 
The method used is an experimental method with the aid of the emission 

test (Stargas 898) to measure the value of a motor vehicle exhaust gas emissions, 

such as levels of CO and HC levels. Dynamometer test equipment to test engine 

performance. Burret and a stopwatch to measure the amount of fuel consumption 

of motor vehicles.  

The results show that the performance is generated as follows: the highest 

torque generated by the PMT 3 by 10.63 Nm at 6500 rpm engine rev, the highest 

power generated by PMT 4 amounted to 9.922 kW at 9500 rpm engine rev, and 

the lowest specific fuel consumption generated by PMT 3 amounted to 0.0221 

g/KW.s. While the gas emission levels produced as follows: HC smallest levels 

generated by PMT 0 of 99 ppm at 2100 rpm engine rev, and the lowest levels of 
CO produced by PMT 3 amounted to 0.149% at 2100 rpm engine rev. Gas 

emission threshold value of government is HC < 2000 ppm and CO < 4.5%, so 

this research is still good because under the threshold value based on the Ministry 

of Environment No. 05 of 2006 

From the results of this study suggested fuel to be used is a PMT 3 

because the fuel can produce a good performance and exhaust emissions are 

environmentally friendly. For researchers who will conduct similar research is 

recommended to test emissions at higher rpm and suggested that testing the 

calorific value and the octane value the fuel is to simplify the data analysis and 

research results. 

 
Keywords: Telon Oil, Machine Performance, Specific Fuel Consumption, and 

Emissions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menipisnya jumlah persediaan energi merupakan salah satu isu 

utama dunia pada abad XXI. Sampai saat ini bahan bakar minyak (BBM) 

masih menjadi konsumsi utama Negara – negara dunia (Istadi, 2011:4). 

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak akan selalu meningkat 

seiring dengan perkembangan teknologi, namun persediaan minyak bumi 

sebagai bahan utama dari bahan bakar minyak justru semakin menipis. 

Salah satu bahan bakar minyak yang digunakan pada motor bakar 

adalah bensin atau gasoline. Bensin pada dasarnya adalah persenyawaan 

jenuh dari hidro karbon, dan merupakan komposisi isooctane dengan 

normal-heptana. Senyawa molekulnya tergolong dalam kelompok senyawa 

hidrokarbon alkana (Raharjo & Karnowo, 2008:43).  

Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk 

mendapatkan bahan bakar yang memiliki kualitas baik dan mumpuni untuk 

menghasilkan tenaga mesin yang maksimal serta menghasilkan emisi gas 

bekas yang lebih ramah lingkungan. Melihat keadaan masyarakat Indonesia 

yang sebagian besar berada pada ekonomi menengah ke bawah maka 

pemerintah dituntut untuk menyediakan bahan bakar minyak berkualitas 

tinggi namun dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat dengan 

ekonomi menengah ke bawah. 
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Guna mengatasi semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan 

juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak 

maka diperlukan bahan bakar alternatif yang mampu menggantikan atau 

mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil menjadi lebih sedikit. Salah 

satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

menambahkan zat aditif pada bahan bakar agar diperoleh tenaga mesin yang 

baik dan emisi gas bekas kendaraan yang lebih ramah lingkungan. 

Zat aditif dibedakan menjadi dua yaitu aditif sintetis yang 

merupakan zat aditif buatan dan aditif organik (bio aditif) yang merupakan 

aditif dari tumbuhan. Telah banyak penelitian yang membahas tentang zat 

aditif terutama aditif organik (bio aditif) karena Indonesia memilki alam 

yang sangat kaya akan tumbuhan yang merupakan sumber dari beberapa 

minyak atau zat yang dapat digunakan sebagai aditif organik bahan bakar 

minyak. Minyak yang sering digunakan sebagai aditif pada bahan bakar 

minyak adalah minyak atsiri dan minyak kelapa. 

Minyak atsiri merupakan minyak essensial yang dihasilkan dari 

tumbuhan dan memiliki sifat mudah menguap. Minyak atsiri biasanya 

digunakan sebagai bahan herbal pengobatan, bahan dasar parfum, dan bahan 

aditif bahan bakar premium. Sedangkan minyak kelapa merupakan minyak 

yang dihasilkan dari buah kelapa yang biasa digunakan sebagai bahan 

masakan, obat herbal, serta alternatif pengganti atau sebagai aditif pada 

bahan bakar solar. Pada kehidupan sehari-hari jenis minyak yang sangat 
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mudah untuk didapatkan adalah minyak telon yaitu campuran antara minyak 

atsiri dengan minyak kelapa. 

Hasil pengujian dengan penambahan bio aditif, hingga putaran 1900 

rpm daya poros yang dihasilkan lebih rendah sekitar 4,87% tetapi pada 

putaran 2100 rpm, daya poros yang dihasilkan sama. Penambahan bio aditif 

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 (Silaban 2012:15). 

Konsentrasi HC menurun seiring dengan penambahan campuran 

biodiesel minyak kelapa, namun grafik untuk biodiesel CPO mengalami 

fluktuasi, hal ini disebabkan oleh pengaruh adanya deposit pada dinding 

silinder yang terbentuk akibat ikut terbakarnya oli pelumas saat proses 

pembakaran (Havendri 2008:46). Dari dua hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa minyak atsiri dan minyak kelapa yang merupakan bahan 

dari minyak telon dapat menurunkan kadar emisi serta menaikkan performa 

mesin maka minyak telon dimungkinkan dapat pula menurunkan kadar 

emisi dan menaikkan performa mesin.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pemakaian Campuran Premium Dengan Minyak 

Telon Terhadap Performa dan Emisi Gas Motor 4 Langkah 1 Silinder”. 
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B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Mesin yang digunakan adalah Honda New Megapro tahun 2011 

b. Komposisi minyak telon yang digunakan adalah minyak telon merk 

Konicare dengan komposisi 42% minyak kayu putih, 8% minyak adas, 

dan 50% minyak kelapa.  

c. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mawardi Silaban, 1ml 

aditif mampu menghemat bahan bakar sebesar 4,84% serta dapat 

menurunkan kadar HC dan CO, maka komposisi bahan bakar yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) PMT 0 yaitu premium murni tanpa campuran minyak telon 

2) PMT 1 yaitu campuran premium 1000 ml dan 1 ml minyak telon 

3) PMT 2 yaitu campuran premium 1000 ml dan 2 ml minyak telon 

4) PMT 3 yaitu campuran premium 1000 ml dan 3 ml minyak telon 

5) PMT 4 yaitu campuran premium 1000 ml dan 4 ml minyak telon 

d. Pengujian performa dibatasi pada torsi, daya, dan komsumsi bahan 

bakar spesifik (SFC) 

e. Pengujian emisi gas bekas dibatasi pada sisa CO dan HC 

f. Pengujian performa motor dilakukan pada putaran mesin 2500 rpm, 

3500 rpm, 4500 rpm, 5500 rpm, 6500 rpm, 7500 rpm, 8500 rpm, dan 

9500 rpm 
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g. Pengujian emisi gas bekas dilakukan pada putaran mesin 1300 rpm, 

1700 rpm, 2100 rpm, dan 2500 rpm 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan minyak telon pada bahan bakar 

premium terhadap performa motor 4 langkah 1 silinder? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan minyak telon pada bahan bakar 

premium terhadap emisi gas bekas motor 4 langkah 1 silinder? 

3. Berapakah perbandingan campuran minyak telon dan premium yang 

dapat menghasilkan performa dan emisi gas bekas terbaik pada motor 4 

langkah 1 silinder? 

C. Penegasan Istilah 

1. Bahan bakar 

Bahan bakar adalah material, zat atau benda yang digunakan dalam 

proses pembakaran untuk menghasilkan energi panas (Rahardjo dan 

Karnowo 2008:93). 

2. Minyak telon 

Minyak telon adalah perpaduan dari tiga macam minyak yaitu minyak 

kayu putih, minyak adas, dan minyak kelapa. 

3. Premium 

Premium merupakan bahan bakar minyak berupa bensin yang 

diproduksi oleh PT Pertamina dengan nilai oktan 88 
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4. Performa motor 

Performa motor merupakan prestasi dari suatu mesin yang berkaitan 

dengan daya mesin yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Ada beberapa 

parameter performa motor yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

5. Emisi gas buang 

Gas hasil dari pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar yang 

keluar melalui exhaust manifold. Parameter emisi gas buang yang 

digunakan pada penelitian ini adalah HC dan CO. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan minyak telon pada bahan bakar 

premium terhadap performa motor 4 langkah 1 silinder 

2. Mengetahui pengaruh penambahan minyak telon pada bahan bakar 

premium terhadap emisi gas bekas motor 4 langkah 1 silinder 

3. Mengetahui komposisi campuran minyak telon dan premium yang dapat 

menghasilkan performa dan emisi gas bekas terbaik pada motor 4 

langkah 1 silinder 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan minyak 

telon sebagai bio aditif bahan bakar premium yang ramah lingkungan 

dan mudah didapat.  

2. Memberikan pengetahuan dan informasi tentang bio aditif baru yang 

lebih ramah lingkungan sebagai inovasi baru dibidang otomotif. 

3. Sebagai dasar atau acuan dalam membuat bio aditif yang mudah didapat 

serta memiliki kualitas yang lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Motor Besin 

Motor bakar merupakan jenis mesin yang memanfaatkan 

pembakaran atau kalor sebagai sumber energi untuk bekerja dengan cara 

mengubah energi kalor atau panas menjadi energi mekanik. Salah satu 

motor bakar yang banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari adalah 

motor bensin. Motor bensin merupakan jenis dari motor bakar yang 

menggunakan bensin sebagai bahan bakar. 

Campuran bahan bakar yang dikabutkan dengan udara melalui 

karburator mengalir deras ke dalam silinder. Campuran ini diledakkan di 

dalam silinder, menciptakan pengembangan panas yang akan 

menghasilkan tekanan (Hidayat, 2012: 22). Tekanan di dalam silinder 

akan meningkat dan tekanan tersebut yang digunakan untuk mengerakkan 

piston naik turun, sehingga diperoleh energi berupa tekanan yang mampu 

menggerakkan kendaraan. 

2. Pembakaran. 

Proses pembakaran merupakan reaksi kimia antara zat hidrokarbon (HC) 

dengan Oksigen (O2) pada campuran bahan bakar yang masuk kedalam 

ruang bakar dan menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan pada proses 

pembakaran tersebutlah yang digunakan untuk menghasilkan tenaga 
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mesin. Terdapat 2 proses pembakaran yang mungkin terjadi di dalam 

silinder, yaitu: 

a. Pembakaran normal 

Pembakaran normal merupakan proses pembakaran yang terjadi 

sebagai akibat dari loncatan bunga api busi pada akhir langkah 

kompresi sehingga seluruh bahan bakar yang berada di dalam ruang 

bakar terbakar seluruhnya. 

b. Pembakaran sendiri atau auto ignition 

Pembakaran sendiri auto ignition merupakan proses pembakaran bahan 

bakar yang terjadi bukan karena bunga api yang dihasilkan oleh busi 

melainkan disebabkan oleh panas ruang bakar ataupun arang yang 

terdapat pada ruang bakar. 

3. Bahan Bakar 

Bahan bakar adalah material, zat, dan benda yang digunakan dalam 

proses pembakaran untuk menghasilkan energi panas. Jadi bahan bakar 

adalah salah satu sumber energi yang penting (Rahardjo dan Karnowo 

2008:37). Setiap jenis motor bakar memiliki spesifikasi bahan bakar 

masing – masing, sehingga diperlukan bahan bakar yang sesuai agar motor 

bakar dapat bekerja dengan baik. 

Bahan bakar yang digunakan pada motor bensin salah satunya 

adalah premium, premium merupakan bahan bakar bensin yang diperoleh 

dari hasil pengolahan minyak mentah dan merupakan bahan bakar yang 

umumnya digunakan masyarakat untuk bahan bakar kendaraan. Beberapa 
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karakteristik yang dimiliki premium sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan bakar antara lain: titik uap yang rendah, angka oktan yang tinggi, 

dan kebersihan dari bahan bakar itu sendiri juga menjadi suatu 

karakteristik yang penting agar pembakaran dapat sempurna. 

Angka oktan adalah persentase volume isooctane di dalam 

campuran antara isooctane dengan normal heptana yang menghasilkan 

intensitas knocking atau daya ketokan dalam proses pembakaran ledakan 

dari bahan bakar yang sama dengan bensin yang bersangkutan (Rahardjo 

dan Karnowo, 2008: 44). Semakin rendah nilai angka oktan bahan bakar 

maka kemungkinan terjadi detonasi semakin besar. Dampak dari 

terjadinya detonasi adalah kerusakan pada silinder, piston, ring piston, 

katup, dan piston. Maka dari itu diperlukan bahan bakar dengan nilai oktan 

tinggi untuk meminimalisir terjadinya detonasi. 

Tabel 2.1. Spesifikasi bahan bakar premium 

No Karakteristik Satuan 
Batasan 

Min. Max. 

1 Angka Oktana Riset (RON) RON 88 - 

2 Distilasi 

10% vol. Penguapan 
0
C - 74 

 
50% vol. Penguapan 

0
C 88 125 

90% vol. Penguapan 
0
C - 180 

3 Titik Didih Akhir 
0
C - 215 

4 Berat Jenis Relatif (pada suhu 

15
0
C) 

kg/m
3
 715 780 

 (Sumber: Pertamina. 2014) 
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4. Minyak Telon 

Minyak telon adalah campuran 3 macam minyak. Kata telon 

berasal dari bahasa jawa yang berarti telu atau tiga. Minyak telon 

merupakan paduan dari minyak adas (Oleum Foeniculi), minyak kayu 

putih (Oleum Cajuputi), dan minyak kelapa (Oleum Cocos) dengan 

perbandingan tertentu (Fadillah, 2012). 

Pada umumnya minyak telon digunakan untuk menghangatkan 

tubuh balita dan untuk melindungi tubuh balita dari gigitan nyamuk. 

Minyak telon yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak telon 

dengan merk Konicare, dimana minyak telon Konicare memiliki 

komposisi minyak kelapa sebanyak 50%, minyak kayu putih 42%, dan 

minyak adas 8%. 

Tabel 2.2. Hasil uji karakteristik minyak telon merk konicare 

No Karakteristik  Satuan  Hasil  

1 Berat jenis (pada suhu 60/60
o
F) -  0.9140 

2 
Reid vapour pressure (RVP) 

pada suhu 100
o
F 

kPa 6.8 

3 Distilasi    
 a. Titik didih awal 

o
C 142 

 b. 10% volume penguapan 
o
C 163 

 c. 50% volume penguapan 
o
C 226 

 d. 90% volume penguapan 
o
C 292 

 e. Titik didih akhir 
o
C

 
293 

 f. Residu  
% volume 

5.3 

(sumber: hasil uji karakteristik oleh teknik kimia UGM) 

1) Minyak kayu putih (Oleum Cajuputi) 

Minyak kayu putih merupakan salah satu produk kehutanan 

yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Minyak atsiri hasil destilasi 

atau penyulingan daun kayu putih (Melaleuca leucadendron Linn) 
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(.Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2014). Tanaman kayu 

putih (Melaleuca leucadendron L.) dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Sub kelas : Archichlamideae 

Ordo : Myrtales 

Famili : Myrtaceae 

Genus : Melaleuca 

Spesies : Melaleuca leucadendron 

2) Minyak adas (Oleum Foeniculi) 

Tanaman adas beraroma harum, tumbuh tegak, dan tingginya 

dapat mencapai dua meter. Buah adas atau lebih dikenal sebagai biji 

adas merupakan bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri 

(Rusli, 2010:39). Minyak adas merupakan salah satu jenis minyak 

atsiri yaitu minyak yang dihasilkan dari proses destilasi uap baik dari 

buah masak, bunga, batang maupun akar tanaman. 

3) Minyak kelapa (Oleum Cocos) 

Tanaman kelapa merupakan tanaman tropis yang banyak dijumpai di 

Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tanaman kelapa 

dikenal sebagai tanaman serba guna karena seluruh bagian dari 

tanaman ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagian tersebut 
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antara lain batang, daun, bunga, dan buah. Bagian yang paling banyak 

digunakan dan bermanfaat bagi manusia adalah buah kelapa. Buah 

kelapa mempunyai daging buah yang dapat diolah menjadi minyak 

kelapa (Fachry dkk, 2007:9). Pada umumnya minyak kelapa biasa 

digunakan sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan baku 

industri, namun selain itu minyak kelapa juga dapat digunakan sebagai 

bahan aditif pada bahan bakar solar. 

5. Kemampuan Mesin (Performa Mesin) 

Kemampuan mesin motor bakar untuk merubah energi yang masuk 

yaitu bahan bakar sehimgga menghasilkan daya berguna disebut 

kemampuan mesin atau prestasi mesin (Rahardjo dan Karnowo 2008:93) 

Parameter performa mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Torsi 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja, jadi 

torsi adalah suatu energi (Rahardjo dan Karnowo 2008:98). Besarnya 

energi atau torsi tersebut dihasilkan oleh benda yang berputar pada 

porosnya yang dipengaruhi oleh besar gaya sentrifugal dari benda yang 

berputar dan jarak benda ke titik rotasi, dengan demikian besar torsi 

suatu mesin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 (Nm) 

Dengan T : torsi benda berputar (Nm) 

  F : gaya sentrifugal benda yang berputar (N) 

  B : jarak benda ke pusat rotasi (m) 
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b. Daya 

Daya mesin merupakan jumlah energi yang dihasilkan oleh mesin tiap 

satuan waktu yang biasanya dinyatakan dalam satuan kilowatt dan 

horse power (HP). Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya daya 

dari suatu mesin adalah putaran dan besar torsi yang dihasilkan oleh 

mesin, besarnya daya suatu mesin dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

dengan: P : daya mesin (kW), 1 kW : 1,341 HP 

  n : putaran mesin (rpm) 

  T : torsi mesin (Nm) 

 

c. Konsumsi bahan bakar spesifik 

Laju pemakaian bahan bakar spesifik atau specific fuel consumption 

(SFC) adalah jumlah bahan bakar (kg) per waktunya  waktu untuk 

menghasilkan  daya sebesar 1Hp. Jadi SFC adalah ukuran ekonomi 

pemakaian bahan bakar. (Rahardjo dan Karnowo, 2008: 115). 

Menurut Heywood (1988:51-52) Besar SFC dapat dihitung dengan 
rumus 

 

 

 

 

Dengan SFC  : specific fuel consumption 

mf  : konsumsi bahan bakar 

P  : daya poros (daya efektif)  
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6. Emisi gas Kendaraan Bermotor 

Emisi gas kendaraan bermotor adalah gas hasil dari pembakaran di 

dalam silinder yang keberadaannya dapat menimbulkan polusi udara. 

Semakin pekat gas bekas yang dihasilkan maka bahaya dari gas bekas 

tersebut juga semakin tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian 

kadar gas bekas yang dihasilkan kendaraan bermotor. 

Tabel 2.3. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor pada Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2006 

Kategori 
Tahun 

Pembuatan 

Parameter 
Metode 

Uji 
CO 

(%) 

HC 

(ppm) 

Sepeda motor 2 langkah < 2010 4,5 1200 Idle 

Sepeda motor 2 langkah < 2010 4,5 2400 Idle 

Sepeda motor (2 

langkah dan 4 langkah) 
≥ 2010 4,5 2000 Idle  

 

1) HC (karbon hidrogen yang tidak terbakar).  

Ini merupakan penguapan bensin dan bensin yang tidak terbakar. 

Adapun sumber gas HC ini berasal dari pembakaran yang tidak 

sempurna dari bahan bakar kendaraan bermotor, terutama karena 

penyempitan ruang bakar mesin karena adanya kerak dan adanya 

evaporasi dari tangki bahan bakar.  

Gas HC dibentuk selama proses pembakaran berlangsung tidak 

sempurna. Kenaikan hidrokarbon umumnya disebabkan oleh problem 

pengapian dan kualitas bahan bakar. Faktor lain yang mendorong 

tingginya hidrokarbon adalah kompresi lemah atau sedotan lemah 
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sehinga pembakaran tidak lengkap dan menyebabkan bensin terbakar 

tidak sempurna (Ghofur 2004:20). 

2) CO (karbon mono oksida).  

Banyaknya gas CO tergantung perbandingan campuran bahan bakar 

dengan udara (Arends & Berenschot 1980:73). Semakin ideal 

campuran maka semakin kecil pula kadar CO yang dihasilkan. Namun 

keadaan campuran yang ideal sulit didapatkan karena kualitas 

campuran bahan bakar yang selalu berubah sesuai dengan putaran dan 

beban kendaraan. Selain itu tingginya kadar CO juga disebabkan oleh 

tekanan kompresi yang rendah, derajat waktu bahan bakar yang tidak 

sesuai, dan putaran mesin yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tingginya kadar CO sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan 

pembakaraan yang terjadi di ruang bakar. 

Gas CO terdapat dialam terbentuk dari proses sebagai berikut : 

a. Pembakaran bahan bakar dengan udara yang reaksinya tidak 

lengkap 

b. Reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang mengandung 

karbon pada suhu tinggi.  

c. Pada suhu tinggi, CO2 dapat terurai kembali menjadi CO dan 

oksigen, semakin tinggi suhu hasil pembakaran maka akan menjadi 

pemicu terjadinya gas CO.  

Oksidasi tidak lengkap terhadap karbon atau komponen yang 

mengandung karbon terjadi jika jumlah oksigen yang tersedia kurang 
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dari jumlah yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna dimana 

dihasilkan karbon dioksida. Pembentukan gas CO hanya terjadi jika 

reaktan yang terdiri dari karbon dan oksigen murni (Ghofur 2004:19). 

B. Kerangka Berpikir 

Untuk memperoleh performa mesin yang tinggi dan emisi gas 

bekas yang rendah diperlukan bahan bakar dengan kualitas yang baik pula, 

namun persediaan bahan bakar semakin menipis dan harga bahan bakar 

dengan oktan tinggi yang relatif lebih mahal. Maka dari itu diperlukan 

bahan aditif atau bahan tambah untuk bahan bakar agar dapat 

meningkatkan performa dan mengurangi emisi gas bekas kendaraan. Salah 

satu aditif yang mudah didapat adalah minyak telon, jadi dengan 

ditambahkan aditif berupa minyak telon diharapkan performa mesin 

meningkat dan emisi gas bekas menurun. 

C. Kajian penelitian yang relevan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mawardi Silaban pada tahun 

2012 mendapatkan hasil bahwa penambahan bio aditif (60% minyak sereh 

wangi, 30% minyak nilam, dan sisanya minyak atsiri dan campuran unsur 

lainnya) sebanyak 0,1% atau 1 ml pada premium sebanyak 1 liter 

menyebabkan daya poros yang dihasilkan hingga putaran 1900 rpm lebih 

rendah sekitar 4,87% tetapi pada putaran 2100 rpm daya poros yang 

dihasilkan sama dengan daya yang dihasilkan oleh bahan bakar premium 

murni atau mengalami kenaikan daya poros serta dapat menghemat 

pemakaian bahan bakar yang didasarkan pada hasil perhitungan SFC, 
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dimana terjadi nilai penurunan sekitar 4,84% sedangkan efisiensi 

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

dapat menurunkan kadar emisi HC dan CO. 

Menurut Ma’mun. dkk (2010: 141)  Penggunaan bahan aditif 

dalam BBM, terutama bensin dan solar dimaksudkan untuk 

menyempurnakan proses pembakaran BBM di dalam mesin. Pembakaran 

yang lebih baik akan menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar, 

membersihkan deposit karbon di dalam mesin, mengurangi emisi gas yang 

dibuang ke udara, dan konsumsi BBM yang diperlukan dalam proses 

pembakaran dapat diturunkan. Bahan aditif yang dimaksud dibuat dari 

beberapa jenis minyak atsiri. Formulasi aditif berbahan baku minyak atsiri 

tersebut merupakan campuran beberapa minyak dengan komposisi tertentu 

yang didasarkan pada sifat-sifat kimiawi dari komponen-komponen dalam 

minyak atsiri yang digunakan. Pengujian yang dilakukan meliputi 

karakter-karakter berat jenis, titik didih, titik nyala, viscositas, komposisi 

kimia, kadar sulfur, konsumsi bahan bakar, uji jalan dan emisi gas buang. 

Hasil uji parameter-parameter yang dilakukan menunjukkan tingkat 

efisiensi atau penurunan konsumsi BBM mencapai 20 persen. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir tersebut, 

hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh dari pemakaian campuran 

minyak telon dengan premium pada performa dan emisi gas bekas motor 4 

langkah 1 silinder 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data setelah dilaksanakan 

penelitian pada variasi bahan bakar PMT 0, PMT 1, PMT 2, PMT 3, dan 

PMT 4, maka didapat simpulan berikut: 

1. Pengaruh penambahan minyak telon pada premium berpengaruh pada 

hasil performa mesin. Torsi tertinggi dihasilkan oleh PMT 3 sebesar 

10,63 Nm pada putaran 6500 rpm. Daya tertinggi dihasilkan oleh PMT 

4 sebesar 9,922 kW pada putaran mesin 9500 rpm. Konsumsi bahan 

bakar spesifik terendah dihasilkan oleh PMT 3 sebesar 0,0221 mg/J. 

2. Pengaruh penambahan minyak telon pada premium berpengaruh pada 

hasil uji emisi gas buang. Kadar HC terkecil dihasilkan oleh PMT 0 

sebesar 99 ppm pada putaran mesin 2100 rpm. Kadar CO terendah 

dihasilkan oleh PMT 3 sebesar 0,149% pada putaran mesin 2100 rpm. 

3. Bahan bakar yang dapat menghasilkan performa dan emisi terbaik 

adalah PMT 3. PMT 3 menghasilkan torsi tertinggi sebesar 10,63 Nm 

pada putaran 6500 rpm dan torsi yang dihasilkan begitu stabil pada 

saat putaran mesin 3500 rpm sampai 8500 rpm. Daya tertinggi yang 

didapat dari penelitian ini adalah PMT 4 sebesar 9,922 kW, namun 

PMT 3 dapat mengasilkan daya yang tinggi dan stabil dibandingkan 

dengan PMT4. Konsumsi bahan bakar spesifik pada PMT 3 cenderung 

kecil dibandingkan dengan bahan bakar yang lainnya dan konsumsi 
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bahan bakar spesifik terendah dihasilkan oleh PMT 3 sebesar 0,0221 

mg/J. Meski hasil HC PMT 3 tidak lebih baik dari bahan bakar yang 

lain namun masih di bawah ambang batas dan perbedaannya juga tidak 

terlalu besar dengan bahan bakar yang lain. Kadar CO yang dihasilkan 

PMT 3 merupakan yang terkecil dari bahan bakar yang lain. 

B. Saran 

Saran yang diberikan penulis berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian ini bahan bakar yang disarankan untuk digunakan 

adalah PMT 3 karena bahan bakar tersebut dapat menghasilkan 

performa yang baik dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. 

2. Sebaiknya bahan bakar tersebut diuji untuk mengetahui angka oktan 

dan nilai kalor yang terkandung untuk mempermudah dan memperkuat 

analisa data hasil penelitian. 

3. Sebaiknya lakukan uji emisi dengan putaran mesin yang lebih tinggi 

agar pengaruh minyak telon teradap emisi gas buang semakin jelas. 
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