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SARI ATAU RINGKASAN 

 

Sigit Anggoro. 2019. Pengaruh Minyak Getah Pinus Terhadap Emisi Gas Buang 

Sepeda Motor 110 cc. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing (1) Danang Dwi Saputro, S.T., M.T. 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh minyak getah pinus 
terhadap emisi gas buang dan konsumsi bahan pada campuran pertalite dengan zat 

aditif getah pinus. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi 
minyak getah pinus berbanding dengan bahan bakar pertalite.  

Pertalite murni tanpa campuran (P0), P15 (campuran zat aditif dari getah 
pinus 15% dengan pertalite 85%), P20 (campuran zat aditif dari getah pinus 20% 
dengan pertalite 80%) dan P25 (campuran zat aditif dari getah pinus 25% dengan 

pertalite 75%). Putaran mesin pada pengujian emisi gas buang menggunakan 1500, 
2000, dan 2500 rpm, sedangkan pada pengujian konsumsi bahan bakar 2000, 3000, 

4000, dan 5000 rpm. Sepeda motor yang digunakan dalam penelitian ini Honda 
Vario 110 cc.  

Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan nilai kadar CO yang diperoleh, 

hal ini menunjukkan efek positif dengan semakin rendahnya kadar CO yang didapat 
karena rendahnya kadar CO menunjukkan semakin sempurnanya pembakaran yang 

terjadi mesin pembakaran. Kadar CO2 yang semakin meningkat dengan 
bertambahnya kecepatan putaran mesin dan semakin banyaknya campuran bahan 
bakar yang diberikan. Nilai HC cenderung semakin menurun karena pembakaran 

pada mesin motor berlangsung secara normal dan hal ini berdampak positif. 
Penambahan campuran minyak getah pinus kadar O2 juga menunjukkan hasil 

semakin rendah hal ini menandakan bahwa semakin rendah kadar O2 maka semakin 
baik pembakaran yang terjadi. Penambahan minyak getas pinus ke dalam pertalite 
mengakibatkan terjadinya penurunan konsumsi bahan bakar. Dengan penambahan 

minyak getah pinus konsumsi bahan bakar semakin sedikit karena berat jenis 
minyak getah pinus lebih kecil dari pada pertalite.  

 
Kata Kunci: minyak getah pinus, pertalite, emisi gas buang, konsumsi bahan bakar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kendaraan roda dua di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat 

pesat dimana banyak digunakan oleh masyarakat karena konstruksi mesin yang 

sederhana dan perawatan yang tidak begitu sulit (Saputra et al, 2017: 2). Namun, 

kendaraan bermotor selama ini menimbulkan efek negatif terhadap kualitas udara. 

Gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung zat – zat yang 

berbahaya antara lain karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen oksida 

(NOx), sulfur oksida (SOx), dan partikulat (PM10) (Muntaha, 2015: 2). Kendaraan 

bermotor sebagai penyebab polusi udara terbesar yaitu mencapai 85% (Saputra et 

al, 2017: 2). Bahan bakar mempunyai peran penting dalam kendaraan karena bahan 

bakar harus mempunyai Octane Number yang sesuai dengan yang dipersyaratkan 

oleh motor, motor dengan perbandingan kompresi yang lebih tinggi memerlukan 

angka oktan yang lebih juga untuk mengurangi knocking (Siswantoro et al, 2012: 

dalam Muntaha, 2015: 2).   

Salah satu produk minyak bumi adalah bensin (gasoline) yang didapatkan dari 

proses penyulingan/distilasi. Gasoline merupakan jenis bahan bakar cair yang 

digunakan dalam proses pembakaran pada motor bakar. Salah satu sifat yang harus 

dimiliki dari bensin adalah Octane Number dari bahan bakar tersebut. Angka oktan 

adalah bilangan yang menunjukkan kesetaraan antara bahan bakar campuran Iso 

Oktan (C8H16) dan Normal Heptana (C7H16) (Kristanto, 2002: 26-27). Bahan    
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bakar yang lebih baik dari bahan bakar sebelumnya dari premium yaitu pertalite. 

Surat Keputusan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomer 313 Tahun 2013 yang isinya pertalite merupakan jenis BBM baru yang telah 

diluncurkan Pertamina untuk menetapkan standar mutu bahan bakar minyak jenis 

bensin dengan RON 90 yang dipasarkan didalam negeri (Ningrat et al, 2016: 60). 

Pertalite adalah bahan bakar minyak yang dihasilkan dengan penambahan zat aditif 

dalam proses pengolahannya di kilang minyak (Saputra et al, 2017: 3). 

Zat aditif dibedakan menjadi dua yaitu aditif sintesis atau aditif buatan dan 

aditif organik atau aditif dari tumbuhan. Karakteristik yang dimiliki zat aditif adalah 

kemampuan dalam meningkatkan efisiensi pembakaran baik melalui peningkatan 

reaktifitas bahan bakar maupun penyediaan oksigen secara internal (Kadarohman, 

2009: 122). Pohon pinus yang disadap dapat menghasilkan getah pinus yang 

kemudian dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri memiliki 

potensi sebagai bahan aditif untuk penghematan BBM. Penambahan bahan aditif 

ke dalam bahan bakar bensin dapat meningkatkan kinerja mesin kendaraan yang 

ditunjukkan oleh peningkatan torsi mesin, daya mesin, turunnya konsumsi bahan 

bakar spesifik dan penurunan emisi gas buang. Getah pinus mengandung sekitar 

14,2% minyak atsiri. Getah pinus digunakan untuk membuat minyak terpentin 

melalui proses penyulingan. Minyak terpentin sering disebut dengan spirits of 

turpentine, berupa cairan yang mudah menguap, tidak berwarna (jernih), berbau 

khas (keras), dan mudah terbakar. Minyak terpentin memiliki massa jenis (20oC) 

= 0,860-0,875), indeks bias (20oC) = 1,465-1,478, suhu penyulingan pertama = 

150-160oC pada 760 mmHg (Sastrohamidjojo, 2004 dalam Kadarohman, 2009: 
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123). Karakteristik yang terkandung di dalam minyak getah pinus meliputi oktan 

number sebesar 96,7, Density sebesar 0,91 (g mL-1), Flash point sebesar 52˚C, 

Kinematic Viskosity 1,769 (mm2 s-1 20 oC) (Shamim, et al, 2017: 341).         

Penggunaan zat aditif dalam BBM terutama bensin 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 

rangkaian proses seperti itu, konsumsi BBM yang diperlukan dalam proses 

pembakaran dapat diturunkan (Anon, 2006 dalam Ma’mun et al, 2010: 141-142). 

Pengaruh penambahan bioaditif minyak terpentin sebagai campuran premium 

terhadap emisi gas buang dalam penelitian Muntaha (2015: 59) menunjukkan 

bahwa kadar emisi gas buang adalah sebagai berikut: kadar terendah CO didapat 

dari campuran PMT 23,07 yaitu sebesar 2,071 %vol, kadar tinggi CO2 didapat dari 

campuran PMT 0 yaitu sebesar 9,14 %vol, kadar terendah HC didapat dari 

campuran PMT 16,66 yaitu sebesar 191 ppm, kadar tertinggi O2 didapat pada 

campuran PMT 9,09 yaitu sebesar 6,20 %vol semua pada kondisi 1500-2500 rpm. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017: 1) bahan bakar yang ideal untuk 

menurunkan emisi gas buang yaitu campuran bahan bakar pertalite dengan minyak 

terpentin lebih dapat membuat penurunan emisi gas buang dibandingkan dengan 

pencampuran pertalite dengan minyak astiri. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat beberapa identifikasi masalah 

yaitu: 
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1. Kendaraan bermotor menimbulkan efek negatif terhadap kualitas udara karena 

gas buang yang di hasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung zat – zat yang 

berbahaya antara lain karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen 

oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan partikulat (PM10). 

2. Bahan bakar harus mempunyai Octane Number yang sesuai dengan yang 

dipersyaratkan oleh motor, motor dengan perbandingan kompresi yang lebih 

tinggi memerlukan angkat oktan yang lebih juga untuk mengurangi knocking. 

3. Penggunaan minyak getah pinus sebagai aditif yang mempunyai karakteristik 

menyerupai/mendekati bahan bakar minyak, seperti berat jenis, titik didih, dan 

sifat mudah menguap dan tersusun dari senyawa – senyawa organic hidrokarbon 

yang spesifik diharapkan bisa dijadikan sebagai aditif untuk bahan bakar 

minyak. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Permasalahan dibatasi agar memudahkan pada saat penelitian, adapun batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Kendaraan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Honda V a r i o tahun 

2011 110CC. 

2. Campuran bahan bakar yang digunakan antara pertalite dengan zat aditif getah 

pinus 

3. Pengujian emisi gas buang menggunakan alat uji emisi STARGAS 898. 

4. Putaran mesin yang digunakan untuk uji emisi gas buang 1500, 2000, dan 2500 

rpm. 
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5. Putaran mesin yang digunakan untuk konsumsi bahan bakar 2000, 3000, 4000 

dan 5000 rpm. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh minyak getah pinus terhadap emisi gas buang pada 

campuran pertalite dengan zat aditif getah pinus. 

2. Bagaimana pengaruh minyak getah pinus terhadap konsumsi bahan bakar pada 

campuran pertalite dengan zat aditif getah pinus. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh minyak getah pinus terhadap emisi gas buang pada 

campuran pertalite dengan zat aditif getah pinus. 

2. Mengetahui pengaruh minyak getah pinus terhadap konsumsi bahan bakar pada 

campuran pertalite dengan zat aditif getah pinus. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan zat aditif dari 

getah pinus sebagai campuran bahan bakar pertalite yang ramah lingkungan 

sebagai inovasi baru di bidang otomotif. 

2. Dapat dijadikan referensi untuk membuat zat aditif kualitas baik. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi lembaga ataupun dosen 

tentang pemanfaatan zat aditif dari getah pinus sebagai campuran bahan bakar 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pengaruh penambahan bioaditif minyak terpentin sebagai campuran premium 

terhadap emisi gas buang dalam penelitian Muntaha (2015) menunjukkan bahwa 

kadar emisi gas buang adalah sebagai berikut: kadar terendah CO didapat dari 

campuran PMT 23,07 yaitu sebesar 2,071 %vol pada 1500-2500 rpm, kadar tinggi 

CO2 didapat dari campuran PMT 0 yaitu sebesar 9,14 %vol pada rpm 1500-2500 

rpm, kadar terendah HC didapat dari campuran PMT 16,66 yaitu sebesar 191 ppm 

pada 1500-2500 rpm, kadar tertinggi O2 didapat pada campuran PMT 9,09 yaitu 

sebesar 6,20 %vol pada 1500-2500 rpm. Nilai ambang batas dari pemerintah adalah 

4,5% kadar CO, kadar HC adalah 2000 ppm untuk sepeda motor 4 langkah 2010, 

jadi hasil penelitian ini masih baik karena di bawah nilai ambang batas berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006. 

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Huang, et al, (2016), yaitu Combustion 

Performance and Emission Characteristics of a Diesel Engine under Low-

Temperature Combustion of Pine Oil–Diesel Blends. Melakukan penguji performa 

mesin diesel dan kandungan emisi gas buang dengan asumsi pencampuran bahan 

bakar minyak getah pinus dengan solar. Terdapat  tiga variasi campuran bahan 

bakar, yang dilambangkan P20, P40, P50, yang mengandung 20%, 40%, 50%, dari 

minyak pinus. Kecepatan mesin pada 1800 rpm sesuai dengan kecepatan maksimal 

torsi selama uji mesin. Hasil optimal yang didapatkan dari pengujian tersebut 
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menunjukkan bahwa ketika beban berkisar antara 40% sampai 100%, konsumsi 

bahan bakar spesifik (BSFC) dari P50 hanya 2,08-3,5% lebih tinggi daripada P0, 

sedangkan P20 <1% dari pada diesel murni. 

Penelitian juga sudah dilakukan oleh Shamim, et al, (2017) yaitu 

Investigation of Pine Oil-Gasoline Blends through Performance and Emission 

Analysis on Petrol Engine. Penelitian ini menggunakan mesin tata nano dengan 

sistem injeksi bahan bakar multipoint (MPFI), mesin bensin dua silinder 

berpendingin air. Bahan bakar yang digunakan adalah campuran minyak pinus 

dengan pertalite dengan variasi persentase P10%, P20%, P30% dan P40%. Hasil 

optimal yang didapatkan adalah efisiensi thermal meningkat untuk campuran P20% 

sebesar 1,64%. Emisi gas buang CO, HC, mengalami penurunan dan kenaikan 

emisi NOx pada campuran bahan bakar  P20%. CO, HC masing-masing mengalami 

penurunan sebesar 31%, 8% untuk campuran P10 dan peningkatan 17% emisi NOx. 

Saputra et al (2017) dalam penelitian pengaruh pencampuran bahan bakar 

pertalite dengan minyak terpentin dan minyak atsiri terhadap penurunan emisi gas 

buang sepeda motor supra x 125. Hasil penelitian pencampuran bahan bakar 

pertalite dengan minyak terpentin kadar HC yang mengalami  penurunan terendah 

pada persentase 20%, untuk pencampuran bahan bakar pertalite dengan  minyak 

terpentin sebesar 410 ppm,pada kadar CO Pencampuran terendah terjadi pada 

persentase 15%, pada pencampuran bahan bakar pertalite dengan minyak terpentin 

sebesar 2,07 %Vol, sedangkan pada pencampuran bahan bakar pertalite dengan 

minyak atsiri sebesar 3,24 %Vol, padakadar CO2 Pencampuran terendah terjadi 

pada persentase 15%, pada pencampuran bahan bakar pertalite dengan minyak 
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terpentin sebesar 2,05 %Vol, sedangkan pada pencampuran bahan bakar pertalite 

dengan minyak atsiri sebesar 2,26 %Vol. sedangkan pada pencampuran bahan 

bakar pertalite dengan minyak atsiri sebesar 490 ppm.Jadi melalui penelitian ini 

bahan bakar yang ideal untuk penurunan emisi gas buang yaitu pencampuran bahan 

bakar pertalite dengan minyak terpentin lebih dapat membuat penurunan emisi gas 

buang dibandingkan dengan pencampuran pertalite dengan minyak atsiri. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Konsep Dasar Siklus Tenaga 

Siklus adalah bagian yang penting dan menarik dalam termodinamika. 

Menganalisa siklus tidaklah mudah karena adanya gesekan dan waktu yang tidak 

cukup untuk membentuk keseimbangan selama siklus berlangsung (Cengel dan 

Boles, 1989: 488). Bila siklus aktual dilepaskan maka semua ireversibilitas dan 

kompleksitas internal akan berakhir dengan siklus aktual. Tetapi seluruhnya terdiri 

dari internal proses reversibel, siklus ini disebut dengan siklus ideal. Analisa pada 

siklus tenaga sangat rumit, untuk itu digunakan pendekatan seperti Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Siklus aktual yang dilepaskan 
(Sumber : Cengel dan Boles, 1989: 488) 
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Menurut Cengel dan Boles (1989: 488) motor bakar dirancang bertujuan untuk 

merubah energi panas menjadi energi gerak, dan bentuk kerjanya dinyatakan dalam 

bentuk efisiensi thermal yang merupakan hasil panas yang masuk seperti pada 

persamaan 2.1: 

𝜂𝑡ℎ =
𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑄𝑖𝑛
 atau 𝜂𝑡ℎ =

𝑊𝑛𝑒𝑡

𝑞𝑖𝑛
 .................................................................. (2.1) 

Keterangan: 
𝜂𝑡ℎ= Efisiensi thermal (kJ/kg) 

𝑊𝑛𝑒𝑡  = Usaha bersih yang dihasilkan (kJ/kg) 

𝑄𝑖𝑛 = Total kalor masuk (kJ/kg) 

Penyederhanaan yang digunakan untuk menganalisis siklus tenaga adalah 

sebagai berikut: 

1. Tidak terjadi gesekan pada siklus, oleh karena itu fluida kerja tidak 

mengalami penurunan tekanan atau perubahan panas. 

2. Semua proses ekspansi dan kompresi berlangsung secara 

kesetimbangan. 

3. Pipa-pipa yang menghubungkan berbagai komponen sistem terisolasi 

dengan baik, dan perpindahan panas yang melalui pipa dapat diabaikan. 

2.2.2 Siklus Carnot 

Siklus Carnot merupakan suatu rangkaian siklus yang dapat kembali seperti 

keadaan semula. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses diantaranya isothermal heat 

addition, isentropic expansion, isothermal heat rejection, dan isentropic 

compression. Ishothermal ialah perubahan keadaan gas pada temperatur yang tetap 

sedangkan untuk isentropic ialah proses dimana nilai entropi tetap atau tidak terjadi 

perubahan entropi (Cengel dan Boles, 1989:490). Diagram P-v dan T-s pada siklus 
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carnot ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pada diagram Pv (P = tekanan, v = volume) 

dan TS (T= temperature, S = entropi).  

 

Gambar 2.2 diagram P-v dan T-s 
Sumber: Cengel dan Boles, (1989:490) 

 Gambar 2.2 menunjukkan siklus carnot sebagai berikut:  

a. Proses 1,2 adalah pemuaian isotermal pada suhu TH. Pada proses ini sistem 

menyerap kalor Qin dari reservoir bersuhu tinggi TH dan melakukan usaha 

W1,2. 

b. Proses 2,3 adalah pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung suhu 

sistem turun dari TH menjadi TL sambil melakukan usaha W2,3. 

c. Proses 3,4 adalah pemampatan isoternal pada suhu TL. Pada proses ini 

sistem menerima usaha W3,4 dan melepas kalor Qout ke reservoir bersuhu 

rendah TL. 

d. Proses 4,1 adalah pemampatan adiabatik. Selama proses ini suhu sistem 

naik dari TL menjadi TH akibat menerima usaha W4,1. 

Beberapa proses dalam termodinamika antara lain, proses isotermal, proses 

isokhorik, proses isobarik, dan proses adiabatik. 
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Proses Isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. 

Proses ini mengikuti hukum Boyle, yaitu PV = konstan.  

 
Gambar 2.3 Proses Isotermal 

 

Proses isokhorik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap, 

karena gas tidak mengalami perubahan volume, maka usaha yang dilakukan oleh 

gas sama dengan nol. 

 
Gambar 2.4 Proses Isokhorik 

 

Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. 

Usaha yang dilakukan oleh gas adalah tekanan dikalikan dengan perbandingan 

volume. 
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Gambar 2.5 Proses Isobarik 

 

Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya 

pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Proses adiabatik terjadi jika 

sistem terisolasi dengan baik atau proses terjadi dengan sangat cepat sehingga kalor 

yang mengalir dengan lambat tidak memiliki waktu untuk mengalir masuk atau 

keluar sistem. 

 
Gambar 2.6 Proses Adiabatik 

 

Cengel dan Boles, (1989:490) menjelaskankan bahwa, siklus carnot terjadi 

pada sistem tertutup (batang torak). Siklus karnot merupakan siklus paling efisien 

karena efisiensi siklus karnot diperoleh dari pembagian antara temperatur awal (TH) 

dengan tempratur akhir (TL) dirumuskan dengan: 

ɳth,carnot=1-
𝑇𝐿

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

dimana :  
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ɳth,carnot  = efesiensi termal karnot 

TL                = temperatur akhir (oC) 

TH               = temperatur awal (oC) 

Efisiensi thermal pada siklus Carnot merupakan fungsi dari suhu akhir dan 

suhu awal, serta efisiensi thermal siklus karnot dirumuskan seperti pada Persamaan 

2.2. Rumus tersebut menjelaskan bahwa siklus carnot diterapkan pada siklus ideal 

dan aktual. Efisiensi thermal meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur 

rata-rata dengan suplai kalor yang meningkat pada sistem atau berkurangnya 

temperatur rata-rata karena panas sistem yang berkurang (Cengel dan Boles, 

1989:491). 

2.2.3 Siklus Otto 

Siklus Otto adalah siklus ideal untuk mesin bensin. Kebanyakan mesin bensin 

mengalami empat langkah kerja, mesin ini disebut mesin pembakaran dalam empat 

langkah. Skematis setiap langkah serta diagram P-v mesin bensin empat langkah 

ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Diagram P-v Siklus Aktual Otto 
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 Gambar 2.8 Siklus Aktual Otto Pada Mesin Empat Langkah 
 

Diagram P-v siklus Otto ideal dijelaskan pada Gambar 2.10 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.9 Diagram P-v dan siklus ideal Otto 

 

Gambar 2.10 Ideal Otto cycle 

(Sumber : Cengel dan Boles, 1989: 494) 

Proses siklus ideal Otto pada diagram P-v: 

(1-2) Langkah kompresi merupakan proses adiabatis. Proses pembakaran yang 

terjadi volumenya konstan.  

(2-3) Sebagai proses pemasukan kalor pada volume konstan. 

(3-4) Merupakan proses adiabatis. Proses pembuanagan kalor.  
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(4-1) Proses pengeluaran kalor pada volume konstan. 

Siklus Otto diaplikasikan dalam perangkat silinder piston dengan P-v 

diagram yang diilustrasikan pada Gambar 2.10, sedangkan T-s diagram siklus Otto 

pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Diagram T-s Siklus ideal Otto 

(Sumber : Cengel dan Boles, 1989: 496) 

Proses siklus ideal Otto pada diagram T-s: 

(1-2) Kompresi Isotropik  

(2-3) Penambahan panas dengan volume konstan 

(3-4) Ekspansi Isotropik 

(4-1) Pembuangan panas dengan volume konstan 

Energi yang masuk pada volume konstan dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut:  

𝑄𝑖𝑛 = 𝑚. 𝑐𝑣 . ∆𝑇 .................................................................................... (2.3) 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑚. ∆𝑈 ......................................................................................... (2.4) 

Dimana:  

𝑄𝑖𝑛  = Kalor Masuk (kJ/kg) 

𝑚    = Massa Fluida (kg) 

𝑐𝑣   = Panas Jenis Pada Volume Konstan (kJ/oC) 

∆𝑇  = Perbedaan Temperature (oC) 
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∆𝑈  = Energi Dalam (kJ/kg) 

Energi yang keluar pada volume konstan dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut: 

𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑚. 𝑐𝑣. ∆𝑇................................................................................... (2.5) 

𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑚. ∆𝑈 ....................................................................................... (2.6) 

Dimana:  

𝑄𝑜𝑢𝑡   = Kalor keluar (KJ/kg) 

Persamaan untuk mengitung usaha: 

𝑄 − 𝑊 = ∆𝑈 ........................................................................................ (2.7) 

𝑊 = 𝑄 − ∆𝑈 ........................................................................................ (2.8) 

Dimana:   

𝑊  = Usaha (kJ/kg) 

𝑄  = Kalor (kJ/kg) 

∆𝑈  = Energi Dalam (kJ/kg) 

2.2.4 Motor Bensin  

Motor bakar adalah salah satu dari mesin pembakaran dalam (internal 

combustion engine) yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakarannya. 

Suatu jenis pesawat yang prinsip kerjanya mengubah energi kimia menjadi energi 

kalor dan kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik atau gerak. Proses 

pembakarannya terjadi dimotor bakar itu sendiri, sehingga pembakaran yang terjadi 

bisa disebut juga dengan fungsi fluida kerja (Sugiyanto, 2014: 2). Prinsip kerja dari 

motor besin adalah udara dan bahan bakar dikabutkan dengan karburator atau 

injektor sebelum masuk ke ruang silinder, campuran udara dan bahan bakar tadi 

dibakar karena bunga api dari busi. Tenaga hasil pembakaran diteruskan ke poros 
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engkol dengan perantara batang penghubung (conneting rood) (Samsiana dan 

Sikki, 2014: 44). 

2.2.5 Pembakaran Bahan Bakar 

Bahan – bahan yang digunakan dalam proses pembakaran disebut dengan 

bahan bakar, Ditinjau dari asalnya bahan bakar di bedakan menjadi tiga yaitu, bahan 

bakar nabati, bahan bakar mineral dan bahan bakar fosil. Ditinjau menurut 

bentuknya bahan bakar di bedakan menjadi tiga yaitu: padat, cair, dan gas 

(Supraptono, 2004: 22). Menurut Supraptono (2004: 35), persenyawaan secara 

kimia dari unsur bahan bakar dengan zat asam yang kemudian menghasilkan panas 

disebut dengan pembakaran. Pembakaran dapat berlangsung sempurna maupun 

sebaliknya, hal ini tergantung unsur yang terkandung pada bahan bakar dan proses 

pembakarannya.  

Tujuan pembakaran bahan bakar menurut Supraptono (2004: 5), adalah 

proses untuk memperoleh energi yang disebut dengan energi panas dimana energi 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi untuk penerangan, energi mekanis dan 

sebagainya. Sisa – sisa hasil pembakaran dalam bahan bakar harus diperhatikan 

karena sisa dari hasil pembakaran yang kurang sempurna dalam bahan bakar dapat 

berpengaruh negative terhadap lingkungan. Bahan bakar terdiri dari hydrogen dan 

karbon, baik bahan bakar tersebut berbentuk padat (arang, batubara), cair (minyak 

tanah, premium), dan gas. Bahan bakar berbentuk padat adalah bahan sisa endapan 

tanaman dari zaman geologi yang silam dan komponen penyusunnya dapat terbakar 

misalnya karbon, hydrogen, dan sulfur. Namun komponen penyusun yang tidak 
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dapat terbakar dalam bahan bakar padat berupa nitrogen, air, dan abu (Supraptono, 

2004: 36). 

Reaksi pertama membentuk CO dan diluar partikel CO2. Laju reaksi global 

dirumuskan dalam istilah laju reaksi massa per satuan luas dan per satuan 

konsentrasi oksigen di luar lapis batas partikel, sehingga reaksi global bisa 

dituliskan sebagai berikut:  

C + 1

2
𝑂2   → CO                                                                                         (2.9) 

CO + ½ O2 → CO2                                                                                   (2.10) 

C + CO2  → 2CO                                                                                     (2.11) 

C + H2O → CO + H2                                                                              (2.12) 

2.2.6 Bahan Bakar 

Bahan bakar adalah salah satu sumber energi yang terpenting. Setiap jenis 

motor bakar memiliki spesifikasi bahan bakar masing-masing, sehingga diperlukan 

bahan bakar yang sesuai agar motor bakar dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan 

bentuknya, bahan bakar dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan bakar cair, padat dan 

gas. Bahan bakar yang digunakan pada motor bensin adalah pertalite yang termasuk 

dalam bahan bakar cair (Munir, 2008: 69). 

2.2.6.1  Pertalite 

Kabib, (2009: 3) menyatakan bahwa, bahan bakar sangat mempengaruhi 

unjuk kerja (performance) mesin bensin. Bahan bakar yang digunakan mesin bensin 

dengan pengapian busi harus memenuhi beberapa karakteristik yang penting, yaitu 

meliputi: angka oktan (octane number), titik beku, panas pembakaran persatuan 
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massa dan volume, titik nyala, berat jenis, keseimbangan kimia, kenetralan dan 

kebersihan.  

Indonesia memiliki berbagai macam produk bahan bakar yang telah 

dipasarkan didalam negeri. PT. Pertamina menjual berbagai macam produk untuk 

mesin bensin dan mesin diesel. Konsumsi untuk mesin besin yang telah diproduksi 

adalah premium, pertalite, pertamax dan pertamax plus. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 2187/K/ 

12/MEM/2014 menjelaskan bahwa PT. Pertamina memiliki tugas untuk penyedian 

dan pendistribusian bahan bakar.  

Penelitian ini bahan bakar yang akan digunakan adalah bahan bakar pertalite 

nilai oktan (RON) 90 dengan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi 

nomor 313.K/10/DJM. T/2013. Bahan bakar bensin ini bisa didapatkan di SPBU 

Pertamina yang ada di Indonesia. Bahan bakar pertalite memiliki karakteristik 

sebagai berikut (Ningrat et al, 2016: 60). 

1) Lebih bersih dibandingkan premium, karena memiliki RON diatas 88 

2) Dibandrol dengan harga yang lebih murah dari pertamax 

3) Tidak ada kandungan timbal serta memiliki kandungan sulfur maksimal 

0,05%/mm atau setara 500 ppm. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Bahan Bakar Pertalite 

No. Karakteristik Satuan Batas Metodi Uji 

Min. Max. ASTM Lain 

1. Bilangan Oktana           

Angka Oktana Riset 
(RON) 

RON 90.0 - D 2699   

Angka Oktana Motor 

(MON) 

MON Dilaporkan D 2700   

2. Stabilitas Oksidasi Menit 360  - D 525    

No. Karakteristik Satuan Batas Metodi Uji 
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   Min. Max. ASTM Lain 

3. Kandungan Sulfur % m/m -  0.05  D 2622   

atau D 4294 

atau D 7039 

4. Kandungan Timbal 

(Pb) 

g/l Injeksi timbal 

tidak 
diijinkan 

D 3237   

Dilaporkan 

5. Kandungan Logam mg/l Tidak 
Terdeteksi  

D 3831 atau IP 
74 (Mangan, Besi) 

6. Kandungan Oksigen % m/m - 2.7  D 4815   

7. Kandungan Olefin % v/v Dilaporkan D 1319   

8. Kandungan Aromatik % v/v D 1319   

9. Kandungan Benzena % v/v D 4420   

10. Distilasi       D 86   

  10% vol penguapan °C - 74 

  50% vol penguapan °C 88 125 

  90% vol penguapan °C - 180 

  Titik didih akhir °C - 215 

  Residu % vol - 2.0 

11. Tekanan Uap kPa 45 69 D 5191 atau   

D 323 

12. Berat Jenis (pada 
suhu 15 °C) 

kg/m3 715 770 D 4052 atau   

D1298 

13. Korosi bilah tembaga Merit kelas I D 130   

14. Sulfur Mercaptan % massa  - 0.002 D 3227   

15. Penampilan visual   Jernih dan 

Terang 

    

16. Bau   Dapat 
dipasarkan 

    

17. Warna   Hijau     

18. Kandungan pewarna g/100 l -  0.13     

(Sumber: Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 33.K/10/DJM.T/2013) 

2.2.6.2  Sifat Fisik Bahan Bakar 

Menurut Supraptono, (2004:25-27) sifat fisik bahan bakar yang perlu 

diketahui adalah: 

1. Berat Jenis (Specific gravity) 
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Berat jenis adalah suatu perbandingan berat bahan bakar minyak dengan 

berat air dengan volume dan suhu yang sama (60
o

F). Kadar berat jenis diukur 

dengan standar API Gravity 

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 60
60° 𝐹⁄

− 131,5 ................................................................. (2.11) 

Keterangan: 
oAPI = American Petrolium Institute 

2. Viskositas 

Viskositas adalah suatu ukuran dari besar perlawanan zat cair untuk mengalir 

atau ukuran dari besarnya tahanan geser dalam dari suatu bahan cair. Satuan 

viskositas adalah centi poise. Pada umumnya makin tinggi derajat API, makin kecil 

viskositasnya, begitu pula sebaliknya. Cara mengukur viskositas dengan jalan 

menghitung lama waktu mengalirnya suatu minyak yang banyaknya telah 

ditentukan melalui lubang viskometer. Viskositas/kekentalan sangat penting artinya 

bagi penggunaan bahan bakar minyak untuk motor bakar maupun mesin industri, 

karena akan berpengaruh terhadap bentuk dan tipe mesin yang menggunakan bahan 

bakar tersebut. 

3. Nilai Kalor 

Nilai kalori bahan bakar minyak adalah jumlah panas yang ditimbulkan oleh 

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

oC – 4,5 oC, dengan satuan kalori (Koesoemadinata, 1980 dalam Pabisa, 2013: 9). 

Dengan kata lain nilai kalor adalah besarnya panas yang diperoleh dari pembakaran 

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

minyak bakar, makin rendah nilai kalori yang diperolehnya. Misalnya bahan bakar 
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minyak dengan berat jenis 0,75 atau grafitasi API 70,6 mempunyai nilai kalori 

11.700 kal/gr. 

4. Titik Nyala 

Titik Nyala (Flash Point) Titik nyala merupakan suatu angka yang menyatakan 

suhu terendah dari bahan bakar minyak dimana akan timbul penyalaan api sesaat, 

apabila permukaan minyak didekatkan pada nyala api (Chevron, 2007: 59). Titik 

nyala diperlukan sehubungan dengan adanya pertimbangan- pertimbangan 

mengenai keamanan dalam penimbunan minyak dan pengangkutan bahan bakar 

minyak terhadap bahaya kebakaran. Tidak nyala tidak mempunyai pengaruh yang 

besar dalam persyaratan pemakaian bahan bakar minyak untuk mesin diesel dan 

ketel uap 

2.2.7 Getah Pinus 

Getah pinus merupakan tanaman yang diambil kulit kayu, kayu, dan getah 

yang nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Getah yang 

diperoleh dari pohon pinus disebut minyak pinus, berwarna kuning pucat, berbau 

kayu segar, jernih, dan lengket. Getah pinus jika diuapkan berubah menjadi rapuh 

Penyadapan getah pinus dilakukan dengan cara melukai batang pohon dengan 

bentuk serta ketebalan luka tertentu sesuai denga metode penyadapan yang 

digunakan. Pelukaan ini bertujuan untuk memicu jaringan epitel agar memproduksi 

getah. Sifat getah pinus adalah suatu bahan hydrophobi, larut dalam pelarut netral 

atau pelarut organik non polar seperti etil eter, hexan, dan pelarut minyak lainnya. 

Jenis getah ini mengandung senyawa-senyawa terpenoid, hidrokarbon dan senyawa 

netral. Getah pinus yang di destilasi akan menghasilkan gondorukem dan terpentin. 
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Getah pinus tersusun atas 66% asam resin, 25% terpentin, 7% bahan netral yang 

tidak mudah menguap dan 2% air nantinya kandungan terpentin yang ada di dalam 

getah pinus digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak pinus. Kandungan 

minyak pinus memiliki bentuk siklis dan rantai terbuka, menjadikan getah pinus 

bisa digunakan untuk biofuel. Pengekstraan asam resin pada getah pinus memenuhi 

syarat sebagai biofuel. Kandungan metil ester gondorukem dalam terpentin cocok 

untuk digunakan sebagai biogasoline (Haqim, 2018: 22-23). 

Tabel 2.2 Properties of pine oil blends 

Property Pin Oil P10 P20 P30 P40 

Specific Gravity 0,778 0,7622 0,7704 0,7868 0,8114 
Kinematic viscosity 1,769 1,42 1,47 1,53 1,59 

Flash Point oC 52 4 1 3 8 
Fire Point oC 15 2 2 5 10 

Pour Point oC 6,4 1,8 1,7 1,5 -12 
Gross Calorific Value 
(kJ/kg) 

50233 45537 45600 44453 44089 

Acidity as mg of 
KoH/gm 

0,025 0,051 0,077 0,13 0,15 

Density (gm/cc) 0,91 0,7614 0,7698 0,7859 0,7940 

Angka Oktan (RON) 96,7 94,4 94,5 94,5 95,2 

(Sumber: menurut ETA Laboratory China pada Shamim, 2017) 

2.2.8 Reaksi Pembakaran 

Pembakaran secara kimia adalah persenyawaan dari unsur-unsur bahan bakar 

dengan zat asam yang kemudian menghasilkan panas dan disebut dengan heat 

energy (Supraptono, 2004: 35). Pembakaran yang dimaksud kali ini adalah 

pembakaran campuran bensin dan udara di dalam silinder yang dinyalakan oleh 

percikan bunga api dari busi. Dengan adanya pembakaran maka temperatur dan 

volume udara dalam ruang bakar naik sehingga menyebabkan torak terdorong dari 

TMA ke TMB sehingga menghasilkan tenaga. Pembakaran campuran bahan bakar 

dan udara dimulai dari sekitar bunga api busi yang menjalar ke seluruh penjuru 
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ruang bakar dan berlangsung secara cepat. Dapat dikatakan bahwa proses 

pembakaran di dalam motor bensin hampir terjadi pada volume konstan, dengan 

istilah lain pembakaran terjadi secara eksplosif (letupan, letusan, ledakan). Untuk 

itulah motor bensin sering disebut motor eksplosif. 

Proses pembakaran motor bensin terdapat dua kemungkinan yang terjadi 

yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran 

sempurna terjadi apabila unsur-unsur dalam bahan bakar terbakar semua, 

sedangkan pada pembakaran tidak sempurna terdapat unsur-unsur yang tidak 

terbakar dan sisa pembakaran tersebut dapat menimbulkan gas yang berbahaya 

bagi lingkungan. Menurut Supraptono, (2004:35), usaha yang dilakukan untuk 

mendapatkan pembakaran yang sempurna yaitu: 

1) Membuat ruang pembakaran sehingga tidak terdapat sudut-sudut mati yang 

disebut ruang rugi. 

2) Bahan bakar dalam silinder diusahakan dalam bentuk kabut yang sangat halus 

sehingga bahan bakar dapat kontak lebih sempurna dengan udara pembakaran. 

3) Campuran yang baik (homogen) antara bahan bakar dengan udara sehingga 

pembakaran dapat berlangsung dengan cepat. 

4) Jumlah udara lebih dari jumlah kebutuhan minimal sehingga setiap bahan 

bakar mendapat cukup udara untuk dapat membakar dalam waktu cepat. 

Tujuan dari pembakaran bahan bakar adalah untuk memperoleh energi yang 

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

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

penerangan dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap hasil pembakaran bahan bakar 
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akan didapatkan suatu bentuk energi yang lain yang dapat disesuaikan dengan 

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

Oleh karena sisa gas hasil pembakaran yang kurang sempurna akan dapat 

berpengaruh negatif dan membahayakan lingkungan. Sisa pembakaran ini 

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

terutama ditimbulkan oleh pembakaran pada motor bensin. 

2.2.9 Emisi Gas Buang 

Emisi gas buang merupakan polutan yang mengotori udara yang dihasilkan 

oleh gas buang kendaraan bermotor, kapal, pesawat terbang. Gas buang kendaraan 

yang dimaksud adalah gas sisa proses pembakaran yang dibuang ke udara bebas 

melalui saluran buang kendaraan. Biasanya emisi gas buang ini tidak terbakar 

sempurna dari sistem pembakaran karena kurangnya oksigen dalam proses 

pembakaran (Saputra, et al, 2017: 4).  

Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar dan udara yang 

dibakar di dalam mesin pembakaran dan mesin pembakaran luar. Dari hasil 

pembakaran campuran bahan bakar dan udara terdapat zat-zat berbahaya bagi 

lingkungan dan makhluk hidup. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam gas 

buang kendaraanya diantaranya (Ningrat et al, 2016: 61). 

1. Hidrokarbon (HC) terjadi karena bahan bakar belum terbakar tetapi sudah 

terbuang bersama gas buang akibat pembakaran kurang sempurna dan 

penguapan bahan bakar. Senyawa hidrokarbon (HC) dibedakan menjadi dua 

yaitu bahan bakar yang tidak terbakar sehingga keluar menjadi gas mentah, serta 

bahan bakar yang terpecah karena reaksi panas berubah gugus HC lain yang 



27 
 

 
 

keluar bersama gas buang. Senyawa HC akan berdampak terasa pedih di mata 

mengakibatkan tenggorokan sakit, penyakit paru-paru dan kanker. 

2. Karbon monoksida (CO) tercipta dari bahan bakar yang terbakar sebagian akibat 

pembakaran yang tidak sempurna ataupun karena campuran bahan bakar dan 

udara yang terlalu kaya (kurang udara). CO yang keluar dari sisa hasil 

pembakaran banyak dipengaruhi oleh perbandingan bahan bakar dan udara yang 

dihisap oleh mesin, untuk mengurangi CO perbandingan campuran harus dibuat 

kurus tetapi cara ini mempunyai efek samping yang lain yaitu NO mudah timbul 

dan tenaga yang dihasilkan menjadi berkurang. CO sangat berbahaya karena 

tidak berwarna maupun berbau mengakibatkan pusing dan mual. 

3. Nitrogen oksida (NOx) terjadi akibat suhu kerja yang tinggi. Sebenarnya udara 

yang digunakan untuk pembakaran mengandung unsur Nitrogen 80%. Senyawa 

HC, CO dan NOx merupakan gas buang kendaraan yang beracun sedangkan gas 

buang kendaraan sendiri umumnya terdiri dari gas yang tidak beracun seperti 

Nitrogen, Karbon dioksida, dan uap air. 

Tabel 2.3 Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor 

 
(Sumber: Peraturan Menteri Negara lingkungan hidup nomer 05 tahun 2006) 

Gas buang hasil pembakaran dari motor bakar merupakan sumber penyebab 

pencemaran udara. Hasil pembakaran bahan bakar (hidrokarbon) dengan udara O 

menghasilkan kalori sebagai daya untuk mesin itu sendiri, juga menghasilkan sisa-

sisa dari proses pembakaran yang berupa gas yang terdiri dari CO, H2O, N2 , OH, 
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NO yang dampaknya dapat kita rasakan. Unsur yang terkandung pada gas buang, 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Gas CO2  dan C akan menunjukkan 

warna gas yang hitam karena terlalu banyak karbon sebagai kemungkinan bahan 

bakar terbakar tidak sempurna yang terjadi pada saat penambahan kecepatan dan 

daya pada mesin kendaraan, (2) Untuk gas H2O dan H2  akan menyebabkan warna 

asap yang keputih-putihan karena pada bahan bakar mengandung air, dan (3) Gas 

asap yang banyak mengandung campuran H2O, H2 dan CH4 yang cukup besar 

dengan CO2 yang CO, dan C akan menunjukkan warna abu-abu, hal ini terbukti 

adanya oli yang ikut terbakar (Supraptono, 2004: 58). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Penurunan nilai kadar CO yang diperoleh, hal ini menunjukkan efek positif 

dengan semakin rendahnya kadar CO yang didapat karena rendahnya kadar CO 

menunjukkan semakin sempurnanya pembakaran yang terjadi mesin 

pembakaran. Kadar CO2 yang semakin meningkat dengan bertambahnya 

kecepatan putaran mesin dan semakin banyaknya campuran bahan bakar yang 

diberikan. Nilai HC cenderung semakin menurun karena pembakaran pada 

mesin motor berlangsung secara normal dan hal ini berdampak positif. 

Penambahan campuran minyak getah pinus kadar O2 juga menunjukkan hasil 

semakin rendah hal ini menandakan bahwa semakin rendah kadar O2 maka 

semakin baik pembakaran yang terjadi. 

2. Penambahan minyak getas pinus ke dalam pertalite mengakibatkan terjadinya 

penurunan konsumsi bahan bakar. Dengan penambahan minyak getah pinus 

konsumsi bahan bakar semakin sedikit karena berat jenis minyak getah pinus 

lebih kecil dari pada pertalite.  

5.2 Saran 

1. Perlu adanya pengujian untuk mengetahui karakteristik minyak getah pinus 

seperti: angka oktan, nilai kalor, dan titik nyala. 

2. Perlu adanya pengujian untuk mengetahui konsumsi bahan bakar yang 

sebenarnya sesuai dengan keadaan jalan yang ada di Indonesia.
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3. Pengetahuan tentang emisi gas buang bagi pengguna kendaraan bermotor agar 

dapat ikut berperan pada penerapan energi terbarukan.
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