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ABSTRAK 

M. Bagus Zaen W.H. 2020. Pengaruh Penggunaan Katalisator Broquet Dan Eco 

Racing Terhadap Performa Mesin Sepeda Motor 4 Langkah 110 CC. Dr. 

Hadromi, S.Pd., M.T. Pendidikan Teknik Otomotif. 

 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah kelangkaan 

BBM akibat meningkatnya jumlah penggunaan sepeda motor salah satunya 

dengan membuat kinerja mesin lebih efisien yaitu dengan menambahkan katalis 

dan zat aditif pada BBM yang dipakai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan Broquet dan Eco Racing terhadap performa mesin meliputi 

torsi dan daya pada motor tipe mesin 4 langkah berbahan bakar pertalite serta 

mengetahui keefektifan produk dalam meningkatkan performa mesin. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Pengujian dilakukan pada 

sepeda motor Honda BeAT FI 110 cc dengan 3 kelompok uji yakni pengujian 

dengan pertalite murni, pengujian dengan pertalite yang telah direndam Broquet 

tipe B1, dan pengujian dengan pertalite yang telah dicampur atau dilarutkan 1 

tablet Eco Racing jenis Eco Motor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan 

Broquet dan Eco Racing terhadap performa mesin sepeda motor 4 langkah 110 cc. 

Torsi dan daya pada awal putaran mesin 4500 rpm pengujian dengan Broquet dan 

Eco Racing mengalami kenaikan dan selanjutnya pada putaran mesin berikutnya 

berangsur mengalami penurunan. Penggunaan Broquet memiliki keefektifan yang 

lebih dalam meningkatkan performa mesin pada awal putaran mesin dibandingkan 

dengan Eco Racing. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat meneliti efek 

jangka panjang penggunaan serta kefektifannya dalam meminimalisir emisi gas 

buang. 

Kata kunci: Broquet, Eco Racing, Performa mesin sepeda motor.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, salah satu pengguna motor terbanyak di 

dunia adalah Indonesia. Mahalnya harga mobil ditambah semakin padatnya lalu 

lintas membuat kebanyakan orang memilih motor sebagai kendaraan pribadinya. 

Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah motor dari tahun ke tahun 

secara signifikan. Berdasarkan data sensus dari BPS (2020), kendaraan bermotor 

yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia adalah motor yang 

terhitung total sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan peningkatan sejumlah 

27.124.807 unit. Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dalam 

hal ini yakni kendaraan jenis sepeda motor secara terus-menerus dapat memicu 

terjadinya kelangkaan bahan bakar mengingat hingga kini cadangan minyak bumi 

di Indonesia semakin menipis. 

 Berdasarkan data dari KESDM (2019:2) dalam Indonesia Energy Outlook 

2019, produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan 

kecenderungan menurun, dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 

menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018. Banyak cara yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi masalah ini salah satunya yakni dengan 

membuat kinerja mesin lebih efisien agar pemanfaatan bahan bakar semakin 

efektif. Untuk membuat kinerja mesin menjadi lebih efisien sehingga pemanfaatan 

bahan bakar semakin efektif maka diperlukan kesempurnaan pembakaran di 

dalam mesin. Nilai oktan dari bahan bahan bakar merupakan salah satu parameter 
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untuk mengetahui kesempurnaan pembakaran di dalam mesin (Saputra, et al., 

2013:39). Menurut Saputra dan Hazwi (2016:241), salah satu cara untuk membuat 

kinerja mesin lebih efisien agar pemanfaatan bahan bakar semakin efektif yakni 

dengan menambahkan katalis pada bahan bakar. Katalis pada bahan bakar (fuel 

catalyst) yang sering digunakan di Indonesia diantaranya adalah Broquet, adapun 

produk serupa yang digunakan untuk meningkatkan RON (Research Octane 

Number) sehingga dapat meningkatkan kualitas BBM dan performa mesin yakni 

Eco Racing yang merupakan zat aditif bahan bakar herbal nabati. Menurut 

Saputra, et al., (2013:39) berbagai macam cara dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai oktan bahan bakar salah satunya yakni dengan menambahkan 

zat aditif pada bahan bakar sehingga kendaraan bermotor mempunyai kinerja 

mesin yang optimal dan irit bahan bakar. 

Broquet adalah katalisator berasal dari Inggris yang banyak dipakai oleh 

konsumen pada kendaraan bermotor di Indonesia sebagai penghemat BBM yang 

terbuat dari logam mulia antara lain Platinum, Titanium, Paladium, dan Rodium 

untuk meningkatkan proses reaksi pembakaran (Arijanto dan Nugroho, 2011:8). 

Menurut sumber yang menjadi distributor, penggunaan Broquet dapat menekan 

BBM hingga 15% dan menambah tenaga 10% karena menurutnya hal ini dapat 

terjadi karena 90% lebih dari bahan bakar terbakar ketika pembakaran di dalam 

mesin sehingga pembakaran yang terjadi bisa berlangsung lebih sempurna. 

Pembakaran yang lebih sempurna ini mengakibatkan emisi dapat berkurang 

sebesar 50-70% sehingga secara tidak langsung katalis ini ramah lingkungan 

karena dapat mengurangi dampak global warming dan polusi udara. Eco Racing 
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merupakan sebuah produk zat aditif pada bahan bakar yang berbentuk tablet yang 

berfungsi untuk melindungi mesin kendaraan dengan meningkatkan riset angka 

oktan BBM. Pada dasarnya, Eco Racing ini merupakan produk yang serupa 

dengan Broquet hanya saja berbeda produsen dan pengenalannya di masyarakat 

umum. Jika Eco Racing lebih dikenal sebagai produk aditif bahan bakar yang 

berfungsi sebagai penghemat BBM dan peningkat riset angka oktan sedangkan 

Broquet lebih dikenal sebagai katalis bahan bakar (fuel catalyst) yang berfungsi 

sebagai penyempurna proses pembakaran pada mesin berbahan bakar bensin 

maupun solar sehingga dapat meningkatkan performa kendaraan dan kualitas 

bahan bakar minyak (BBM). Menurut sumber yang menjadi distributor, 

penggunaan Eco Racing pada mesin bensin dapat meningkatkan 5-10 RON 

(Research Octane Number), mengurangi emisi gas CO dan abu knalpot, 

menghilangkan knocking, menghemat bahan bakar 30-50%, dan mengoptimalkan 

performa mesin. 

Dengan meninjau kondisi tersebut, penggunaan Broquet dan Eco Racing 

pada motor tentunya selain dapat menurunkan emisi gas buang sehingga polusi 

udara dapat diminimalisir tetapi juga dapat membuat kinerja mesin lebih efisien 

agar pemanfaatan bahan bakar semakin efektif. Tetapi masalahnya adalah 

informasi yang didapat sebagian besar berasal dari produsen ataupun distributor 

yang pastinya berkeinginan agar masyarakat yakin dan percaya sehingga 

produknya tersebut terjual dalam skala besar. Bertolak dari masalah tersebut, 

maka perlu diuji dan dianalisis seberapa besar perbandingan performa mesin 

kendaraan bermotor dalam hal ini pada jenis sepeda motor meliputi besarnya torsi 
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dan daya antara yang menggunakan katalisator Broquet dengan Eco Racing pada 

bahan bakar yang dipakai. Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Arijanto dan Nugroho (2011:8-12) yang meneliti tentang pengaruh 

penggunaan Broquet terhadap performa mesin meliputi daya, torsi dan konsumsi 

bahan bakar spesifik dengan menggunakan bahan bakar premium. Adapun yang 

membahas pengaruhnya terhadap performa mesin dan emisi gas buang seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Hazwi (2016:241-244) dengan 

menggunakan bahan bakar premium dan pertamax.  

Berdasarkan hasil observasi di beberapa SPBU dihasilkan ketersediaan 

bahan bakar premium yang sudah jarang dan survei peminatan dalam membeli 

bahan bakar dihasilkan ketertarikan untuk membeli bahan bakar pertamax yang 

kecil dikarenakan harga bahan bakar pertamax yang cukup mahal dibandingkan 

dengan bahan bakar jenis umum lainnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang 

telah dilakukan, penelitian pengaruh penggunaan katalisator Broquet dan Eco 

Racing pada sepeda motor berbahan bakar pertalite belum pernah dilakukan. Oleh 

sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

katalisator Broquet dan Eco Racing terhadap performa mesin pada sepeda motor 

tipe mesin 4 langkah berbahan bakar pertalite serta perbandingan hasil pengujian 

performa mesin dengan menggunakan katalisator Broquet dan Eco Racing 

sehingga diketahui produk yang lebih efektif dalam meningkatkan performa 

mesin. Untuk itu, dilakukan ipenelitian itentang ipengaruh ipenggunaan katalisator 

Broquet dan Eco iRacing pada mesin sepeda motor tipe 4 langkah berbahan bakar 

pertalite terhadap performa mesin. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah sepeda motor yang signifikan dari tahun ke tahun akibat 

mahalnya harga mobil sehingga membuat banyak orang memilih kendaraan 

roda dua sebagai kendaraan pribadinya. 

2. Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor dalam hal ini yakni 

kendaraan jenis sepeda motor secara terus-menerus dapat memicu terjadinya 

kelangkaan bahan bakar. 

3. Hingga kini cadangan minyak bumi di Indonesia semakin menipis. 

4. Kinerja mesin harus lebih efisien agar pemanfaatan bahan bakar semakin 

efektif. 

5. Dibutuhkan informasi seberapa besar pengaruh penggunaan produk yang 

serupa dengan katalisator Broquet yakni Eco Racing sebagai aditif bahan bakar 

terhadap performa mesin sepeda motor tipe 4 langkah. 

6. Dibutuhkan penelitian lanjutan tentang pengaruh penggunaan katalisator 

Broquet dan Eco Racing pada imesin isepeda imotor tipe 4 ilangkah iberbahan 

ibakar pertalite terhadap iperforma imesin serta perbandingan hasil ujinya 

sehingga diketahui produk yang lebih efektif dalam meningkatkan performa 

mesin. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penelitian berfungsi untuk mencari pengaruh penggunaan katalisator Broquet 

dan Eco Racing terhadap performa mesin yang meliputi torsi dan daya dengan 

cara direndamkan pada ibahan ibakar yang iberada idalam itangki. 

2. Penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil uji performa mesin sepeda 

motor menggunakan katalisator Broquet dengan Eco Racing sehingga produk 

yang lebih efektif dalam meningkatkan performa mesin dapat diketahui. 

3. Tipe motor yang digunakan mesin 4 langkah 1 silinder berkapasitas 110 cc. 

4. Bahan bakar dalam pengujian ini menggunakan pertalite RON (Research 

Octane Number) 90. 

5. Pengujian performa mesin yang diteliti meliputi torsi dan daya. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ni adalah: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan katalisator Broquet terhadap performa 

mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 

110 cc? 

2. Apakah ada pengaruh penggunaan Eco Racing terhadap performa mesin yang 

meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 110 cc? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan katalisator Broquet dengan Eco 

Racing terhadap performa mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda 

motor tipe mesin 4 langkah 110 cc? 
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1.5 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan katalisator Broquet terhadap performa 

mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 

110 cc. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan Eco Racing terhadap performa mesin yang 

meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 110 cc. 

3. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan katalisator Broquet dengan Eco 

Racing terhadap performa mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda 

motor tipe mesin 4 langkah 110 cc. 

1.6 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

A. Teoris 

1. Memberikan hasil berupa data torsi dan daya dari hasil pengujian performa 

mesin penggunaan katalisator Broquet dan Eco Racing sebagai referensi 

penelitian selanjutnya. 

2. Mengetahui penggunaan produk katalis bahan bakar (fuel catalyst) yakni 

katalisator Broquet dengan aditif bahan bakar yakni Eco Racing dapat 

mempengaruhi kualitas bahan bakar pertalite sehingga berpengaruh pada 

pembakaran dan performa mesin sepeda motor 4 langkah. 

3. Mengetahui keefektifan dari penggunaan kedua produk baik dari 

katalisator Broquet maupun Eco Racing dalam meningkatkan performa 

mesin sepeda motor 4 langkah. 
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B. Praktis 

1. Memberikan sumbangsih pengetahuan yang berkaitan teknologi katalis 

bahan bakar (fuel catalyst) dan aditif bahan bakar untuk meningkatkan 

performa mesin motor 4 stroke yang meliputi torsi dan daya. 

2. Memberikan alternatif atau cara untuk membuat kinerja mesin motor 4 

stroke lebih efisien dengan mempergunakan katalis bahan bakar dan aditif 

bahan bakar pada bahan bakar sehingga pemanfaatan bahan bakar semakin 

efektif. 

3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa penggunaan katalis 

bahan bakar (fuel catalyst) berupa katalisator Broquet dan aditif bahan 

bakar berupa Eco Racing pada BBM dapat berefek pada kualitas BBM 

tersebut dan berdampak pada prestasi mesin motor 4 stroke yang meliputi 

torsi dan daya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

Sumber referensi dalam penelitian ini merujuk pada berbagai penelitian 

yang relevan yang sudah dilakukan sebelumnya. Relevan menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) berarti kait-mengait, bersangkut-paut, dapat pula berarti 

berguna secara langsung. Itu berarti telaah dari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dimana data pada penelitian tersebut mempunyai kaitan ataupun 

sangkut-paut dengan topik penelitian yang diteliti saat ini. Namun dapat pula 

melakukan kajian dan menelaah dari penelitian-penelitian yang di dalamnya 

mempunyai data yang dapat berguna dalam pelaksanaan penelitian kali ini. 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Arijanto dan Nugroho (2011:8-12) 

dengan judul Pengaruh Penggunaan Broquet Pada Prestasi Mesin Sepeda Motor. 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Broquet 

pada mesin sepeda motor Honda CS-1 125 cc terhadap daya, torsi, konsumsi 

bahan bakar dan efisiensi. Dari hasil pengujian didapatkan torsi maksimal 

meningkat 18,8 % dari 11,44 Nm menjadi 13,60 Nm, setelah menggunakan 

Broquet. Demikian juga terjadi peningkatan daya pengereman maksimal 22 % 

dari 0,92 kW menjadi 1,14 kW, selain itu juga diperoleh penekanan BBM sebesar 

13 % yang semula 1,14 liter/jam menjadi lebih irit yaitu 1,01 liter/jam. Ditinjau 

dari performa mesin Broquet layak digunakan sebagai penekan BBM alternatif 

dan dari hasil uji emisi gas buang penggunaan Broquet pula lebih ramah 

lingkungan. 
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Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Aditya dan Arijanto (2012:1-7) 

dengan judul Pengujian Penggunaan Katalisator Broquet Terhadap Emisi Gas 

Buang Mesin Sepeda Motor 4 Langkah. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui perbedaan pada bahan bakar premium tanpa menggunakan Broquet 

dan dengan menggunakan Broquet ditinjau dari emisi gas buang. Pada penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan Broquet mempengaruhi kadar 

emisi gas buang, yakni pada CO dan HC. Penurunan kadar CO terbesar pada 

putaran mesin i8000 rpm sebesar 36,36 % dan penurunan kadar HC terbesar pada 

putaran mesin 7000 rpm sebesar 22,22 %. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Saputra dan Hazwi (2016:241-

244) dengan judul Kajian Eksperimental Penggunaan Katalisator Broquet 

Terhadap Performansi Mesin Otto Berkapasitas 113 CC. Pada penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui performansi mesin dengan bahan bakar yang 

direndam Broquet meliputi torsi, daya, konsumsi bahan bakar spesifik dan emisi 

gas buang. Pada penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dengan bahan 

bakar premium yang direndam Broquet terjadi peningkatan nilai torsi sebesar 5%, 

daya naik sebesar 5,2%, dan SFC (Specific Fuel Consumption) turun sebesar 12% 

serta terjadi penurunan nilai CO 30 %, HC 11 % dan nilai CO2 meningkat 38 %. 

Pada bahan bakar pertamax yang direndam broquet juga terjadi peningkatan nilai 

torsi sebesar 1%, daya naik sebesar 1%, dan SFC (Specific Fuel Consumption) 

turun sebesar 3% serta terjadi penurunan emisi gas buang yaitu penurunan nilai 

CO 10%, HC 19% dan nilai CO2 meningkat 9%. 
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Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Suryadi, et al., (2016:1-4) 

dengan judul Pengaruh Penggunaan Katalisator Broquet Di Dalam Tangki Bahan 

Bakar Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Sepeda Motor Honda Revo. Pada 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui rata-rata konsumsi bahan bakar 

terendah untuk sepeda motor yang tidak menggunakan Broquet maupun yang 

menggunakan Broquet. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa rata-rata 

konsumsi bahan bakar tertinggi pada sepeda motor yang tidak menggunakan 

Broquet maupun yang menggunakan Broquet yaitu pada rpm 3000 dengan 

konsumsi bahan bakar sebesar 0,264 L/jam untuk yang tidak menggunakan 

Broquet dan 0,276 L/jam untuk yang menggunakan Broquet. Rata-rata konsumsi 

bahan bakar terendah untuk sepeda motor yang tidak menggunakan Broquet 

maupun yang menggunakan Broquet yaitu pada rpm 1500, dimana konsumsi tidak 

menggunakan Broquet yaitu sebesar 0,148 L/jam sedangkan menggunakan 

Broquet yaitu sebesar 0,152 L/jam. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Saputra, et al., (2013:39-47) 

dengan judul Pengaruh Penggunaan Zat Aditif Alami Pada Bensin Terhadap 

Prestasi Sepeda Motor 4-Langkah. Pada pengujian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan zat aditif alami pada bahan bakar premium 

terhadap prestasi sepeda motor 4 langkah. Pada penelitan ini menghasilkan bahwa 

pada pengujian konsumsi bahan bakar dengan jarak tempuh i10 km dapat 

diketahui bahwa konsentrasi 1:6 merupakan konsentrasi yang terbaik yaitu dapat 

menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar i23,31% (136,000 ml), dibandingkan 

dengan bensin tanpa zat aditif alami (177,333 ml). Pengujian konsumsi bahan 
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bakar stationer pada i1.000 rpm selama i5 menit didapat prestasi terbaik pada 

konsentrasi i1:8 yaitu sebesar i33,91% (12,667 ml) sedangkan pada stationer 3.000 

rpm prestasi terbaik didapat pada konsentrasi i1:10 yaitu i30,71% (14.334 ml). 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Najamudin (2018:6-13) dengan 

judul Analisa Pengaruh Penambahan Zat Aditif Alami Pada Bensin Terhadap 

Emisi Gas Buang Untuk Sepeda Motor i4 Langkah. Pada penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan zat aditif Naphthalene pada 

bahan bakar premium terhadap emisi gas buang pada mesin sepeda motor i4 

langkah. Pada penelitan ini menghasilkan bahwa penurunan senyawa emisi gas 

buang yang signifikan terjadi pada kadar CO yang dihasilkan oleh bensin yang 

telah dicampur zat aditif konsentrasi (0.2 g :100 ml) pada putaran i1.000 rpm 

adalah i0.60% dengan penurunan sebesar i0.09%. Nilai penurunan yang terjadi 

pada putaran 1.000 rpm pembakaran menjadi lebih baik karena panas yang 

dihasilkan lebih stabil. 

Berdasarkan dari penelitian-penelitian diatas, penelitian ini memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni memiliki tema yang 

sama tentang pengujian performa mesin, disamping itu pula dalam penelitian ini 

memiliki perbedaan yang spesifik yakni penggunaan bahan bakar pertalite RON 

90 sebagai variabel kontrolnya. Berdasarkan hasil observasi di beberapa SPBU 

dihasilkan ketersediaan bahan bakar premium yang sudah jarang dan survei 

peminatan dalam membeli bahan bakar dihasilkan ketertarikan untuk membeli 
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bahan bakar pertamax yang sangat kecil dikarenakan harga bahan bakar pertamax 

yang cukup mahal dibandingkan dengan bahan bakar jenis umum lainnya. 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian 

pengaruh penggunaan katalisator Broquet dan Eco Racing pada sepeda motor 

berbahan bakar pertalite belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, pengujian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui efek ipenggunaan katalisator Broquet terhadap 

performa mesin pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah berbahan bakar pertalite 

serta perbandingan hasil pengujian performa mesin dengan menggunakan 

katalisator Broquet dan Eco Racing sehingga diketahui produk yang lebih efektif 

dalam meningkatkan performa mesin. Untuk itu, dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan katalisator Broquet dan Eco Racing pada mesin sepeda 

motor tipe 4 langkah berbahan bakar pertalite terhadap performa mesin. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Motor Bakar 

Motor bakar merupakan mesin yang menggunakan energi panas atau 

thermal yang diperoleh dengan pembakaran gas dalam suatu ruang bakar 

kemudian diubah menjadi energi mekanis. Energi mekanik ini jika 

diproyeksikan pada suatu mesin menghasilkan aksi translasi torak lalu 

dilanjutkan batang torak menjadi aksi putaran poros engkol lalu diteruskan ke 

sistem transmisi. Menurut Arismunandar (2005:1) dalam bukunya yang 

berjudul Penggerak Mula Motor Bakar Torak Edisi Kelima menyebutkan 

bahwa ditinjau dari cara memperoleh energi termal mesin kalor dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu motor bakar pembakaran luar artinya 

pembakaran dilakukan di luar mesin yang mana gas hasil pembakaran 

menghasilkan energi termal lalu dipindahkan ke fluida kerja mesin melalui 

beberapa dinding pemisah dan motor bakar pembakaran dalam artinya 

pembakaran dilakukan di dalam mesin itu sendiri, sehingga gas hasil 

pembakaran sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. 

2.2.2 Prinsip Kerja Mesin Sepeda Motor 

Pada mesin otto disebut juga dengan siklus volume konstan, 

pembakaran terjadi pada saat volume konstan dimana dalam satu siklus ini 

untuk menghasilkan tenaga gerak pada mesin bensin dilakukan beberapa 

proses yang dimulai dari gas dihisap ke dalam silinder, dikompresikan, 

dibakar, mengalami kerja lalu gas hasil pembakaran dibuang ke luar silinder 

(Basyirun, et al., 2008:15). 
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2.2.3.1 Mesin 4 Langkah 

Motor bakar 4 langkah setiap 1 siklus kerja memerlukan 4 kali 

langkah torak atau dua kali putaran poros engkol. Ada satu langkah 

tenaga dengan dua putaran poros engkol. Motor bakar yang bekerja 

dengan siklus lengkap tersebut diklasifikasikan masuk golongan motor 

i4 langkah. Motor i4 langkah memiliki 4 gerakan torak yaitu: 

1. Langkah Hisap 

Katup hisap terbuka sedangkan katup buang tertutup. 

Melalui katup hisap, akibat tekanannya turun maka gas iterhisap 

imasuk ike idalam silinder. 

2. Langkah Pemampatan 

Torak bergerak kembali ke TMA setelah mencapai TMB. 

Posisi kedua katup baik katup hisap maupun katup buang dalam 

ikeadaan itertutup. Gas yang terhisap tadi kini terkurung di dalam 

silinder dan dimampatkan oleh torak yang bergerak ke TMA. 

Volume gas itu menjadi kecil dan karena itu tekanan dan 

temperaturnya naik sehingga gas itu mudah sekali untuk terbakar. 

3. Langkah Usaha 

Pada saat torak hampir mencapai TMA gas itu dinyalakan, 

terjadilah proses pembakaran sehingga tekanan dan temperaturnya 

inaik. Sementara itu torak masih bergerak menuju TMA, sehingga 

volume ruang bakar menjadi semakin kecil sehingga tekanan dan 

temperatur gas di dalam silinder menjadi semakin tinggi. Akhirnya 
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torak mencapai TMA dan gas pembakaran mampu mendorong 

torak untuk bergerak kembali dari TMA ke TMB. Posisi kedua 

katup baik katup hisap maupun katup buang tetap dalam keadaan 

tertutup. Volume gas pembakaran di dalam silinder bertambah 

besar dan tekanannya menjadi turun. 

4. Langkah Buang 

Torak telah mencapai TMB, posisi katup buang terbuka 

sedangkan katup hisap tetap tertutup. Torak bergerak kembali ke 

TMA mendorong gas hasil pembakaran keluar dari dalam silinder 

melalui saluran buang. 

 

Gambar 2.1 Proses Kerja Mesin 4 Langkah 

(Basyirun, et al., 2008:12) 
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2.2.3 Bahan Bakar 

Fan, et al., (2020:1) penghematan energi dan perlindungan lingkungan 

adalah kekuatan pendorong utama untuk mengembangkan mesin pembakaran 

internal dengan efisiensi termal yang lebih tinggi dan emisi yang lebih rendah 

dimana diketahui bahwa rasio kompresi tinggi bersama dengan bahan bakar 

teroksigenasi, lean burn, resirkulasi gas buang dingin, dan co-optima mesin-

bahan bakar adalah metode yang diterima dengan baik untuk mencapai tujuan 

tersebut. Menurut Supraptono (2004:5), bahan bakar adalah bahan-bahan 

yang digunakan dalam proses pembakaran yang bertujuan untuk memperoleh 

energi yang disebut dengan energi panas (heat energy). Bahan bakar pada 

umumnya merupakan suatu senyawa yang mengandung unsur hidrokarbon. 

Hampir semua jenis bahan bakar yang beredar di pasaran berasal dari minyak 

bumi beserta turunannya yang kemudian diolah menjadi berbagai macam dan 

jenis bahan bakar. Bahan itu sendiri sangat diperlukan dalam proses 

pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Bahan bakar yang digunakan motor 

bakar harus memenuhi kriteria sifat fisik dan sifat kimia, antara lain: 

1. Nilai bakar bahan bakar itu sendiri 

2. Densitas energi yang tinggi 

3. Tidak beracun 

4. Stabilitas panas 

5. Rendah polusi 

6. Mudah dipakai dan disimpan 
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Sedangkan sifat alamiah dari bahan bakar itu sendiri antara lain: 

a. Volatility (Penguapan) adalah kemampuan menguap dari bahan bakar pada 

temperatur tertentu dalam proses destilasi. 

b. Titik nyala adalah temperatur tertentu dimana bahan bakar dapat terbakar 

dengan sendirinya tanpa bantuan percikan api. 

c. Gravitasi spesifik, merupakan perbandingan berat jenis bahan bakar 

terhadap acuan tertentu (terhadap berat jenis udara ataupun air). 

d. Nilai bakar, merupakan jumlah energi yang terkandung dalam bahan 

bakar. 

Menurut Liu, et al., (2017:1) dibandingkan dengan sifat fisikokimia dari 

bensin, bahan bakar berat menunjukkan volatilitas yang lebih rendah, viskositas 

yang lebih tinggi, dan penguapan yang lebih rendah sehingga sulit untuk memulai 

mesin bahan bakar berat yang dilengkapi dengan karburator atau sistem injeksi 

port tanpa pemanasan awal tambahan atau bantuan pembakaran, yang 

membutuhkan sumber energi tambahan. 

Menurut Supraptono (2004:5), bahan bakar yang digunakan dalam 

motor bakar dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi 3 golongan, yaitu 

gas, cair, dan padat. Bahan bakar gas pada saat ini biasanya berasal dari gas 

alam, sedangkan bahan bakar cair berasal dari hasil penyulingan minyak bumi 

dan bahan bakar padat biasanya berupa batu bara. Adapun kriteria utama 

yang harus dipenuhi bahan bakar yang akan digunakan dalam motor bakar 

adalah sebagai berikut: 
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a. Proses pembakaran bahan bakar dalam silinder harus secepat 

mungkin dan panas yang dihasilkan harus tinggi. 

b. Bahan bakar harus tidak meninggalkan endapan setelah proses 

pembakaran, karena akan merusak dinding silinder. 

c. Gas sisa pembakaran harus tidak berbahaya pada saat dilepaskan ke 

atmosfer. 

2.2.3.1 Pertalite 

Bahan bakar pertalite adalah bahan bakar minyak terbaru dari Pertamina 

dengan RON 90 yang direkomendasikan untuk kendaraan dengan kompresi 9:1 

sampai 10:1 dan khususnya untuk kendaraan yang telah menggunakan sistem EFI 

(Electronic Fuel njection) dan catalytic converter yang diharapkan dapat 

membuat pembakaran pada mesin kendaraan lebih baik dibandingkan dengan 

premium dengan RON 88 (Pigome, et al., 2019:3). Menurut Singh, et al., 

(2018:349) knock engine selalu menjadi hambatan yang signifikan dalam 

meningkatkan efisiensi mesin spark gnition dimana hambatan dari bahan bakar 

untuk terbakar adalah dari kuantitas oleh dua nomor oktan yakni RON dan MON. 

Menurut Vallinayagam, et al., (2017:1087) bahan bakar yang tinggi RON adalah 

manfaat resmi untuk operasi di rasio kompresi yang tinggi dan mendorong mesin 

SI (spark ignition). Bahan bakar pertalite diluncurkan oleh Pertamina untuk 

memenuhi syarat Keputusan Dirjen Migas No.0486.K/10/DJM.S/2017 tentang 

spesifikasi BBM dengan RON 90. 
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Tabel 2.1 Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 90 

No Karakteristik Satuan 
Batasan Metode Uji 

 

Min. Maks. ASTMLain 
 

   
 

1 Bilangan Oktan     
 

 Angka Oktan Riset (RON)  90,0  D 2699 
 

2 Stabilitas Oksidasi menit 360 - D 525 
 

3 Kandungan sulfur % m/m - 0,05 D 2622 
 

     Atau  D 
 

     

4294 

Atau  D 

5453 
 

     Atau  D 
 

     7039 
 

4 Kandungan Timbal (Pb) g/l Injeksi D 3237 

atau D 

5059 

 

   
timbal tidak  

    
 

   diizinkan; 
 

   Dilaporkan 
 

5 Kandungan Logam mg/l Tidak  
 

D 3831 UOP 391 

 (mangan, besi)  terdeteksi 
 

           atau D 

5158  

 

6 Kandungan Oksigen % m/m - 2,7 
 

D 4815 atau 

D 6839 atau 

D 5599 

 

7 Kandungan Olefin % v/v   
 

D 1319 atau 

D 6839 atau 

D 6730 

 

8 Kandungan Aromatik % v/v 

dilapork

an  
 

D 1319 atau 

D 6839 atau 

D 6730 atau 

D 5580 

 

9 Kandungan Benzena % v/v   
 

D 5580 atau 

D 6839 atau 

D 6730 atau 

D 3606 

 

10 Distilasi: 
0C 

  
 

D 86 

 

 10% vol. penguapan - 74 
 

 50% vol. penguapan 0C 77 125 
 

 90% vol. penguapan 0C - 180 
 

 Titik didih akhir 0C - 215 
 

 Residu % vol - 2,0 
 

11 Sedimen mg/l - 1 
 

D 5452  

12 Unwashed gum mg/100ml - 70 
 

D 381  

13 Washed gum mg/100ml - 5 
 

D 381  

14 Tekanan Uap kPa 45 69 
 

D 5191 atau 

D 323 
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15 Berat jenis (pada suhu 150C) kg/m
3

 715 770 
 

D 4052 atau 

D 1298 

 

16 Korosi bilah tembaga  

Kelas 

1b  
 

D 130 

 

17 Sulfur merkaptan % m/m - 0,002 
 

D 3227  

18 Penampilan visual  Jernih dan 
 

 

   terang  
 

 

19 Bau  Dapat  
 

   dipasarkan 
 

 

20 Warna  Hijau 
 

(KESDM, 2017:5) 

 

Pembakaran pertalite lebih baik dibandingkan dengan premium pada 

mesin kendaraan. Menurut Purponegoro (2015) dalam (Pigome, et al., 2019:3) 

adapun keunggulan pertalite yaitu: 

a. Durability, pertalite dikategorikan sebagai bahan bakar kendaraan yang 

memenuhi syarat dasar durability atau ketahanan, dimana bahan bakar ini 

tidak akan menimbulkan gangguan serta kerusakan mesin. 

b. Fuel economy, kesesuaian oktan 90 pada pertalite dengan perbandingan 

kompresi kendaraan yang beroperasi sesuai dengan rancangannya. 

Perbandingan Air Fuel Ratio (AFR) yang lebih tinggi dengan konsumsi 

bahan bakar menjadikan kinerja mesin lebih optimal dan efisien untuk 

menempuh jarak yang lebih jauh. 

c. Performance, kesesuaian angka oktan pertalite dan aditif yang 

dikandungnya dengan spesifikasi mesin akan menghasilkan performa 

mesin yang lebih baik dibandingkan ketika menggunakan oktan 88. 

Hasilnya adalah torsi mesin lebih tinggi dan kecepatan meningkat. 
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2.2.4 Persamaan Reaksi Pembakaran 

Persamaan reaksi pembakaran teoritis antara hidrokarbon dengan 

udara adalah sebagai berikut: 

CnHm + (n + m/4)(O2 + 3,76 N2) → nCO2 + m/2 H2O + 3,76 (n + m/4)N2 

Persamaan diatas menyatakan perbandingan stoikiometris dari udara-

bahan bakar yang tersedia cukup oksigen untuk mengubah seluruh bahan 

bakar menjadi produk yang bereaksi sempurna AFR stoikiometris tergantung 

komposisi kimia bahan bakar. 

Bahan bakar yang digunakan pada mesin yang di uji adalah bensin 

jenis pertalite. Rumus kimia bensin adalah C8H18. Reaksi pembakaran bensin 

adalah sama dengan persamaan reaksi pembakaran teoritis antara hidrokarbon 

dengan udara, hal ini disebabkan karena bensin merupakan senyawa dari 

hidrokarbon. Adapun persamaan adalah sebagai berikut: 

C8H18  + x O2  + x (3,76) N2  → a CO2  + b H2O  + x (3,76) N2  ....... (2-1) 

Angka 3,76 adalah harga perbandingan nitrogen dan oksigen di udara. 

Berdasarkan kesetimbangan reaksi, harga x, a, dan b dapat dihitung, hasilnya 

adalah: 

x = 12,5, a = 8, b = 9; sehingga reaksi tersebut secara lengkap adalah: 

iC8H18  + 12,5 O2  + 12,5 (3,76) N2  → 8 CO2  + 9 H2O + 47 N2  .......  (2-2) 

Bila reaksi yang terjadi seperti di atas, maka reaksi pembakarannya 

disebut proses pembakaran stoikiometris dimana semua atom oksigen 
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bereaksi sempurna dengan bahan bakar. Komposisi produk hasil pembakaran 

akan berbeda untuk campuran udara-bahan bakar kaya dengan campuran 

udara bakar miskin dan nilai AFR stoikiometris tergantung komposisi bahan 

bakar, oleh karena itu parameter yang dipakai untuk menyatakan komposisi 

campuran yaitu rasio antara AFR aktual atau sebenarnya terhadap AFR 

stoikoimetris yang disebut AFR relatif (α). Menurut Nababan, et al., 

(2013:252) koefisien kelebihan udara dengan simbol α merupakan koefisien 

yang digunakan untuk menyatakan apakah banyaknya udara yang digunakan 

sesuai dengan harga stokiometrinya. Campuran dianggap stokiometri jika α = 

1, campuran kaya bila α < 1, dan campuran miskin bila α > 1. 

Dalam motor bakar AFR dapat dihitung dari analisa gas buang. Dari 

analisa persentase gas yang meliputi CO2, O2, dan N2 sedangkan H2O 

terkondensasi sehingga tidak ada dalam analisa volumetrik. Sedangkan AFR 

aktual dihitung dengan mengukur kebutuhan udara dan bahan bakar yang 

dirumuskan: 

AFRAktual = mUdara / mBahan Bakar  (2-3) 

Apabila reaksi pembakaran tersebut berlangsung pada temperatur 

yang rendah, maka nitrogen dalam udara tidak akan ikut teroksidasi sehingga 

tidak akan terbentuk produk berupa oksida nitrogen. Pada reaksi pembakaran 

komposisi carnpuran udara-bahan bakar sangat menentukan komposisi 

produk hasil pembakaran. Bila jumlah udara dalam campuran kurang dari 

yang dibutuhkan, maka karbon yang ada tidak akan terbakar seluruhnya 
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menjadi CO2, tetapi akan terjadi reaksi yang menghasilkan CO menurut 

reaksi berikut: 

Cn + ipHm + (n + m/4 + p/2)(O2 + 3,76 N2) → n CO2 + m/2 H2O + p CO + 

3,76 (n + m/4 + p/2)N2 (2-4) 

Untuk reaksi pembakaran aktual diusahakan untuk mencegah 

terbentuknya CO, karena gas tersebut bersifat racun. Untuk itu udara 

pembakar diusahakan sedikit melebihi standar, sehingga karbon akan terbakar 

menjadi CO, tetapi akan terdapat sisa O2, pada produk hasil pembakaran 

menurut reaksi: 

Cn Hm + (n + m/4 + p)(O2 + 3,76 N2) → n CO2 + m/2 H2O + m CO + 3,76 (n 

+ m/4 + p)N2 (2-5) 

2.2.5 Katalis 

Katalis adalah suatu zat pemercepat laju reaksi reaksi pada suhu 

tertentu dengan tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu 

sendiri (Aditya dan Arijanto, 2012:2). Menurut Mitchell, et al., (1991) dalam 

Jones (1997:189), katalitik dapat membantu pengapian atau oksidasi 

campuran bahan bakar/udara dalam keadaan sulit seperti bahan bakar yang 

tidak bisa dinyalakan, campuran kurus (Rychter, et al., 1981) dalam Jones 

(1997:189), atau bahan bakar yang tidak terbakar terperangkap dalam celah 

dinding silinder-silinder (Hu dan Ladommatos, 1995) dalam Jones (1997:189). 

Menurut Achmad dan Hiskia (1992) dalam Aditya dan Arijanto (2012:2), 

suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun 
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produk yang memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau 

memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang 

dipicunya terhadap pereaksi, menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi 

aktivasi yang lebih rendah dan dapat mengurangi energi yang dibutuhkan 

untuk berlangsungnya reaksi. 

2.2.6 Zat Aditif 

Menurut Najamudin (2018:8), zat aditif merupakan bahan yang 

ditambahkan pada bahan bakar kendaraan bermotor, baik mesin bensin 

maupun mesin diesel yang digunakan untuk memberikan peningkatan sifat 

dasar tertentu yang telah dimilikinya seperti aditif anti knocking untuk bahan 

bakar mesin bensin sehingga angka oktan bisa ditingkatkan dengan 

menambahkan zat aditif pada bensin. 

Menurut Saputra, et al., (2013:39) zat aditif dibedakan menjadi dua 

yaitu zat aditif sintetik atau buatan dan zat aditif alami. 

Menurut Sitorus (2009:1-2), zat aditif merupakan bahan yang 

ditambahkan pada bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk mesin bensin 

maupun mesin diesel yang digunakan untuk meningkatkan performansi mesin 

mulai dari durabilitas, akselerasi sampai tenaga mesin. 

2.2.7 Broquet 

Broquet adalah katalisator berasal dari nggris yang banyak dipakai 

oleh konsumen pada kendaraan bermotor di ndonesia sebagai penghemat 

BBM yang terbuat dari logam mulia antara lain Platinum, Titanium, 

Paladium, dan Rodium untuk meningkatkan proses reaksi pembakaran, 
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namun senyawa kimia yang berada di dalam Broquet sendiri tidak mengalami 

perubahan (Arijanto dan Nugroho, 2011:8). Dengan demikian, karakter dan 

fungsi alat ini tidak akan berubah seiring dengan perubahan sifat bahan bakar 

yang diuraikannya. 

 
Gambar 2.2 Broquet 

(Arijanto dan Nugroho, 2011:8) 

Broquet yang digunakan pada pengujian ini adalah seperti yang 

terlihat pada gambar 2.2 dikenal dengan jenis B1 yakni untuk kendaraan 

sepeda motor 110 cc kebawah dimana cara pemakainnya dicelupkan di dalam 

tangki. Menurut Saputra dan Hazwi (2016:242), cara kerja dari Broquet yaitu 

menguraikan secara sempurna ion-ion di dalam premium dalam proses 

pembakaran yang diawali logam mulia yang berbentuk pellet dan dibungkus 

kawat baja seperti jala itu terdapat pori-pori yang berfungsi untuk menyerap 

molekul kimia di dalam premium yaitu Hydro dan Carbon yang mempunyai 

katan kurang stabil dan kemudian menguraikannya (memutus dan 

menyambung) ikatan tersebut secara sempurna sehingga hasilnya tidak hanya 

performa kerja mesin menjadi sempurna akibat proses pembakaran yang 

terjadi dengan sempurna, tetapi juga menghemat konsumsi bahan bakar 

karena struktur Carbon dan Hydrogen di dalam premium distabilkan sehingga 
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dihasilkan struktur kimia baru yang sifatnya mirip dengan bensin beroktan 

tinggi seperti pertamax dan pertamax plus. 

Menurut Aditya dan Arijanto (2012:3), urutan pemutusan dan 

penyambungan katan kimia dari bensin sebagai cara kerja dari Broquet adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan bakar bensin dengan oktan 88 diserap melaui pori-pori Broquet, 

sebagian heptana yang tidak memiliki ikatan yang tidak stabil diputus 

menjadi CH2 dan H2. 

2. Senyawa-senyawa CH2 tersebut kemudian disambung dengan sebagian 

senyawa heptana (C7H16) sehingga terbentuk lebih banyak senyawa oktana 

(C8H18) yang mengakibatkan meningkatnya nilai oktan bensin, sedangkan 

H2 tetap menjadi sebuah senyawa yang ikut terbakar dalam ruang bakar 

sehingga nilai kalor bahan bakar meningkat. 

 

Gambar 2.3 Cara Kerja Broquet Pada Bahan Bakar Bensin 

(Arijanto dan Nugroho, 2011:8) 

 

Sehingga dapat dijadikan suatu reaksi persamaan reaksi penggunaan 

Broquet (Saputra dan Hazwi, 2016:242): 
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88C8H18 (iso-oktana) + 12C7H16 (heptana) + Katalis (Broquet) → i95C8H18 (iso-

oktana) + 4C7H16 (heptana) + H2 + Katalis (Broquet) 

Tidak seperti zat aditif bahan bakar, Broquet tidak menambahkan 

apapun kedalam bahan bakar sehingga otomatis dapat dipakai pada rasio 

kompresi mesin berapapun angkanya sesuai dengan sifat dari Broquet itu 

sendiri yakni tidak larut dan tidak diserap oleh bahan bakar yang intinya 

Broquet tidak berubah dimana secara sederhana hanya menciptakan reaksi 

molekuler pada bahan bakar sehingga memberikan peningkatan tenaga pada 

mesin dan kerja yang tetap stabil pada tiap tangki bahan bakar (Saputra dan 

Hazwi, 2016:242). 

Tabel 2.2 Sifat fisis zat penyusun Broquet 
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Menurut sumber yang menjadi distributor, dari hasil penggunaan alat 

itu yang selama ini dirasakan oleh konsumennya adalah bahan bakar bisa 

dihemat hingga 15,2%. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena selama ini, 

tanpa Broquet dalam proses pembakaran di mesin, dari bahan bakar yang 

dikonsumsi hanya 70% yang terbakar. Sisanya, 30% terbuang. Tetapi dengan 

alat ini, yang terbakar hingga 90% lebih. Sementara itu, tenaga bertambah 5-

10% karena pembakaran yang terjadi bisa berlangsung secara sempurna. 

Dengan kesempurnaan proses pembakaraniitu, maka emisi pun berkurang 50-

70% sehingga alat tersebut ramah lingkungan karena bisa mengurangi 

dampak pemanasan global. Produk tersebut diklaim oleh produsennya mampu 

bekerja secara efektif hingga jarak 40.000 kilometer atau 2 tahun masa 

pemakaian. Hal itu bisa terjadi, karena karakter dari logam mulia bahan 

Broquet yang tidak mudah terurai atau berubah saat bekerja. 

Menurut Rochani, et al., (2013:64) menyebutkan bahwa teknologi seperti 

itu disebut Carbon Flo yang dimasukkan kedalam bahan bakar sebelum 

memasuki mesin. Katalis ini memiliki kelebihan seperti yang ditunjukkan oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Enviromental Protection Agency (EPA) 

dalam Rochani, et al., (2013:64) bahwa peneliti menempatkan katalis di depan 

pipa bahan bakar di dekat njektor bahan bakar atau karburator dan direndam 

dalam tangki bahan bakar yang hasilnya menunjukkan bahwa katalis 

meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pembakaran serta mengurangi 

polutan yang dikeluarkan yang biasanya berasal dari pembakaran yang tidak 

sempurna. Reaksi katalitik menunjukkan bahwa ketika bahan bakar melewati 
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katalis, itu akan mengubah struktur molekul bahan bakar dan dihasilkan tenaga 

yang lebih baik dibuktikan dari uji laboratorium serta jalan bahwa katalis 

mengurangi pembentukkan karbon mesin sehingga performa mesin dapat 

meningkat dan mengurangi biaya perawatan. 

2.2.8 Eco Racing 

Alptekin (2017) dalam Permatasari dan Rahmadian (2017:179), ada 

beberapa zat aditif yang bisa ditambahkan ke dalam bahan bakar, dimana 

mempunyai fungsi yaitu meningkatkan kinerja dari mesin kendaraan. Eco 

Racing merupakan sebuah produk zat aditif pada bahan bakar yang berbentuk 

tablet yang berfungsi untuk melindungi mesin kendaraan dengan 

meningkatkan riset angka oktan BBM, menekan penggunaan bahan bakar 

BBM serta menghilangkan polusi CO hingga 0%. Eco Racing mampu 

menjadi fuel booster, yang dimana sebagai aditif aktif berbahan dasar asli 

organik yang membantu meningkatkan sebuah octane atau pula cetane dari 

bahan bakar. Sukandar (2018) dari sumber medium.com, adapun ikadungan 

dari Eco Racing antara lain: 

1. Detergent Chemical Organic Function yang memiliki fungsi untuk 

meyempurnakan pembakaran dan mempertahankam mesin tetap prima. 

2. Corrosion inhibitor yang memiliki fungsi untuk mencegah korosi/karat 

pada saluran bensin dan mesin pembakaran, serta membuang sisa karat 

karena penggunaan BBM yang salah seperti premium pada motor dengan 

kompresi diatas 9.1 (jenis injection dan matic). 
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3. De Emulsion yang memiliki fungsi untuk memisahkan zat murni bahan 

bakar dengan emulsi pengotor seperti air hujan sehingga tidak berpengaruh 

pada proses pembakaran. 

 

 
Gambar 2.4 Eco Racing 

2.2.9 Performa Mesin 

 Nursofyan dan Fajar (2015:220), desain mesin pembakaran dalam 

(internal combustion engine) merupakan suatu kompromi yang rumit antara 

performa mesin, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang dimana dari 

ketiga faktor tersebut saling terkait dan tidak dapat secara bersamaan 

mendapatkan kondisi yang optimal. Sehingga yang dapat dilakukan adalah 

mengoptimalkan salah satu dari ketiga parameter tanpa merugikan secara 

signifikan parameter yang lain (Meyer, 2007) dalam (Nursofyan dan Fajar, 

2015:220). Untuk mendapatkan kondisi tertentu, diperlukan sebuah sistem 

pengujian mesin skala laboratorium yang biasa disebut engine test bench. 
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2.2.9.1 Torsi dan Daya 

Torsi merupakan ukuran kemampuan mesin untuk melakukan 

kerja, jadi torsi dapat dikatakan sebagai energi (Basyirun, et al., 

2008:23). Menurut Arends dan Berenschot (1980:21), bahwa torsi atau 

momen putar merupakan gaya (F) yang bekerja pada tuas sepanjang r 

meter yang diikatkan pada ujung poros engkol pada roda penerus. 

Menurut Heywood (1988:46), torsi merupakan ukuran dalam suatu 

mesin untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun secara teoritis, rumus 

yang digunakan untuk menghitung torsi yakni: 

𝑇 = 𝐹 × 𝑏   (𝑁𝑚) 

𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛: 

𝑇 = 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖 (𝑁𝑚) 

𝐹 = 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟 (𝑁) 

𝑏 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖 (𝑚) 

Sedangkan daya merupakan jumlah energi yang dihasilkan 

mesin setiap waktunya (Basyirun, et al., 2008:24). Menurut Arends dan 

Berenschot (1980:18), bahwa yang dimaksud dengan daya motor adalah 

besarnya kerja motor selama waktu tertentu. Menurut Heywood 

(1988:46), daya mesin adalah jumlah energi yang dihasilkan mesin 

dalam satuan waktu. Secara teoritis, rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya yakni: 
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𝑃 = 2 × 𝜋 × 𝑁 × 𝑇   (𝑊)  

𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛: 

𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 (𝑤𝑎𝑡𝑡) 

𝑇 = 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 (𝑁) 

              𝑁 = 𝑃𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 (𝑟𝑝𝑚) 

2.3 Hipotesis 

1. Ada pengaruh penggunaan katalisator Broquet terhadap performa mesin 

yang meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 110 

cc. 

2. Ada pengaruh penggunaan Eco Racing terhadap performa mesin yang 

meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 langkah 110 cc. 

3. Ada perbedaan pengaruh penggunaan katalisator Broquet dengan Eco 

Racing terhadap performa mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda 

motor tipe mesin 4 langkah 110 cc. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di bengkel Mototech Jl. Ringroad Selatan, 

Singosaren II, Singosaren, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 55193. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen berguna untuk mencari pengaruh suatu perlakuan 

tertentu terhadap yang lain pada kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2015:72). 

Metode eksperimen dipilih karena pada penelitian ini terdapat variabel bebas yang 

dapat dipilih dan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebas serta variabel 

kontrol. Data yang didapat berupa torsi dan daya. 

Desain penelitian yang digunakan adalah experiment posttest-only control 

design yang merupakan bagian dari true experimental design. Ciri dari posttest-

only control design yaitu adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

yang dipilih secara random. Eksperimen pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan torsi dan daya yang dihasilkan dari pengujian performa mesin 

menggunakan katalisator Broquet dengan pengujian performa mesin 
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menggunakan Eco Racing sehingga diketahui produk yang lebih efektif dalam 

meningkatkan performa mesin. 

Skema Penelitian 

 

Gambar 3.1 Skema Pengujian Torsi dan Daya Pada Dynotest 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Toolbox Set 

2. Dynamometer 

3. Kipas Angin/Blower 

4. Selang Bensin 

5. Jerigen 

6. Corong 
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3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Motor Honda BeAT FI 2016 

2. Broquet Tipe B1 (Untuk sepeda motor 110 cc kebawah) 

3. Eco Motor (Eco Racing untuk sepeda motor) 

4. Pertalite 

Spesifikasi Mesin Honda BeAT FI 2016 

Tabel 3.1 Spesifikasi Mesin Honda BeAT FI 2016 

Uraian Spesifikasi 

Tipe Mesin 4 – Langkah, SOHC, eSP 

Volume Langkah 109,5 cc 

Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi (PGM-FI) 

Diameter x Langkah 47.0 x 63.1 mm 

Tipe Tranmisi Otomatis, V-Matic 

Rasio Kompresi 10.0 : 1 

Daya Maksimum 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm 

Torsi Maksimum 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm 

Tipe Starter Elektrik dan Kick Starter 

Tipe Kopling Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering 

(Astra Honda Motor, 2016) 
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3.4 Parameter Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Katalisator Broquet 

2. Eco Racing 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

1. Torsi 

2. Daya 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: 

1. Motor Honda BeAT FI 110 cc tahun 2016 

2. Bahan bakar pertalite RON 90  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data eksperimen. 

Pengujian dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk diambil rata-ratanya dengan 

ketentuan percobaan pengujian eksperiman dan pengujian kontrol. Pengujian 

kontrol dilaksanakan untuk menghitung torsi dan daya sebelum mendapat 

perlakuan sehingga dapat dijadikan pembanding dengan torsi dan daya ketika 

diberi perlakuan menggunakan katalisator Broquet dan Eco Racing. Setelah itu 

hasil pengujian yang telah mendapatkan perlakuan baik dari katalisator Broquet 

maupun Eco Racing dibandingkan kembali sehingga diketahui produk yang lebih 

efektif dalam meningkatkan performa mesin sepeda motor berdasarkan dari data 

hasil pengujian. Data yang timbul saat proses pengujian dicatat selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram atau grafik. 
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3.5.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur 

Melengkapi Alat dan Bahan 

Kondisi Baik 

Tidak 

Pelaksanaan Pengujian 

Ya 

Persiapan dan Pengesetan Mesin 

Pengujian: 

1. Tanpa Perlakuan 

Pengujian dilakukan dengan mengisi tangki dengan 

bahan bakar pertalite murni. 

2. Pengujian Dengan Broquet 

Pengujian dilakukan dengan mengisi tangki dengan 

bahan bakar pertalite yang telah direndam katalisator 

Broquet tipe B1 dalam jerigen dengan perbandingan 1 

katalisator Broquet tipe B1 20 gram : 4 liter bahan bakar 

pertalite murni. 

3. Pengujian Dengan Eco Racing 

Pengujian dilakukan dengan mengisi tangki dengan 

bahan bakar pertalite yang telah dicampur atau dilarutkan 1 

tablet Eco Racing jenis Eco Motor dalam jerigen dengan 

perbandingan 1 tablet Eco Motor : 4 liter bahan bakar 

pertalite murni. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

3.5.2 Proses Pengambilan Data 

3.5.2.1 Pengambilan Data Torsi dan Daya 

Langkah-langkah pengambilan data torsi dan daya melalui 

proses eksperimen adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Menempatkan kipas angin/blower dekat dengan mesin motor untuk 

memberikan media pendingin pada mesin agar suhu mesin 

terkontrol saat pengujian. 

3. Menempatkan motor Honda BeAT FI 2016 pada tempat uji 

(dynamometer) dan melakukan tune-up terlebih dahulu agar 

kondisi motor dalam keadaan prima ketika pengujian performa 

dilakukan. 

4. Mengisi bahan bakar pertalite murni pada tangki. 

Torsi Daya 

Selesai 

Pengambilan Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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5. Menghidupkan mesin pada posisi dle selama 3-5 menit agar mesin 

mencapai temperatur kerja. 

6. Membuka throttle gas secara perlahan dari putaran rendah hingga 

putaran penuh. Perubahan rpm mesin dapat dilihat pada layar 

monitor dynamometer. 

7. Data torsi dan daya yang terjadi setiap tingkat kecepatan dapat 

dilihat langsung pada layar monitor dynamometer. 

8. Mencatat data hasil pengujian torsi dan daya di setiap putaran yang 

muncul pada layar monitor dynamometer. 

9. Mengganti dan mengisi tangki dengan bahan bakar pertalite yang 

telah direndam katalisator Broquet pada jerigen yang berisi 4 liter 

bahan bakar pertalite. 

10. Melakukan langkah nomor 6-8. 

11. Mengganti dan mengisi tangki dengan bahan bakar pertalite yang 

telah dicampur atau dilarutkan Eco Racing jenis Eco Motor pada 

jerigen yang berisi 4 liter bahan bakar pertalite. 

12. Melakukan langkah nomor 6-8. 

13. Masing-masing pengujian baik tanpa perlakuan maupun dengan 

perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali untuk diambil rata-ratanya. 
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3.5.3 Tabel Pengujian 

Hasil data yang diperoleh dari pengujian performa mesin yang 

meliputi data torsi dan daya akan dimasukkan ke dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Lembar Pengambilan Data Torsi dan Daya 

   Torsi (Nm)     Daya (HP)   

RPM   Percobaan  Rata-  Percobaan  Rata- 

  1 2 3 rata 1 2 3 rata 

4500          

5000          

5500          

6000          

6500          

7000          

7500 

8000 

8500 

9000 

   

 

   

 

 

 

Tabel 3.3 Lembar Perbandingan Rata-rata Data Torsi dan Daya 

 
  

Tanpa Perlakuan 

(Pertalite Murni) 
 

Menggunakan 

Katalisator Broquet 
 

Menggunakan 

Eco Racing 
 

 RPM 

 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

 4500        

 5000        

 5500        

 6000        

 6500        

 7000 

7500 
       

 8000        

 8500        

 9000        

 Rata-rata        
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3.6 Kalibrasi Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan perlu dikalibrasi agar hasil 

pengukuran yang diperoleh lebih akurat atau presisi. Kalibrasi instrumen 

berdasarkan buku pedoman/materi kalibrasi dari masing-masing instrumen. 

instrumen yang perlu dikalibrasi yaitu dynamometer (dynotest). Pengkalibrasian 

instrumen dilakukan guna untuk menghasilkan tingkat keakuratan atau presisi 

instrumen dalam melakukan pengukuran. 

3.6.1 Spesifikasi Dynamometer 

Tabel 3.4 Spesifikasi Dynamometer 

Uraian Spesifikasi 

Merk Sportdyno V3.4 

Roller inertia 1.446 kgm2 

Correction Factor ISO 1585 

Dimensi (p x l x t) 2110 x 1000 x 800 mm 

Berat 400 kg 

Wheelbase 850 – 1850 mm 

Daya Maksimum 200 HP (147 kW) 

Kecepatan Maksimum 300 Km/h 

Beban Maksimum 450 kg 

 

3.6.2 Prosedur Kalibrasi Dynamometer 

Kalibrasi dynamometer Sportdyno V3.4 merupakan proses kalibrasi 

Load Cell. Prosedurnya dibagi menjadi dua langkah yakni sebagai berikut: 
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1. Load Cell zeroing 

 
Gambar 3.3 Load Cell Wizard (Step 1) 

(SportDevices, 2009:30) 

Dengan load cell bebas, tekan “set to zero” tombol dan memeriksa 

“load cell nol” nilai antara 30.000 dan 35.000, jika mungkin ada beberapa 

masalah pada kabel. 

2. Skala Load Cell 

 
Gambar 3.4 Load Cell Wizard (Step 2) 

(SportDevices, 2009:30) 
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Dengan load cell dipasang pada rem, dan bar kalibrasi melekat rem, 

dan berat kalibrasi set di akhir kalibrasi bar, masukkan nilai pada kotak putih 

dan tekan tombol “calibrate”. 

Periksa pembacaan load cell (nomor biru, N*m) sesuai dengan 

“torque will read” nomor. 

Disarankan bahwa bar kalibrasi seimbang dengan berat 

menyeimbangkan di sisi lain dari rem sebelum menempatkan berat kalibrasi. 

Beberapa kilogram akan dibutuhkan. 

Akhirnya, tekan tombol OK untuk menyelesaikan proses kalibrasi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2015:147), “Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Data hasil 

eksperimen disajikan ke dalam tabel kemudian merubahnya ke dalam bentuk 

diagram atau grafik. Selanjutnya data dideskripsikan menggunakan kalimat yang 

sederhana dan mudah dipahami agar dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian, 

sehingga dapat diketahui performa mesin dengan menggunakan katalisator 

Broquet dan Eco Racing pada bahan bakar pertalite serta dapat diketahui dari 

kedua produk tersebut mana yang lebih efektif dalam meningkatkan performa 

mesin sepeda motor. 



 

46 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Berikut ini adalah data hasil penelitian uji performa mesin yang meliputi 

torsi dan daya. Pengujian dilakukan pada sepeda motor Honda BeAT FI 110 cc 

tahun 2016 dengan 3 kelompok uji yakni pengujian dengan bahan bakar pertalite 

murni, pengujian dengan bahan bakar pertalite yang telah direndam katalisator 

Broquet tipe B1, dan pengujian dengan bahan bakar pertalite yang telah dicampur 

atau dilarutkan 1 tablet Eco Racing jenis Eco Motor. 

4.1.1 Performa Mesin 

Secara teori, perhitungan torsi dan daya tidak jauh berbeda dengan 

hasil pengujian daya aktual. Daya dinyatakan dalam kW atau horsepower 

(HP) dimana hubungannya dinyatakan melalui: 

1 HP = 0,7457 kW 

1 kW = 1,341 HP 

Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh perhitungan daya yang 

diperoleh dan hasil pengujian. Contoh perhitungan daya secara teori pada 

rata-rata putaran 4500 rpm dengan menggunakan bahan bakar pertalite murni: 

P (kW) = 2 x π x N (rpm) x T (Nm) x 10-3 

P (kW) = 2 x 3,14 x 4500/60 (rpm) x 11,22 (Nm) x 10-3 

P (kW) = 6,28 x 75 (rpm) x 11,22 (Nm) x 10-3 

P (kW) = 5,28 kW 

Kemudian dikonversikan dalam satuan HP: 
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P (kW) = 5,28 kW x 1,341 HP 

P (HP) = 7, 08 ≈ 7,10 (lihat tabel 4.1) 

Begitu pula dalam menentukan besar torsi yang dihasilkan dapat 

menggunakan rumus daya, karena pada dasarnya besar daya yang dihasilkan 

akan selalu berhubungan dengan torsi. Hal ni dapat dibuktikan dengan contoh 

perhitungan torsi yang diperoleh dari hasil pengujian. Berikut contoh 

perhitungan torsi secara teori dari rumus daya pada rata-rata putaran 4500 

rpm dengan menggunakan bahan bakar pertalite murni: 

Setelah diketahui daya yang telah dikonversi, 

7,10 HP = 7,10 x 0,7457 kW = 5,30 kW 

Kemudian menghitung torsi dengan daya yang telah diketahui: 

P (kW) = 2 x π x N (rpm) x T (Nm) x 10-3 

5,30 (kW) = 2 x 3,14 x 4500/60 (rpm) x T (Nm) x 10-3 

5,30 (kW) = 
6,28 × 75 (𝑟𝑝𝑚) × 𝑇 (𝑁𝑚)

1000
 

5,30 (kW) = 
471 (𝑟𝑝𝑚) × 𝑇 (𝑁𝑚)

1000
 

5,30 (kW) = 0, 471 (rpm) x T (Nm) 

T (Nm)  = 
5,30 (kW)

0,471 (𝑟𝑝𝑚)
 = 11,25 (lihat tabel 4.1) 
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Pengujian performa mesin sepeda motor dilakukan di bengkel 

Mototech Yogyakarta dengan parameter uji yang meliputi pengujian torsi dan 

daya. Berikut ini adalah data hasil pengujian performa mesin: 

a. Pengujian Pertalite Murni 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Torsi dan Daya Mesin Dengan Menggunakan 

Bahan Bakar Pertalite Murni 

   Torsi (Nm)     Daya (HP)   

RPM   Percobaan  Rata-  Percobaan  Rata- 

  1 2 3 rata 1 2 3 rata 

4500  11,88 9,90 11,88 11,22 7,50 6,30 7,50 7,10 

5000  10,88 10,30 10,88 10,69 7,70 7,30 7,70 7,57 

5500  9,59 9,45 9,59 9,54 7,40 7,30 7,40 7,37 

6000  8,89 8,87 8,89 8,88 7,50 7,50 7,50 7,50 

6500  8,51 8,37 8,51 8,46 7,80 7,70 7,80 7,77 

7000  8,10 7,96 8,10 8,05 8,00 7,90 8,00 7,97 

7500  7,58 7,30 7,58 7,49 8,10 7,80 8,10 8,00 

8000  6,68 6,37 6,68 6,58 7,60 7,20 7,60 7,47 

8500  5,97 5,81 5,97 5,92 7,20 7,00 7,20 7,13 

9000  5,40 5,16 5,40 5,32 6,90 6,60 6,90 6,80 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari ketiga kali percobaan 

pengujian torsi mesin dengan menggunakan bahan bakar pertalite murni 

dihasilkan rata-rata nilai torsi terbesar yakni pada putaran mesin 4500 rpm 

sebesar 11,88 Nm dan rata-rata nilai torsi terendah yakni pada putaran mesin 

9000 rpm sebesar 5,32 Nm. Pada tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa dari 

ketiga kali percobaan pengujian daya mesin dengan menggunakan bahan 

bakar pertalite murni dihasilkan rata-rata nilai daya terbesar yakni pada 

putaran mesin 7500 rpm sebesar 8,00 HP dan rata-rata nilai daya terendah 

yakni pada putaran 9000 rpm sebesar 6,80 HP. 
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b. Pengujian Pertalite Dengan Rendaman Broquet 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengujian Torsi dan Daya Mesin Dengan Menggunakan 

Bahan Bakar Pertalite Dengan Rendaman Broquet 

   Torsi (Nm)     Daya (HP)   

RPM   Percobaan  Rata-  Percobaan  Rata- 

  1 2 3 rata 1 2 3 rata 

4500  12,98 13,53 10,47 12,33 8,20 8,60 6,70 7,83 

5000  10,71 10,85 10,49 10,68 7,50 7,70 7,40 7,53 

5500  9,12 9,82 9,69 9,54 7,10 7,60 7,50 7,40 

6000  8,30 8,97 8,91 8,73 7,00 7,60 7,50 7,37 

6500  7,79 8,54 8,51 8,28 7,20 7,90 7,80 7,63 

7000  7,37 8,15 7,98 7,83 7,30 8,10 7,90 7,77 

7500  6,74 7,41 7,31 7,15 7,20 7,90 7,80 7,63 

8000  5,87 6,60 6,60 6,36 6,70 7,50 7,50 7,23 

8500  4,96 6,06 6,24 5,75 6,00 7,30 7,50 6,93 

9000  4,22 5,34 5,43 5,00 5,40 6,80 6,90 6,37 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari ketiga kali percobaan 

pengujian torsi mesin dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang 

direndam Broquet dihasilkan rata-rata nilai torsi terbesar yakni pada putaran 

mesin 4500 rpm sebesar 12,33 Nm dan rata-rata nilai torsi terendah yakni 

pada putaran mesin 9000 rpm sebesar 5,00 Nm. iPada itabel i4.2 juga 

imenunjukkan ibahwa idari ketiga kali percobaan pengujian daya mesin dengan 

menggunakan bahan bakar pertalite yang direndam Broquet dihasilkan rata-

rata nilai daya terbesar yakni pada putaran mesin 4500 rpm sebesar i7,83 HP 

dan rata-rata nilai daya terendah yakni pada putaran 9000 rpm sebesar 6,37 

HP. 
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c. Pengujian Pertalite Dengan Campuran Eco Racing 

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian Torsi dan Daya Mesin Dengan Menggunakan 

Bahan Bakar Pertalite Dengan Campuran Eco Racing 

   Torsi (Nm)     Daya (HP)   

RPM   Percobaan  Rata-  Percobaan  Rata- 

  1 2 3 rata 1 2 3 rata 

4500  13,45 11,35 10,90 11,90 8,60 7,20 6,90 7,57 

5000  11,21 10,02 10,57 10,60 7,90 7,10 7,50 7,50 

5500  9,80 9,03 9,52 9,45 7,60 7,00 7,40 7,33 

6000  8,80 8,52 8,57 8,63 7,50 7,20 7,30 7,33 

6500  8,25 8,03 8,18 8,15 7,60 7,40 7,50 7,50 

7000  7,82 7,67 7,74 7,74 7,80 7,60 7,70 7,70 

7500  7,12 7,04 7,24 7,13 7,60 7,50 7,70 7,60 

8000  6,25 6,21 6,41 6,29 7,10 7,00 7,30 7,13 

8500  5,81 5,78 5,90 5,83 7,00 7,00 7,10 7,03 

9000  5,09 4,92 4,99 5,00 6,50 6,30 6,40 6,40 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari ketiga kali percobaan 

pengujian torsi mesin dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang 

dicampur atau dilarutkan Eco Racing dihasilkan rata-rata nilai torsi terbesar 

yakni pada putaran mesin 4500 rpm sebesar 11,90 Nm dan rata-rata nilai torsi 

terendah yakni pada putaran mesin 9000 rpm sebesar 5,00 Nm. iPada itabel 4.3 

juga menunjukkan bahwa dari ketiga kali percobaan pengujian daya mesin 

dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang dicampur atau dilarutkan 

Eco Racing dihasilkan rata-rata nilai daya terbesar yakni pada putaran mesin 

7000 rpm sebesar 7,70 HP dan rata-rata nilai daya terendah yakni pada 

putaran 9000 rpm sebesar 6,40 HP. 
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4.2 Analisis Data 

Pada tabel i4.4 dibawah ini menunjukkan bahwa rendaman katalisator 

Broquet dan campuran Eco Racing pada bahan bakar pertalite dapat 

mempengaruhi besaran nilai torsi dan daya dari rata-rata tiga kali percobaan 

masing-masing pengujian. 

Tabel 4.4 Data Perbandingan Rata-rata Pengujian Torsi dan Daya Mesin Dengan 

Menggunakan Bahan Bakar Pertalite Murni, Rendaman Broquet dan Campuran 

Eco Racing 

 
  

Tanpa Perlakuan 

(Pertalite Murni) 
 

Menggunakan 

Katalisator Broquet 
 

Menggunakan 

Eco Racing 

 

 
 

 RPM 

 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

Rata-rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-rata 

Daya 

(HP) 

 

 

 4500  11,22 7,10 12,33 7,83 11,90 7,57 

 5000  10,69 7,57 10,68 7,53 10,60 7,50 

 5500  9,54 7,37 9,54 7,40 9,45 7,33 

 6000  8,88 7,50 8,73 7,37 8,63 7,33 

 6500  8,46 7,77 8,28 7,63 8,15 7,50 

 7000  8,05 7,97 7,83 7,77 7,74 7,70 

 7500  7,49 8,00 7,15 7,63 7,13 7,60 

 8000  6,58 7,47 6,36 7,23 6,29 7,13 

 8500  5,92 7,13 5,75 6,93 5,83 7,03 

 9000  5,32 6,80 5,00 6,37 5,00 6,40 

 Rata-rata  8,22 7,47 8,17 7,37 8,07 7,31 

 

4.2.1 Torsi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data perbedaan 

torsi iyang idihasilkan dari masing-masing kelompok uji yang dilakukan. Data 

perbandingan torsi yang dihasilkan idari imasing-masing kelompok uji dapat 

dilihat pada grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Pengujian Torsi Sepeda Motor 

Berdasarkan grafik pada gambar i4.1 menunjukkan bahwa penggunaan 

katalisator Broquet dan Eco Racing ke dalam bahan bakar pertalite 

berpengaruh terhadap torsi yang dihasilkan. Rendaman katalisator Broquet 

dan campuran Eco Racing pada bahan bakar pertalite dapat mempengaruhi 

nilai torsi dengan dihasilkan rata-rata tertinggi nilai torsi pada pengujian 

dengan rendaman katalisator Broquet sebesar 12,33 Nm pada putaran mesin 

4500 rpm dan rata-rata tertinggi inilai itorsi ipada pengujian dengan campuran 

Eco Racing sebesar 11,90 Nm ipada iputaran mesin 4500 irpm. iDari ihasil 

berikut idapat disimpulkan bahwa bahan bakar pertalite iyang direndam 

Broquet dan dicampur Eco Racing memiliki keefektifan dalam meningkatkan 

torsi pada awal putaran mesin. Rata-rata nilai torsi pada awal putaran mesin 

4500 rpm pengujian dengan direndam katalisator Broquet, torsi mengalami 

kenaikan dibandingkan dengan torsi hasil pengujian dengan pertalite murni. 

Selanjutnya ipada putaran mesin berikutnya itorsi berangsur imengalami 
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penurunan. iPada bahan bakar pertalite iyang direndam Broquet mengalami 

kenaikan dengan dihasilkan rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan bakar 

pertalite murni sebesar 11,22 Nm naik menjadi 12,33 Nm dengan selisih 

kenaikannya sebesar 1,11 Nm. Jika dipersentase, torsi mengalami kenaikan 

sebesar 9,00% dibandingkan dengan rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan 

bakar pertalite murni. Begitu pula pada ibahan ibakar ipertalite iyang idicampur 

iEco iRacing dengan rata-rata nilai torsi pada awal putaran mesin 4500 rpm 

pengujian dengan dicampur Eco Racing, torsi mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan torsi hasil pengujian dengan pertalite murni. 

Selanjutnya ipada iputaran imesin berikutnya itorsi berangsur imengalami 

ipenurunan. iPada bahan bakar pertalite iyang dicampur Eco Racing mengalami 

kenaikan dengan dihasilkan rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan bakar 

pertalite murni sebesar 11,22 Nm naik menjadi 11,90 Nm idengan iselisih 

ikenaikannya isebesar i0,68 Nm. iJika idipersentase, torsi mengalami ikenaikan 

isebesar 5,71% idibandingkan idengan rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan 

bakar pertalite murni. 

a. Analisis Perbedaan Torsi 

1. Rata-rata perbedaan torsi 

Broquet – Pertalite  = 8,17 – 8,22 = – 0,05 Nm 

   = – 0,05/8,17 x 100% = – 0,61% 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa torsi pada penggunaan Broquet 

ipada ibahan ibakar pertalite imengalami ipenurunan isebesar i0,61% idari 

hasil rata-rata seluruh kecepatan putaran mesin (rpm). 
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 Eco Racing – Pertalite = 8,07 – 8,22 = – 0,15 Nm 

    = – 0,15/8,07 x 100% = – 1,85% 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa torsi pada penggunaan Eco 

Racing pada bahan bakar pertalite mengalami penurunan sebesar 1,85% 

dari hasil rata-rata seluruh kecepatan putaran mesin (rpm). 

2. Perbedaan torsi pada putaran mesin 4500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 12,33 – 11,22 = 1,11 Nm 

    = 1,11/12,33 x 100% = 9,00% 

Eco Racing – Pertalite = 11,90 – 11,22 = 0,68 Nm 

    = 0,68/11,90 x 100% = 5,71% 

3. Perbedaan torsi pada putaran mesin 5000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 10,68 – 10,69 = – 0,01 Nm 

    = – 0,01/10,68 x 100% = – 0,09% 

Eco Racing – Pertalite = 10,60 – 10,69 = – 0,09 Nm 

    = – 0,09/10,60 x 100% = – 0,85% 

4. Perbedaan torsi pada putaran mesin 5500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 9,54 – 9,54 = 0 Nm 

    = 0/9,54 x 100% = 0% 

Eco Racing – Pertalite = 9,45 – 9,54 = – 0,09 Nm 

    = – 0,09/9,45 x 100% = – 0,95% 

5. Perbedaan torsi pada putaran mesin 6000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 8,73 – 8,88 = – 0,15 Nm 

    = – 0,15/8,73 x 100% = – 1,72% 
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Eco Racing – Pertalite = 8,63 – 8,88 = – 0,25 Nm 

    = – 0,25/8,63 x 100% = – 2,90% 

6. Perbedaan torsi pada putaran mesin 6500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 8,28 – 8,46 = – 0,18 Nm 

    = – 0,18/8,28 x 100% = – 2,17% 

Eco Racing – Pertalite = 8,15 – 8,46 = – 0,31 Nm 

    = – 0,31/8,15 x 100% = – 3,80% 

7. Perbedaan torsi pada putaran mesin 7000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,83 – 8,05 = – 0,22 Nm 

    = – 0,22/7,83 x 100% = – 2,81% 

Eco Racing – Pertalite = 7,74 – 8,05 = – 0,31 Nm 

    = – 0,31/7,74 x 100% = – 4,00% 

8. Perbedaan torsi pada putaran mesin 7500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,15 – 7,49 = – 0,34 Nm 

    = – 0,34/7,15 x 100% = – 4,76% 

Eco Racing – Pertalite = 7,13 – 7,49 = – 0,31 Nm 

    = – 0,31/7,13 x 100% = – 5,05% 

9. Perbedaan torsi pada putaran mesin 8000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 6,36 – 6,58 = – 0,22 Nm 

    = – 0,22/6,36 x 100% = – 3,50% 

Eco Racing – Pertalite = 6,29 – 6,58 = – 0,29 Nm 

    = – 0,29/6,29 x 100% = – 4,61% 

10. Perbedaan torsi pada putaran mesin 8500 rpm 
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Broquet – Pertalite  = 5,75 – 5,92 = – 0,17 Nm 

    = – 0,17/5,75 x 100% = – 2,96% 

Eco Racing – Pertalite = 5,83 – 5,92 = – 0,09 Nm 

    = – 0,09/5,83 x 100% = – 1,54% 

11. Perbedaan torsi pada putaran mesin 9000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 5,00 – 5,32 = – 0,32 Nm 

    = – 0,32/5,00 x 100% = – 6,40% 

Eco Racing – Pertalite = 5,00 – 5,32 = – 0,32 Nm 

     = – 0,32/5,00 x 100% = – 6,40% 

4.2.2 Daya 

Berdasarkan ipenelitian iyang itelah idilakukan, idiperoleh idata 

perbedaan idaya iyang idihasilkan dari imasing-masing kelompok uji iyang 

dilakukan. Data perbandingan daya yang dihasilkan idari imasing-masing 

ikelompok iuji idapat idilihat ipada grafik sebagai iberikut: 

 
Gambar 4.2 Grafik Pengujian Daya Sepeda Motor 
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Berdasarkan grafik ipada igambar i4.2 imenunjukkan ibahwa ipenggunaan 

katalisator Broquet dan Eco Racing ke dalam bahan bakar pertalite 

berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan. Rendaman katalisator Broquet 

dan campuran Eco Racing pada bahan bakar pertalite dapat mempengaruhi 

nilai daya dengan dihasilkan rata-rata tertinggi nilai daya pada pengujian 

dengan rendaman katalisator Broquet isebesar i7,83 iHP ipada iputaran imesin 

4500 irpm dan irata-rata itertinggi nilai daya ipada pengujian icampuran Eco 

Racing sebesar 7,70 HP iputaran imesin 7000 irpm. iDari ihasil berikut idapat 

idisimpulkan pula ibahwa bahan bakar pertalite yang direndam Broquet dan 

dicampur Eco Racing memiliki keefektifan dalam meningkatkan daya pada 

awal putaran mesin. Rata-rata nilai daya pada awal putaran mesin 4500 rpm 

pengujian dengan direndam katalisator Broquet mengalami kenaikan sebesar 

0,73 HP dibandingkan dengan daya hasil pengujian dengan pertalite murni. 

Jika dipersentase, daya mengalami kenaikan sebesar 9,32% dibandingkan 

dengan daya hasil pengujian dengan pertalite murni. Selanjutnya pada putaran 

mesin berikutnya daya berangsur mengalami penurunan. Pada bahan bakar 

pertalite yang direndam Broquet mengalami penurunan dengan dihasilkan 

rata-rata tertinggi nilai daya pada bahan bakar pertalite murni sebesar 8,00 HP 

turun menjadi 7,83 HP idengan iselisih penurunannya isebesar i0,17 iHP. iJika 

idipersentase, idaya mengalami penurunan isebesar 2,13% idibandingkan 

idengan rata-rata tertinggi nilai daya pada bahan bakar pertalite murni. Begitu 

pula pada ibahan ibakar ipertalite iyang idicampur iEco iRacing dengan rata-rata 

nilai daya pada awal putaran mesin 4500 rpm pengujian dengan dicampur 
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Eco Racing mengalami kenaikan sebesar 0,47 HP dibandingkan dengan daya 

hasil pengujian dengan pertalite murni. Jika dipersentase, daya mengalami 

kenaikan sebesar 6,21% dibandingkan dengan daya hasil pengujian dengan 

pertalite murni. Selanjutnya pada putaran mesin berikutnya daya berangsur 

mengalami penurunan. Pada bahan bakar pertalite yang dicampur Eco Racing 

mengalami penurunan dengan dihasilkan rata-rata tertinggi nilai daya pada 

bahan bakar pertalite murni sebesar 8,00 HP turun menjadi 7,70 HP idengan 

iselisih penurunannya isebesar 0,30 HP. iJika idipersentase penurunan idaya 

isebesar 3,75% idibandingkan idengan rata-rata tertinggi nilai daya pada bahan 

bakar pertalite murni. 

a. Analisis Perbedaan Daya 

1. Rata-rata perbedaan daya 

Broquet – Pertalite  = 7,37 – 7,47 = – 0,10 HP 

    = – 0,10/7,37 x 100% = – 1,36% 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa daya pada penggunaan Broquet 

pada bahan bakar pertalite mengalami penurunan sebesar 1,36% dari 

hasil rata-rata seluruh kecepatan putaran mesin (rpm). 

Eco Racing – Pertalite  = 7,31 – 7,47 = – 0,16 HP 

     = – 0,16/7,31 x 100% = – 2,19% 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa daya pada penggunaan Eco 

Racing pada bahan bakar pertalite mengalami penurunan sebesar 2,19% 

dari hasil rata-rata seluruh kecepatan putaran mesin (rpm). 

2. Perbedaan daya pada putaran mesin 4500 rpm 
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Broquet – Pertalite  = 7,83 – 7,10 = 0,73 HP 

    = 0,73/7,83 x 100% = 9,32% 

Eco Racing – Pertalite = 7,57 – 7,10 = 0,47 HP 

    = 0,47/7,57 x 100% = 6,21% 

3. Perbedaan daya pada putaran mesin 5000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,53 – 7,57 = – 0,04 HP 

    = – 0,04/7,53 x 100% = – 0,53% 

Eco Racing – Pertalite = 7,50 – 7,57 = – 0,07 HP 

    = – 0,07/7,50 x 100% = – 0,93% 

4. Perbedaan daya pada putaran mesin 5500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,40 – 7,37 = 0,03 HP 

    = 0,03/7,40 x 100% = 0,41% 

Eco Racing – Pertalite = 7,33 – 7,37 = – 0,04 HP 

    = – 0,04/7,33 x 100% = – 0,55% 

5. Perbedaan daya pada putaran mesin 6000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,37 – 7,50 = – 0,13 HP 

    = – 0,13/7,37 x 100% = – 1,76% 

Eco Racing – Pertalite = 7,33 – 7,50 = – 0,17 HP 

    = – 0,17/7,33 x 100% = – 2,32% 

6. Perbedaan daya pada putaran mesin 6500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,63 – 7,77 = – 0,14 HP 

    = – 0,14/7,63 x 100% = – 1,83% 

Eco Racing – Pertalite = 7,50 – 7,77 = – 0,27 HP 
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    = – 0,27/7,50 x 100% = – 3,60% 

7. Perbedaan daya pada putaran mesin 7000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,77 – 7,97 = – 0,20 HP 

    = – 0,20/7,77 x 100% = – 2,57% 

Eco Racing – Pertalite = 7,70 – 7,97 = – 0,27 HP 

    = – 0,27/7,70 x 100% = – 3,51% 

8. Perbedaan daya pada putaran mesin 7500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,63 – 8,00 = – 0,37 HP 

    = – 0,37/7,63 x 100% = – 4,85% 

Eco Racing – Pertalite = 7,60 – 8,00 = – 0,40 HP 

    = – 0,40/7,60 x 100% = – 5,26% 

9. Perbedaan daya pada putaran mesin 8000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 7,23 – 7,47 = – 0,24 HP 

    = – 0,22/7,23 x 100% = – 3,32% 

Eco Racing – Pertalite = 7,13 – 7,47 = – 0,34 HP 

    = – 0,34/7,13 x 100% = – 4,77% 

10. Perbedaan daya pada putaran mesin 8500 rpm 

Broquet – Pertalite  = 6,93 – 7,13 = – 0,20 HP 

    = – 0,20/6,93 x 100% = – 2,89% 

Eco Racing – Pertalite = 7,03 – 7,13 = – 0,10 HP 

    = – 0,10/7,03 x 100% = – 1,42% 

11. Perbedaan daya pada putaran mesin 9000 rpm 

Broquet – Pertalite  = 6,37 – 6,80 = – 0,43 HP 
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    = – 0,43/6,37 x 100% = – 6,75% 

Eco Racing – Pertalite = 6,40 – 6,80 = – 0,40 HP 

    = – 0,40/6,40 x 100% = – 6,25% 

4.3 Pembahasan 

Perbedaan hasil rata-rata torsi tertinggi dari seluruh kecepatan mesin 

adalah ketika mesin menggunakan bahan bakar pertalite murni, walaupun pada 

awal putaran mesin pada 4500 rpm rata-rata torsi tertinggi ketika mesin 

menggunakan bahan bakar pertalite yang direndam dengan Broquet. Hal ini 

dikarenakan torsi pada mesin yang tidak lepas dari konsepnya yakni dimana 

besarnya akan dipengaruhi oleh gaya tekan hasil dari proses pembakaran. Gaya 

tersebut merupakan dorongan yang diberikan pada piston. Untuk melakukan suatu 

gaya, maka diperlukan adanya tenaga. Gaya tekan dari hasil proses pembakaran 

tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar yang dipakai. Jadi, sumber 

tenaga yang yang dibutuhkan untuk melakukan gaya adalah salah satunya berasal 

dari kualitas bahan bakar yang dipakai. Oleh karena itu, penyebab meningkatnya 

torsi adalah putaran mesin dan angka oktan dari bahan bakar yang digunakan. 

Akan tetapi pada hasil penelitian ini tidak serta merta pertalite yang ketika 

direndam dengan Broquet nilai oktan menjadi meningkat, tetapi lebih tepatnya 

merubah sifat kimia dari pertalite dan kemudian menguraikannya (memutus dan 

menyambung) ikatan tersebut. Pertalite distabilkan sehingga dihasilkan struktur 

kimia baru yang sifatnya mirip dengan bensin atau bahan bakar yang beroktan 

lebih tinggi, hal ini sesuai pula dengan penyataan dari Arijanto dan Nugroho 

(2011:8). Menurut Pardede dan Sitorus (2013:229), angka oktan adalah 
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menunjukkan kemampuan menghindari terbakarnya campuran udara-bahan bakar 

sebelum waktunya (self-ignition). Bahan bakar yang bernilai oktan lebih tinggi 

mempunyai titik nyala yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Arismunandar (2005:85), bahwa bensin dengan bilangan oktana yang tinggi 

mempunyai periode penundaan yang panjang dimana periode penundaan suatu 

campuran bahan bakar-udara menyatakan kesabaran campuran tersebut untuk 

menunggu saat dinyalakan. Apabila suatu bahan bakar dengan bilangan oktana 

yang tinggi hendak digunakan pada mesin yang sebenarnya dirancang untuk 

menggunakan bahan bakar dengan bilangan oktana yang rendah tanpa detonasi, 

maka tidak akan terlihat adanya perbaikan pada efisiensi dan daya yang dihasilkan 

(Arismunandar, 2005:87). Oleh karena itu, bahan bakar dengan bilangan oktan 

yang tinggi lebih cocok dengan mesin yang memiliki perbandingan kompresi 

yang tinggi pula sehingga dapat meningkatkan efisiensi mesin tanpa detonasi. 

Perbedaan hasil rata-rata daya tertinggi dari seluruh kecepatan mesin 

adalah sama yakni ketika mesin menggunakan bahan bakar pertalite murni, 

walaupun pada awal putaran mesin pada 4500 rpm rata-rata daya tertinggi ketika 

mesin menggunakan bahan bakar pertalite yang direndam dengan Broquet. Hal 

tersebut dikarenakan besarnya daya sangat dipengaruhi oleh putaran mesin dan 

besarnya torsi yang dihasilkan. Besarnya daya efektif yang dihasilkan dari 

imasing-masing ijenis bahan bakar itu dipengaruhi oleh kenaikan torsi serta 

kenaikan putaran mesin (Rusmono, et al., 2016:48). Menurut Kristanto (2015:30), 

menyatakan bahwa semakin tinggi putaran mesin, semakin besar daya yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin tinggi putaran motor semakin banyak pula 
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langkah kerja dari piston yang dilakukan. Semakin tinggi putaran mesin dapat 

meningkatkan efisiensi volumetris karena putaran tinggi dapat memberikan 

peningkatan tekanan vakum pada saluran masuk dan konsekuensinya terjadi 

peningkatan laju aliran udara ke dalam silinder (Nugroho, 2015:443). 

Penelitian ini menghasilkan rata-rata torsi dan daya tertinggi pada awal 

putaran mesin 4500 rpm ketika mesin menggunakan bahan bakar pertalite yang 

direndam dengan Broquet. Hal tersebut dikarenakan struktur Carbon dan 

Hydrogen di dalam pertalite distabilkan sehingga dihasilkan struktur kimia baru 

yang sifatnya mirip dengan bensin beroktan tinggi. Untuk motor bensin ditetapkan 

heptana normal dan isooktana sebagai bahan bakar pembanding. Heptana normal 

(C6H14) adalah bahan bakar yang mudah berdetonasi di dalam motor bakar oleh 

karena itu dinyatakan sebagai bahan bakar dengan bilangan oktan nol dan iso-

oktana (2,2,4-trimethylpentane) adalah bahan bakar hidrokarbon yang tidak 

mudah berdetonasi serta dinyatakan dengan bilangan oktan 100. Menurut Saputra 

dan Hazwi (2016:242), urutan pemutusan dan penyambungan katan kimianya 

dimulai dengan bahan bakar bensin dengan oktan 90 diserap melaui pori-pori 

Broquet, sebagian heptana yang tidak memiliki ikatan yang tidak stabil diputus 

menjadi CH2 dan H2. Senyawa-senyawa CH2 tersebut kemudian disambung 

dengan sebagian senyawa heptana (C6H14) sehingga terbentuk lebih banyak 

senyawa oktana (C8H18) yang mengakibatkan meningkatnya nilai oktan bensin, 

sedangkan H2 tetap menjadi sebuah senyawa yang ikut terbakar dalam ruang 

bakar sehingga nilai kalor bahan bakar meningkat. Sehingga dapat dibuat suatu 

persamaan reaksi penggunaan Broquet: 
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90C8H18 (iso-oktana) + 10C6H14 (heptana) + Katalis (Broquet)  →  96C8H18 (iso-oktana) 

+ 2C6H14 (heptana) + 2H2 + Katalis (Broquet) 

Penelitian ini pula menghasilkan rata-rata torsi dan daya yang tinggi pada 

awal putaran mesin 4500 rpm ketika mesin menggunakan bahan bakar pertalite 

yang direndam dengan Eco Racing dibanding dengan mesin ketika menggunakan 

bahan bakar pertalite murni. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan 

detergent chemical organic function yang memiliki fungsi untuk meyempurnakan 

pembakaran dan mempertahankam mesin tetap prima dan de emulsion yang 

memiliki fungsi untuk memisahkan zat murni bahan bakar dengan emulsi pengotor 

seperti air hujan sehingga tidak akan berpengaruh ketika proses pembakaran 

terjadi. Namun pada penelitian ini terjadi detonasi pada pengujian dengan 

menggunakan Broquet-pertalite dan Eco Racing-pertalite mulai dari putaran 

mesin 5000 rpm dengan ditandai timbulnya suara ngelitik pada mesin yang 

mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna. Efeknya terjadi penurunan 

nilai torsi dan daya pada pengujian dengan menggunakan Broquet-pertalite dan 

Eco Racing-pertalite mulai dari putaran mesin 5000 rpm sehingga tekanan yang 

diubah menjadi energi mekanik oleh gerak aksial piston untuk memutarkan poros 

engkol menjadi rendah. Akibat tekanan yang rendah, maka kecepatan putar poros 

engkol pun menurun sehingga torsi dan daya yang dihasilkan mengalami 

penurunan. Penyebab lain menurunnya torsi dan daya adalah kondisi mesin yang 

sudah tidak lagi prima yang mengakibatkan putaran mesin semakin rendah, maka 

kecepatan piston semakin rendah pula sehingga semakin sedikit campuran bahan 

bakar dan udara yang dihisap untuk proses pembakaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Ada pengaruh penggunaan katalisator Broquet dan Eco Racing terhadap 

performa mesin yang meliputi torsi dan daya pada sepeda motor tipe mesin 4 

langkah 110 cc yakni pada awal putaran mesin 4500 rpm pengujian dengan 

direndam katalisator Broquet dan Eco Racing, torsi dan daya mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan torsi dan daya hasil pengujian dengan pertalite murni. 

Selanjutnya pada putaran mesin berikutnya torsi dan daya berangsur mengalami 

penurunan. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa bahan bakar pertalite yang 

direndam Broquet memiliki keefektifan yang lebih dalam meningkatkan performa 

mesin berupa torsi dan daya pada awal putaran mesin 4500 rpm dibandingkan 

dengan bahan bakar pertalite yang dicampur Eco Racing. Adapun perbedaan 

pengaruh penggunaan keduanya terhadap performa mesin berupa nilai torsi dan 

daya diantaranya sebagai berikut: 

1. Performa mesin pada bahan bakar pertalite yang direndam Broquet ketika awal 

putaran mesin 4500 rpm mengalami kenaikan dengan dihasilkan rata-rata 

tertinggi nilai torsi pada bahan bakar pertalite murni sebesar 11,22 Nm naik 

menjadi 12,33 Nm dengan selisih kenaikannya sebesar 1,11 Nm. Jika 

dipersentase, torsi mengalami kenaikan sebesar 9,00% dibandingkan dengan 

rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan bakar pertalite murni. 

2. Performa mesin pada bahan bakar pertalite yang dicampur Eco Racing ketika 

awal putaran mesin 4500 rpm mengalami kenaikan dengan dihasilkan rata-rata 
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tertinggi nilai torsi pada bahan bakar pertalite murni sebesar 11,22 Nm naik 

menjadi 11,90 Nm dengan selisih kenaikannya sebesar 0,68 Nm. Jika 

dipersentase, torsi mengalami kenaikan sebesar 5,71% dibandingkan dengan 

rata-rata tertinggi nilai torsi pada bahan bakar pertalite murni. 

3. Rata-rata nilai daya pada awal putaran mesin 4500 rpm pengujian dengan 

direndam katalisator Broquet mengalami kenaikan sebesar 0,73 HP 

dibandingkan dengan daya hasil pengujian dengan pertalite murni. Jika 

dipersentase, daya mengalami kenaikan sebesar 9,32% dibandingkan dengan 

daya hasil pengujian dengan pertalite murni. 

4. Rata-rata nilai daya pada awal putaran mesin 4500 rpm pengujian dengan 

dicampur Eco Racing mengalami kenaikan sebesar 0,47 HP dibandingkan 

dengan daya hasil pengujian dengan pertalite murni. Jika dipersentase, daya 

mengalami kenaikan sebesar 6,21% dibandingkan dengan daya hasil pengujian 

dengan pertalite murni. 

5.2 Saran 

1. Diperlukan adanya penelitian lanjutan tentang efek jangka panjang 

penggunaan, sehingga dalam pengujian didapatkan hasil yang optimal. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian penggunaan 

Broquet dan Eco Racing terhadap emisi gas buang serta bagaimana 

keefektifannya. 

3. Diperlukan adanya solusi dari kerugian-kerugian yang mungkin ada pada 

penggunaan Broquet-pertalite maupun Eco Racing-pertalite. 
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