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ABSTRAK 
 

Ika Nur Rakhmawati, Teknik Mesin, 2007, “ Pengaruh Variasi Tekanan Injeksi 
pada Unjuk Kerja Motor Diesel dengan Bahan Bakar Alternatif Biodiesel  
Minyak Biji Kapuk (Klenteng Kapuk)”. 
 

Biodiesel mempunyai kelebihan antara lain, menghasilkan gas buang yang 
ramah lingkungan, cetane number yang lebih tinggi, biodegradable (dapat 
terurai), merupakan renewable energy karena terbuat dari bahan alam yang dapat 
diperbarui. Namun dengan viskositas (kekentalan) biodiesel yang lebih tinggi dari 
solar timbul masalah yang baru, berapakah tekanan injeksi yang ideal untuk 
pemakaian bahan bakar biodiesel. Karena dengan tekanan yang rendah akan 
menghasilkan butiran yang lebih kasar dan besar, dengan tekanan injeksi yang 
tinggi akan menghasilkan butiran bahan bakar yang lebih halus, sehingga 
diharapkan terjadi pembakaran yang lebih sempurna. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada paningkatan atau 
pengurangan daya dengan menggunakan bahan bakar B0, B10, B20. Demikian 
juga dengan konsumsi bahan bakar spesifik, apakah dengan penggunaan bahan 
bakar B0, B10, B20 akan ada peningkatan atau penurunan konsumsi bahan bakar 
spesifik. Dengan variasi tekanan injeksi 13 MPa, 14 MPa, 15 MPa, 16 MPa, 17 
MPa manakah yang terbaik untuk mendapatkan untuk mendapatkan daya yang 
paling tinggi dan konsumsi bahan bakar spesifik yang paling hemat.  

Pengujian yang dilakukan adalah membandingkan penggunaan bahan 
bakar B0, B10, B20 dengan variasi tekanan injeksi dan dengan variabel 
kontrolnya putaran yaitu 1600 rpm, 1800 rpm, 2000 rpm, 2200 rpm, 2400 rpm. 
Sedangkan analisis data hasil penelitian dengan analisis deskriptif yang 
dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan daya yang paling tinggi dan konsumsi 
bahan bakar yang paling hemat dengan manggunakan bahan bakar B0, B10, B20. 
dengan variasi tekanan injeksi 13 MPa, 14 MPa, 15 MPa, 16 MPa, 17 MPa 
manakah yang terbaik untuk mendapatkan daya tertinggi dan konsumsi bahan 
bakar yang paling hemat. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada kenaikan daya dengan 
menggunakan bahan bakar B20 (solar murni 80% dan biodiesel 20%) dan tekanan 
injeksi 15 Mpa. Sedangkan dengan memakai B0 (solar murni 100%) dan tekanan 
injeksi 17 MPa konsumsi bahan bakar akan menjedi hemat. Dengan merubah 
tekanan injeksi menjadi lebih tinggi maka akan membuat konsumsi bahan bakar 
menjadi lebih hemat, daya lebih kecil. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perubahan daya yang positif 
dengan menggunakan bahan bakar biodiesel B20 yaitu solar 80% dan biodiesel 
20%. Namun itu tidak sebanding dengan konsumsi bahan bakarnya karena dengan 
menggunakan bahan bakar B20 konsumsi bahan bakar cenderung naik. Tapi 
konsumsi bahan bakar dapat menjadi turun apabila tekanan injeksi lebih tinggi 
yaitu 17 MPa. Jadi untuk memperoleh daya yang maksimal maka dianjurkan 
untuk memakai tekanan injeksi 15 MPa, tetapi untuk mendapatkan konsumsi 
bahan bakar yang hemat dianjurkan untuk memakai tekanan injeksi 17 MPa. 
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DAFTAR NOTASI 
 

n : putaran (rpm) 

m : massa  (kg) 

t : waktu  (detik) 

l : panjang lengan (m) 

T : torsi (Nm) 

P : daya  (kW) 

mf : mass per flow (kg/jam) 

ρ : specific gravity (kg/l) 

B0 : Solar Murni 

B10 : Solar Murni 90% + Biodiesel 10%  

B20 : Solar Murni 80% + Biodiesel 20% 

SFC  : specific fuel Comsumtion (kg/kW h) 

ν   :Volume bahan bakar (ml)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemenuhan sumber energi dalam bentuk cair terutama solar pada sektor 

transportasi merupakan sektor paling kritis dan perlu mendapat perhatian khusus. 

Dengan meningkatnya konsumsi solar dalam negeri, berarti impor dari luar negeri 

adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi, jika tidak maka kekurangan pasokan tidak 

dapat dihindari, pada saat ini kurang lebih 25% kebutuhan solar dalam negeri 

telah menjadi bagian yang diimpor yang artinya adalah pengurasan devisa negara.  

Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan untuk dapat disubtitusi dengan bahan 

bakar alternatif lainnya terutama bahan bakar yang berkesinambungan terus 

pengadaannya (renewable) dalam upaya meningkatkan security of supply dan 

mengurangi kuantitas impor bahan baku tersebut. 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif dari bahan mentah terbarukan 

(renewable) selain bahan bakar diesel dari minyak bumi. Biodiesel tersusun dari 

berbagai macam ester asam lemak yang dapat diproduksi dari minyak-minyak 

tumbuhan seperti minyak sawit (palm oil), minyak kelapa, minyak jarak pagar, 

minyak biji kapok randu, dan masih ada lebih dari 30 macam tumbuhan Indonesia 

yang potensial untuk dijadikan sumber energi bentuk cair ini. 

 Biodiesel bisa digunakan dengan mudah karena dapat bercampur dengan 

segala komposisi dengan minyak solar, mempunyai sifat-sifat fisik yang mirip 
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dengan solar biasa sehingga dapat diaplikasikan langsung untuk mesin-mesin 

diesel yang ada hampir tanpa modifikasi, dapat terdegradasi dengan mudah 

(biodegradable), 10 kali tidak beracun dibanding minyak solar biasa, memiliki 

angka setana yang lebih baik dari minyak solar biasa, asap buangan biodiesel 

tidak hitam, tidak mengandung sulfur serta senyawa aromatic sehingga emisi 

pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan serta tidak menambah akumulasi 

gas karbondioksida di atmosfer sehingga lebih jauh lagi mengurangi efek 

pemanasan global atau banyak disebut dengan zero CO2 emission. 

Minyak biji kapuk adalah salah satu alternatif bahan bakar yang cukup 

berpotensi, ini dikarenakan bahan bakunya yang mudah didapat di Indonesia. 

Namun demikian minyak biji kapuk mempunyai viskositas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan minyak solar, sehingga kemungkinan terjadi pembakaran 

yang kurang sempurna. Hal itu bisa terjadi karena dengan tekanan injeksi yang 

standar yaitu 15 MPa butiran bahan bakar yang disemprotkan kurang halus. 

Sehingga kita perlu mencari tekanan injeksi yang paling bagus untuk 

mendapatkan performa mesin yang maksimal. 

Motor diesel putaran rendah dapat beroperasi dengan hampir setiap bahan 

bakar cair. Mesin diesel golongan ini mempunyai putaran tidak lebih dari 2500 

putaran tiap menit (rpm) dan biasanya hanya mempunyai 1 piston  saja sehinggga 

kapasitas daya yang dihasilkan 5 sampai 30 tenaga kuda (HP). Motor ini biasanya 

digunakan untuk beban tetap (stasioner) dan dirangkai dengan satu atau beberapa 

unit mesin kerja. 
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Pabrik pembuat motor diesel dalam spesifikasi mesinnya menganjurkan 

minyak solar sebagai bahan bakar yang layak dipakai. Oleh karena itu komponen 

dan karakteristik mesin diatur sedemikian sehingga memenuhi kerja motor diesel 

berbahan bakar solar. 

Salah satu komponen utama dari motor diesel yang karakteristiknya dapat 

diatur adalah tekanan injeksi pengabut (nozzle). Tekanan injeksi sangat 

berpengaruh terhadap kualitas atomisasi campuran bahan bakar dan udara. 

Viskositas dan volatilitas bahan bakar biodiesel tentunya berbeda dengan minyak 

solar  sehingga sangat diperlukan pengaturan/setelan baru karakteristik dari 

komponen mesin diesel tersebut. 

Viskositas bahan bakar sangat berpengaruh terhadap kualitas 

atomisasi. Makin rendah viskositas makin halus butiran yang dihasilkan dan 

dengan demikian lebih cepat menguap. Viskositas dan volatilitas tersebut 

mempunyai efek terhadap kecepatan pencampuran bahan bakar dengan udara 

[Purnomo, 2003]. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk mengetahui lebih lanjut 

pemakaian biodiesel minyak biji kapuk terhadap peforma motor diesel silinder 

tunggal dengan variasi tekanan injeksi pengabut (nozzle). 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah. 

1. Pembatasan Masalah 

Mesin diesel dalam pembakarannya sangat dipengaruhi oleh 

konsentrasi campurannya. Apabila minyak solar yang pada umumnya 
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digunakan sebagai bahan bakar utama pada mesin diesel dicampur dengan 

bahan bakar lain dimana dalam penelitian ini adalah  minyak solar 

dicampur dengan minyak biji kapuk dengan prosentase perbandingan 

tertentu maka akan terjadi perbedaan nilai prestasi mesin diantaranya 

adalah besarnya daya keluaran, torsi dan konsumsi spesifik bahan bakar. 

Penelitian ini dilakukan pada mesin diesel dengan konstruksi satu silinder 

dengan sistem penyemprotan langsung (direct injection). 

2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah ada pengaruh penggunaan biodiesel minyak biji kapuk 

terhadap daya mesin diesel satu silinder. 

b. Bagaimana konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel dengan 

beberapa variasi putaran dengan menggunakan minyak biji kapuk. 

c. Sebarapa tekanan injeksi yang ideal apabila menggunakan minyak biji 

kapuk. 

3. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan agar terdapat kesatuan pengertian dari beberapa istilah yang 

terdapat dalam rancangan skripsi ini. Istilah-istilah tersebut antara lain :  

a. Motor diesel. 

Motor diesel adalah motor pembakaran dalam yang beroperasi dengan 

menggunakan minyak gas atau minyak berat sebagai bahan bakar 

dengan satu prinsip bahan bakar tersebut disemprotkan (diinjeksikan) 
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kedalam silinder yang sudah terdapat udara dengan tekanan dan suhu 

yang cukup untuk membakar bahan bakar tersebut (Nakoela Soenarta, 

1995: 117). 

Motor diesel yang dipakai dalam penelitian ini adalah motor diesel 

satu silinder. 

b. Biodiesel minyak biji kapuk. 

Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang dibuat dari sumber 

daya hayati. Biodiesel dapat dibuat dari minyak trigliserida (yang pada 

skripsi ini mengangkat mengenai minyak biji kapuk.). Trigliserida 

tersebut diubah menjadi alkil ester dengan mereaksikannya dengan 

alkil alkohol (www.migas-indonesia.com). 

c. Tekanan injeksi. 

Tekanan injeksi adalah tekanan penyemprotan bahan bakar oleh nozzle 

pada mesin. 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan biodiesel minyak biji kapuk 

terhadap daya mesin diesel satu silinder. 

2. Mengetahui konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel satu silinder 

pada beberapa tingkat putaran dengan menggunakan biodiesel minyak 

biji kapuk. 
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3. Memperoleh data tekanan injeksi yang tepat untuk penggunaan 

biodiesel minyak biji kapuk. 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah referensi mengenai penelitian bahan bakar alternatif. 

2. Sebagai informasi untuk masyarakat dan berbagai kalangan yang 

terkait mengenai penggunaan biodiesel minyak biji kapuk. 

3. Sebagai literatur pada penelitian sejenisnya dalam rangka 

pengembangan teknologi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Motor diesel 

Motor diesel adalah motor bakar torak yang proses penyalaannya 

dilakukan dengan menginjeksikan bahan bakar kedalam silinder yang 

bertekanan dan bertemperatur tinggi dengan menggunakan injektor. 

Karena temperatur silinder lebih tinggi daripada titik nyala bahan bakar 

maka pembakaran terjadi. 

Persyaratan ini dapat dipenuhi apabila digunakan perbandingan 

rasio kompresi 12-14. Perbandingan kompresi yang rendah biasanya 

digunakan pada motor diesel ukuran besar dengan putaran rendah 

sedangkan perbandingan kompresi yang tinggi biasanya digunakan pada 

motor diesel ukuran kecil dengan putaran tinggi (4000rpm), perancangan 

biasanya menggunakan perbandingan kompresi yang serendah-rendahnya 

berdasarkan pertimbangan kekuatan material dan berat mesinnya, oleh 

karena itu motor diesel bekerja dengan perbandingan kompresi antara 14 

dan 17 (Wiranto, 2002). 

Excess air pada diesel tergantung pada jenisnya. Motor diesel besar 

dengan kecepatan rendah excess air dapat mencapai 100% atau 200%. Motor 

yang lebih kecil dan lebih cepat excess air hanya sekitar      15 %.  
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Daya merupakan fungsi dari volume silinder, MEP (Mean 

Effektive Pressure) dan putaran. Oleh karena itu peningkatan daya tidak 

dilakukan dengan memperbesar silinder, tetapi dengan cara meningkatkan  

kecepatan dan meningkatkan MEP (menaikkan densitas udara dalam 

silinder). Tetapi perlu diingat bahwa meningkatkan putaran berarti 

memerlukan bahan bakar yang lebih baik karena memerlukan pembakaran 

yang lebih cepat. 

Motor diesel menggunakan Siklus Dual Diesel, siklus ini berasal 

dari rancangan Rudolf Diesel untuk menggunakan udara tanpa bahan 

bakar yang ditekan sampai tekanan yang tinggi (karena itu temperaturnya 

tinggi) dengan menggunakan angka kompresi yang lebih tinggi dari yang 

digunakan Siklus Otto. Temperatur yang tinggi ini menyebabkan bahan 

bakar menyala pada waktu disemprotkan kedalam ruang pembakaran. 

Dalam siklus ini udara ditekan hingga volume yang sangat kecil sehingga 

mempunyai tekanan dan temperatur yang sangat tinggi di dekat TMA, 

bahan bakar disemprotkan kedalam silinder berisi udara bertekanan tinggi 

dan terjadilah proses pembakaran. 

Motor Diesel ideal mempunyai lima proses, yaitu proses 

pemasukan panas, kompresi isentropic, pemasukan panas (Q1), 

pemasukan panas (Q2), ekspansi isentropic, dan pembuangan.  

 

 

 

 

 1 

2 

3 4 

5 

V 

P 

Gambar 1. Siklus Dual Diesel 

Keterangan
1-2 : Proses Kompresi Isentropis 
2-3 : Pemasukan Panas secara 

isokhorik(Q1) 
3-4 : Pemasukan Panas secara 

isobaris (Q2) 
4-5 : Proses Ekspansi isentropis 
5-1 : Pengeluaran Panas secara 

isokhorik 
 

Q3 

Q1 

Q2 
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Pada awalnya udara murni masuk dalam silinder, kemudian 

dilanjutkan proses kompresi, udara murni dikompresi sehingga mencapai 

tekanan dan suhu tinggi. Tekanan dan suhu tinggi inilah yang kemudian 

digunakan untuk membakar bahan bakar. Bahan bakar  masuk  melalui 

nosel dengan tekanan tinggi dan sampai di ruang bakar akan berupa kabut. 

Dengan suhu dan tekanan yang tinggi maka bahan bakar (solar) yang telah 

berupa kabut akan bercampur dengan udara dan selanjutnya terbakar. 

Tekanan dalam ruang silinder akan meningkat dan mendorong torak ke 

bawah atau yang disebut sebagai ekspansi isentropis. Kemudian gas sisa 

pembakaran akan dibuang melalui saluran buang. Proses pembakaran 

tersebut akan berlangsung secara terus menerus selama mesin hidup. 

2. Pembakaran di dalam Motor Diesel 

Pembakaran merupakan suatu reaksi kimia yang mana elemen-

elemen tertentu dari suatu bahan bakar berkombinasi dengan oksigen 

sehingga menyebabkan naiknya temperatur dari gas-gas tersebut (V.L. 

Maleev, 1964 : 69). Elemen utama dari bahan yang mudah terbakar adalah 

karbon dan hidrogen. 

Motor diesel merupakan jenis motor dengan pembakaran yang 

memanfaatkan suhu dari udara yang telah dikompresi di dalam silinder 

(Compression-ignition engine). Tekanan udara di dalam silinder pada 

motor diesel pada akhir langkah kompresi kira-kira 40-45 Kg/cm2 dan 

temperaturnya 600 0C (E. Karyanto,2000:164). 
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Bahan bakar disemprotkan oleh injektor (nozel) dalam bentuk kabut. 

Penyalaan dimulai dari titik dimana campuran bahan bakar dan udara yang 

paling sesuai dan cocok terbentuk dan selanjutnya diikuti dengan 

pembakaran dari campuran tersebut. Sedang terjadinya proses pembakaran 

tersebut mengakibatkan peningkatan temperatur dan tekanan udara. 

Pada motor bensin, udara dan bahan bakar relatif bercampur 

sedemikian rupa dengan rata sebelum penyalaan, sehingga dapat 

menghasilkan pembakaran yang baik. Akan tetapi pada motor diesel , 

campuran bahan bakar dan udara dapat menyala sendiri sehingga dapat 

ada kelambatan (1/1000 sampai 4/1000 detik) sebelum proses pembakaran 

yang sempurna terjadi (Wiranto A. & Koichi T, 2002: 14). 

Proses pembakaran motor diesel berlangsung dalam empat periode 

sebagai berikut : 

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

Periode ini merupakan proses pencampuran dari bahan bakar yang 

merupakan partikel halus dengan  udara, sehingga membentuk 

campuran yang mudah terbakar. Waktu yang dibutuhkan untuk proses 

ini dinamakan periode persiapan pembakaran (delay periode). Lama 

waktu pada periode ini sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan 

oleh motor diesel.  Kenaikan tekanan seiring dengan gerakan naiknya 

torak didalam silinder.  
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Gambar. 2. Diagram Proses Pembakaran pada Motor Diesel. 

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

Campuran bahan bakar dan udara yang sudah bercampur tadi mulai 

terbakar, dan api akan menyebar keseluruh ruang pembakaran dengan 

cepat sehingga akan timbul letupan dalam silinder dan tekanan maupun 

suhunya akan naik secara cepat pula. 

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

Bahan bakar segera terbakar pada periode ini sehingga tidak ada proses 

keterlambatan nyala. Pembakaran dapat dikontrol dengan sejumlah 

bahan bakar yang disemprotkan pada periode ini. Oleh karena itu 

periode ini juga disebut dengan periode pembakaran terkontrol. 

Periode ini berhubungan dengan kecepatan penyemprotan, ukuran 

tetesan kabut dan jumlah penyemprotan. 

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

Meskipun penyemprotan bahan bakar telah selesai, keadaan 

pembakaran sempurna belum sepenuhnya tercapai pada pada titik D 

dan masih akan terbakar antara titik D-E, pada proses ekspansi/kerja. 
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Periode ini berhubungan erat dengan banyaknya bahan bakar yang 

disemprotkan, tetesan ukuran kabut, kontak dengan udara dalam ruang 

bakar. Agar pembakaran ini dapat seefektif mungkin, maka tekanan 

selama periode pembakaran cepat dijaga serendah mungkin.  

Karakteristik bahan bakar diesel yang penting yaitu kualitas 

penyalaan (ignition quality). Kualitas penyalaan ini berkaitan dengan apa 

yang disebut ”ignition delay”. Makin pendek ignition delay makin baik 

kualitas penyalaannya. Kualitas ini ditunjukkkan dengan angka cetane 

(Cetane Number, CN). 

Bilangan setana (Cetane Number). Mutu penyalaan diukur dengan 

indeks yang disebut bilangan setana. Mesin diesel putaran tinggi saat ini 

memerlukan bilangan setana sekitar 50. nilai dari bilangan ini sebagai 

karakteristik bahan bakar disel adalah serupa dengan bilangan oktana 

untuk bensin. Bilangan setana bahan bakar adalah persen volume setana 

dalam campuran setana dan alfa-metil-naftalen yang mempunyai mutu 

penyalaan dengan sama dengan bahan bakar yang diuji. Baik setana 

maupun alfa-metil-naftalen adalah hidrokarbon, yang dihasilkan secara 

kimia dari minyak ter (tar oil). Setana mempunyai mutu penyalaan yang 

sangat baik dan alfa-metil-naftalen mempunyai mutu penyalaan yang 

sangat buruk.bilangan setana 48 itu berarti bahan bakar setara dengan 

campuran yang terdiri atas 48 % setana dan 52 % alfa-metil-naftalen (V.L 

Maleev, 1995:154). 
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Viskositas berpengaruh terhadap kualitas atomisasi. Makin rendah 

viskositasnya makin halus butiran yang dihasilkan dan dengan demikian 

lebih cepat menguap. Viskositas dan volatilitas mempunyai efek terhadap 

kecepatan pencampuran bahan bakar dengan udara. 

3. Sistem injeksi 

Dalam perkembangannya, agar dicapai efisiensi motor Diesel, 

maka digunakanlah cara-cara agar pembakaran berlangsung sempurna dan 

dapat memenuhi kebutuhan mesin. Sistem injeksi pada motor diesel harus 

memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini secara konsisten  dan akurat agar 

dipenuhi pembakaran berlangsung sempurna : 

a.  Membagi  bahan bakar sama banyak ke semua silinder 

b.  Menginjeksikan pada saat yang tepat 

c.  Menginjeksikan bahan bakar dalam jumlah yang terukur dan akurat 

d.  Menginjeksikan dalam bentuk pola pancaran dan atomisasi yang 

sesuai dengan desain ruang bakar. 

Untuk mencapai tujuan ini, beberapa elemen fungsional diperlukan 

a.  Pompa bahan bakar, memompa bahan bakar dari tangki ke silinder 

b.  Penyemprot baban bakar, membagi bahan bakar dengan terukur sesuai 

dengan kebutuhan mesin pada semua putaran dan beban 

c.  Pengontrol pembagian bahan bakar, mengatur banyaknya bahan bakar 

sesuai dengan kebutuhan mesin 

d.  Pendistribusi bahan bakar, membagi bahan bakar secara merata ke 

semua silinder 
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e.  Pencampur, mengkabutkan bahan bakar dan menyebarkan bahan bakar 

ke seluruh tempat dalam ruang bakar (Purnomo, 2003:41). 

 

 

Gambar 3. Sistem injeksi 

4. Nozzle 

Tugas utama nosel adalah memasukkan bahan bakar ke dalam 

silinder kedalam bentuk butiran yang halus. Pembentukan pancaran ini 

dilakukan dengan orifice. Dalam silinder yang sebenarnya, bentuk 

pancaran sangat  sulit diperkirakan karena turbulensi dan juga pembakaran 

dimulai sebelum bahan bakar selesai diinjeksikan. Dengan alasan ini maka 
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pembentukan pancaran dilakukan pada suhu ruang dan pada kondisi udara 

yang tenang. 

Bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder  berbentuk butir-

butir cairan yang halus oleh karena udara di dalam silinder pada saat 

tersebut sudah bertemperatur dan bertekanan tinggi maka butir-butir 

tersebut akan menguap. Motor diesel pada umumnya mempunyai tekanan 

dan temperatur berturut-turut dapat mencapai ± 30 kg/cm2 dan ± 550 oC. 

Penguapan butir bahan bakar dimulai pada bagian luarnya yaitu pada 

bagian terpanas. Uap bahan bakar yang terjadi selanjutnya bercampur 

dengan udara yang ada di sekitarnya. Proses penguapan itu berlangsung 

selama temperatur sekitarnya mencukupi. Jadi, proses penguapan terjadi 

secara berangsur-angsur demikian juga dengan campuran udaranya.   

 

Gambar 4. Nozel dan Kelengkapannya 

 

 

 

Keterangan 
1. Rumah penahan 

nozel 
2. Nozel 
3. Plat antar 
4. Pasak penekan  
5. Pegas 
6. Plat penyetel 
7. Rumah nozel 
8. Wasier 
9. Saluran balik 
10. Mur pengunci 
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5. Bahan Bakar Motor Diesel 

a. Solar 

Bahan bakar solar adalah bahan bakar minyak hasil sulingan 

dari minyak bumi mentah bahan bakar ini berwarna kuning coklat 

yang jernih (Pertamina: 2005). Penggunaan solar pada umumnya 

adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin Diesel dengan 

putaran tinggi (di atas 1000 rpm), yang juga dapat digunakan sebagai 

bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil yang 

terutama diinginkan pembakaran yang bersih. Minyak solar ini biasa 

disebut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil, High Speed Diesel 

(Pertamina: 2005). 

Mesin-mesin dengan putaran yang cepat (>1000 rpm) 

membutuhkan bahan bakar dengan karakteristik tertentu yang berbeda 

dengan minyak Diesel. Karakteristik yang diperlukan berhubungan 

dengan auto ignition (kemampuan menyala sendiri), kemudahan 

mengalir dalam saluran bahan bakar, kemampuan untuk teratomisasi, 

kemampuan lubrikasi, nilai kalor dan karakteristik lain (Pertamina: 

2005). 
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Tabel. 1. Standar Mutu Bahan Bakar Diesel 

Sifat 
Jenis Minyak diesel 
Mesin 
Putaran 
Tinggi 

Mesin 
Industri 

Mesin Putaran 
Rendah dan 
Sedang 

Angka Setane ≥ 40 ≥ 40 ≥ 30 
Titik didih (0C) 288 282-338 - 
Viskositas pada (38 0,mm2/s) 1.4-2.5 2.0-4.3 5.8-26.4 
Titik nyala (0C) ≥ 38 ≥ 52 ≥ 55 
Kadar Sulfur (% berat) ≤ 0.50 ≤ 0.50 ≤ 2.0 
Kadar air dan endapan (% 
volume) ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.5 

Kadar abu (% berat) ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.1 
Ramssboton residu karbon 
dalam 10%, residu destilasi (% 
massa) 

≤ 0.15 ≤ 0.35 - 

 Sumber : American society for testing and mineral (ASTM) D-975, 1991 

Tabel. 2. Spesifikasi solar pertamina 

No Properties Limit Tes Methods 
Min. Max. ASTM Others 

1 Spesific grafity at 60/600 F 0,82 0,87 D-1298  
2 Color ASTM - 3,0 D-1500  

3 Cetane number 45 - D-163  
Alternatiraly calculated cetane index 48 - D-976  

4 Viskosity kinematic at 1000F cst. 1,6 5,8 D-445  
5 Viskosity SSU at 1000F secs 35 45 D-88  
6 Pour point (0C) - 65 D-97  

7 Sulphure Content (%wt) - 0,5 D1551/ 
D-1552  

8 Copper strip corrosion    
(3 hrs/500C)  No.1 D-130  

9 Contradson carbon residu %wt.  
(on 10% vol bottom)  0,1 D-189  

10 Water content %vol.  0,05 D-95 IP30 

11 Sedimen conten % wt  0,01 D-
473/482  

12 Ash conten %wt  0,01 D-974  

13 
Neutralization value :     
Strong Acid numbering KOH/gr  Nil   
Total acid numbering KOH/gr  0,6   

14 Flash point p. M. C. C. °f 150  D-93  
15 Distilation    D-86  
16 Recovery at 300 0C / %vol 40    

Sumber : Dirjen Migas No.002/P/DM/MIGAS/1979 
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b. Biodiesel 

Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 

mono--alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai 

sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari 

sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. 

(http://id.wikipedia.com) 

Sebuah proses dari transesterifikasi digunakan untuk mengubah 

minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam 

lemak bebas. Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur 

langsung, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan 

diesel (solar) dari minyak bumi, dan dapat menggantikannya dalam 

banyak kasus. Namun, biodiesel lebih sering digunakan sebagai 

penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel 

petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. 

Biodiesel adalah bahan bakar mesin diesel yang dibuat dari 

sumber daya hayati. Biodiesel dapat dibuat dari minyak trigliserida 

(minyak kelapa sawit, kedelai, kacang tanah, biji bunga matahari, jarak 

pagar, kapuk, saga hutan, kelor, kemiri, d.l.l.). Trigliserida tersebut 

diubah menjadi alkil ester dengan mereaksikannya dengan alkil 

alkohol (www.migas-indonesia.com) 
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Secara umum, karakteristik biodiesel untuk konsumsi mesin 

diesel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Karakteristik Biodiesel  

Karakteristik Biodiesel 

Komposisi Metil Ester 

Bilangan Setana 55 

Densitas, g/mL 0.8624 

Viskositas, cSt 5.55 

Titik Kilat, C 172 

Energi yang dihasilkan, MJ/Kg 40.1 
 Sumber : www.migas-indonesia.com 

Tabel 4. Spesifikasi biodiesel 

No Properties 
Limits 

Min Max 
1 Specific gravity (g/cm3) 5,0 5,6 

2 Cetane Number 47 49 

3 Viscosity Kinematics (cSt) 1,9 6,0 

4 Sulphur content (% wt) - 10 

5 Conradson carbon residue %wt - 0.8624 

6 Water content (% vol) - 0.5 

7 Ash content (% wt) - 0.02 

8 Flash point (0 C) 120 172 

9 Calorific Value (kcal/kg) 9300 9500 
Sumber: Indonesia Oil Palm Research Institute (IOPRI) 

 

Kelebihan biodiesel dibandingkan dengan minyak solar : 

1. Merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena 

menghasilkan emisi yang jauh lebih baik (free sulphur, smoke 

number rendah), sesuai dengan isu-isu global 
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2. Cetane number lebih tinggi (> 45) sehingga efisiensi pembakaran 

lebih baik 

3. Memiliki sifat pelumasan terhadap piston mesin 

4. Biodegradable (dapat terurai) 

5. Merupakan renewable energy karena terbuat dari bahan alam yang 

dapat diperbarui 

6. Meningkatkan independensi suplai bahan bakar karena dapat 

diproduksi secara lokal 

c. Minyak biji kapuk 

Dewasa ini pemanfaatan hasil pertanian untuk dijadikan bahan 

yang memberikan nilai tambah dan menanggulangi krisis energi 

sedang giat digencarkan, salah satunya adalah dengan 

membudidayakan kapuk randu. Kapuk merupakan salah satu komoditi 

perkebunan yang merupakan bahan eksport non migas yang perlu 

ditingkatkan kelestariannya. Tanaman kapuk (ceiba pentandra L) di 

Jawa Tengah dikenal dengan nama kapuk randu. Menurut dugaan para 

ahli, kapuk berasal dari Amerika Serikat dan melalui Afrika sedangkan 

pada abad 10 kapuk tersebut sampai di Indonesia. 

Dari tanaman kapuk dihasilkan serat kapuk, kulit, dan hati 

buah kapuk serta biji kapuk yang menghasilkan minyak. Minyak biji 

kapuk hasil pengolahan dari proses refinasi (pemurnian) dan fraksinasi 

(pemisahan) minyak mentah (CPO) bahan dasar biji kapuk disebut 

juga minyak biji kapuk secara kimiawi. Minyak biji kapuk juga dapat 
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digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena mengandung asam-

asam yang mengandung unsur karbon sebagai salah satu komponen 

pembakarannya yaitu asam oleic, asam linoleic dan asam lauric. 

6. Daya 

Daya merupakan besarnya kerja yang dilakukan persatuan waktu. 

Daya pada suatu motor diukur dari berapa besarnya kerja yang dilakukan 

oleh torak pada satuan waktu. Daya dari suatu motor dapat diukur dengan 

alat yang disebut dynamometer.  

a. Menghitung torsi  

T = m . g . l 

 …………………………………………………1) 

Dimana,   m : massa yang terukur pada dinamometer (kg). 

g : percepatan gravitasi (9,81 m/s2) 

l : panjang lengan pada dinamometer (m) 

b. Besarnya  daya efektif atau yang bermanfaat dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

P (kW) =  1000x60
T.n.π.2

 

 …………………………………..2)  

Keterangan :  P : daya (kW). 

n : putaran (rpm). 

T : Torsi (Nm). 

7. Konsumsi bahan bakar spesifik (sfc) 

Besarnya torsi dan daya suatu motor merupakan hasil dari 

pembakaran campuran bahan bakar dan udara dalam ruang silinder. 
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banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi oleh motor dibandingkan 

dengan daya yang dihasilkan dalam tiap satuan waktu akan diperoleh 

besaran yang disebut konsumsi bahan bakar spesifik/spesific fuel 

consumption (sfc). 

sfc : P
m f

   atau 

 ..................................................................3)  

sfc : Pt
V bahanbakarbahanbakar

.
.ρ

1000
3600

 ……………………………...4) 

sfc    : bahan bakar spesifik (kg/kWatt jam) 

mf     :  massa bahan bakar (kg/jam) 

P    : daya (kW) 

Vbahan bakar  : volume bahan bakar (cc) 

ρbahan bakar   : specific gravity (kg/l) 

t : waktu konsumsi bahan bakar sebanyak 10 cc (detik) 

 

B. Kerangka Berfikir 

Homogenitas campuran bahan bakar sangat dibutuhkan pada mesin 

dengan metode penyalaan kompresi. Panyampuran antara dua atau lebih minyak 

bakar dengan komposisi yang berbeda, tentu akan menimbulkan pengaruh yang 

signifikan baik pada komposisi campuran maupun pada tekanan pada saat 

penyemprotan yang pada akhirnya akan menimbulkan pengaruh pada grafik unjuk 

kerja mesin dalam hal ini daya keluaran mesin, torsi dan konsumsi bahan bakar.  

Proses pembakaran motor diesel juga dipengaruhi oleh viskositas bahan 

bakar yang digunakan. Bahan bakar solar memiliki viskositas yang lebih rendah 
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(1,6 sampai dengan 58 pada suhu 1000C) dibandingkan dengan minyak biji kapuk 

(8,974 pada suhu 1000 C). Apabila keduanya dicampur, maka akan terjadi 

perubahan vskositas kearah yang lebih besar. Apabila campuran tersebut 

digunakan, maka bahan bakar tidak akan mudah mengalir melalui sistem pompa 

injeksi, sehingga bahan bakar tidak terbakar dalam waktu singkat yang 

mengakibatkan unjuk kerja mesin menurun. Hal ini dapat mengakibatkan 

konsumsi bahan bakar meningkat. Akibat proses pembakaran tidak sempurna 

akan berdampak pada putaran yang dihasilkan berkurang, demikian juga 

menurunnya daya mesin.  

Seperti yang telah dikemukakan di atas, beberapa karakteristik yang 

dikandung minyak biji kapuk ada yang sesuai dengan spesifikasi minyak solar dan 

sebagian yang lain jauh dari spesifikasi minyak solar sehingga jika dicampur 

dengan prosentase tertentu akan terjadi pengaruh perbedaan unjuk kerja mesin 

berupa daya, torsi dan konsumsi bahan baka spesifik (sfc) pada motor diesel satu 

silinder.  

 

C. Hipotesis 

1. Ada pengaruh penggunaan biodiesel minyak biji kapuk dengan 

variasi tekanan injeksi terhadap daya mesin diesel satu silinder menjadi 

naik.  

2. Konsumsi bahan bakar dengan menggunakan biodiesel minyak biji 

kapuk dengan variasi tekanan injeksi menjadi naik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan after-before, yaitu dengan 

membandingkan daya, torsi dan konsumsi bahan bakar spesifik (sfc) antara solar 

murni minyak biji kapuk dengan perbandingan terukur (volume). Dalam penelitian 

ini setiap variabel penelitian dilakukan pengulangan sebanyak dua kali, dengan 

variasi tekanan injeksi 12 Mpa, 13 Mpa, 14 Mpa, 15 Mpa, 16 Mpa, 17 MPa. 

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian ini adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 1991 : 89). Identifikasi variabel disini adalah 

menentukan  variabel-variabel atau faktor-faktor yang akan digunakan dalam 

penelitian. Ada tiga kelompok variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol.  

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat berubah-ubah yang 

bisa mempengaruhi variabel terikat, jadi variabel bebas merupakan 

kondisi atau perlakuan untuk melihat gejala (variabel terikat) yang 

timbul. Dalam penelitian ini varibel bebasnya ada 2 buah yaitu 

perbandingan komposisi minyak biji kapuk dan variasi tekanan injeksi.  

Variasi bahan bakar yang digunakan adalah : 
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Jenis bahan bakar Rasio campuran (%) 
B0 B10 B20 

Biodiesel minyak biji kapuk 0 10 20 
Solar  100 90 80 

 

Sedangkan tekanan injeksi yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

 Standar tekanan 
injeksi 

 

12 MPa 13 MPa 14 MPa 15 MPa 16 MPa 17 MPa 
 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah  variabel yang ditimbulkan atau efek dari 

variabel bebas (Sudjana, 1989:12). dalam penelitian ini adalah daya dari 

mesin diesel satu silinder dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

3. Variabel Terkontrol 

Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

dari penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah putaran 

1600 rpm, 1800 rpm, 2000 rpm, 2200 rpm dan 2400 rpm. 

 

C. Pengumpulan data. 

1. Bahan dan Alat  

a. Pembuatan biodiesel 

Bahan yang digunakan dalam dalam pembuatan biodiesel adalah : 

1) Minyak biji kapuk 

2) Minyak solar 

3) Katalis (NaOH) 

4) Alkohol (methanol)         
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Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan biodiesel antara lain : 

1) Micro biodiesel production unit, yang terdiri dari 2 tabung 

pengukur volume minyak biji kapuk dan alkohol, 1 buah 

tabung reaktor untuk mereaksikan alkohol dengan katalis 

menjadi potassium methoxide dan 1 buah tabung reaktor untuk 

mereaksikan minyak biji kapuk dengan potassium methoxide 

menjadi biodiesel. Tiap-tiap rektor dilengkapi dengan 

pengaduk yang digerakkan oleh motor listrik. 

 

2) Burret (gelas ukur) 

3) Stop watch 

4) Gelas ukur 

5) Thermometer 

6) Heater (pemanas elektrik) 

b. Pengambilan data menggunakan mesin diesel 1 silinder 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Tabung untuk mengukur methanol, yang 
kemudian akan dialirkan ke tabung 
pencampur katalis dan methanol 

Tabung untuk mencampur katalis & 
methanol menjadi larutan potassium 
methoxide 

Tabung pengaduk campuran 
minyak biji kapuk dengan 
potassium methoxide 
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Bahan penelitian adalah satu unit mesin diesel merk Dong Feng 

1 silinder dengan bahan bakar berupa minyak solar yang 

dikombinasikan dan minyak biji kapuk dengan konsentrasi 

perbandingan yang diatur. Minyak solar berasal dari SPBU (Stasiun 

Pompa Bahan Bakar Umum), minyak biji kapuk berasal dari ekstraksi 

biji kapuk yang sudah tersedia di pasaran.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Tool set  

2) engine test bed 

3) Tachometer untuk mengukur putaran 

4) Gelas ukur / burret 

5) Mesin diesel satu silinder  

Spesifikasi :  Merk   : Dongfeng 

 Rating Output : 6 hp/2600 rpm 

 Net Weight  : 60 kg 

6) Dinamometer  

Spesifikasi : hydraulik dynamometer 

Model  : SF-1,5 ser no :  87002 

Max torque  : 28,64  mg date :1987-2 

Max PS :150 

PS = 1000
.NW

 

T = W x 0,716 

L = 0,716 m 
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2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pembuatan Biodiesel 

Tanggal : Januari 2007 

Pengujian unjuk kerja mesin diesel satu silinder 

Tanggal : 3 Februari 2007 

Tempat : Laboratorium Otomotif Teknik Mesin UGM 

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian 

a. Pembuatan biodiesel dari minyak biji kapuk 

Proses pembuatan bahan bakar biodiesel, sebelum melakukan 

pembuatan biodiesel pada micro biodiesel production unit maka terlebih 

dahulu minyak biji kapuk harus diberi perlakuan dengan memanaskannya 

sampai suhu 1500C sekitar 15 menit kemudian didinginkan. Hal ini 

bertujuan untuk menghilangkan getah air serta zat warna (betakaroten) 

yang mungkin terkandung dalam minyak biji kapuk. Setelah perlakuan 

diatas, maka pembuatan biodiesel pada micro biodiesel unit dapat 

dilakukan. Adapun tahapan pembuatan biodiesel tersebut adalah : 

1) Memanaskan minyak biji kapuk pada suhu sekitar 700 C 

2) Mengukur volume dengan methanol sebanyak 200 ml untuk 1 liter 

minyak biji kapuk dan memasukannya ke dalam tabung ukur untuk 

methanol. 

3) Mengalirkan methanol ke dalam reaktor ke dalam reaktor 1 dengan 

terlebih dahulu memasukkan katalis berupa NaOH kedalam reaktor 

tersebut sebanyak 10 gram untuk 200 ml methanol. Campuran methanol 
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dan NaOH diaduk selama kurang lebih 15 menit dengan menghidupkan 

motor pengaduk sehingga methanol dan NaOH berubah menjadi larutan 

sempurna. Larutan ini dinamakan larutan potassium methoxide. 

4) Mencampur minyak biji kapuk dengan potassium methoxide ke dalam 

reaktor kedua dan mengaduk selama 1 jam hingga seluruh campuran 

dapat bercampur dengan sempurna. 

5) Mengendapkan campuran selama 1 hari (24 jam). Hal ini bertujuan 

untuk memisahkan gliserin dengan biodiesel. Setelah 1 hari maka 

larutan akan menjadi 2 bagian yaitu bagian atas adalah biodiesel dan 

larutan bagaian bawah adalah gliserin. 

6) Memisahkan gliserin dengan biodiesel dengan cara memompa 

biodiesel keluar 

7) Melakukan pencucian terhadap biodiesel dengan menggunakan air 

suling. Perbandingan air suling dan biodiesel adalah 300 ml : 700 ml. 

pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan gliserin yang masih 

dikandung biodiesel. Selama proses pencucian perlu dilakukan 

pengadukan kurang lebih 1 menit. Proses pencucian seperti ini 

dilakukan sebanyak 3 kali. 

8) Langkah yang terakhir adalah melakukan pemurnian biodiesel yang 

telah mengalami proses pencucian dengan cara memanaskannya pada 

suhu ± 1200 C selama kurang lebih 15 menit. Proses ini bertujuan 

untuk menghilangkan air yang dikandung pada biodiesel selama proses 

pencucian.                                                 
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b. Uji performa mesin diesel satu silinder dengan bahan bakar biodiesel  

minyak biji kapuk. 

Langkah persiapan penelitian, meliputi: 

1) Memeriksa dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan selama 

penelitian berlangsung 

2) Membuat campuran kombinasi bahan bakar solar dengan minyak 

kemiri. 

3) Mengeset mesin diesel 1 silinder, antara lain: 

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

b) Mengisi air pendingin secukupnya kedalam hopper 

c) Menyetel tekanan pengabutan pada nosel pada 15 MPa 

d) Membuang angin/ bleeding dari sistem bahan bakar dan 

memeriksa kebocoran sistem bahan bakar 

e) Bahan bakar salurannya dialihkan kedalam burret (tidak 

melalui tangki bahan bakar) sehingga dapat terukur kapasitas 

volumenya. 

f) Memeriksa minyak pelumas (SAE 30) 

g) Memeriksa tegangan belt 

h) Memeriksa dudukan mesin dan generator 

i) Memanaskan mesin sampai tercapai kondisi kerja (5 menit) 

dengan kecepatan putaran stasioner. 

4) Langkah pelaksanaan penelitian : 

a) Pelaksanan eksperimen dengan menggunakan bahan bakar B0 

yaitu 100% solar murni dengan tekanan injeksi 15 Mpa. 
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b) Buka katup gas sampai maksimal, kondisikan pada putaran 

2400 rpm dengan menambah beban dengan memutar katup gas. 

c) Lihat dan catat pada indikator beban yang tertera, catat juga 

waktu untuk menghabiskan 10 ml bahan. 

d) Setelah dicatat semua tambahkan beban sampai tachometer 

menunjukkan putaran 2200 rpm, catat beban yang terlihat pada 

indikator, catat juga waktu untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar. 

e) Setelah dicatat, tambahkan beban sampai tachometer 

menunjukkan putaran 2000 rpm, catat beban yang tertera pada 

tachometer dan catat juga waktu untuk menghabiskan 10 ml 

bahan bakar. 

f) Setelah dicatat, tambahkan beban sampai tachometer 

menunjukkan putaran 1800 rpm, catat beban yang tertera pada 

tachometer dan catat juga waktu untuk menghabiskan 10 ml 

bahan bakar. 

g) Setelah dicatat, tambahkan beban sampai tachometer 

menunjukkan putaran 1600 rpm, catat beban yang tertera pada 

tachometer dan catat juga waktu untuk menghabiskan 10 ml 

bahan bakar. 

h) Tunggu sampai bahan bakar B0 habis, setelah itu ganti bahan bakar 

dengan B10 yaitu campuran 10 % biodiesel dengan 90 % solar. 

i) Ulangi langkah a)-f )dengan bahan bakar B10 tersebut. 

j) Setelah semua data tercatat, tunggu sampai bahan bakar B10 

habis, setelah itu ganti dengan bahan bakar B20, yaitu 

campuran 20 % biodiesel dengan 80 % solar. 
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k) Ulangi langkah b)-h) dengan bahan bakar B20 tersebut. 

l) Setelah semua selesai, matikan mesin dan rubah tekanan pada 

nosel menjadi 16 Mpa. Hidupkan mesin dan setelah itu ulangi 

dengan bahan bakar B0 yaitu 100 % solar. 

m) Ulangi langkah b)-h). 

n) Setelah langkah b)-h) sudah dilakukan, matikan mesin diesel 

dan rubah tekanan injeksi menjadi 17 Mpa. 

o) Lakukan seperti langkah b)-h). 

p) Setelah itu matikan mesin dan rubah tekanan injeksi menjadi 

14 Mpa. 

q) Lakukan sepeti langkah b)-h) 

r) Setelah itu matikan mesin dan rubah tekanan injeksi menjadi 

13 Mpa 

s) Lakukan seperti langkah b)-h). 

t) Setelah itu matikan mesin dan rubah tekanan injeksi menjadi 

12 Mpa. 

u) Lakukan seperti langkah b)-h) 

v) semua percobaan diambil dua kali 

w) setelah semua data dicatat matikan mesin diesel. 

4. Diagram Alir Penelitian  

Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode eksperimen, 

yaitu penelitian dengan mengadakan perlakuan dan tindakan pengamatan 

terhadap suatu variabel. Dalam penelitian ini data yang diambil berupa konsumsi 

bahan bakar spesifik dan besarnya beban pada dinamometer untuk selanjutnya 
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diolah untuk memperoleh daya dan torsi mesin. Data-data yang dihasilkan 

ditabulasi untuk kemudian menghitung daya output dan torsi serta konsumsi 

bahan bakar spesifik (sfc). Alur penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Desain Penelitian 

Mulai 

Mesin diesel 
satu silinder

B10 B0 B20 

hasil 

Pembahasan 

12 MPa 

Variasi 
tekanan injeksi

Konsumsi 
bahan bakar  

13 MPa 14 MPa 15 MPa 16 MPa 17 MPa

Daya  

Kesimpulan 

2400 rpm 1600 rpm1800 rpm 2000 rpm2200 rpm
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D. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa 

data. Data dari hasil pengujian kemudian dimasukkan kedalam rumus perhitungan 

yang ada sehingga diperoleh data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berupa 

angka-angka. Teknik analisis data dari pengaruh variasi tekanan injeksi terhadap 

unjuk kerja mesin diesel satu silinder dengan menggunakan biodiesel minyak biji 

kapuk berupa prosentase dan rata-rata antara data dari variasi tekanan injeksi 

dengan menggunakan bahan bakar biodiesel minyak biji kapuk. Penyajian data 

selanjutnya digambarkan  dengan grafik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini adalah data daya dan konsumsi bahan bakar hasil eksperimen 

dari penggunaan bahan bakar menggunakan B0, B10, B20 dengan variasi tekanan 

injeksi 13 MPa, 14 MPa, 15 MPa, 16 MPa dan 17 MPa. 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Torsi, Daya dan SfC. 

Tekanan 
Injeksi 

Variasi 
Bahan 
Bakar 

Putaran 
Mesin 
(rpm) 

Beban 
(kg) 

Waktu 
Konsumsi 
10 cc (t) 

Daya 
(kW) 

SfC 
(kg/kWh) 

Torsi 
(Nm) 

13 MPa 

B0 

1600 2,45 8,4 2,88 1,22 17,2087
1800 2,40 7,25 3,18 1,28 16,8575
2000 2,30 7,81 3,38 1,12 16,1551
2200 2,20 6,73 3,56 1,23 15,4527
2400 2,10 6,32 3,71 1,26 14,7503

B10 

1600 2,41 9,39 2,83 1,12 16,9277
1800 2,40 8,56 3,18 1,10 16,8575
2000 2,30 7,57 3,38 1,16 16,1551
2200 2,20 6,67 3,56 1,26 15,4527
2400 2,00 6,06 3,53 1,39 14,0479

B20 

1600 2,50 9,71 2,94 1,05 17,5599
1800 2,40 8,51 3,18 1,11 16,8575
2000 2,30 7,43 3,38 1,20 16,1551
2200 2,25 6,63 3,64 1,25 15,8039
2400 2,00 6,03 3,53 1,41 14,0479

14 MPa 

B0 

1600 2,50 9,71 2,94 1,03 17,5599
1800 2,45 8,57 3,24 1,06 17,2087
2000 2,30 7,25 3,38 1,20 16,1551
2200 2,20 6,77 3,56 1,23 15,4527
2400 2,10 6,07 3,71 1,31 14,7503

B10 

1600 2,55 9,75 3,00 1,02 17,9111
1800 2,40 8,35 3,18 1,12 16,8575
2000 2,30 7,54 3,38 1,17 16,1551
2200 2,20 6,77 3,56 1,24 15,4527
2400 2,00 6,29 3,53 1,34 14,0479

B20 

1600 2,50 9,54 2,94 1,07 17,5599
1800 2,40 8,28 3,18 1,14 16,8575
2000 2,25 7,49 3,31 1,21 15,8039
2200 2,20 6,61 3,56 1,28 15,4527
2400 2,00 6,12 3,53 1,39 14,0479

15 MPa B0 1600 2,50 9,71 2,94 1,03 18,3325
1800 2,45 8,57 3,24 1,06 18,2623
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Tekanan 
Injeksi 

Variasi 
Bahan 
Bakar 

Putaran 
Mesin 
(rpm) 

Beban 
(kg) 

Waktu 
Konsumsi 
10 cc (t) 

Daya 
(kW) 

SfC 
(kg/kWh) 

Torsi 
(Nm) 

2000 2,30 7,25 3,38 1,20 16,8575
2200 2,20 6,77 3,56 1,23 15,5230
2400 2,10 6,07 3,71 1,31 15,4527

B10 

1600 2,55 9,75 3,00 1,02 18,2623
1800 2,40 8,35 3,18 1,12 17,2087
2000 2,30 7,54 3,38 1,17 16,8575
2200 2,20 6,77 3,56 1,24 15,5932
2400 2,00 6,29 3,53 1,34 15,1015

B20 

1600 2,50 9,54 2,94 1,07 18,2623
1800 2,40 8,28 3,18 1,14 17,2087
2000 2,25 7,49 3,31 1,21 16,8575
2200 2,20 6,61 3,56 1,28 16,1551
2400 2,00 6,12 3,53 1,39 15,5932

16 MPa 

B0 

1600 2,50 9,82 2,94 1,02 17,5599
1800 2,45 8,5 3,24 1,07 17,2087
2000 2,30 7,35 3,38 1,19 16,1551
2200 2,20 6,75 3,56 1,23 15,4527
2400 2,10 6,1 3,71 1,31 14,7503

B10 

1600 2,60 9,61 3,06 1,01 18,2623
1800 2,42 8,48 3,20 1,10 16,9980
2000 2,40 7,55 3,53 1,12 16,8575
2200 2,30 6,6 3,72 1,21 16,1551
2400 2,10 6,32 3,71 1,27 14,7503

B20 

1600 2,60 9,76 3,06 1,01 18,2623
1800 2,45 8,42 3,24 1,10 17,2087
2000 2,40 7,43 3,53 1,15 16,8575
2200 2,25 6,6 3,64 1,25 15,8039
2400 2,20 6,32 3,88 1,23 15,4527

17 MPa 

B0 

1600 2,61 9,91 3,07 0,97 18,3325
1800 2,45 8,62 3,24 1,06 17,2087
2000 2,30 7,6 3,38 1,15 16,1551
2200 2,20 6,97 3,56 1,19 15,4527
2400 2,10 6,15 3,71 1,30 14,7503

B10 

1600 2,60 9,66 3,06 1,01 18,2623
1800 2,45 8,53 3,24 1,08 17,2087
2000 2,40 7,53 3,53 1,12 16,8575
2200 2,20 6,68 3,56 1,25 15,4527
2400 2,00 6,14 3,53 1,38 14,0479

B20 

1600 2,60 9,65 3,06 1,02 18,2623
1800 2,45 8,36 3,24 1,11 17,2087
2000 2,30 7,57 3,38 1,18 16,1551
2200 2,20 6,71 3,56 1,26 15,4527
2400 2,00 6,03 3,53 1,41 14,0479
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Tabel 6. Perbandingan Karakteristik Antara Solar Murni dengan Biodiesel  

No JenisPemeriksaan Biodiesel 
Solar 

Min Max 

1 Spesific Grafity at 60/60 0F 0,8991 0,82 0,87 

2 Viscosity Kinematic at 1000 F, cSt 8,974 1,6 5,8 

3 Pour Point, 0C 2 - 0,5 

4 Flash Point, P.M.c.c., 0C 190 150 - 

5 Water Content, % vol. 0,25 - 0,05 

6 Sediment, % wt. 0.063 - 0,01 

7 Conradson Carbon Residue, % wt. 0,143 - 0,1 

8 Ash Content, % wt. 0,0041 - 0,01 

 

Tabel 6 membandingkan karakteristik solar dengan biodiesel. 

Karakteristik solar penulis dapatkan dari sumber pertamina, sedangkan untuk 

biodiesel penulis mengujikan biodiesel ke Laboratorium Teknologi Minyak 

Bumi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. 

Dari tabel 5 di atas dapat digambarkan dengan grafik yang 

membandingkan daya dan putaran dengan variasi tekanan injeksi di masing- 

masing bahan bakar. Selain daya juga dapat digambarkan konsumsi bahan 

bakar spesifik berbanding dengan putaran dengan variasi tekanan injeksi di 

masing-masing bahan bakar. Dan yang selanjutnya akan dapat diperoleh data 

mengenai daya yang tertinggi dan konsumsi bahan bakar yang paling hemat 

pada variasi tekanan injeksi. 
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Gambar 6. Grafik Hubungan Daya dengan Putaran Mesin pada 
Tekanan Injeksi 13 MPa. 

 

Pada gambar 6 menggambarkan daya yang ditunjukkan pada masing-

masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar B0, B10, B20 pada 

tekanan injeksi 13 MPa. Disitu terlihat bahwa daya terbesar pada putaran 2400 

rpm dengan bahan bakar solar murni. Akan tetapi apabila dilihat penggunaan 

biodiesel dengan konsentrasi yang lebih banyak yaitu 20% mempunyai daya 

yang lebih besar daripada yang menggunakan bahan bakar B10 yaitu dengan 

penambahan biodiesel 10 %. 

 
 
 
 
 
 



39 

 

 
Gambar 7. Grafik Hubungan Daya dengan Putaran Mesin pada 

Tekanan Injeksi 14 MPa. 

 

Pada gambar 7 di atas grafik menggambarkan daya yang ditunjukkan 

pada masing-masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar pada 

tekanan injeksi 14 MPa. Dari grafik diatas terlihat bahwa daya terbesar pada 

putaran 2400 rpm dengan bahan bakar B0 yaitu solar murni. Akan tetapi 

apabila dibandingkan khusus antara penggunaan B10 dan B20 maka daya yang 

tertinggi dengan penggunaan bahan bakar B10. Namun bisa dilihat bahwa 

pada putaran 1600 rpm sampai 2200 rpm daya tinggi dengan menggunakan 

bahan bakar B10, tetapi pada putaran 2400 rpm daya yang dihasilkan sama. 
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Gambar 8. Grafik Hubungan Daya dengan Putaran Mesin pada 
Tekanan Injeksi 15 MPa. 

 
Pada gambar 8 di atas grafik menggambarkan daya yang ditunjukkan 

pada masing-masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar pada 

tekanan injeksi 15 MPa. Pada grafik terlihat bahwa daya terbesar pada putaran 

2400 rpm dengan bahan bakar B20. pada putaran 1600 rpm sampai 2000 rpm 

daya yang dihasilkan hampir sama dengan menggunakan bahan bakar B0, 

namun pada putaran 2200 rpm sampai 2400 rpm mengalami peningkatan daya 

dengan menggunakan bahan bakar B20. 
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Gambar 9. Grafik Hubungan Daya dengan Putaran Mesin pada 

Tekanan Injeksi 16 MPa. 

 

Pada gambar 9 di atas grafik menggambarkan SfC yang ditunjukkan 

pada masing-masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar pada 

tekanan injeksi 16 MPa. Dari grafik terlihat bahwa daya yang tertinggi pada 

panggunaan bahan bakar B20. Sedangkan dengan menggunakan bahan bakar 

B10 terlihat tinggi pada putaran 2200 rpm.dengan bahan bakar B0 yaitu 100% 

solar murni.. 
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Gambar 10. Grafik Hubungan Daya dengan Putaran Mesin pada 

Tekanan Injeksi 17 MPa. 

 

Pada gambar 10 di atas grafik menggambarkan SfC yang ditunjukkan 

pada masing-masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar pada 

tekanan injeksi 17 MPa. Daya tertinggi pada penggunaan bahan bakar B0 yaitu 

solar murni. Apabila dibandingkan penggunaan bahan bakar dengan bahan 

bakar B10 dengan bahan bakar B20 daya yang tinggi dengan menggunakan 

B10 pada putaran 2000 rpm.  
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Gambar 11. Grafik Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan 

Putaran Mesin pada Tekanan Injeksi 13 MPa. 

 

Pada gambar 11 di atas grafik menggambarkan SfC yang ditunjukkan 

pada masing-masing putaran dengan berbagai variasi bahan bakar pada 

tekanan injeksi 13 MPa. Dengan penggunaan bahan bakar B0 konsumsi bahan 

bakar menjadi lebih hemat. Namun apabila dibandingkan antara penggunaan 

B10 dan B20 maka dengan pemakaian bahan bakar B20 lebih hemat pada 

putaran 1600 rpm. 
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Gambar 12. Grafik Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan 

Putaran Mesin pada Tekanan Injeksi 14 MPa. 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa konsumsi bahan bakar spesifik yang 

paling hemat dengan menggunakan bahan bakar B0 yaitu solar murni. Apabila 

dibandingkan antara penggunaan bahan bakar B10 dengan B20 maka 

konsumsi bahan bakar spesifik yang paling hemat adalah dengan 

menggunakan bahan bakar B10. Disetiap putaran penggunaan bahan bakar 

B10 lebih hemat. 
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Gambar 13. Grafik Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan 

Putaran Mesin pada Tekanan Injeksi 15 MPa. 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa konsumsi bahan bakar spesifik yang 

paling hemat pada penggunaan bahan bakar B0 yaitu solar murni. Tetapi 

apabila dibandingkan antara penggunaan bahan bakar B10 dengan B20, maka 

konsumsi bahan bakar yang paling hemat adalah dengan menggunakan bahan 

bakar B20. Pada putaran 1800 rpm  dengan menggunakan bahan bakar B10 

lebih irit dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar B20. 
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Gambar 14. Grafik Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan 

Putaran Mesin pada Tekanan Injeksi 16 MPa. 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa konsumsi bahan bakar spesifik yang 

paling hemat dengan menggunakan bahan bakar B20. 

 
Gambar 15. Grafik Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dengan 

Putaran Mesin pada Tekanan Injeksi 17 MPa. 
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Dari grafik di atas terlihat bahwa konsumsi bahan bakar spesifik yang 

paling hemat dengan menggunakan bahan bakar B0 yaitu solar murni. Apabila 

dibandingkan antara penggunaan bahan bakar B10 dengan B20 maka yang 

paling hemat adalah dengan menggunakan bahan bakar B10. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan di 

Laboratorium Konversi Energi Universitas Gadjah Mada, terlihat adanya 

perubahan unjuk kerja mesin diesel satu silinder antara campuran bahan bakar 

solar murni dengan biodiesel minyak biji kapuk. Dari perhitungan dengan 

menggunakan Microsoft Excel dengan rumus maka dapat diketahui bahwa 

kenaikan daya terjadi pada putaran 2400 rpm dan dengan variasi tekanan injeksi 

15 MPa disetiap variasi bahan bakar B0, B10, B20. Sedangkan untuk bahan bakar 

spesifik yang paling irit selalu pada putaran 1600 rpm dan tekanan injeksi 17 MPa 

disetiap variasi bahan bakar B0, B10, B20. 

Daya yang paling tinggi adalah dengan menggunakan bahan bakar B20 

yaitu 80% solar murni dengan 20% sebesar 3,92 kW, sedangkan konsumsi bahan 

bakar yang paling irit dengan manggunakan bahan bakar  B0 yaitu solar murni 

sebesar 0,91 kg/kWh. 

1. Daya 

Kenaikan daya yang selalu naik pada putaran 2400 rpm dan 

tekanan injeksi pada 15 MPa disebabkan karena pada tekanan injeksi 15 

MPa adalah tekanan injeksi yang paling ideal. Dimana butiran bahan bakar 

tidak terlalu halus dan tidak juga terlalu kasar. Karena semakin halus 
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pembakaran semakin homogen tetapi daya menjadi turun. Dengan 

menaikkan tekanan injeksi akan menghasilkan butiran yang lebih halus. 

Namun sebaliknya apabila menurunkan tekanan injeksi pembakaran 

menjadi tidak homogen karena butirannya yang lebih kasar, kemungkinan 

akan terjadi detonasi pada mesin diesel karena pembakaran yang tidak 

homogen tersebut. 

Dimana daya tertinggi adalah pada putaran 2400 rpm dengan 

tekanan injeksi 15 MPa dan dengan bahan bakar B20 (20% biodiesel 

dengan 80% solar) sebesar 3,92 kW. 

2. Konsumsi Bahan Bakar (SfC) 

Konsumsi bahan bakar spesifik yang paling ideal pada putaran 

1600 rpm dan tekanan injeksi 17 MPa, hal ini dikarenakan pada putaran 

rendah mesin akan menghabiskan bahan bakar paling sedikit. Dan dengan 

tekanan 17 MPa akan semakin membuat bahan bakar semakin irit karena 

butiran yang dihasilkan sangat halus, bahan bakar akan terbakar dengan 

sempurna. 

Konsumsi bahan bakar yang paling hemat pada putaran 1600 rpm 

dengan tekanan injeksi 17 MPa dan dengan bahan bakar B0 sebesar 0,97 

kg/kW h. Namun apabila dibandingkan antara B10 dengan B20 maka 

konsumsi bahan bakar yang hemat adalah dengan menggunakan bahan 

bakar B10 dengan tekanan injeksi 17 MPa sebesar 1,01 kg/kW h. 

Pada penelitian ini konsumsi bahan bakarnya terbilang sangat 

boros yaitu berkisar antara 0,97 kg/kWh -1,41 kg/kWh. Padahal untuk 
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konsumsi bahan bakar mesin diesel yang ideal adalah 0,200 kg/kWh – 

0,300 kg/kWh. Keborosan ini dapat disebabkan banyak faktor yaitu  

a. Saat penyemprotan injektor, saat kecepatan putaran mesin meningkat, 

injektor bahan bakar harus bekerja lebih awal agar memberi waktu 

yang cukup untuk bahan bakar untuk terbakar dan menghasilkan 

tekanan pada piston, jika tidak bekerja lebih awal piston akan melewati 

TMA (Titik Mati Atas, posisi teratas dari piston saat bergerak) menuju 

TMB (Titik Mati Bawah, posisi terbawah piston saat bergerak) 

sebalum bahan bakar habis terbakar. Gerakan piston yang seperti itu 

akan selalu mendahului kenaikan tekanannya. Akibatnya bahan bakar 

tebuang percuma karena tidak terbakar sempurna dan tekanan ruang 

bakar tidak mencapai maksimum. 

b. Pada silinder terdapat kotoran yang menyebabkan pembakaran tidak 

sempurna, dikarenakan terdapat sisa-sisa pembakarn yang terkumpul 

menjadi kerak yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna. 

Dengan adanya kerak itu suhu dalam silinder tidak maksimal. 

Bahan bakar mesin diesel harus memiliki viskositas yang relatif 

rendah, dengan demikian akan lebih mudah melalui sistem pompa dan 

injeksi yang memasukkan bahan bakar ke dalam silinder. Apabila terlalu 

kental bahan bakar tidak akan terbakar dalam waktu yang singkat dan 

unjuk kerja mesin akan menurun, hal ini dapat meningkatkan konsumsi 

bahan bakar. Sebaliknya viskositas yang terlalu rendah harus 
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menggunakan pelumas yang cukup tinggi untuk melumasi bagian yang 

bergerak untuk mencegah kebocoran. 

Bahan bakar pada mesin diesel mempunyai viskositas yang relatif 

rendah yaitu antara 1,6 sampai dengan 5,8 pada suhu 1000 C. Sifat 

viskositas yang relatif rendah tersebut dimiliki oleh bahan bakar solar. 

Sedangkan untuk biodiesel minyak biji kapuk memiliki viskositas 8,974 

pada suhu 1000 F. Apabila minyak solar dicampur dengan biodiesel 

minyak biji kapuk dalam prosentase tertentu maka akan terjadi perubahan 

viskositas. Perubahan viskositas ini cenderung kearah viskositas yang 

lebih tinggi karena viskositas biodiesel minyak biji kapuk lebih tinggi dan 

begitu pula penambahannya. Apabila campuran bahan bakar tersebut 

digunakan sebagai bahan bakar, maka bahan bakar tidak akan mudah 

mengalir melalui sistem pompa dan injeksi yang memasukkan bahan bakar 

ke dalam silinder. Selain beban mesin bertambah, ada kemungkinan terjadi 

penyemprotan dan atomisasi dengan baik pada saat diinjeksikan ke dalam 

silinder, sehingga bahan bakar tidak terbakar dalam waktu yang singkat 

sehingga untuk unjuk kerja mesin akan menurun. Hal ini dapat 

mengakibatkan konsumsi bahan bakar meningkat. 

Disisi lain bahan bakar dengan viskositas yang lebih tinggi maka 

butiran bahan bakar yang diinjeksikan dalam ruang bakar berupa butiran-

butiran yang besar. Pada bahan bakar diesel yang mempunyai viskositas 

sebesar 1,6 sampai 5,8 pada suhu 1000 C dan biodiesel minyak biji kapuk 

sebesar 8,974 pada 1000 F, berarti apabila kedua bahan bakar tersebut 
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dicampurkan dengan prosentase tertentu maka viskositas bahan bakar akan 

cenderung tinggi. Sehingga gaya penetrasi semakin besar dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk bercampur dengan udara dan 

kemungkinan tidak seluruh hidrokarbon dalam butiran bahan bakar akan 

tercampur dengan udara. 

Butiran bahan bakar yang besar ini akan menyerap panas yang 

dihasilkan dalam proses kompresi untuk penguapan butiran tersebut agar 

membentuk gas, sehingga dapat tercampur dengan oksigen. Akibatnya 

proses pembakaran berlangsung tidak sempurna yang berdampak pada 

putaran yang dihasilkan akan berkurang, demikian juga dengan 

menurunnya daya mesin. 

Pada bahan bakar diesel (solar) dan biodiesel minyak biji kapuk 

mempunyai berat jenis yang berbeda. Hal ini menimbulkan perbedaan 

konsumsi bahan bakar karena bahan bakar solar dicampurkan dengan 

minyak biji kapuk, pada solar memiliki 0,825 – 0,876 dan biodiesel 

minyak biji kapuk mempunyai berat jenis 0,8991. Hal ini mengakibatkan 

variasi dari konsumsi bahan bakar oleh sebab bahan bakar solar 

dicampurkan dengan biodiesel minyak biji kapuk karena itu berat jenis 

bertambah besar nilainya dibanding dengan tanpa adanya campuran atau 

solar murni. Berat jenis minyak merupakan berat sejumlah minyak dengan 

berat sejumlah air pada jumlah yang sama. Hal ini mengakibatkan sifat 

buruk pada penyalaan karena air tidak dapat terbakar sehingga 

menyebabkan bahan bakar tidak terbakar habis. 
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Prestasi kerja sebuah motor juga berhubungan dengan angka flash 

point (titik nyala) adalah suhu yang harus dicapai dalam memanaskan 

minyak sebelum uap minyak diatas minyak akan terbakar kalau nyala kecil 

dilewatkan permukaan minyak. Solar memiliki titik nyala sebesar 150 F 

(65,550C) sedangkan biodiesel minyak biji kapuk sebesar 1900C. Pada 

campuran solar dan biodiesel minyak biji kapuk memiliki titik nyala yang 

lebih tinggi maka dalam pemanasan minyak untuk menimbulkan uap lebih 

cepat yang dapat terbakar sehingga mudah terbakar sesaat ketika terkena 

disinggungkan dengan nyala api. 

Meskipun harga minyak biji kapuk saat ini lebih mahal dari pada 

bahan bakar solar, serta konsumsi bahan bakar yang meningkat untuk 

berbagai variasi campuran akan tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa 

yang akan datang penggunaan minyak nabati mendapat prioritas utama 

dalam rangka mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan 

renewable sehingga dapat diproduksi dan diolah dengan harga yang lebih 

murah. 

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan seperti unjuk kerja 

mesin yang diteliti berupa konsumsi bahan bakar dan daya motor. 

Pengujian lain yang belum dilaksanakan adalah pengujian polusi yang 

terjadi pada saat menggunakan campuran solar dan biodiesel minyak biji 

kapuk. Selain itu juga perlu dilakukan pengujian komposisi akhir 

campuran sehingga dapat dianalisa dengan lebih dekat penyebab 

menurunnya unjuk kerja mesin diesel satu silinder dengan bahan bakar 
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solar dan biodiesel minyak biji kapuk pada perbandingan tertentu 

dibanding dengan bahan bakar solar murni. 

Dari data-data hasil eksperimen yang telah dilaksanakan bisa 

dikatakan bahwa dengan penambahan biodiesel minyak biji kapuk 

sebanyak 20% akan menambah daya mesin diesel dengan tekanan injeksi 

15 MPa. Dengan penambahan tekanan injeksi menjadi 17 MPa dan dengan 

bahan bakar solar murni konsumsi bahan bakar akan menjadi irit. 

Daya yang terbesar dicapai pada tekanan injeksi 15 MPa yaitu 

tekanan yang dianjurkan oleh perusahaan. Dengan merubah tekanan 

injeksi menjdi 17 MPa akan membuat konsumsi bahan bakar menjadi 

lebih irit. Akan tetapi dengan menggunakan bahan bakar B20 yaitu solar 

murni 80% dan 20% biodiesel maka akan menambah daya dari mesin 

diesel satu silinder.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bisa dikatakan bahwa daya yang 

tertinggi terjadi pada saat putaran mencapai putaran maksimal yaitu 2400 

rpm dan dengan tekanan injeksi 15 Mpa dengan menggunakan campuran 

80% bahan bakar solar dan 20% biodiesel minyak kapuk (B20) sebesar 

3,92 kW. 

Sehingga bisa dikatakan dengan penggunaan campuran biodiesel pada 

bahan bakar mesin diesel maka akan membuat daya dari mesin diesel naik. 

2. Konsumsi bahan bakar yang paling rendah pada putaran 1600 rpm dengan 

variasi tekanan injeksi 17 MPa, dibandingkan dengan penggunaan 

biodiesel dengan campuran lebih tinggi, konsumsi bahan bakar spesifik 

yang paling rendah adalah dengan menggunakan bahan bakar dengan 

konsentrasi biodiesel lebih rendah dalam solar. Sehingga dengan 

penggunaan bahan bakar B10 lebih irit dibandingkan dengan 

menggunakan bahan bakar B20. 

3. Pada variasi tekanan injeksi 13 MPa, 14 MPa, 15 MPa, 16 MPa, 17 MPa 

dengan tekanan injeksi lebih tinggi maka akan membuat konsumsi bahan 

bakar akan menjadi semakin hemat, namun sebaliknya daya dari mesin 
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diesel akan menurun. Untuk menambah daya pada motor diesel 1 silinder 

maka sebaiknya memakai bahan bakar B20 yaitu solar murni 80% dan 

biodiesel 20% dengan tekanan injeksi 15 MPa.  

 

B. Saran 

1. Untuk mendapatkan unjuk kerja mesin berupa daya dan torsi yang relatif sama 

dengan mesin diesel berbahan bakar solar murni, maka prosentase campuran 

biodiesel minyak biji kapuk 20 % dan solar murni 80 %. 

2. Untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat sebaiknya 

tekanan injeksi dikondisikan pada 17 MPa. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut seperti pengujian homogenitas campuran 

antara minyak solar dan minyak biji kapuk, karena karakteristik antara minyak 

solar dan minyak biji kapuk berbeda seperti nilai kalor, angka setan dan 

lainnya. Sehingga diharapkan mendapatkan jenis campuran yang lebih 

mendekati spesifikasi bahan bakar diesel.  
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Lampiran 1 
Tabel data pengujian rata-rata 

 

NO Var BB 
Var 

putaran 
(rpm) 

Beban (kg) 
Waktu 

konsumsi 
BB 10cc (t) 

12 MPa Bio1 1600 Mesin 
tidak stabil 

Mesin 
tidak stabil 1800 

2000 
2200 
2400 

Bio 2 1600 
1800 
2000 
2200 
2400 

Bio 3 1600 
1800 
2000 
2200 
2400   

13 MPa Bio 1 1600 2,45 8,40 
1800 2,40 7,25 
2000 2,30 7,81 
2200 2,20 6,73 
2400 2,10 6,32 

Bio 2 1600 2,41 9,39 
1800 2,40 8,56 
2000 2,30 7,57 
2200 2,20 6,67 
2400 2,00 6,06 

Bio 3 1600 2,50 9,71 
1800 2,40 8,51 
2000 2,30 7,43 
2200 2,25 6,63 
2400 2,00 6,03 

14 MPa Bio1 1600 2,50 9,71 
1800 2,45 8,57 
2000 2,30 7,25 
2200 2,20 6,77 
2400 2,10 6,07 

Bio 2 1600 2,55 9,75 
1800 2,40 8,35 
2000 2,30 7,54 
2200 2,20 6,77 
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NO Var BB 
Var 

putaran 
(rpm) 

Beban (kg) 
Waktu 

konsumsi 
BB 10cc (t) 

2400 2,00 6,29 
Bio 3 1600 2,50 9,54 

1800 2,40 8,28 
2000 2,25 7,49 
2200 2,20 6,61 
2400 2,00 6,12 

15 MPa Bio 1 1600 2,61 9,52 
1800 2,60 8,70 
2000 2,40 7,31 
2200 2,21 6,52 
2400 2,20 6,27 

Bio 2 1600 2,60 9,50 
1800 2,45 8,44 
2000 2,40 7,47 
2200 2,22 6,64 
2400 2,15 6,23 

Bio 3 1600 2,60 9,74 
1800 2,45 8,22 
2000 2,40 7,41 
2200 2,30 6,67 
2400 2,22 6,32 

16 MPa Bio1 1600 2,50 9,82 
1800 2,45 8,50 
2000 2,30 7,35 
2200 2,20 6,75 
2400 2,10 6,10 

Bio 2 1600 2,60 9,61 
1800 2,42 8,48 
2000 2,40 7,55 
2200 2,30 6,60 
2400 2,10 6,32 

Bio 3 1600 2,60 9,76 
1800 2,45 8,42 
2000 2,40 7,43 
2200 2,25 6,60 
2400 2,20 6,32 

17 MPa Bio 1 1600 2,61 9,91 
1800 2,45 8,62 
2000 2,30 7,60 
2200 2,20 6,97 
2400 2,10 6,15 

Bio 2 1600 2,60 9,66 
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NO Var BB 
Var 

putaran 
(rpm) 

Beban (kg) 
Waktu 

konsumsi 
BB 10cc (t) 

1800 2,45 8,53 
2000 2,40 7,53 
2200 2,20 6,68 
2400 2,00 6,14 

Bio 3 1600 2,60 9,65 
1800 2,45 8,36 
2000 2,30 7,57 
2200 2,20 6,71 
2400 2,00 6,03 
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Lampiran 2 
 

Perhitungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρB0 : 0,820 kg/l 

ρB10 : ρbiodiesel.Vbiodiesel + ρBo.Vsolar 

 : 0,8991 kg/l . 0,1 + 0,820 kg/l . 0,9  

: 0,08991 kg/l + 0,738 kg/l 

 : 0,82791 kg/l 

ρB20 : ρbiodiesel.Vbiodiesel + ρB0.Vsolar 

 : 0,8991 kg/l . 0,2 + 0,820 kg/l . 0,8 

 : 0,17982 + 0,656 

 : 0,83582 kg/l 

 TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B0 
Pada putaran 1600 rpm n  : 1600 rpm 
    m  :  2,45 kg 
    t : 10 ml/8,40 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,45 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 17,208702 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ
 

= 
60000

208702,17.1600.14,3.2 Nmrpm
 

= 2,88 kW 

SfC = 
P

mf
     mf = 

t
Vbahanbakar ρ. . 

1000
3600

 

           = 
dtk

lkgml
40,8

/820,0.10
 . 

1000
3600

  

           = 3,514285714 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
88,2

/514285714,3
  

 = 1,22 kg/kWjam  
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B0 
Pada putaran 1800 rpm n  : 1800 rpm 
    m  :  2,40 kg 
    t : 10 ml/7,25 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,40 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,857504 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ
 

= 
60000

857504,16.1800.14,3.2 Nmrpm
 

= 3,17 kW 

SfC = 
P

mf
     mf = 

t
Vbahanbakar ρ. . 

1000
3600

 

           = 
dtk

lkgml
25,7

/820,0.10
 . 

1000
3600

  
           = 4,071724138 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
17,3

/071724138,4
  

1 28 k /kWj

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B0 
Pada putaran 1800 rpm n  : 1800 rpm 
    m  :  2,40 kg 
    t : 10 ml/7,25 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,40 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,857504 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ
 

= 
60000

857504,16.1800.14,3.2 Nmrpm
 

= 3,17 kW 

SfC = 
P

mf
     mf = 

t
Vbahanbakar ρ. . 

1000
3600

 

           = 
dtk

lkgml
25,7

/820,0.10
 . 

1000
3600

  
           = 4,071724138 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
17,3

/071724138,4
  

1 28 k /kWj
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B0 
Pada putaran 2400 rpm n  : 2400 rpm 
    m  :  2,10 kg 
    t : 10 ml/6,32 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,10 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 14,750316 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

750316,14.2400.14,3.2 Nmrpm  

= 3,70 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
32,6

/820,0.10  . 
1000
3600

  
           = 4,670886076 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
70,3

/670886076,4   

 = 1,26 kg/kWjam 

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B10 
Pada putaran 1600 rpm n  : 1600 rpm 
    m  :  2,41 kg 
    t : 10 ml/9,39 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,41 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,9277436 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

9277436,16.1600.14,3.2 Nmrpm  

= 2,83 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
39,9

/82791,0.10 . 
1000
3600

  
           = 3,174095847 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
83,2

/174095847,3   
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B10 
Pada putaran 1800 rpm n  : 1800 rpm 
    m  :  2,40 kg 
    t : 10 ml/8,59 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,40 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,857504 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

857504,16.1800.14,3.2 Nmrpm  

= 3,17 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
59,8

/82791,0.10 . 
1000
3600   

           = 3,469704307 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
17,3

/469704307,3   

 = 1,09 kg/kWjam 

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B10 
Pada putaran 2000 rpm n  : 2000 rpm 
    m  :  2,30 kg 
    t : 10 ml/7,57 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,30 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,155108 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

155108,16.2000.14,3.2 Nmrpm  

= 3,38 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
57,7

/82791,0.10 . 
1000
3600   

           = 3,937220608 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
38,3

/937220608,3   

 = 1,16 kg/kWjam 
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B10 
Pada putaran 2200 rpm n  : 2200 rpm 
    m  :  2,20 kg 
    t : 10 ml/6,67 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,20 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 15,452712 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

452712,15.2200.14,3.2 Nmrpm  

= 3,56 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
67,6

/82791,0.10 . 
1000
3600   

           = 4,46847976 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
56,3

/46847976,4   

 = 1,25 kg/kWjam 

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B10 
Pada putaran 2400 rpm n  : 2400 rpm 
    m  :  2,00 kg 
    t : 10 ml/6,06 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,00 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 14,04792 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

04792,14.2400.14,3.2 Nmrpm  

= 3,53 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
06,6

/82791,0.10 . 
1000
3600   

           = 4,918277228 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
53,3

/918277228,4   

 = 1,39 kg/kWjam 
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B20 
Pada putaran 1600 rpm n  : 1600 rpm 
    m  :  2,50 kg 
    t : 10 ml/9,71 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,50 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 17,5599 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

5599,17.1600.14,3.2 Nmrpm  

= 2,94 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
71,9

/83582,0.10 . 
1000
3600   

           = 3,098817714 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
94,2

/098817714,3   

 = 1,05 kg/kWjam 

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B20 
Pada putaran 1800 rpm n  : 1800 rpm 
    m  :  2,40 kg 
    t : 10 ml/8,51 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,40 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,857504 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

857504,16.1800.14,3.2 Nmrpm  

= 3,17 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
51,8

/83582,0.10 . 
1000
3600   

           = 3,535783784 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
17,3

/535783784,3   

 = 1,11 kg/kWjam 
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B20 
Pada putaran 2000 rpm n  : 2000 rpm 
    m  :  2,30 kg 
    t : 10 ml/7,43 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,30 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 16,155108 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

155108,16.2000.14,3.2 Nmrpm  

= 3,38 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
43,7

/83582,0.10 . 
1000
3600   

           = 4,049733513 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
38,3

/049733513,4   

 = 1,20 kg/kWjam 

TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B20 
Pada putaran 2200 rpm n  : 2200 rpm 
    m  :  2,25 kg 
    t : 10 ml/6,63 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,25 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 15,80391 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

80391,15.2200.14,3.2 Nmrpm  

= 3,64 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
63,6

/83582,0.10 . 
1000
3600   

           = 4,53838914 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
64,3

/53838914,4   

 = 1,25 kg/kWjam 
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TEKANAN INJEKSI 13 MPA DENGAN BAHAN BAKAR B20 
Pada putaran 2400 rpm n  : 2400 rpm 
    m  :  2,00 kg 
    t : 10 ml/6,03 dtk 
    l : 0,716 m 
T  = m . g . l 
    = 2,00 kg . 9,81 m/s2 . 0,716 m 
    = 14,04792 Nm 

P = 
60000

..2 Tnπ  

= 
60000

04792,14.2400.14,3.2 Nmrpm  

= 3,53 kW 

SfC = 
P

mf      mf = 
t

Vbahanbakar ρ. . 
1000
3600  

           = 
dtk

lkgml
03,6

/83582,0.10 . 
1000
3600   

           = 4,989970149 kg/jam 

SfC =
kW

jamkg
53,3

/989970149,4   

 = 1,41 kg/kWjam 
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Lampiran 3 
Gambar Penelitian 

 

 
Foto 1. Mencampur bahan bakar solar dengan biodiesel dengan takaran tertentu 

 
 
 

 
Foto 2. Start mesin dongfeng 1 silinder 
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Foto 3. Menambah beban untuk mendapatkan putaran yang diinginkan 

 
 
 
 

 
Foto 4. Mencatat beban setelah tercapai putaran tertentu 
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Foto 5. Mencatat waktu yang diperlukan untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar 

 
 
 
 

 
Foto 6. Nozzle yang dipakai untuk penelitian 
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Foto 7. Mesin dongfeng 1 silinder 6 PK 

 
 

 
Foto 8. Alat pengukur beban 
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Foto 9. Pengukur putaran (tachometer) 

 
 
 

 
Foto 10. Pengukur bahan bakar yang terbakar 
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Foto 11. Merubah tekanan injeksi 

 
 

 


