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ABSTRAK 
 

Hariyono, 5201402031. Skripsi. 2007. Pendidikan Teknik Mesin. Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Semarang “Pengaruh Pemanasan Bahan Bakar 
dengan Media Radiator Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Kandungan CO 
Gas Buang pada Motor Bensin “. 

Latar belakang penelitian ini adalah tingginya pengguna kendaraan 
bermotor dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yaitu gas buang yang 
keluar dari knalpot kendaraan bermotor yang berbahaya yaitu karbon monoksida 
(CO). Di samping itu, bahan bakar minyak memiliki keterbatasan jumlah produksi 
sehingga membuat kenaikan harga bahan bakar minyak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap konsumsi bahan bakar 
dan kandungan CO gas buang pada motor bensin. Manfaat dari penelitian ini 
adalah untuk memberikan gambaran tentang hasil positif yaitu konsumsi bahan 
bakar yang lebih irit dan kandungan CO gas buang yang rendah akibat pemanasan 
awal bahan bakar serta pertimbangan bagi pemilik kendaraan untuk menggunakan 
metode ini. 

Obyek penelitian ini adalah mesin Toyota Kijang 5K. variabel penelitian 
terdiri dari variabel bebas yaitu variasi panjang pipa pemanasan 450 mm, 900 mm 
dan 1.350 mm dan variasi bahan bakar yang digunakan pada motor bensin yaitu 
premium, campuran premium kerosin, dan pertamax. Variabel terikat yaitu 
konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang mesin. Variabel kontrol 
yaitu: putaran mesin yang ditentukan pada RPM 1000, 1500, 2000, 2500, dan 
3000. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar dan kadar CO 
gas buang dengan pemanasan awal bahan bakar mengalami penurunan 
dibandingkan dengan saluran tanpa pemanasan baik pada bahan bakar permium, 
campuran premium kerosin maupun pertamax. Setelah dilakukan analisis data 
statistik menggunakan Anava Dua Arah menunjukkan ada pengaruh konsumsi 
bahan bakar dan kandungan CO gas buang dengan pemanasan awal bahan bakar. 
Konsumsi bahan bakar paling irit terdapat pada bahan bakar pertamax dengan 
panjang saluran pemanas 900 mm sebesar 206.8655 cc/menit, kemudian disusul 
premium dengan panjang saluran pemanas 900 mm sebesar 215.7421cc/menit, 
dan terakhir campuran premium kerosin dengan panjang saluran pemanas 900 mm 
sebesar 276.5813 cc/menit. Kandungan CO gas buang rata-rata paling rendah 
terdapat pada bahan bakar premium dengan panjang saluran pemanas 900 mm 
sebesar 0.848 %, kemudian disusul pertamax dengan panjang saluran pemanas 
450 mm sebesar 0.87 % dan teakhir campuran premium kerosin dengan panjang 
saluran pemanas 900 mm sebesar 2.164 %. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan adanya 
pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap konsumsi 
bahan bakar dan kandungan CO gas buang pada motor bensin. Saran untuk 
pengguna mesin konvensional hendaknya perlu dilakukan modifikasi mesin untuk 
memanaskan bahan bakar pada upper tank radiator karena dapat membantu 
mengiritkan bahan bakar dan menurunkan kandungan CO gas buang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan transportasi  membuat 

pengguna kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut akan 

mengakibatkan makin meningkatnya pencemaran lingkungan. Pencemaran yang 

dimaksud yaitu akibat dari gas bekas yang keluar dari knalpot kendaraan 

bermotor, dimana dalam gas bekas tersebut mengandung unsur-unsur yang 

berbahaya bagi kesehatan serta dapat merusak lingkungan. Salah satu polutan 

yang bisa mematikan adalah gas karbonmonoksida (CO).  

Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari fosil memiliki keterbatasan 

jumlah produksi. Pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar minyak 

membuat terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak, baik bensin (premium, 

pertamax, dan pertamax plus), ataupun solar yang banyak dikonsumsi masyarakat 

dan industri. Dengan pemakaian yang relatif tetap, besaran pengeluaran dana 

pembelian bahan bakar minyak meningkat pula sejalan dengan kenaikan harga 

bahan bakar minyak. Maka, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan 

penghematan pemakaian bahan bakar. Langkah lain adalah meningkatkan 

efisiensi penggunaan bahan bakar, jangan sampai ada bahan bakar yang terbuang 

atau lolos dari ruang silinder tanpa terbakar sempurna. 

Tingginya konsumsi bahan bakar dan kadar polusi dari kendaraan 

bermotor pada dasarnya dapat dikendalikan dan dikurangi. Beberapa cara yang 
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dapat dilakukan adalah dengan cara memperbaiki proses pembakaran yang terjadi 

di dalam mesin. Menurut Suyanto (1989 : 257), proses pembakaran bahan bakar 

di dalam silinder dipengaruhi oleh: temperatur, kerapatan campuran, komposisi, 

dan turbulensi yang ada pada campuran. Apabila temperatur campuran bahan 

bakar dengan udara naik, maka semakin mudah campuran bahan bakar dengan 

udara tersebut untuk terbakar. Dengan temperatur yang cukup campuran bahan 

bakar dalam hal ini bensin dengan udara akan lebih homogen.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka menurut 

Soenarta (1985:22) kesempurnaan proses pembakaran bahan bakar di dalam 

mesin akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan kandungan polutan pada 

gas buang. Bahan bakar sebagai sebagai elemen dasar dalam proses pembakaran 

memiliki peranan penting dalam proses pembakaran yang sempurna dalam ruang 

bakar. Dalam penelitian ini adalah melakukan suatu percobaan yaitu memberikan 

suatu treatment terhadap bahan bakar premium, campuran premium kerosin dan 

pertamax dengan memanaskan bakan bakar tersebut melalui pipa yang dipasang 

pada upper tank radiator, sehingga diharapkan memperoleh suatu kondisi dimana 

campuran bahan bakar dengan udara diharapkan dapat lebih baik sehingga bahan 

bakar dapat terbakar dengan sempurna. Proses perlakuan pemanasan bahan bakar 

dilakukan dengan memanfaatkan fluida di radiator yang berada pada upper tank 

radiator yaitu dengan membuat saluran yang terbuat dari pipa tembaga melalui 

upper tank radiator. Kemudian bahan bakar bensin tersebut dialirkan melalui pipa 

tembaga tersebut. Dari paparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai “ Pengaruh Pemanasan Bahan Bakar Dengan Media Radiator 
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Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Dan  Kandungan Co Gas Buang Pada 

Motor Bensin”.  

 

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

a) Apakah ada pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap 

konsumsi bahan bakar bensin pada motor bensin. 

b) Apakah ada pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap 

kandungan CO gas buang pada motor bensin. 

  Kesalahan penafsiran yang mungkin terjadi pada penelitian ini, dibatasi 

dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

a) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanasan bahan bakar 

yang dipakai untuk motor bensin yaitu diantaranya: premium, campuran 

premium kerosin, dan pertamax dengan media radiator terhadap konsumsi 

bahan bakar dan kandungan gas buang CO. 

b) Penelitian ini meninjau suhu bahan bakar dengan pajang pipa pemanasan 450 

mm, 900 m, dan 1.350 mm dengan diameter pipa 6 mm pada upper tank 

radiator. 

c) Penelitian ini ditentukan pada RPM 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. 

d) Penelitian ini menggunakan mesin bensin Toyota 4 silinder seri 5K buatan 

Toyota tahun 1992. 
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C. PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi salah penafsiran dan 

pengertian dari isi skripsi, sehingga ada kesatuan persepsi dan pengertian serta 

pemahaman dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

1. Pemanasan bahan bakar adalah proses untuk menaikkan suhu bahan bakar dari 

suhu normalnya dengan jalan mengalirkan bahan bakar melalui pipa tembaga 

yang dimasukkan dalam upper tank radiator. 

2. Konsumsi bahan bakar adalah waktu yang dibutuhkan mesin untuk 

menghabiskan bahan bakar sebanyak 50 cc. 

3. Kandungan CO gas buang adalah besarnya konsentrasi gas buang CO  (%) 

yang terkandung dalam gas buang hasil proses pembakaran dalam silinder 

(Teori Motor Bensin, 1989).  

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan : 

a) Mengetahui apakah ada pengaruh dari pemanasan bahan bakar terhadap 

konsumsi bahan bakar bensin pada motor bensin. 

b) Mengetahui apakah ada pengaruh dari pemanasan bahan bakar terhadap 

kandungan CO gas buang pada motor bensin. 

2. Manfaat penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai kajian teoritis 

dan praktis bagi pihak-pihak yang berkompeten di bidang otomotif, yaitu : 
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a) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan dalam bidang 

teknologi untuk kemajuan lembaga. 

b) Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis atau 

penelitian pengembangan yang lebih luas. 

c) Secara teoritis dapat dipakai untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

pemanasan bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar dan kandungan 

CO gas buang pada motor bensin. 

d) Secara praktis dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilik 

kendaraan bermotor apakah diperlukan untuk pemanasan bahan bakar. 

 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

A. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi : judul, abstrak, pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

B. Bagian isi skripsi 

Bagian ini terdiri atas : 

BAB I :  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, penegasan istilah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II :  Landasan teori, dan hipotesis 

BAB III :  Metode penelitian 
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Berisi tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, rancangan 

percobaan, metode pengambilan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  Hasil penelitian dan pembahasan 

Berisi tentang data-data, ukuran, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V :  Penutup 

Berisi tentang simpulan, dan saran 

C. Bagian akhir skripsi yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Bahan Bakar Minyak 

Bahan bakar minyak yang  ada sekarang dibuat dari minyak mentah, 

cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan 

petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon. Atom-atom karbon dalam 

minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara 

membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-beda.Molekul hidrokarbon 

dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda 

pula. CH4 (metana) merupakan molekul paling “ringan”; bertambahnya atom C 

dalam rantai tersebut akan membuatnya semakin “berat”. Empat molekul pertama 

hidrokarbon adalah metana, etana, propana dan butana. Dalam temperatur dan 

tekanan kamar, keempatnya berwujud gas, dengan titik didih masing-masing -107, 

-67,-43 dan -18 derajat C. Berikutnya, dari C5 sampai dengan C18 berwujud cair, 

dan mulai dari C19 ke atas berwujud padat. Dengan bertambah panjangnya rantai 

hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, sehingga kita bisa memisahkan 

hidrokarbon ini dengan cara destilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di 

pengilangan minyak untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak 

mentah, (http://id.wikipedia.org/wiki/Kilang_minyak# Proses _Distilasi). 

Tahap awal proses pengilangan berupa proses distilasi (penyulingan) yang 

berlangsung di dalam Kolom Distilasi Atmosferik dan Kolom Distilasi Vacuum. 
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Di kedua unit proses ini minyak mentah disuling menjadi fraksi-fraksinya, yaitu 

gas, distilat ringan (seperti minyak bensin), distilat menengah (seperti minyak 

tanah, minyak solar), minyak bakar (gas oil), dan residu. Pemisahan fraksi 

tersebut didasarkan pada titik didihnya. Kolom distilasi berupa bejana tekan 

silindris yang tinggi (sekitar 40 m) dan di dalamnya terdapat tray-tray yang 

berfungsi memisahkan dan mengumpulkan fluida panas yang menguap ke atas. 

Fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom, sementara fraksi-

fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di bagian-bagian kolom yang lebih atas. 

Fraksi-fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari kolom distilasi ini akan diproses 

lebih lanjut di unit-unit proses yang lain, seperti: Fluid Catalytic Cracker, dll 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kilang minyak#Proses_Distilasi) 

Tabel 1. Fraksi Distilasi 

No. 
Jangka Titik 

Didih (0C) 

Banyaknya 

Atom Karbon 
Nama Penggunaan 

1 

2 

3 

4 

5 

Di bawah 30 

30 – 180 

180 -230 

230 -305 

305 - 405 

1 – 4 

5 – 10 

11 – 12 

13 – 17 

18 - 25 

Fraksi Gas 

Bensin 

Minyak tanah 

Minyak gas 

Minyak gas berat 

Bahan bakar pemanas 

Bahan bakar mobil 

Bahan bakar Jet 

Bahan bakar diesel, pemanas 

Bahan bakar pemanas 

Sisa: (1) minyak bisa menguap : minyak-minyak pelumas, lilin parafin, vaselin, 

  (2) bahan tidak bisa menguap : aspal dan arang minyak bumi 

(Kimia Organik Jilid I, 1991 : 104) 

a. Premium  

       Premium adalah salah satu bahan bakar minyak jenis distilat yang 

berwarna kuning jernih. Warna kuning ini disebabkan oleh zat pewarna tambahan. 

Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan 
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bermotor bermesin bensin seperti: mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-

lain. Bahan bakar ini sering disebut dengan  motor gasoline atau petrol. 

Tabel 2. Spesifikasi Premium Pertamina

BATASAN METODE TEST N
o SIFAT SATUAN 

MIN MAX ASTM Lain 
RON 

Gr/lt 

 
0C 
0C 
0C 
0C 

% vol 

Psi 

 

Mg / 100 ml 

Menit 

% massa 

- 

 

- 

88 

- 

 

- 

88 

- 

- 

- 

- 

 

- 

240 

- 

- 

 

- 

- 

0,3 

 

74 

125 

180 

205 

2,0 

9,0 

 

4 

- 

0,02 

No. 1 

 

Negatif 

D-2699 

D-3341 

 

 

 

 

 

 

D-323 

 

D-381 

D-525 

D-1266 

D-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP30 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

Angka Oktan Riset 

Kandungan Timbal 

DISTILASI 

- 10% Penguapan 

- 50% Penguapan 

- 90% Penguapan 

- Titik didih akhir 

- Residu 

Tekanan Uap Reid pada 

37,80C 

Getah Purwa 

Periode Induksi 

Kandungan Belerang 

Korosi Bilah Tembaga 3 

jam / 1220 F 

Uji Doctor 

Warna 

Bau 

Kuning 

Dapat dipasarkan 

(Sumber : http://www.pertamina.com) 

Berikut adalah spesifikasi bahan bakar premium yang diambil di salah 

satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). 
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Tabel 3. Spesifikasi Premium SPBU

No. SIFAT HASIL 
PEMERIKSAAN 

METODE 
TEST 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

5 

Reid Vapour Pressure at 100 0 F, kPa 

Copper Strip Corrosion (3 hrs/500C) 

DISTILASI 

- 10% vol. Evap. To 0C 

- 50% vol. Evap. To 0C 

- 90% vol. Evap. To 0C 

- End point, 0C 

- Residu, % vol 

Uji doktor 

Specific Gravity pada 60/600F 

42.8 

1a 

 

55 

90 

177 

198 

1,1 

negatif 

0,7244 

ASTM D 323 

D130 

D 86 

 

 

 

 

 

IP 30 

D1298 

(Sumber: Laboratorium minyak bumi UGM:  Juni 2007) 

b. Pertamax  

Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan beroktan tinggi 

hasil penyempurnaan produk Pertamina sebelumnya yaitu premix yang 

mempunyai nilai oktan bahan bakar atau RON 92. Dengan stabilitas oksidasi 

yang tinggi dan kandungan olefin, aromatic dan benzene-nya pada level yang 

rendah sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna pada mesin. 

Dilengkapi dengan aditif generasi 5 dengan sifat detergency yang 

memastikan injector bahan bakar, karburator, inlet valve dan ruang bakar 

tetap bersih untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Pertamax sudah tidak 

menggunakan campuran timbal dan metal lainnya yang sering digunakan 

pada bahan bakar lain untuk meningkatkan nilai oktan sehingga pertamax 

merupakan bahan bakar yang sangat bersahabat dengan lingkungan sekitar. 
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Tabel 4. Spesifikasi Pertamax Pertamina 

BATASAN 
 

METODE TEST N
o SIFAT SATUAN 

MIN MAX ASTM Lain 
RON 

Gr/lt 

 
0C 
0C 
0C 
0C 

% vol 

Kpa 

 

Mg / 100 ml 

Menit 

% massa 

- 

 

- 

92 

- 

 

- 

88 

- 

- 

- 

- 

 

- 

240 

- 

- 

 

- 

- 

0,013 

 

74 

125 

180 

205 

2,0 

62 

 

4 

- 

0,02 

No. 1 

 

Negatif 

D-2699 

D-3341 

 

 

 

 

 

 

D-323 

 

D-381 

D-525 

D-1266 

D-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP30 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

Angka Oktan Riset 

Kandungan Timbal 

DISTILASI 

- 10% Penguapan 

- 50% Penguapan 

- 90% Penguapan 

- Titik didih akhir 

- Residu 

Tekanan Uap Reid pada 

57,80C 

Getah Purwa 

Periode Induksi 

Kandungan Belerang 

Korosi Bilah Tembaga 3 

jam / 500 F 

Uji Doctor 

Warna 

Bau 

Biru 

Dapat dipasarkan 

(Sumber : http://www.pertamina.com). 

Berikut adalah spesifikasi bahan bakar pertamax yang diambil di 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). 

Tabel 5. Spesifikasi Pertamax SPBU

No. SIFAT HASIL 
PEMERIKSAAN 

METODE 
TEST 

1 

2 

3 

 

Reid Vapour Pressure at 100 0 F, kPa 

Copper Strip Corrosion (3 hrs/500C) 

DISTILASI 

- 10% vol. Evap. To 0C 

48.9 

1b 

 

53 

ASTM D 323 

D130 

D 86 

 

  

http://www.pertamina.com/


 12

 

 

 

 

4 

5 

- 50% vol. Evap. To 0C 

- 90% vol. Evap. To 0C 

- End point, 0C 

- Residu, % vol 

Uji doktor 

Specific Gravity pada 60/600F 

98 

180 

194 

1,0 

negatif 

0,7303 

 

 

 

 

IP 30 

D1298 

(Sumber: Laboratorium minyak bumi UGM:  Juni 2007) 

c. Campuran premium kerosin 

Kerosin adalah salah satu bahan bakar minyak jenis distilat yang 

berwarna jernih atau tembus pandang. Kerosin pada umumnya digunakan 

untuk bahan bakar pada  rumah tangga, tetapi beberapa industri juga 

menggunakan kerosin terutama untuk minyak bakar. Kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak tidak hanya membuat biaya operasi kendaraan meningkat, 

tetapi memunculkan kekawatiran adanya pengoplosan premium oleh pihak-

pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Minyak tanah 

digunakan untuk campuran karena harga minyak tanah atau kerosin yang 

lebih murah di banding harga premium, juga warna minyak tanah yang 

bening mengakibatkan sulitnya membedakan premium murni dengan 

premium oplosan. Kualitas premium akan buruk apabila dioplos, dipastikan 

berakibat buruk pula bagi mesin kendaraan.  Hal ini dikarenakan nilai oktan 

minyak tanah yaitu 80 (sumber : http://www.pertamina.com) yang lebih 

rendah dari angka oktan premium sehingga dapat mengakibatkan knocking 

pada mesin karena kecepatan pembakaran yang berbeda. Pengoplosan yang 

sering dilakukan adalah mencampurkan bensin atau solar dengan minyak 

tanah dari pembelian untuk rumah tangga. Akan tetapi ada cara untuk 
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mengetahui apakah bahan bakar seperti premium yang digunakan tersebut di 

oplos dengan minyak tanah. Yakni bisa dengan cara menuang sedikit bahan 

bakar di telapak tangan. Bila memang masih murni, maka bensin tersebut 

akan segera mengering. Akan tetapi bila tidak, akan masih terasa berminyak 

di tangan (http://cyberman.cbn.net.id/upload/Img_OtoTips_16_Feb_2004). 

Berikut adalah contoh spesifikasi bahan bakar premium yang dicampur 

kerosin dengan perbandingan volume premium 80% dan kerosin 20%. 

            Tabel 6. Spesifikasi bahan bakar campuran premium kerosin

No. SIFAT HASIL 
PEMERIKSAAN 

METODE 
TEST 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

5 

Reid Vapour Pressure at 100 0 F, kPa 

Copper Strip Corrosion (3 hrs/500C) 

DISTILASI 

- 10% vol. Evap. To 0C 

- 50% vol. Evap. To 0C 

- 90% vol. Evap. To 0C 

- End point, 0C 

- Residu, % vol 

Uji doktor 

Specific Gravity pada 60/600F 

47.6 

1b 

 

61 

120 

231 

252 

1,6 

negatif 

0,7469 

ASTM D 323 

D130 

D 86 

 

 

 

 

 

IP 30 

D1298 

(Sumber: Laboratorium minyak bumi UGM:  Juni 2007) 

 

2. Prinsip Kerja Motor Bensin 4 Tak 

 Menurut Suyanto  (1989:20), motor bensin 4 tak adalah salah satu jenis 

motor pembakaran dalam yang memakai bensin sebagai bahan bakarnya dan 

dalam satu siklus kerja motor ini melakukan 4 kali langkah torak dan 2 kali 

putaran poros engkol. Langkah-langkah tersebut yaitu: 
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a) Langkah hisap 

Langkah hisap menurut Suyanto (1989:21), yaitu torak bergerak dari 

TMA ke TMB, katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Gerakan torak 

mengakibatkan bertambahnya volume di dalam silinder sehingga tekanan di 

dalam silinder lebih kecil daripada di luar silinder. Perbedaan tekanan inilah 

yang mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara terhisap masuk ke 

dalam silinder. 

 

Gambar 1. Langkah hisap (intake stroke) 
(Sumber : Shell Canada Gasoline_Engines) 

b) Langkah Kompresi 

Langkah kompresi yaitu torak bergerak dari TMB ke TMA, katup 

hisap dan katup buang tertutup. Poros engkol bergerak 1 kali pada saat torak 

mendapai TMA. Langkah kompresi yaitu langkah dimana campuran bahan 

bakar dan udara telah terhisap ke dalam silinder dan dikompresikan ke dalam 

ruang bakar. Proses ini mengakibatkan bertambahnya tekanan dan suhu di 

ruang bakar. (New Step 1,1996:3-4). 
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Gambar 2. Langkah kompresi (compression stroke) 
(Sumber : Shell Canada Gasoline_Engines) 

c) Langkah Usaha 

Menurut Suyanto (1989:3), tekanan yang tinggi di ruang bakar 

diperlukan saat langkah usaha untuk mendorong torak bergerak dari TMA ke 

TMB sehingga poros engkol berputar. Cara yang dilakukan adalah dengan 

membakar campuran bahan bakar dan udara  yang telah terkompresi di ruang 

bakar dengan percikan bunga api pada elektroda busi, sesaat sebelum torak 

mencapai TMA yang mengakibatkan bahan bakar dapat terbakar. 

Terbakarnya bahan bakar ini menyebabkan tekanan di ruang bakar meningkat 

dengan cepat sehingga mampu mendorong torak dari TMA ke TMB (New 

Step 1 1996:3-4). 
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Gambar 3. Langkah usaha (power stroke) 
(Sumber : Shell Canada Gasoline_Engines) 

d) Langkah Buang 

Torak bergerak dari TMB ke TMA pada langkah buang, katup hisap 

tertutup dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran terdorong oleh torak 

dan dikeluarkan dari ruang bakar melalui katup buang dan diteruskan ke 

saluran pembuangan / knalpot (New Step 1, 1996:3-4). Menurut Suyanto 

(1989:24), proses tersebut akan kembali lagi ke proses langkah hisap saat 

torak mencapai TMA pada akhir langkah buang. Gas-gas sisa hasil 

pembakaran dilepaskan ke udara bebas. Beberapa gas yang telah diuraikan di 

atas akan ikut terbuang dan menjadi polutan yang mengotori udara pada 

lingkungan. 
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Gambar 4.  Langkah buang (exhaust stroke) 
(Sumber : Shell Canada Gasoline_Engines)  

 

3. Proses Pembakaran Motor Bensin 

Pembakaran sebagai reaksi kimia atau reaksi persenyawaan bahan bakar 

dengan oksigen dengan diikuti sinar atau panas. Mekanisme pembakaran sangat 

dipengaruhi oleh keadaan dari keseluruhan proses pembakaran dimana atom-atom 

dari komponen yang dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk produk yang 

berupa gas. Bila oksigen dan hidrokarbon tidak bercampur dengan baik, maka 

akan terjadi proses cracking dimana pada nyala akan timbul asap. Pembakaran 

seperti ini dinamakan pembakaran tidak sempurna (New Step 2). Ada dua 

kemungkinan yang dapat terjadi pada pembakaran motor bensin yaitu : 

Pembakaran normal (sempurna), dimana bahan bakar dapat terbakar 

seluruhnya pada saat dan keadaan yang dikehendaki. Mekanisme pembakaran 

normal pada motor bensin dimulai pada saat terjadinya loncatan bunga api pada 

busi. Selanjutnya api membakar gas yang berada di sekelilingnya dan terus 
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menjalar ke seluruh bagian sampai semua partikel gas terbakar habis. Pada saat 

gas bakar dikompresikan, tekanan dan suhunya naik, sehingga terjadi reaksi kimia 

dimana molekul-molekul hidrokarbon terurai dan tergabung dengan oksigen dan 

udara. Sebelum langkah kompresi berakhir terjadilah percikan api pada busi yang 

kemudian membakar gas tersebut. Dengan timbulnya energi panas, tekanan dan 

suhunya naik secara mendadak, maka torak terdorong menuju titik mati bawah 

(New Step 2). 

 

Gambar 5, Diagram P – V Pembakaran motor bensin 

Pembakaran tidak sempurna (tidak normal), adalah pembakaran dimana 

nyala api dari pembakaran ini tidak menyebar secara teratur dan merata sehingga 

menimbulkan masalah atau bahkan kerusakan pada bagian-bagian motor (Suyanto 

1989 : 257). Pembakaran yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki sehingga 

tekanan di dalam silinder tidak bisa dikontrol, sering disebut dengan autoignition. 

Autoignition adalah proses pembakaran dimana campuran bahan bakar tidak 

terbakar karena nyala api yang dihasilkan oleh busi melainkan oleh panas yang 

lain, misalnya panas akibat kompresi atau panas akibat arang yang membara dan 
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sebagainya. Pembakaran tidak sempurna dapat mengakibatkan seperti knocking 

dan pre-ignition yang memungkinkan timbulnya gangguan dan kesukaran-

kesukaran dalam motor bensin (Suyanto 1989 : 259).  

Pada pembakaran yang tidak sempurna sering pula terjadi pembakaran 

yang tidak lengkap. Pembakaran yang normal pada motor bensin adalah dimulai 

pada saat terjadinya loncatan api pada busi dan membakar semua hidrogen dan 

oksigen yang terkandung dalam campuran bahan bakar. Dalam pembakaran 

normal semua atom karbon dan hidrogen bereaksi sempurna dengan udara yaitu 

oksigen. Berikut adalah contoh pembakaran normal CH4 : 

  CH4  +  2 O2                     CO2  +  2 H2O 

Tetapi dalam pembakaran yang tidak lengkap yaitu pembakaran yang ada 

kelebihan atau kekurangan oksigen. Contoh reaksi kelebihan oksigen : 

CH4  +  3 O2                     CO2  +  2 H2O  +  O2

Jadi di dalam persamaan reaksi di atas jelas ada kelebihan O2 (Oksigen). Contoh 

reaksi kekurangan oksigen : 

2 CH4  +  3,5 O2                     CO2  +  CO  +  4 H2O 

jadi di dalam persamaan reaksi di atas  masih ada CO yang tidak terbakar dan 

keluar bersama-sama dengan gas buang. Hal tersebut disebabkan karena 

kekurangan oksigen. 

4. Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi bahan bakar adalah ukuran banyak sedikitnya bahan bakar yang 

digunakan suatu mesin untuk diubah menjadi panas pembakaran dalam jangka 

waktu tertentu. Campuran bahan bakar yang dihisap masuk ke dalam silinder akan 
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mempengaruhi tenaga yang dihasilkan karena jumlah bahan bakar yang akan 

dibakar akan menentukan besar panas dan tekanan akhir pembakaran yang 

digunakan untuk mendorong torak dari TMA ke TMB pada saat langkah usaha 

(Soenarta, 1985 : 20). 

Kualitas bahan bakar  dapat juga dipakai untuk mengetahui prestasi unjuk 

kerja mesin. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan tingkat konsumsi 

bahan bakar yang ekonomis karena pada pembakaran sempurna campuran bahan 

bakar dan udara dapat terbakar seluruhnya dalam waktu dan kondisi yang tepat 

(New Step 2). 

Proses pembakaran tersebut sangat berlawanan dengan pembakaran tidak 

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

diubah menjadi panas  dan tenaga sehingga untuk mencapai tingkat kebutuhan 

panas dan tekanan pembakaran yang sama diperlukan bahan bakar yang lebih 

banyak. Menurut Suyanto (1989 : 257), kualitas pembakaran bahan bakar di 

dalam silinder dipengaruhi oleh : temperatur, kerapatan campuran, komposisi, dan 

turbulensi yang ada pada campuran. 

5. Emisi Gas Buang 

Emisi gas buang adalah polutan yang mengotori udara yang dihasilkan 

oleh gas buang kendaraan bermotor (Suyanto, 1989 ; 280). Polutan yang lazim 

terdapat pada gas buang yaitu carbonmonoksida (CO), hydrocarbon (HC), dan 

nitrogen oksida (NOx) serta partikel – partikel lainnya. 
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CO (Carbon Monoksida) 

CO adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan sukar larut dalam air. 

Gas CO dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang terjadi akibat 

kekurangan oksigen atau udara dari jumlah yang diperlukan.gas CO ini bersifat 

racun bagi tubuh karena bila masuk ke dalam darah, CO dapat bereaksi dengan 

Hemoglobin (Hb) untuk membentuk karboksihemoglobin (COHb). Bila reaksi 

tersebut terjadi, maka kemampuan darah mengangkut O2 untuk kepentingan 

pembakaran dalam tubuh akan menjadi berkurang.hal ini disebabkan kemampuan 

Hb untuk mengikat CO jauh lebih besar dibandingkan kemampuan Hb untuk 

mengikat O2. Persentase CO sebanyak 0,3 % sudah merupakan racun yang sangat 

berbahaya karena apabila terhirup selama setengah jam secara terus menerus 

dapat mengakibatkan kematian. Selain itu kandungan COHb dalam darah dapat 

mengakibatkan terganggunya sistem urat syaraf  dan fungsi tubuh pada 

konsentrasi rendah  (2 – 10 %) antara lain : penampilan agak tidak normal, 

mempengaruhi sistem syaraf sentral, reaksi panca indera tidak normal, benda 

kelihatan agak kabur, perubahan fungsi jantung dan pulmonari. Jika terdapat 

konsentrasi tinggi COHb dalam darah (> 10 %) dapat mengakibatkan kematian. 

Pengaruh konsentrasi gas CO di udara sampai dengan 100 ppm terhadap tanaman 

hampir tidak ada, khususnya pada tanaman tingkat tinggi. Bila konsentrasi gas CO 

di udara mencapai 2000 ppm dan waktu kontak lebih dari 24 jam, akan 

mempengaruhi fiksasi nitrogen oleh bakteri bebas yang ada pada lingkungan 

terutama yang terdapat pada akar tanaman. Besarnya emisi gas CO untuk mesin 

bensin yang menggunakan karburator berkisar antara 1,5% – 3,5% dan untuk 
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mesin yang menggunakan EFI (Electronic Fuel Injection) berkisar antara 0,5% - 

1,5%. 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-

35/MENLH/10/1993 yang diperbaharui dengan PERATURAN MENTERI 

LINGKUNGAN HIDUP NO. 05 TAHUN 2006 menyatakan nilai ambang batas 

kandungan CO gas buang pada kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan 

bahan bakar premium ditentukan maksimal 4,5 %, Sedangkan untuk wilayah 

Propinsi Jawa Tengah sebesar 4,2 %. 

Tabel 7. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 

 
Gas ini akan dihasilkan bila karbon yang terdapat dalam bensin terbakar 

tidak sempurna karena kekurangan oksigen. Hal ini terjadi apabila campuran 

udara dan bahan bakar lebih gemuk dari campuran stoichiometric, dan dapat 

terjadi selama idling, pada beban rendah dan output maksimum (Soenarta 1995; 

34-35) 
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Gambar 6, Dampak perbandingan campuran terhadap gas polusi  

HC (Hydrocarbon) 

HC adalah gas yang merupakan ikatan unsur dari carbon dan hydrogen. 

Sumber penghasil utama gas HC pada kendaraan bermotor adalah uap bahan 

bakar yang belum terbakar sempurna  dan hidrokarbon yag hanya bereaksi sedikit 

dengan oksigen yang ikut keluar bersama dengan gas buang. Jika campuran udara 

bahan bakar tidak  terbakar sempurna didekat dinding silinder dimana apinya 

lemah dan suhunya rendah. Hidrokarbon dapat keluar tidak hanya kalau campuran 

udara bahan bakarnya gemuk, tetapi bisa saja kalau campurannya kurus seperti 

grafik di atas. Kepekatan gas buang yang sangat tinggi dapat merusak system 

pernapasan manusia (Soenarta, 1995; 346). 

NOx (Nitrogen Oksida) 

NOx adalah emisi yang dihasilkan oleh pembakaran yang terjadi pada 

temperature tinggi. NOx akan bertambah pada motor dengan perbandingan 

kompresi tinggi dan campuran bahan bakar dengan udara yang kurus. NOx dapat 

menyebabkan kerusakan pada paru-paru (Suyanto, 1989 ; 346). 
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Pb (timah hitam) 

Timah hitam yang terkandung dalam bensin berfungsi sebagai bahan anti 

knocking. Senyawa timah hitam dalam bensin dinamakan TEL (Tetra Etil Lead). 

Kandungan timah hitam dalam tubuh tidak dapat dinetralisir dalam darah dan 

dapat mengakibatkan kanker (Suyanto, 1989 ; 136). 

6. Hubungan pemanasan bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar dan 

kandungan CO gas buang 

Proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder menurut Suyanto (1989 : 

257), dipengaruhi oleh: temperatur, kerapatan campuran, komposisi, dan 

turbulensi yang ada pada campuran. Apabila temperatur campuran bahan bakar 

dengan udara naik, maka semakin mudah campuran bahan bakar dengan udara 

tersebut untuk terbakar. Dengan temperatur yang cukup campuran bahan bakar 

dalam hal ini bensin dengan udara akan lebih homogen.  

Menurut Suyanto (1989 : 129), salah satu karakteristik bahan bakar yang 

harus dimiliki bahan bakar adalah penguapan. Penguapan di sini yang dimaksud 

adalah kemampuan bahan bakar untuk berubah dari bentuk cair menjadi gas. 

Karena bahan bakar yang masuk ke dalam silinder harus berbentuk gas yang 

bercampur dengan udara maka sifat mudah menguap dari bensin atau premium ini 

sangat diperlukan. Tingkat kemudahan menguap yang dimiliki bahan bakar untuk 

motor bensin harus tepat sesuai dengan kebutuhan motor tersebut, yaitu motor 

mudah distater, tidak menimbulkan vapoor lock, cepat memanaskan motor, 

percepatan yang halus, irit penggunaan bahan bakar, dan bebas dari pengotoran 

ruang engkol. 
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Campuran bahan bakar dan udara setelah masuk ke dalam silinder 

kemudian dikompresikan dan pada akhir langkah kompresi baru dinyalakan. 

Menurut Soenarto (1995 : 21 - 22), pembakaran yang sempurna dapat terjadi bila 

perbandingan campuran antara udara dan bahan bakar masih dalam batas yang 

ditentukan dalam kondisi tertentu. Perbandingan campuran bila diperlukan tenaga 

maksimum adalah berkisar antara 12 - 13 : 1. Jadi  lebih gemuk dari campuran 

teoritis yang dibutuhkan untuk dapat terjadinya pembakaran yang sempurna yaitu 

15 : 1. sekalipun perbandingan campuran sudah bagus, bila sebagian bahan bakar 

tidak dapat menguap, maka akan mengakibatkan campuran menjadi kurus, 

sehingga akan menghasilkan suatu pembakaran yang tidak sempurna. Dalam hal 

ini selain memboroskan bahan bakar, juga gas buang akan banyak mengandung 

karbonmonoksida (CO) yang beracun dan hidrokarbon (HC) yang tidak terbakar. 

Pemanasan lewat air radiator (sistem pendingin mesin) dapat membantu 

proses pengabutan di spuyer nosel atau karburator. Karena bensin yang semula 

cair, kini memiliki tekanan cenderung lebih tinggi karena pemanasan. Secara 

thermodinamika jika suatu fluida dipanaskan maka tekanannya akan bertambah 

sesuai dengan bertambahnya panas yang ada pada fluida tersebut. Proses kerja 

dari sistem pemanasan bahan bakar ini jadi mirip dengan Fuel regulator yang 

meningkatkan tekanan bensin di nosel injektor pada mesin yang menggunakan 

sistem bahan bakar injeksi atau Elektronik Fuel Injection. Bedanya regulator 

memakai konsep pemampatan untuk mencari tekanan yang diinginkan. Sementara 

dalam penelitian ini menggunakan konsep pemanasan (http://www.ringdiesel-

bensin.com/berita/berita2.html). 

  

http://www.ringdiesel-bensin.com/berita/berita2.html
http://www.ringdiesel-bensin.com/berita/berita2.html
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7. Radiator 

Radiator mendinginkan cairan pendingin yang telah menjadi panas setelah 

mendinginkan mesin. Radiator terdiri dari tangki air bagian atas  (upper water 

tank), tangki air bagian bawah (lower water tank) dan radiator core pada bagian 

tengahnya. Cairan pendingin masuk ke dalam upper tank dari selang atas (upper 

hose). Upper tank dilengkapi dengan tutup radiator untuk menambah air 

pendingin. Selain itu juga dihubungkan dengan slang ke reservoir tank sehingga 

air pendingin atau uap yang berlebihan dapat ditampung. Lower tank dilengkapi 

dengan outlet dan kran penguras. Inti radiator terdiri dari pipa-pipa yang dapat 

dilalui air pendingin dari upper tank ke lower tank. Selain itu juga dilengkapi 

dengan sirip-sirip pendingin fungsinya untuk menyerap panas dari cairan 

pendingin (New Step 1 Toyota Astra Motor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7, radiator 
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B. Kerangka Berpikir 

 Dalam mesin pembakaran dalam sangat diperlukan suatu campuran bahan 

bakar dan udara yang sesuai sehingga dengan adanya kesesuaian kondisi 

campuran bahan bakar dan udara maka akan menghasilkan efek yang baik dalam 

pembakaran yang berupa tenaga yang optimal, konsumsi bahan bakar yang 

ekonomis dan emisi gas buang yang rendah dan lain-lain. Proses pembakaran 

bahan bakar di dalam silinder menurut Suyanto (1989 : 257), dipengaruhi oleh: 

temperatur, kerapatan campuran, komposisi, dan turbulensi yang ada pada 

campuran. 

Dengan adanya kondisi campuran yang baik akan menghasilkan 

pembakaran yang baik, maka dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan 

kandungan CO gas buang. Untuk memperoleh kondisi campuran yang baik 

adalah dengan memanaskan bahan bakar sebelum masuk ke dalam karburator. 

Jadi pada saat bahan bakar bercampur dengan udara, bahan bakar tersebut dapat 

menguap lebih cepat sehingga dapat mempercepat proses pencampuran bahan 

bakar dengan udara. Hal ini dapat diasumsikan sebagai berikut : 

Hubungan pemanasan bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar menurut 

Soenarta (1995 : 21), yaitu jika terdapat sebagian bahan bakar yang tidak dapat 

menguap maka akan mengakibatkan campuran yang lebih gemuk dari pada 

campuran stoichiometris, seperti campuran untuk tenaga maksimum adalah (12 – 

13 : 1). Apabila dalam proses pencampuran udara terdapat sebagian bahan bakar 

yang tidak dapat menguap maka distribusi campuran menjadi sangat tidak 

homogen. Campuran tersebut menjadi kurus, yang berarti bahwa perbandingan  
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udara lebih banyak dari pada bahan bakar sehingga sulit untuk terbakar. Kondisi 

seperti ini dapat berakibat pada konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros, 

sehingga dapat diasumsikan bahwa, bila bahan bakar dipanaskan, bahan bakar 

lebih cepat menguap, maka bahan bakar akan lebih mudah bercampur dengan 

udara, dan pembakaran menjadi lebih baik. 

Hubungan pemanasan bahan bakar dengan kandungan CO gas buang 

menurut Soenarta (1995 : 22), apabila seluruh bahan bakar yang masuk dalam 

silinder dapat berbentuk uap maka campuran bahan bakar dan udara akan lebih 

homogen. Campuran yang homogen akan berakibat menurunnya kandungan 

polutan pada gas bekas, khususnya karbon monoksida (CO) yang terbentuk dari 

reaksi pembakaran yang kurang sempurna. 

Sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan di atas, peneliti ingin 

menguji seberapa besar pengaruh pemanasan bahan bakar dengan menggunakan 

media radiator pada beberapa jenis bahan bakar untuk motor bensin yang umum 

dipakai di masyarakat yaitu premium, campuran premium kerosin, dan pertamax. 

Pengujian ini menggunakan variasi panjang pipa pemanas dalam upper tank 

radiator sehingga suhu bahan bakar yang dihasilkan berbeda sesuai panjang pipa 

pemanasnya. Pengujian ini menggunakan sampel mesin Toyota Kijang 4 silinder 

seri 5K tahun 1992 pada putaran mesin yang berbeda, yaitu pada rpm 1000, 

1500, 2000, 2500, 3000. pengujian ini mengguanakan analog CO tester untuk 

mengukur kandungan CO gas buang dan digital thermometer untuk mengukur 

suhu bahan bakar yang telah dipanaskan. 
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C. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu: 

a) Ada pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap 

konsumsi bahan bakar bensin pada motor bensin. 

b) Ada pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap kadar 

gas buang CO pada motor bensin. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang memberikan 

arah bagi pelaksanaan penelitian sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen (Research Method). 

Menurut Arikunto (2002:4), pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 

penelitian secara langsung pada obyek penelitian. Selanjutnya data yang telah 

dihasilkan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis varians. Analisis 

varians (ANAVA) digunakan untuk menguji hipotesis yang berkenaan dengan 

perbedaan dua mean atau lebih. 

 

B. Unit dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mesin bensin Toyota  Kijang 5K, sedangkan 

obyek penelitian adalah pemanasan bahan bakar dengan menggunakan alternatif 

radiator yaitu dengan membuat variasi saluran pemanasan yang melewati upper 

tank radiator dengan variasi panjang saluran 450 mm, 900 mm dan 1350 mm pada 

bahan bakar premium, campuran premium kerosin dan pertamax. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi 

sama dalam suatu masalah. 

30
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah kondisi yang mempengaruhi munculnya suatu 

gejala. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah variasi 

panjang pipa pemanas bahan bakar yaitu panjang 450 mm ; 900 mm ; dan 

1350 mm, dan jenis bahan bakar yaitu : premium, campuran premium 

kerosin dan pertamax. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki pula 

sejumlah aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi menerima atau 

menyesuaikan diri dengan kondisi variabel lain. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas 

buang. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan himpunan sejumlah gejala yang memiliki 

berbagai aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi untuk 

mengendalikan agar variabel terikat yang muncul bukan karena pengaruh 

variabel lain, tetapi benar-benar karena pengaruh variabel bebas yang 

tertentu. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah putaran mesin yaitu : 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 RPM. 

 

D. Pengumpulan Data 

1. Alat 

Alat – yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 
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a) Radiator sebagai media untuk memanaskan bahan bakar. 

Radiator yang digunakan bagian upper tanknya telah dipasangi pipa 

tembaga sebagai saluran bensin dari pompa bensin ke karburator. 

Panjang ketiga pipa tersebut adalah sama yaitu 450 mm sedangkan 

diameter pipa 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 mm

Tutup 
radiator 

 

Gambar 8. Rancangan pemanasan bahan bakar  
pada upper tank radiator 

b) Stopwatch dipakai untuk mengukur waktu konsumsi bahan bakar. 

c) Analog CO tester dipakai untuk mengukur kandungan CO dalam gas 

buang (%). 

d) Buret  berkapasitas 50 cc. 

e) Tachometer  dipakai untuk mengukur putaran mesin. 
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f) Timing light, dipakai untuk penyetelan saat pengapian. 

g) Thermometer digital dipakai untuk mengukur suhu bahan bakar 

bensin. Alat ini dipasang pada saluran bahan bakar sebelum masuk ke 

karburator. 

h) Gelas ukur dipakai untuk mengukur volume bahan bakar dan 

mencampur bahan bakar premium dan kerosin. 

i) Compression tester dipakai untuk mengetahui besar kompresi. 

j) Tool set. 

k) Lembar observasi. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan bakar. 

Dalam penelitian ini bahan bakar yang digunakan ada tiga jenis bahan 

bakar untuk mesin bensin yang banyak digunakan di masyarakat, 

antara lain : 

1) Premium. 

2) Campuran premium dengan kerosin dengan perbandingan 

campuran 80% premium dan 20% kerosin. 

3) Pertamax. 

b. Mesin bensin 4 silinder dengan spesifikasi mesin sebagai berikut : 

1) Engine   : Toyota Kijang 5K 

2) Tahun Pembuatan : 1992 

3) No. Of Cylinder : 4 Cylinder / type OHV 
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4) Firing Order  : 1-3-4-2 

5) Capacity  : 1500 cm3  

 

3. Diagram Alir Penelitian 
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Pengujian pada RPM 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 

Konsumsi bahan bakar Dan Kandungan CO gas buang 
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4. Skema Aliran Pemanasan Bahan Bakar 

 

Thermokopel 

ArahAliran Bahan bakar 

Gambar 9. Aliran Bahan Bakar 

 

 

1. Pemanasan bahan bakar pada pipa dengan panjang 450 mm 

 

2. Pemanasan bahan bakar pada pipa dengan panjang 900 mm 

 

 

3. Pemanasan bahan bakar pada pipa dengan panjang 1350 mm 

 

Gambar 10. Pandangan atas variasi panjang pipa pemanas pada upper tank 

radiator 
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5. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

a) Tahap persiapan mesin dan alat 

Tahap persiapan mesin dan alat, yaitu: menyiapkan alat-alat 

yang diperlukan, kemudian melakukan persiapan mesin, yaitu 

pemasangan kelengkapan mesin seperti pemasangan accu, pemasangan 

water temperature system. Mengecek oli dan sistem pendinginannya, 

memasang buret pada saluran bahan bakar, memasang thermometer 

digital pada saluran bahan bakar, pemasangan analog CO tester, 

penyetelan saat pengapian. 

b) Tahap pengujian  

1) Memanaskan mesin sampai mencapai kondisi kerja ( 800 – 900 ). 

2) Mengatur putaran mesin dengan cara menyetel baut putaran mesin 

kemudian diukur putarannya dengan menggunakan tachometer. 

3) Mengisi buret dengan bensin premium, catat waktu yang 

diperlukan oleh mesin untuk menghabiskan bahan bakar sejumlah 

50 cc dan catat besarnya kandungan CO gas buang dengan 

membaca pada Analog CO tester. 

4) Lakukan pengujian masing-masing dengan variasi rpm 1000, 1500, 

2000, 2500 dan 3000 serta tiap pengujian masing-masing rpm 

diulang sebanyak 3 kali. 

5) Memasang selang bensin pada saluran 1 (450 mm) 

6) Lakukan langkah yang sama seperti point 2), 3) dan 4). 
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7) Menambah  saluran pemanas bahan bakar menjadi 2 saluran/pipa 

(900 mm) pada upper tank radiator. 

8) Lakukan langkah yang sama seperti point 2), 3) dan 4). 

9) Menambah  saluran pemanas bahan bakar menjadi 3 saluran/pipa 

(1350 mm) pada upper tank radiator.  

10) Lakukan langkah yang sama seperti point 2), 3) dan 4). 

11) Mengganti bahan bakar dengan campuran permium dan kerosin, 

lakukan langkah 2) sampai 10). 

12) Mengganti bahan bakar dengan bahan bakar pertamax, lakukan 

langkah 2) sampai 10). 

 

6. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal  : Rabu / 13 Maret 2007 

Waktu   : 19.00 s/d selesai 

Tempat Penelitian : Laboratorium Community College Teknik Mesin    

UNNES  

 

7. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi atau eksperimen laboratories, dimana pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera yang ada atau bisa juga 
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diartikan mengadakan percobaan secara langsung di laboratorium. Data yang 

diperoleh dituliskan dalam bentuk tabel. 

Format tabel perhitungan konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas 

buang dengan variasi panjang pipa pemanas 450 mm ; 900 mm ; 1350 mm 

dengan variasi putaran mesin pada 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 RPM. Tabel 

ini juga berlaku untuk bahan bakar premium, campuran premium kerosin, dan 

pertamax. 

Tabel 8. Format pengambilan data untuk konsumsi bahan bakar 

Jenis bahan bakar : ………………… 
Konsumsi bahan bakar 50 cc (detik) 

RPM Tanpa 
Pemanasan Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 

    
    1000 
    
    
    1500 
    
    
    2000 
    
    
    2500 
    
    
    3000 
    

 
Tabel 9. Format pengambilan data untuk kandungan CO gas buang 

Jenis bahan bakar : ………………… 
Kandungan CO gas buang (%) 

RPM Tanpa 
Pemanasan Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 

    
    1000 
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    1500 
    
    
    2000 
    
    
    2500 
    
    
    3000 
    

 
 

E. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan cara mengolah data untuk mengetahui 

hasil akhir dari penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif yaitu 

mengamati langsung hasil eksperimen, seterusnya menyimpulkan dan 

menentukan hasil penelitian yang paling baik (Suharsimi 2002 : 274). Untuk 

mempermudah dalam membuat kesimpulan dari data yang diperoleh, maka rata-

rata dari data konsumsi bahan bakar dan kadar CO gas buang tersebut ditabelkan 

kemudian dibuat grafik. Adapun grafik yang akan dibuat adalah grafik antara 

konsumsi bahan bakar dengan putaran mesin dan grafik kandungan CO gas buang 

dengan putaran mesin. 

Data penelitian ini kemudian dianalisis ada tidaknya pengaruh dari 

pemanasan bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas 

buang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh 

yang signifikan dari perubahan atau variasi dari pemanasan bahan bakar terhadap 

konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang pada motor bensin. 
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dengan metode 

statistik, hal ini datanya berwujud angka – angka sehingga dengan metode statistik 

dapat memberikan hasil yang obyektif. Selain itu dengan metode statistik dapat 

ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena 

berdasarkan perhitungan yang teratur, teliti, dan tepat. Untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini digunakan teknik anava dua jalan (Univariate Analysis of 

Variance). Perhitungan analisis data penelitian dihitung dengan bantuan komputer 

program Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 12.0 for Windows. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemanasan bahan bakar 

terhadap konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang dilakukan analisis 

anava dua jalan dengan menggunakan taraf signifikan 5 % yang berarti bahwa 

peluang terjadinya kesalahan adalah 5 %. Dari analisis ini dapat diketahui mana 

yang berpengaruh secara nyata.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan pengambilan 

data dengan hasil data terlampir, mengenai pengaruh dari pemanasan bahan bakar 

terhadap konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang, maka dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab sebelumnya 

dan dapat digunakan untuk memberikan analisis maupun memberikan gambaran 

tentang pengaruh dari pemanasan bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar 

dan kandungan CO gas buang. 

1. Deskriptif data hasil penelitian. 

Data hasil yang didapat dari observasi dan eksperimen berupa data 

yang masih perlu diolah  untuk mendapatkan hasil secara statistik. Data yang 

diolah menghasilkan rata-rata kemudian ditabulasikan pada tabel. Data yang 

diperoleh dari eksperimen berupa data kadar CO (%), dan data konsumsi 

bahan bakar dalam satuan waktu per 50 cc. Data konsumsi bahan bakar yang 

yang diperoleh harus diubah ke dalam satuan cc/menit, yaitu : 50 cc bahan 

bakar dibagi dengan waktu untuk menghabiskan sebanyak 50 cc bahan bakar 

tersebut. 

 Konsumsi bahan bakar (cc/menit) = 50 cc / waktu (menit) 
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a. Pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap 

konsumsi bahan bakar. 

1. Data hasil pengujian konsumsi bahan bakar premium (cc/menit) dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 10. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar premium (cc/menit) pada 
tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 
RPM Tanpa 

pemanasan 
(L0) 

Pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1) 

Pemanasan 
dengan pipa 
900 m (L2) 

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 20.9681 19.26619 18.87286 18.64795 
1500 33.52609 29.43385 29.0821 28.50797 
2000 47.98199 43.33849 42.71046 43.86183 
2500 63.23812 59.57109 56.65953 58.41288 
3000 77.72161 70.18434 68.96742 69.83749  
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Gambar 11. Grafik konsumsi bahan bakar premium (cc/menit) vs putaran mesin 
(RPM) 

 
Besarnya perubahan konsumsi bahan bakar premium pada grafik di atas 

dapat diterangkan lebih jelas dengan tabel persentase penurunan konsumsi 



 43

bahan bakar pada tiap panjang pemanasan bahan bakar dalam % dari kondisi 

standar, seperti di bawah ini : 

Tabel 11. Rerata persentase penurunan konsumsi bahan bakar premium pada 
tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 
Penurunan konsumsi bahan bakar (%) dengan panjang 
pipa pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 

L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 
1000   8.12 %   9.99 % 11.06 % 
1500 12.21 % 13.26 % 14.96 % 
2000  9.67 % 10.98 %   8.58 % 
2500  5.79 % 10.40 %   7.63 % 
3000  9.69 % 11.26 % 10.14 % 

Rerata persentase 
penurunan  9.09 % 11.18 % 10.48 % 
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Gambar 12. Grafik rerata penurunan konsumsi bahan bakar premium 
 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan konsumsi 

bahan bakar premium yang berbeda-beda dari pemanasan awal bahan bakar 

dengan panjang pipa pemanasan 450 mm, 900 mm dan 1350 mm. Dapat 
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dilihat adanya penurunan konsumsi bahan bakar premium paling banyak 

terjadi pada panjang pipa pemanasan 900 mm (L2).  

2. Data hasil pengujian konsumsi bahan bakar campuran premium kerosin 

(cc/menit) dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 12. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar campuran premium kerosin 
(cc/menit) pada tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

RPM Tanpa 
pemanasan 

(L0) 

Pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1)

Pemanasan 
dengan pipa 
900 mm (L2)

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 30.86643 24.60238 26.52435 26.04961 
1500 48.34866 42.76336 44.22417 42.00485 
2000 59.87914 57.09279 44.48607 57.54052 
2500 79.72461 69.91931 69.87157 75.09152 
3000 92.72141 87.90242 91.47516 77.62399  
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Gambar 13. Grafik konsumsi bahan bakar campuran premium kerosin (cc/menit) 
vs putaran mesin (RPM) 

 
Besarnya perubahan konsumsi bahan bakar campuran premium kerosin 

pada grafik di atas dapat diterangkan lebih jelas dengan tabel persentase 
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penurunan konsumsi bahan bakar pada tiap saluran pemanasan bahan bakar 

dalam % dari kondisi standar, seperti di bawah ini : 

Tabel 13. Rerata persentase penurunan konsumsi bahan bakar campuran 
premium kerosin pada tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

Penurunan konsumsi bahan bakar (%) dengan panjang 
pipa pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 

L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 
1000 20.29 % 14.06 % 15.61 % 
1500 11.55 % 8.53 % 13.12 % 
2000 4.65 % 25.71 % 3.91 % 
2500 12.29 % 12.36 % 5.81 % 
3000 5.19 % 1.34 % 16.28 % 

Rerata persentase 
penurunan  10.79 % 12.41 % 10.95 % 
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Gambar 14. Grafik rerata penurunan konsumsi bahan bakar 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan konsumsi 

bahan bakar campuran premium kerosin yang berbeda-beda dari pemanasan  

bahan bakar dengan panjang saluran pemanasan 450 mm, 900 mm dan 1350 

mm. Dapat dilihat adanya penurunan konsumsi bahan bakar campuran 
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premium kerosin paling banyak terjadi pada panjang pipa pemanasan 900 

mm (L2).  

3. Data hasil pengujian konsumsi bahan bakar pertamax (cc/menit) dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 14. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar pertamax (cc/menit) pada 
tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

RPM Tanpa 
pemanasan 

(L0) 

Pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1) 

Pemanasan 
dengan pipa 
900 mm (L2) 

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 18.00448 15.07326 17.28699 16.23746 
1500 32.18232 29.52767 30.57313 29.86885 
2000 45.90909 42.74897 41.35425 39.50046 
2500 57.99755 54.42136 55.82089 51.97392 
3000 82.74943 72.72187 61.83022 74.67609  
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Gambar 15. Grafik konsumsi bahan bakar pertamax (cc/menit) vs  
putaran mesin (RPM) 

 
Besarnya perubahan konsumsi bahan bakar pertamax pada grafik di atas 

dapat diterangkan lebih jelas dengan tabel persentase penurunan konsumsi 
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bahan bakar pada tiap panjang pemanasan bahan bakar dalam % dari kondisi 

standar, seperti di bawah ini : 

Tabel 15. Rerata persentase penurunan konsumsi bahan bakar pertamax pada 
tiap-tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

Penurunan konsumsi bahan bakar (%) dengan panjang 
pipa pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 

L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 
1000 16.28 % 3.98 % 9.81 % 
1500 8.25 % 5 % 7.18 % 
2000 6.88 % 9.92 % 13.96 % 
2500 6.16 % 3.75 % 10.38 % 
3000 12.18 % 25.28 % 9.76 % 

Rerata persentase 
penurunan  9.44 % 12.66 % 10.38 % 
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Gambar 16. Grafik rerata penurunan konsumsi bahan bakar pertamax 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan konsumsi 

bahan bakar pertamax yang berbeda-beda dari pemanasan awal bahan bakar 

dengan panjang pipa pemanasan 450 mm, 900 mm dan 1350 mm. Dapat 
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dilihat adanya penurunan konsumsi bahan bakar pertamax paling banyak 

terjadi pada panjang pipa pemanasan 900 mm (L2).  

4. Data rata-rata konsumsi bahan bakar pada bahan bakar premium, 

campuran premium kerosin dan pertamax (cc/menit)  

Tabel 16. Data rata-rata konsumsi bahan bakar pada bahan bakar premium, 
campuran premium kerosin dan pertamax (cc/menit) 

 
saluran 

pemanasan 

(mm) 

Premium 

Campuran 

Premium 

Kerosin 

Pertamax 

0 236.9832 311.5403 236.8429 

450 221.7733 282.2803 214.4931 

900 215.7421 276.5813 206.8655 

1350 220.0226 278.3105 212.2568 
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Gambar 17. Grafik konsumsi bahan bakar pada berbagai bahan bakar (cc/menit) 

pada berbagai panjang saluran pemanasan bahan bakar 
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b. Pengaruh pemanasan bahan bakar dengan media radiator terhadap 

kandungan CO gas buang. 

1. Data hasil pengujian kandungan CO gas buang yang menggunakan bahan 

bakar premium dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 17. Hasil pengujian kandungan CO gas buang (%) pada tiap-tiap saluran 
pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

Rpm 
Tanpa 

pemanasan 
(L0) 

Pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1) 

Pemanasan 
dengan pipa 
900 mm (L2) 

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 2.4 2.3 1.36 1.2 
1500 2.1 1.93 0.96 1.1 
2000 1.73 1.03 0.86 0.83 
2500 1.5 0.67 0.6 0.7 
3000 1.16 0.6 0.46 0.53  
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Gambar 18. Grafik kandungan CO gas buang (%) vs putaran mesin (RPM)  
pada bahan bakar premium 

 
Besarnya perubahan kandungan CO gas buang yang menggunakan 

bahan bakar premium pada grafik di atas dapat diterangkan lebih jelas dengan 
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tabel persentase penurunan kandungan CO gas buang pada tiap saluran 

pemanasan bahan bakar dalam % dari kondisi standar, seperti di bawah ini : 

Tabel 18. Rerata persentase penurunan kandungan CO gas buang pada tiap-
tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 
Penurunan kandungan CO gas buang dengan panjang 

saluran pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 
L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 

1000 4.16 % 43.33 % 50 % 
1500 8.09 % 54.28 % 47.62 % 
2000 40.46 % 50.29 % 52.02 % 
2500 55.33 % 60 % 53.33 % 
3000 48.28 % 60.34 % 54.31 % 

Rerata persentase 
penurunan  31.27 % 53.65 % 51.46 % 
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Gambar 19. Grafik rerata penurunan kandungan CO gas buang 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan kandungan 

CO dari gas buang yang berbeda-beda dari pemanasan awal bahan bakar yang 

menggunakan bahan bakar premium dengan panjang saluran pemanasan 450 
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mm, 900 mm dan 1350 mm. Dapat dilihat adanya penurunan kandungan CO 

dari gas buang yang menggunakan bahan bakar premium paling banyak terjadi 

pada panjang pipa pemanasan 900 mm (L2).  

2. Data hasil pengujian kandungan CO gas buang dengan bahan bakar 

campuran premium kerosin dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 19. Hasil pengujian kandungan CO gas buang (%) pada tiap-tiap saluran 
pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

RPM Tanpa 
pemanasan 

(L0) 

pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1) 

Pemanasan 
dengan pipa 
900 mm (L2) 

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 3.8 3.36 3.16 3.63 
1500 3.66 3.23 3 3.36 
2000 2.96 2.8 2.4 2.86 
2500 1.46 1.4 1.46 1.4 
3000 1.33 1.03 0.8 1   
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Gambar 20. Grafik kandungan CO gas buang (%) vs putaran mesin (RPM) pada 
bahan bakar campuran premium kerosin 
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Besarnya perubahan kandungan CO gas buang yang menggunakan 

bahan bakar campuran premium kerosin pada grafik di atas dapat dilihat lebih 

jelas dengan tabel persentase penurunan kandungan CO gas buang pada tiap 

saluran pemanasan bahan bakar dalam % dari kondisi standar, di bawah ini : 

Tabel 20. Rerata persentase penurunan kandungan CO gas buang  pada tiap-
tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 
Penurunan konsumsi bahan bakar (%) dengan panjang 
pipa pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 

L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 
1000 11.58 % 16.84 % 4.47 % 
1500 11.75 % 18.03 % 8.19 % 
2000 2.09 % 16.08 % 3.38 % 
2500 4.11 % 0 % 4.11 % 
3000 22.56 % 39.85 % 24.81 % 

Rerata persentase 
penurunan  10.42 % 18.16 % 8.99 % 
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Gambar 21. Grafik rerata penurunan kandungan CO gas buang 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan kandungan 

CO dari gas buang yang menggunakan bahan bakar campuran premium 
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kerosin yang berbeda-beda dari pemanasan awal bahan bakar dengan panjang 

pipa pemanasan 450 mm, 900 mm dan 1350 mm. Dapat dilihat adanya 

penurunan kandungan CO dari gas buang paling banyak terjadi pada panjang 

pipa pemanasan 900 mm (L2).  

3. Data hasil pengujian kandungan CO gas buang dengan menggunakan 

bahan bakar pertamax dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 21. Hasil pengujian kandungan CO gas buang (%)dengan bahan bakar 
pertamax pada tiap-tiap saluran pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 
RPM Tanpa 

pemanasan 
(L0) 

Pemanasan 
dengan pipa 
450 mm (L1) 

Pemanasan 
dengan pipa 
900 mm (L2) 

Pemanasan 
dengan pipa 

1350 mm (L3) 
1000 2.33 1.06 1.9 1.86 
1500 2.1 1.13 1.73 1.8 
2000 1.83 0.86 1.1 1.23 
2500 1.16 0.7 1 0.96 
3000 0.96 0.6 0.83 0.86   
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Gambar 22. Grafik kandungan CO gas buang (%) vs putaran mesin (RPM)  
pada bahan bakar pertamax 
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Besarnya perubahan kandungan CO gas buang pada grafik di atas dapat 

diterangkan lebih jelas dengan tabel persentase penurunan kandungan CO gas 

buang pada tiap panjang saluran pemanasan bahan bakar dalam % dari kondisi 

standar, seperti di bawah ini : 

Tabel 22. Rerata persentase penurunan kandungan CO gas buang pada tiap-
tiap pemanasan dengan variasi putaran mesin 

 

Penurunan konsumsi bahan bakar (%) dengan panjang 
pipa pemanasan bahan bakar terhadap kondisi standar RPM 

L0 - L1 L0 - L2 L0 - L3 
1000 54.51 % 18.45 % 20.17 % 
1500 46.19 % 17.62 % 14.28 % 
2000 53.01 % 39.89 % 32.78 % 
2500 39.65 % 13.79 % 17.24 % 
3000 37.5 % 13.54 % 10.42 % 

Rerata persentase 
penurunan  46.17 % 20.66 % 18.98 % 
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Gambar 23. Grafik rerata penurunan kandungan CO gas buang 

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat adanya penurunan kandungan 

CO dari gas buang yang menggunakan bahan bakar pertamax yang berbeda-
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beda dari pemanasan awal bahan bakar dengan panjang pipa pemanasan 450 

mm, 900 mm dan 1350 mm. Dapat dilihat penurunan kandungan CO dari gas 

buang paling banyak terjadi pada panjang pipa pemanasan 450 mm (L1).  

4. Data rata-rata kandungan CO gas buang dengan menggunakan bahan 

bakar premium, campuran premium kerosin dan pertamax. 

Tabel 23. Data rata-rata kandungan CO gas buang (%) pada berbagai bahan 
bakar dan panjang saluran pemanasan bahan bakar 

 
saluran 

pemanasan 

(mm) 

Premium 

Campuran 

Premium 

Kerosin 

Pertamax 

0 1.778 2.642 1.676 

450 1.306 2.364 0.87 

900 0.848 2.164 1.312 

1350 0.872 2.45 1.342 
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Gambar 24. Grafik kandungan CO gas buang pada berbagai bahan bakar 
dengan panjang saluran pemanasan 
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2. Hasil analisis data 

Untuk mengetahui adanya pengaruh pemanasan bahan bakar terhadap 

konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang pada motor bensin dilakukan 

analisis data dengan Anava dua jalan (Univariate Analysis of Variance) dengan 

menggunakan SPSS versi 12.00 for Windows, sehingga dapat diketahui ada 

tidaknya pengaruh pemanasan bahan bakar terhadap konsumsi dan kandungan CO 

gas buang pada motor bensin. Data dianalisis dengan menggunakan taraf 

signifikan 5 % yang berarti bahwa peluang terjadinya kesalahan adalah 5 %.  

a. Pengaruh pemanasan bahan bakar premium, campuran premium 

kerosin dan pertamax terhadap konsumsi bahan bakar. 

Tabel 24. Analisis varians data konsumsi bahan bakar pada berbagai 
putaran mesin (RPM)  

Konsumsi 
bahan bakar 

pada rpm Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 

689.763 
67.565 
22.549 

6.643 
Total 16712.959 

2 
3 
6 

24 
36 

344.881 
22.522 

3.758 
.276 

 

1247.659 
81.475 
13.596 

.000 

.000 

.000 
 

1500 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 

1568.405 
115.341 
16.484 
68.806 

Total 45878.069 

2 
3 
6 

24 
36 

784.202 
38.447 

2.747 
2.867 

273.537 
13.411 

.958 
 
 

.000 

.000 

.474 

2000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

1052.186 
321.380 
230.460 
144.810 

 
81952.230 

2 
3 
6 

24 
36 

526.093 
107.127 
38.410 

6.034 

87.192 
17.755 

6.366 
 

.000 

.000 

.000 
 
 

2500 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 

2266.071 
222.818 
105.797 
336.325 

Total 144571.214 

2 
3 
6 

24 
36 

1133.036 
74.273 
17.633 
14.014 

80.853 
5.300 
1.258 

 

.000 

.000 

.313 
 

3000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 

1833.198 
642.383 
596.425 
134.644 

Total 
 

218693.606 

2 
3 
6 

24 
36 

916.599 
214.128 
99.404 

5.610 

163.382 
38.168 
17.719 

.000 

.000 

.000 
 



 57

Dari hasil analisis varians dua arah di atas diperoleh nilai p value < 0,05 

yang berarti bahwa secara nyata ada perbedaan konsumsi pada semua bahan bakar 

(premium, campuran premium kerosin dan pertamax) yang dibutuhkan dari  

eksperimen pemanasan awal bahan bakar yang berbeda-beda. Hal ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh pemanasan bahan bakar baik premium, 

campuran premium kerosin maupun pertamax terhadap konsumsi bahan bakar 

pada motor bensin. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemanasaan 

bahan bakar yang signifikan terhadap konsumsi bahan bakar. Dari analisis ini 

maka hipotesis yang diajukan yaitu “ada pengaruh pemanasan bahan bakar 

dengan media radiator terhadap konsumsi bahan bakar “ diterima. 

b. Pengaruh pemanasan bahan bakar premium, campuran premium 

kerosin dan pertamax terhadap kandungan CO gas buang. 

Tabel 25. Analisis varians data kandungan CO gas buang pada berbagai 
putaran mesin (RPM)  

 
Konsumsi 

bahan bakar 
pada rpm Source 

Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

22.785 
2.793 
3.895 
.127 

231.240 

2 
3 
6 

24 
36 

11.392 
.931 
.649 
.005 

2158.579 
176.421 
123.000 

.000 

.000 

.000 
 

1500 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

23.514 
2.598 
2.544 
.127 

199.520 

2 
3 
6 

24 
36 

11.757 
.866 
.424 
.005 

2227.632 
164.070 
80.333 

 
 

.000 

.000 

.000 

2000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

18.727 
2.570 
1.188 
.680 

132.020 

2 
3 
6 

24 
36 

9.364 
.857 
.198 
.028 

330.480 
30.235 

6.990 
 

.000 

.000 

.000 
 
 

2500 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

2.221 
1.081 
.888 
.073 

46.730 

2 
3 
6 

24 
36 

1.110 
.360 
.148 
.003 

363.364 
117.909 
48.455 

.000 

.000 

.000 
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3000 

Bhn bkr 
Pemanasan 
Bb*pmnsn 
Error 
Total 

.755 
1.166 
.416 
.053 

28.400 

2 
3 
6 

24 
36 

.377 

.389 

.069 

.002 

169.875 
174.833 
31.208 

.000 

.000 

.000 
 

 
 

Dari hasil analisis varians dua arah di atas diperoleh nilai p value < 0,05 

yang berarti bahwa secara nyata ada perbedaan kandungan CO gas buang pada 

semua bahan bakar (premium, campuran premium kerosin dan pertamax) yang 

dihasilkan dari  eksperimen pemanasan awal bahan bakar yang berbeda-beda. Hal 

ini membuktikan bahwa ada pengaruh pemanasan bahan bakar baik premium, 

campuran premium kerosin maupun pertamax terhadap kandungan CO gas buang 

pada motor bensin. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemanasaan 

bahan bakar yang signifikan terhadap kandungan CO gas buang. Dari analisis ini 

maka hipotesis yang diajukan yaitu “ada pengaruh pemanasan bahan bakar 

dengan media radiator terhadap kandungan CO gas buang “ diterima. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang yang diakibatkan oleh 

pemanasan awal bahan bakar. Proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder 

sangat mempengaruhi besarnya tenaga yang dihasilkan dan efisiensi bahan bakar 

yang paling baik untuk motor bensin. Hal ini dapat dilihat pada RPM yang sama 

terdapat penurunan konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang 

dibandingkan dengan tanpa memanaskan bahan bakar yang masuk ke dalam 

karburator. Berdasarkan tabel 11, 13, dan 15 dapat dilihat adanya penurunan 
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persentase konsumsi bahan bakar dan tabel 17, 19, dan 21 penurunan kandungan 

CO gas buang yang cukup besar pada semua jenis bahan bakar maupun berbagai 

variasi pemanasan bahan bakar yang masuk ke karburator. 

1. Konsumsi bahan bakar 

Dari tabel 10, 12, 13, dan gambar 11, 13, 15 hasil pengujian 

menunjukkan ada penurunan konsumsi bahan bakar akibat pemanasan awal bahan 

bakar melalui upper tank radiator pada motor bensin. Perubahan ini ditunjukkan 

dengan adanya perbedaan jumlah konsumsi bahan bakar antara yang tidak 

dipanaskan dengan bahan bakar yang dipanaskan. Bahan bakar yang dipanaskan 

semuanya lebih irit dibandingkan dengan yang tanpa dipanaskan pada semua jenis 

bahan bakar dan berbagai variasi putaran mesin. 

Hasil pengujian pada bahan bakar premium pada tabel 10 dan gambar 

11, pada saluran tanpa pemanasan jumlah konsumsi bahan bakarnya 20.9681 

cc/menit pada putaran 1000 RPM. Hal ini berbeda dengan jumlah konsumsi bahan 

bakar yang mengalami pemanasan baik pada saluran 1, saluran 2 maupun saluran 

3 yang masing – masing sebesar 19.26619 cc/menit, 18.87286 cc/menit dan 

18.64795 cc/menit. Dengan demikian konsumsi bahan bakar paling irit pada 

saluran 3 yaitu sebanyak 18.64795 cc/menit dengan panjang saluran 1.35 m. 

Demikian juga pada putaran mesin 1500 RPM konsumsi bahan bakar paling irit 

juga terdapat pada saluran 3 yaitu sebanyak 28.50797 cc/menit. Bahan bakar yang 

masuk ke dalam ruang bakar harus dalam kondisi mudah terbakar untuk 

memperoleh tenaga yang optimal. Untuk memperoleh kondisi ini maka 

homogenitas campuran harus baik. Sedangkan untuk memperoleh homogenitas 
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yang baik maka syaratnya bahan bakar tersebut harus mudah menguap sehingga 

lebih mudah bercampur dengan udara. Perbandingan udara dengan bahan bakar 

yang tepat juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Dalam penelitian ini 

konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit karena dengan temperatur bahan bakar 

yang lebih tinggi dari temperatur normal bahan bakar akan mempercepat 

penguapan bahan bakar menjadi bentuk gas. Dengan temperatur yang meningkat 

maka akan merenggangkan ikatan molekul bahan bakar. Karburator merupakan 

tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara dengan demikian maka bahan 

bakar yang dikeluarkan karburator karena temperaturnya lebih tinggi maka akan 

lebih mudah bercampur dengan udara dan pengabutan berlangsung dengan baik. 

Sehingga ketika bahan bakar sampai ke dalam ruang bakar lebih mudah terbakar 

dan efek dari pembakaran yang lebih baik ini adalah konsumsi bahan bakar yang 

lebih irit. Dengan temperatur bahan bakar yang masuk ke karburator lebih tinggi, 

kebutuhan bahan bakar yang tinggi pada putaran rendah dapat diperbaiki dengan 

penguapan bahan bakar yang lebih baik, sehingga campuran bahan bakar lebih 

baik yang berakibat konsumsi bahan bakar yang lebih irit. 

Pada putaran mesin 2000, 2500, dan 3000 RPM konsumsi bahan bakar 

premium tanpa pemanasan 47.98199 cc/menit, 63.23812 cc/menit, dan 

77.72161cc/menit. Pada putaran mesin ini konsumsi bahan bakar premium paling 

irit pada saluran 2 (0,9 m) yaitu sebesar 42.71046 cc/menit pada 2000 RPM, 

56.65953 cc/menit pada 2500 RPM, dan 68.96742 cc/menit pada 3000 RPM. 

Suyanto mengatakan bila jumlah udara yang masuk semakin banyak maka harus 

diimbangi dengan jumlah bahan bakar yang banyak pula. Apabila bahan bakar ini 
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tidak segera menjadi uap maka akan sulit terbakar. Tetapi apabila bahan bakar 

tersebut terlalu banyak menguap maka akan mengakibatkan semakin banyaknya 

bahan bakar yang masuk ke ruang bakar sehingga akan mengakibatkan konsumsi 

bahan bakar menjadi lebih boros. Pada saluran 2 ini bahan bakar yang masuk ke 

dalam ruang bakar suhunya masih terkontrol sehingga bahan bakar tidak terlalu 

banyak menguap sebelum masuk ke ruang bakar. 

Hasil pengujian pada bahan bakar campuran premium dan kerosin 

konsumsi bahan bakar lebih boros dibanding dengan bahan bakar premium. Pada 

pengujian dengan bahan bakar campuran premium ini konsumsi bahan bakar 

seperti terlihat dalam tabel 12, pada 1000 RPM konsumsi bahan bakar tanpa 

pemanasan 30.86643 cc/menit sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 masing-masing 

24.60238 cc/menit, 26.52435 cc/menit, dan 26.04961 cc/menit. Dengan demikian 

konsumsi paling irit terdapat pada saluran 1 yaitu sebanyak 24.60238 cc/menit. 

Pada bahan bakar campuran premium dan kerosin terdapat sifat-sifat yang 

memperburuk sifat bahan bakar, antara lain perbedaan nialai angka oktan bahan 

bakar. Premium murni berangka oktan 88 sedangkan kerosin berangka oktan 80. 

jadi kerosin lebih mudah terbakar dari pada premium pada temperatur yang sama. 

Selain itu, premium lebih cepat menguap dibanding dengan kerosin. Hal ini dapat 

mengakibatkan knocking karena perbedaan angka oktan dan pembakaran tidak 

sempurna karena ada sebagaian bahan bakar yang tidak menguap yang dibuktikan 

dengan adanya asap pada hasil pembakaran. Dengan eksperimen pemanasan awal 

bahan bakar dapat memperbaiki sifat-sifat bahan bakar, di mana bahan bakar yang 

semula sulit menguap yaitu kerosin setelah dipanaskan penguapannya menjadi 
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lebih baik. Dalam hal ini dapat dilihat dengan konsumsi yang lebih irit dibanding 

dengan tanpa pemanasan awal bahan bakar. 

Pada putaran 1500 RPM konsumsi bahan bakar tanpa pemanasan bahan 

bakar sebanyak 48.34866 cc/menit dan saluran pemansan 1, 2, dsan 3 yaitu 

sebanyak 42.76336 cc/menit, 44.22417 cc/menit, dan 42.00485 cc/menit. Dengan 

demikian konsumsi paling irit pada saluran 3. Pada putaran ini bahan bakar yang 

masuk ke dalam ruang bakar lebih banyak sehingga pemanasan awal bahan bakar 

dapat mempercepat penguapan bahan bakar dalam ruang bakar. Dengan 

penguapan yang lebih baik maka bahan bakar dan udara dapat bercampur dengan 

baik. Dengan demikian campuran yang homogen dapat mengurangi konsumsi 

bahan bakar. Pada putaran 2000 dan 2500 RPM, konsumsi bahan bakar tanpa 

pemanasan sebanyak 59.87914 cc/menit dan 79.72461 cc/menit. Sedangkan pada 

saluran 1, 2, dan 3 pada putaran 2000 dan 2500 RPM tetap lebih irit di banding 

dengan tanpa pemanasan. Konsumsi paling irit terdapat pada saluran 2 yaitu 

44.48607 cc/menit pada putaran 2000 RPM dan 69.87157 cc/menit pada putaran 

2500 RPM. Suyanto mengatakan bahan bakar yang mengalami penguapan yang 

terlalu tinggi cenderung mengurangi keiritan bahan bakar, karena bahan bakar 

tersebut menjadi terlalu mudah menguap dan menghasilkan campuran yang terlalu 

kaya. Oleh karena itu bahan bakar yang digunakan untuk motor ini tidak boleh 

terlalu mudah menguap. Meskipun demikian hasil yang diperoleh untuk konsumsi 

bahan bakar lebih irit dibandingkan dengan bahan bakar yang tidak dipanaskan. 

Hasil pengujian pada bahan bakar pertamax sedikit lebih irit dibanding 

dengan konsumsi bahan bakar premium. Hal ini dikarenakan sifat-sifat yang 
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dimiliki pertamax lebih baik dibandingkan premium, antara lain angka oktan 

pertamax lebih tinggi yaitu 94. Dengan demikian bahan bakar pertamax sedikit 

memiliki ketahanan terhadap knocking dibanding dengan premium. Hasil 

pengujian pada 1000 RPM dan 1500 RPM menunjukkan pada saluran tanpa 

pemanasan konsumsi bahan bakar 18.00448 cc/menit dan 32.18232 cc/menit. 

Sedangkan pada saluran pemanasan 1, 2, dan 3 yaitu, 15.07326 cc/menit, 

17.28699 cc/menit, dan 16.23746 cc/menit pada 1000 RPM dan 29.52767 

cc/menit, 30.57313 cc/menit, dan 29.86885 cc/menit pada 1500 RPM. Dengan 

demikian pada putaran 1000 dan 1500 RPM konsumsi paling irit pada saluran 1. 

pertamax merupakan bahan bakar yang berkualitas tinggi. Dengan naiknya oktan 

bahan bakar mengakibatkan delay periode bahan bakar menjadi lebih panjang. 

Dengan delay periode yang lebih panjang dapat mengurangi detonasi. 

Berkurangnya intensitas terjadinya detonasi tersebut mengakibatkan tenaga mesin 

menjadi naik.  

Pada putaran 2000 RPM dan 2500 RPM konsumsi bahan bakar pertamax 

tanpa pemanasan sebanyak 45.90909 cc/menit dan 57.755 cc/menit. Sedangkan 

pada saluran 1, 2, dan 3 yaitu, 42.74879 cc/menit, 41.35425 cc/menit, dan 

39.50046 cc/menit pada 2000 RPM dan 54.42136 cc/menit, 55.82809 cc/menit, 

dan 51.97392 cc/menit pada 2500 RPM. Dengan demikian konsumsi paling irit 

pada saluran 3. pada putaran ini bahan bakar yang masuk ke ruang bakar semakin 

banyak sehingga kecepatan penguapan bahan bakar sangat diperlukan. Bahan 

bakar yang masuk ke ruang bakar sudah berbentuk gas sehingga mudah 

bercampur dengan udara. Dengan campuran yang homogen ini maka konsumsi 
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bahan bakar menjadi lebih irit. Pada putaran 3000 RPM konsumsi bahan bakar 

tanpa pemanasan sebanyak 82.74943 cc/menit sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 

masing-masing 72.72187 cc/menit, 61.83022 cc/menit, dan 74.67609 cc/menit. 

Pada putaran ini udara yang masuk ke dalam ruang bakar semakin banyak 

sehingga harus diimbangi dengan bahan bakar yang lebih banyak. Akan tetapi 

bahan bakar yang masuk tidak boleh terlalu mudah menguap karena akan 

mengakibatkan pemborosan bahan bakar. 

Berdasarkan data hasil penelitian di atas juga dapat disimpulkan bahwa 

konsumsi bahan bakar paling irit terdapat pada bahan bakar pertamax dengan 

saluran pemanasan 2 (tabel 21) kemudian disusul premium dengan saluran 2  

(tabel 17) dan terakhir bahan bakar campuran premium dan kerosin pada saluran 2 

(tabel 19). Bahan bakar pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan premium antara lain dengan angka oktan yang lebih tinggi mengakibatkan 

bahan bakar pertamax lebih tahan terhadap detonasi dibandingkan dengan 

premium. Sedangkan konsumsi paling boros terdapat pada bahan bakar campuran 

premium kerosin. Hal ini disebabkan bahan bakar kerosin memiliki sifat yang 

buruk jika digunakan untuk motor bakar karena angka oktan yang lebih rendah 

(80) dan kerosin sulit menguap pada temperatur normal. Sehingga dengan adanya 

sedikit kerosin dalam bahan bakar premium mengakibatkan detonasi pada mesin 

dan dengan sifat kerosin yang lebih sulit menguap akan mengakibatkan campuran 

bahan bakar dan udara tidak homogen. Akibat dari campuran yang tidak homogen 

antara lain konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Namun dengan pemanasan 

awal bahan bakar konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Dari ketiga bahan 
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bakar ini campuran premium kerosin memiliki persentase penurunan konsumsi 

bahan bakar paling besar yaitu 12.41 %. 

2. Kandungan CO gas buang 

Dari tabel 16, 18, 20 dan gambar 17, 19, 21 hasil pengujian 

menunjukkan ada penurunan kandungan CO gas buang akibat pemanasan awal 

bahan bakar melalui upper tank radiator pada motor bensin. Perubahan ini 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan jumlah kandungan CO gas buang antara 

yang tidak dipanaskan dengan bahan bakar yang dipanaskan. Bahan bakar yang 

dipanaskan kandungan COnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa 

dipanaskan pada semua jenis bahan bakar dan berbagai variasi putaran mesin. 

Pada pengujian yang menggunakan bahan bakar premium kandungan 

CO gas buangnya lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan. Pada 

tabel 16 pada saluran tanpa pemanasan pada 1000 RPM kandungan CO sebesar 

2.4 % sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 kandungan COnya berturut-turut 2.3 %, 

1.36 %, dan 1.2 %. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kadar CO paling 

rendah pada saluran pemanasan 3. Banyaknya kandungan CO gas buang 

tergantung dari perbandingan bahan bakar dan udara yang dibakar. Pada RPM 

idling biasanya kandungan CO akan meningkat karena pada putaran ini banyak 

dibutuhkan bahan bakar dan udara untuk menambah tenaga pembakaran. 

Sehingga dalam RPM ini banyak kekurangan bahan bakar, karena sebagian bahan 

bakar tidak dapat menguap dengan baik. Dengan adanya pemanasan awal bahan 

bakar dapat dianalisis bahwa bahan bakar yang masuk ke ruang bakar 

temperaturnya akan naik, temperatur yang naik akan merenggangkan ikatan 
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molekul bahan bakar sehingga bahan bakar akan mudah bercampur dengan udara. 

Dengan perbandingan campuran yang lebih baik maka kandungan CO gas buang 

akan lebih rendah. Pada putaran 1500 RPM kandungan CO gas buang yang tanpa 

pemanasan sebesar 2.1 %. Kandungan CO gas buang pada saluran 1, 2, dan 3 

masing-masing 1.93 %, 0.96 %, dan 1.1 %. Dengan demikian kandungan CO 

paling kecil pada saluran 2. kondisi ini dapat dianalisis bahwa kandungan CO gas 

buang sangat tergantung pada perbandingan campuran udara dan bahan bakar. 

Jika perbandingan bahan bakarnya terlalu kaya maka akan menghasilkan 

kandungan CO yang tinggi. Jika perbandingan campuran bahan bakarnya terlalu 

miskin akan menghasilkan gas buang CO yang rendah. Pada putaran 2000 RPM 

kandungan CO gas buang tanpa pemanasan sebesar 1.73 % sedangkan pada 

saluran 1, 2, dan 3 adalah 1.03 %, 0.86 %, dan 0.83 %. Panjang saluran 

pemanasan yang semakin panjang memungkinkan suhu bahan bakar yang 

meningkat. Dengan demikian maka penguapan bahan bakar semakin baik namun 

dalam batas yang dibutuhkan oleh mesin karena perbandingan campuran masih 

cukup. 

Pada putaran 2500 RPM dan 3000 RPM kandungan CO gas buang 

sebesar 1.5 % dan 1.16 %. Sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 masing-masing 

0.67 %, 0.6 % dan 0.7 % pada saluran 2500 RPM dan 0.6 %, 0.46 %, dan 0.53 % 

pada putaran 3000 RPM. Dengan demikian kandungan CO paling kecil pada 

saluran 2. Bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar harus berbentuk uap. 

Tetapi bahan bakar yang ada tidak boleh terlalu banyak menguap karena akan 
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mengakibatkan campuran menjadi lebih kaya sehingga perbandingan bahan bakar 

akan lebih banyak sehingga kandungan CO gas buang bisa meningkat. 

Pada pengujian yang menggunakan bahan bakar campuran premium 

kerosin dengan media radiator terhadap kandungan CO gas buang dapat dilihat 

pada tabel 18 dan gambar 19. Pada putaran 1000 RPM kandungan CO gas buang 

tanpa pemanasan adalah 3.8 % sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 kandungan 

COnya 3.36 %, 3.16 %, dan 3.63 %. Pada putaran 1500 RPM kandungan CO 

tanpa pemanasan 3.66 % sedangkan saluran 1, 2, dan 3 yaitu 3.23 %, 3 %, dan 

3.36 %. Pada putaran 2000 RPM kandungan CO gas buang tanpa pemanasan 2.96 

% sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 masing-masing 2.8 %, 2.4 %, dan 2.86 %. 

Kemudian pada putaran 3000 RPM kandungan CO tanpa pemanasan 1.33 % 

sedangkan pada saluran 1, 2,dan 3 yaitu 1.03 %, 0.8 %, dan 1 %. Dari keempat 

putaran mesin di atas kandungan CO gas buang paling kecil terdapat pada saluran 

pemansan 2. Dari hasil pengujian ini dapat dianalisa bahwa sifat bahan bakar 

sangat mempengaruhi kandungan CO gas buang. Pada bahan bakar premium yang 

dicampur dengan kerosin ini ada beberapa sifat bahan bakar yang tidak sama 

sehingga bisa menimbulkan masalah-masalah dalam mesin antara lain nilai oktan 

bahan bakar kerosin lebih rendah dari oktan premium sehingga kerosin dalam 

ruang bakar lebih mudah terbakar. Sifat lain yang dapat menimbulkan masalah 

antara lain kerosin lebih sulit menguap dibandingkan dengan premium sehingga 

ada kemungkinan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar masih berbntuk cair. 

Dengan adanya pemanasan bahan bakar ini sifat-sifat kerosin yang kurang baik 

antara lain sulit menguap dapat diperbaiki. Tetapi pada bahan permium akan 
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terlalu mudah menguap sehingga bisa memperkaya campuran bahan bakar dengan 

udara. Hasil pengujian menunjukkan pada Rpm 2500 kandungan CO tanpa 

pemanasan bahan bakar sebanyak 1.46 % sedangkan pada saluran 1, 2, dan 3 

masing-masing 1.4 %, 1.46 %, dan 1.4 %. Jadi kandungan CO paling sedikit pada 

saluran 1 dan 3. hasil pengujian ini dapat dianalisa bahwa suhu bahan bakar 

sangat dipengaruhi oleh suhu air radiator. Pada saluran 1 dan 3 sama yaitu kurang 

lebih 44 derajat celcius hal ini menunjukkan suhu bahan bakar dapat 

mempengaruhi homogenitas campuran bahan bakar.  

Pada pengujian yang menggunakan bahan bakar pertamax kandungan 

CO gas buang tanpa pemansan berturut-turut dari RPM 1000 sampai RPM 3000 

yaitu 2.33 %, 2.1 %, 1.83 %, 1.16 %, dan 0.96 % sedangkan pada saluran 

pemanasan 1, 2, dan 3 semuanya lebih sedikit kandungan COnya (lihat tabel 4 - 

12). Dari ketiga saluran pemanasan yang ada kandungan CO gas buang paling 

sedikit pada saluran 1 untuk berbagai variasi putaran mesin. Dari hasil pengujian 

ini dapat dianalisa bahwa bahan bakar pertamax merupakan bahan bakar yang 

sudah disesuaikan dengan kebutuhan mesin dan kondisi lingkungan saat ini. Pada 

kondisi standar bahan bakar ini kualitasnya lebih baik dari pada premium. 

Pemanasan awal bahan bakar pertamax dapat membantu mempercepat penguapan 

bahan bakar sehingga ketika bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar sudah 

bercampur homogen dengan udara.  

Dari ketiga bahan bakar premium, campuran premium kerosin, dan 

pertamax yang memiliki kontribusi atau pengruh dari pemanasan bahan bakar 

adalah premium. Dari tabel 18, 20, dan 22 dapat dilihat bahwa penurunan 
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kandungan CO gas buang paling banyak pada bahan bakar premium disusul 

pertamax dan terakhir campuran premium kerosin. Tingginya kandungan CO gas 

buang pada bahan bakar terutama pada saat idling dan putaran rendah. Hal ini 

disebabkan bahan baakr yang masuk ke ruang bakar jumlahnya lebih banyak dari 

pada campuran stoichiometris. Sehingga dapat meningkatkan kandungan CO gas 

buang. Pemanasan bahan bakar dapat membantu mempercepat penguapan bahan 

bakar yang masuk ke dalam silinder. Dengan demikian bahan bakar yang 

sebelumnya berbentuk cairan sekarang dapat berbentuk gas sehingga 

mempermudah homogenitas campuran. Namun penguapan bahan bakar tidak 

boleh terlalu tinggi karena akan memperkaya campuran bahan bakar dan udara. 

Sehingga pengujian pengaruh pemanasan bahan bakar berpengaruh positif untuk 

menurunkan kandungan CO gas buang pada motor bensin. Pada bahan bakar 

campuran premium kerosin pemanasan bahan bakar hanya memberikan kontribusi 

paling kecil. Hal ini disebabkan kerosin sangat buruk pengaruhnya pada motor 

bensin, selain menimbulkan knocking pada mesin, bahan bakar ini juga 

mengakibatkan kandungan CO menjadi naik karena kerosin sulit menguap. 

Namun apabila campuran bahan bakar premium kerosin terlalu cepat menguap 

maka akan memperburuk sifat premium karena penguapannya menjadi lebih 

tinggi. Dengan pemanasan bahan bakar yang cukup dapat membantu mengatasi 

masalah-masalah yang timbul dari pemakaian bahan bakar campuran premium 

dan kerosin antara lain konsumsinya menjadi lebih irit dan kandungan CO gas 

buangnya lebih kecil. 
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3. Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah efek konsumsi 

bahan bakar dan kandungan CO gas buang akibat pemanasan awal bahan bakar 

dengan melalui upper tank radiator pada motor bensin dengan berbagai variasi 

bahan bakar premium, campuran premium kerosin dan pertamax dan perlakuan 

pemanasan dengan tiga panjang pemanasan bahan bakar yang berbeda yaitu 0.45 

m, 0.9 m, dan 1.35 m.  

Keterbatasan kemampubacaan yang rendah dari instrumen alat ukur 

yang digunakan dimungkinkan terjadi kesalahan pembacaan serta kestandaran 

kondisi alat ukur juga dimungkinkan menjadi kesalahan dalam pembacaan. 

Desain pembuatan saluran panjangnya hanya berkisar pada panjang upper tank 

radiator dan putaran mesin hanya berkisar 1000 - 3000 rpm. Dalam penelitian ini 

yaitu mencari efek pemanasan awal bahan bakar terhadap konsumsi dan 

kandungan CO gas buang. Peneliti merasa diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai daya yang dihasilkan dan jenis polutan yang dihasilkan misalnya seperti 

HC dan gas sisa pembakaran yang lain serta variasi putaran yang diambil 

diperbanyak yaitu pada putaran yang lebih tinggi. Selain itu bentuk dari upper 

tank radiator juga bermacam-macam bentu dan ukurannya sehingga memerlukan 

desain tersendiri untuk pemasangan pipa pemanasan bahan bakar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada bahan bakar premium maka pemanasan awal 

bahan bakar dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan 

menurunkan kandungan CO gas buang pada motor bensin. Pada penelitian ini 

konsumsi bahan bakar premium mengalami penurunan masing-masing sebesar 

9.09 % untuk saluran 1, 11.18 % untuk saluran 2, dan 10.48 % untuk saluran 3. 

sedangkan kandungan CO gas buang pada 31.27 % untuk saluran 1, 53.65 % 

untuk saluran 2, dan 51.46 % untuk saluran 3. 

2. Berdasarkan hasil penelitian pada bahan bakar campuran premium kerosin 

maka pemanasan awal bahan bakar dapat membantu mengurangi konsumsi 

bahan bakar dan menurunkan kandungan CO gas buang pada motor bensin. 

Pada penelitian ini konsumsi bahan bakar campuran premium kerosin 

mengalami penurunan masing-masing sebesar 10.79 % untuk saluran 1, 12.41 

% untuk saluran 2, dan 10.95 % untuk saluran 3. sedangkan kandungan CO gas 

buang pada 10.42 % untuk saluran 1, 18.16 % untuk saluran 2, dan 8.99 % 

untuk saluran 3. 

3. Berdasarkan hasil penelitian pada bahan bakar pertamax maka pemanasan awal 

bahan bakar dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan 

menurunkan kandungan CO gas buang pada motor bensin. Pada penelitian ini 

konsumsi bahan bakar pertamax mengalami penurunan masing-masing sebesar 
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9.94 % untuk saluran 1, 9.58 % untuk saluran 2, dan 10.22 % untuk saluran 3. 

sedangkan kandungan CO gas buang pada 46.17 % untuk saluran 1, 20.66 % 

untuk saluran 2, dan 18.98 % untuk saluran 3. 

 

B. SARAN 

1. Untuk pengguna mesin konvensional hendaknya perlu dilakukan modifikasi 

mesin untuk memanaskan bahan bakar pada upper tank radiator karena dapat 

membantu mengiritkan bahan bakar dan menurunkan kadar CO gas buang. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat dicoba pada tipe mesin yang berbeda misal 

mesin yang menggunakan sistem injeksi. 
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Lampiran 5. Alat–alat Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 23. Saluran pemanasan pada upper tank radiator 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24. Penampang atas saluran pemanasan pada upper tank radiator 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25. Tachometer (Pengukur putaran mesin) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 26.  Auto gauge (Pengukur temperatur kerja mesin) 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 27. Termokopel (Pengukur temperature bahan bakar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 28. CO tester (Pengukur kadar CO gas buang) 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 1000 rpm

20.9681 .70509 3

19.2662 .48868 3

18.8729 .07322 3

18.6479 .18948 3

19.4388 1.02235 12
30.8664 .07254 3

24.6024 .32240 3

26.5244 .97104 3

26.0496 .43709 3

27.0107 2.48572 12
18.0045 .67537 3

15.0733 .17870 3

17.2870 .84330 3

16.2375 .31220 3

16.6505 1.25348 12
23.2797 5.85349 9

19.6473 4.14742 9

20.8947 4.32591 9

20.3117 4.43737 9

21.0333 4.74044 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 1000 rpm

779.877a 11 70.898 256.483 .000
15926.448 1 15926.448 57616.259 .000

689.763 2 344.881 1247.659 .000
67.565 3 22.522 81.475 .000
22.549 6 3.758 13.596 .000

6.634 24 .276
16712.959 36

786.511 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .992 (Adjusted R Squared = .988)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 1500 rpm

33.5261 1.60256 3

29.4339 .20272 3

29.0821 2.30067 3

28.5080 .18420 3

30.1375 2.39532 12
48.3487 1.72988 3

42.7634 1.08518 3

44.2242 4.18207 3

42.0048 1.15105 3

44.3353 3.27572 12
32.1823 .13611 3

29.5277 1.46796 3

30.5731 .50838 3

29.8689 1.02465 3

30.5380 1.33090 12
38.0190 7.85830 9

33.9083 6.70462 9

34.6265 7.61527 9

33.4606 6.48188 9

35.0036 7.10942 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 1500 rpm

1700.230 a 11 154.566 53.914 .000 
44109.033 1 44109.033 15385.613 .000 
1568.405 2 784.202 273.537 .000 
115.341 3 38.447 13.411 .000 
16.484 6 2.747 .958 .474 
68.806 24 2.867

45878.069 36
1769.036 35

Source 
Corrected Model 
Intercept 
bb 
pmn 
bb * pmn 
Error 
Total 
Corrected Total 

Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

R Squared = .961 (Adjusted R Squared = .943)a. 



 81

Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 2000 rpm

47.9820 1.04097 3

43.3385 .76110 3

42.7105 .33829 3

43.8618 2.06287 3

44.4732 2.39898 12
59.8791 2.28457 3

57.0928 4.37291 3

44.4861 1.96176 3

57.5405 2.09235 3

54.7496 6.74154 12
45.9091 1.55858 3

42.7490 1.13976 3

41.3543 4.82681 3

39.5005 2.60341 3

42.3782 3.48258 12
51.2567 6.69389 9

47.7268 7.39319 9

42.8503 2.94369 9

46.9676 8.38447 9

47.2003 7.06872 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 2000 rpm

1604.026a 11 145.821 24.168 .000
80203.394 1 80203.394 13292.478 .000

1052.186 2 526.093 87.192 .000
321.380 3 107.127 17.755 .000
230.460 6 38.410 6.366 .000
144.810 24 6.034

81952.230 36
1748.836 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .917 (Adjusted R Squared = .879)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 2500 rpm

63.2381 1.30386 3

59.5711 .00000 3

56.6595 6.09838 3

58.4129 3.21100 3

59.4704 3.90893 12
79.7246 2.79861 3

69.9193 6.70832 3

69.8716 3.97918 3

75.0915 5.73302 3

73.6518 6.06473 12
57.9975 1.97345 3

54.4214 .31830 3

55.8209 2.82845 3

51.9739 2.33038 3

55.0534 2.89627 12
66.9868 9.98866 9

61.3039 7.61575 9

60.7840 7.86393 9

61.8261 10.90457 9

62.7252 9.15113 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 2500 rpm

2594.686 a 11 235.881 16.832 .000 
141640.203 1 141640.203 10107.376 .000 

2266.071 2 1133.036 80.853 .000 
222.818 3 74.273 5.300 .006 
105.797 6 17.633 1.258 .313 
336.325 24 14.014

144571.214 36
2931.011 35

Source 
Corrected Model 
Intercept 
bb 
pmn 
bb * pmn 
Error 
Total 
Corrected Total 

Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

R Squared = .885 (Adjusted R Squared = .833)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 3000 rpm

77.7216 2.37252 3

70.1843 .96474 3

68.9674 .44394 3

69.8375 .73146 3

71.6777 3.85010 12
92.7214 1.82110 3

87.9024 5.09455 3

91.4752 2.31937 3

77.6240 3.26015 3

87.4307 6.82767 12
82.7494 1.88797 3

72.7219 1.15425 3

61.8302 .06740 3

74.6761 3.13847 3

72.9944 7.96360 12
84.3975 6.84409 9

76.9362 8.71245 9

74.0909 13.45140 9

74.0459 4.10425 9

77.3676 9.57176 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Konsumsi bahan bakar pada 3000 rpm

3072.006a 11 279.273 49.780 .000
215486.956 1 215486.956 38410.215 .000

1833.198 2 916.599 163.382 .000
642.383 3 214.128 38.168 .000
596.425 6 99.404 17.719 .000
134.644 24 5.610

218693.606 36
3206.650 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .958 (Adjusted R Squared = .939)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Kandungan CO pada 1000 rpm

2.4000 .00000 3

2.3000 .00000 3

1.3667 .05774 3

1.2000 .10000 3

1.8167 .56381 12
3.8000 .00000 3

3.3667 .05774 3

3.1667 .05774 3

3.6333 .05774 3

3.4917 .25746 12
2.3333 .05774 3

1.0667 .11547 3

1.9000 .10000 3

1.8667 .11547 3

1.7917 .48516 12
2.8444 .71783 9

2.2444 .99889 9

2.1444 .80329 9

2.2333 1.09202 9

2.3667 .91963 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kandungan CO pada 1000 rpm

29.473a 11 2.679 507.675 .000
201.640 1 201.640 38205.474 .000

22.785 2 11.392 2158.579 .000
2.793 3 .931 176.421 .000
3.895 6 .649 123.000 .000

.127 24 .005
231.240 36

29.600 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .996 (Adjusted R Squared = .994)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Kandungan CO pada 1500 rpm

2.1000 .10000 3

1.9333 .05774 3

.9667 .05774 3

1.1000 .00000 3

1.5250 .52245 12
3.6667 .11547 3

3.2333 .05774 3

3.0000 .00000 3

3.3667 .05774 3

3.3167 .25879 12
2.1000 .00000 3

1.1333 .11547 3

1.7333 .05774 3

1.8000 .10000 3

1.6917 .37285 12
2.6222 .78705 9

2.1000 .92060 9

1.9000 .89022 9

2.0889 1.00678 9

2.1778 .90683 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kandungan CO pada 1500 rpm

28.656a 11 2.605 493.589 .000
170.738 1 170.738 32350.316 .000

23.514 2 11.757 2227.632 .000
2.598 3 .866 164.070 .000
2.544 6 .424 80.333 .000

.127 24 .005
199.520 36

28.782 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .996 (Adjusted R Squared = .994)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Kandungan CO pada 2000 rpm

1.7333 .05774 3

1.3667 .55076 3

.8667 .05774 3

.8333 .05774 3

1.2000 .45726 12
2.9667 .05774 3

2.8000 .00000 3

2.4000 .00000 3

2.8667 .05774 3

2.7583 .22747 12
1.8333 .05774 3

.8667 .05774 3

1.1000 .10000 3

1.2333 .05774 3

1.2583 .37769 12
2.1778 .59535 9

1.6778 .91211 9

1.4556 .71783 9

1.6444 .93423 9

1.7389 .81356 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kandungan CO pada 2000 rpm

22.486a 11 2.044 72.146 .000
108.854 1 108.854 3841.922 .000

18.727 2 9.364 330.480 .000
2.570 3 .857 30.235 .000
1.188 6 .198 6.990 .000

.680 24 .028
132.020 36

23.166 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .971 (Adjusted R Squared = .957)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Kandungan CO pada 2500 rpm

1.5000 .10000 3

.6667 .05774 3

.6000 .00000 3

.7000 .00000 3

.8667 .38691 12
1.4667 .05774 3

1.4000 .10000 3

1.4667 .05774 3

1.4000 .00000 3

1.4333 .06513 12
1.1667 .05774 3

.7000 .00000 3

1.0000 .00000 3

.9667 .05774 3

.9583 .17816 12
1.3778 .17159 9

.9222 .36324 9

1.0222 .37676 9

1.0222 .30732 9

1.0861 .34900 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kandungan CO pada 2500 rpm

4.190a 11 .381 124.653 .000
42.467 1 42.467 13898.273 .000

2.221 2 1.110 363.364 .000
1.081 3 .360 117.909 .000

.888 6 .148 48.455 .000

.073 24 .003
46.730 36

4.263 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .983 (Adjusted R Squared = .975)a. 
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Univariate Analysis of Variance 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Kandungan CO pada 3000 rpm

1.1667 .05774 3

.6000 .00000 3

.4667 .05774 3

.5333 .05774 3

.6917 .29375 12
1.3333 .05774 3

1.0333 .05774 3

.8000 .00000 3

1.0000 .00000 3

1.0417 .20207 12
.9667 .05774 3

.6000 .00000 3

.8333 .05774 3

.8667 .05774 3

.8167 .14668 12
1.1556 .16667 9

.7444 .21858 9

.7000 .18028 9

.8000 .21213 9

.8500 .26132 36

Pemanasan
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total
Tanpa pemanasan (Lo)
Pemanasan dengan
pipa 0,45 m (L1)
Pemanasan dengan
pipa 0,9 m (L2)
Pemanasan dengan
pipa 1,35 m (L3)
Total

Bahan bakar
Premium

Campuran premium
dan kerosin

Pertamax

Total

Mean Std. Deviation N

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kandungan CO pada 3000 rpm

2.337a 11 .212 95.591 .000
26.010 1 26.010 11704.500 .000

.755 2 .377 169.875 .000
1.166 3 .389 174.833 .000

.416 6 .069 31.208 .000

.053 24 .002
28.400 36

2.390 35

Source
Corrected Model
Intercept
bb
pmn
bb * pmn
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .978 (Adjusted R Squared = .967)a. 
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