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Abstrak 
 
 

I Putu Dian Ardhana Putra, 2008, skripsi Teknik Mesin Fakultas Teknik 
UNNES “Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Gasohol dan Premium 
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Kadar CO Gas Buang Pada Motor 
Yamaha Jupiter Th 2002” 

 
Keterbatasan jumlah bahan  bakar mineral memerlukan solusi bagaimana 

memenuhi kebutuhan bahan bakar dengan bahan bakar alternatif. Gasohol adalah 
salah satu bahan bakar alternatif yang bisa digunakan, dengan mencampur antara 
bensin dan alkohol dengan perbandingan tertentu. Kandungan alkohol dalam 
gasohol dapat menyebabkan peningkatan nilai angka oktan dan jumlah oksigen 
yang terkandung di dalam bahan bakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana perubahan konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang pada 
motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan bahan bakar premium dan gasoho 
(premium+alkohol). 

Penelitian secara experimental dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Pengambilan data mengunakan Yamaha Jupiter 2002 standar, hasilnya berupa 
data putaran mesin serta waktu konsumsi bahan bakar dan prosentase kadar CO 
gas buang. 

Hasil penelitian pada putaran rendah yaitu pada 1500 rpm, bahan bakar 
BE20 memiliki konsumsi bahan bakar paling irit yaitu 0,242 liter/jam. Sedangkan 
premium mempunyai konsumsi paling boros yaitu 0,349 liter/jam bila 
dibandingkan dengan bahan bakar BE10 yang hanya menghabiskan 0,256 
liter/jam dan BE30 pada 0,269 liter/jam. Bila dibandingkan dengan bahan bakar 
premium bahan bakar BE10 lebih irit 0,093 liter/jam (26,6 %), BE20 lebih irit 
0,107 liter/jam (30,7%) dan BE30 lebih irit 0,08 liter/jam (22,9%). Sebagai 
gambaran nyata, jika pemakaian bahan bakar premium menghabiskan 100 liter, 
maka dengan bahan bakar BE20 hanya menghabiskan 69,3 liter. Hal ini 
dikarenakan pada BE10 mempunyai kadar O2 yang pas pada putaran tersebut, 
kadar O2 pada BE20 dan BE30 yang lebih banyak dari BE10 justru membuat lebih 
boros. 

Simpulan dari penelitian ini pada penggunaan bahan bakar gasohol 
terjadi penurunan konsumsi bahan bakar dan kadar CO gas buang pada motor 
Yamaha Jupiter 2002 sebesar 30,7% (BE20 pada putaran 1500 rpm) dan 
penurunan kadar CO dilihat tiap putaran, pada bahan bakar BE10 sebesar 25 % - 
50 %, penurunan kadar CO bahan bakar BE20 sebesar 40 % - 50 % , penurunan 
kadar CO bahan bakar BE30 sebesar 45,83 % - 90 %. 
 
 
Kata kunci : bahan bakar, premium, gasohol 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi paling pesat di bidang transportasi yaitu terciptanya 

mesin otto oleh Nikolaus Otto pada tahun 1876. Mesin Otto merupakan salah satu 

jenis motor pembakaran dalam (Internal Combustion Engine) yang menggunakan 

bensin sebagai bahan bakarnya. Mesin Otto banyak digunakan karena mudah 

dalam menggunakannya, mudah bahan bakarnya, dan ekonomis dalam hal 

perawatan. 

Penggunaan motor pembakaran dalam tersebut menimbulkan berbagai 

dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah mobilitas manusia 

semakin mudah dan murah, sedangkan dampak negatifnya adalah semakin 

berkurangnya cadangan minyak bumi  karena bahan bakarnya hasil penyulingan 

dari minyak bumi, dan semakin meningkatnya pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan yang dimaksud adalah pencemaran udara akibat gas sisa 

pembakaran dari kendaraan bermotor. 

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kebutuhan bahan 

bakar meningkat pula. Bahan bakar minyak merupakan salah satu objek ekonomi 

yang sangat vital, karena sangat berpegaruh terhadap objek ekonomi yang lain. 

Kenaikan harga bahan bakar minyak akan mempengaruhi kenaikan harga barang 

dan jasa, karena biaya distribusi dan operasional yang meningkat pula. Oleh 

karena itu kita diharuskan menghemat penggunaan bahan bakar minyak, 
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mengingat  bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui (unrenewable) sehingga lama kelamaan akan habis. 

Gasohol, atau Gasoline-Alcohol adalah bensin yang dicampur dengan 

alkohol. Merupakan bukan barang baru lagi di Indonesia, karena dengan 

mencampur bensin dengan alkohol maka penggunaan bahan bakar minyak dapat 

dikurangi. Alkohol yang dicampurkan kedalam bensin telah digunakan di 

Lampung dengan perbandingan 10% etanol dan 90% premium atau sering disebut 

Be-10, sedangkan di beberapa negara seperti Brazil, Kanada, Amerika Serikat, 

Uni Eropa dan Australia sudah menggunakan campuran 63% etanol dan 37% 

bensin (http://cybernews.cbn.net.id/). Berdasarkan informasi tersebut, sehingga 

mendasari penelitian yang menggunakan variasi perbandingan campuran etanol-

premium dengan premium murni dan bagaimana dampaknya terhadap konsumsi 

bahan bakar juga terhadap kadar CO yang dihasilkan oleh gas sisa hasil 

pembakaran bahan bakar tersebut, dikarenakan campuran etanol dengan premium 

mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan premium murni dan untuk 

mengetahui seberapa jauh perbedaannya. 

 

B. PERMASALAHAN 

Sesuai dengan judul serta alasan pemilihan judul diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh bahan bakar gasohol terhadap konsumsi bahan 

bakar dan emisi gas buang pada motor Yamaha Jupiter 2002 ? 
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2. Adakah perbedaan konsumsi bahan bakar dan kadar CO gas buang antara 

bahan bakar gasohol dengan premium pada motor Yamaha Jupiter  2002 ? 

 

C. PENEGASAN ISTILAH 

1. Gasohol adalah larutan yang terdiri dari campuran antara premium dan 

alkohol 96%, pada penelitian ini gasohol yang digunakan adalah BE10 

yaitu campuran yang terdiri dari 90% premium murni dan 10% alkohol, 

BE20 yaitu campuran yang terdiri dari 80% premium murni dan 20% 

alkohol, dan BE30 yaitu campuran yang terdiri dari 70% premium murni 

dan 30% alkohol. 

2. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan 

yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan 

(dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar 

kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor 

tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline 

atau petrol. (www.pertamina.com) 

3. Konsumsi bahan bakar adalah ukuran banyak atau sedikitnya bahan bakar 

yang digunankan suatu mesin untuk diubah menjadi panas pembakaran 

dalam jangka waktu tertentu. 

4. Kandungan CO adalah besar kadar karbon monoksida yang terkandung 

dalam gas buang. 

5. Yamaha Jupiter adalah motor bensin 4 tak satu silinder dengan besar 

volume silinder 105 cc, menggunakan busi sebagai media penyalaan api. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh bahan bakar gasohol terhadap konsumsi bahan 

bakar dan kadar CO gas buang pada motor Yamaha Jupiter th 2002. 

2. Mengetahui seberapa jauh perbedaan antara penggunaan bahan bakar 

gasohol dengan premium pada motor Yamaha Jupiter th 2002. 

3. Dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, sehingga jumlah 

impor minyak negara dapat dikurangi. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

berharap penelitian ini dapat diambil manfaatnya, antara lain : 

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Kota Semarang tentang 

pengaruh penggunaan bahan bakar gasohol pada motor bensin 4 Tak, 

sebagai bahan bakar alternatif yang dapat mengurangi penggunaan 

bahan bakar premium. 

2. Sebagai pertimbangan atau referensi bagi penelitian sejenisnya atau 

penelitian pengembangan yang lebih luas. 

3. Menambah pengetahuan dan wawasan praktis bagi peneliti dan 

masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang penggunaan bahan 

bakar gasohol pada motor bensin 4 Tak. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, dasar teori cara kerja motor 

bensin 4 Tak, unsur – unsur yang membahayakan pada emisi gas buang, alat 

penguji emisi gas buang, cara memperoleh etanol sebagai campuran pada bahan 

bakar gasohol dengan cara memanfaatkan bahan- bahan yang tersedia di alam. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, langkah-langkah penelitan, waktu 

dan tempat penelitian, pelaksanaan penelitian, variabel penelitian, metode 

pengambilan data, analisis data dan diagram alir penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, hasil penelitian, analisis hasil 

penelitian, serta jawaban dari permasalahan penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai, kesimpulan dan saran-saran 

setelah dilakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penelitian serupa telah dilakukan pada tahun 2005 oleh saudara Imam 

Riyanto mahasiswa UNNES angkatan 2000, dengan judul “Perbandingan 

Penggunaan Bahan Bakar Premium+Napthalene, Pertamax Dan Pertamax Plus 

Terhadap Konsumsi Bahan Bakar dan Kandungan CO Gas Buang Pada Mesin 

Toyota 4K.” dan tujuannya adalah mengetahui penambahan naphthalene dengan 

premium terhadap konsumsi bahan baker dan CO pada mesin Toyota 4K dan 

mengetahui saat pengapian yang pasling tepat bila dilakukan penambahan 

naphthalene pada premium agar diperoleh konsumsi bahan bakar yang irit dan 

kadar CO yang rendah, dengan menggunakan metode experiment diperoleh hasil 

yaitu dengan penambahan naphthalene pada premium dengan perbanfingan 724.4 

gram berbanding 6 gram, mengakibatkan perubahan pada konsumsi bahan bakar. 

Konsumsi bahan bakar paling irit dicapai pada putaran 1000 rpm dengan 

pengapian 12° sebelum TMA, bahan bakar 30cc dihabiskan dalam waktu 114.13 

detik atau setara dengan 0.6883 kg/jam. Kadar CO turun dengan pengajuan 

pengapian, CO paling rendah sebesar 1.8% dicapai pada putaran mesin 3400 rpm 

dengan pengapian 12° sebelum TMA. 

 

1. Cara kerja motor bensin 4 Tak 

Pada motor bensin 4 tak terdapat empat proses yaitu : 
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a. Langkah isap 

Dimulai pada saat torak mencapai TMA ( Titik Mati Atas ) dan katup 

isap dalam keadaan terbuka sesaat sebelum TMA, kemudian torak bergerak ke 

bawah. Di dalam ruang bakar terjadi perbedaan tekanan dengan tekanan di luar 

ruang bakar sehingga campuran udara dan bahan bakar tersedot kedalam ruang 

bakar. 

             Keterangan : 

Warna biru menunjukkan campuran 
udara dan bahan bakar 
 
Arah putaran : 

 

 

 

Gambar 1. Langkah isap 

b. Langkah kompresi 

Torak mulai bergerak keatas dan katup isap dalam keadaan tertutup. 

Torak bergerak dari TMB menuju TMA. Campuran udara dan bahan bakar 

dikompresi sehinggga campurannya menjadi lebih homogen proses ini 

menyebabkan temperatur dan tekanan didalam silinder naik. 
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 Arah Putaran : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah kompresi 

 

c. Langkah kerja 

Pada langkah ini terjadi pembakaran campuran udara dan bahan bakar 

oleh percikan bunga api dari busi, yaitu pada waktu  torak beberapa saat sebelum 

mencapai TMA busi memercikan bunga api sehingga campuran tersebut terbakar 

oleh percikan bunga api dan menggerakkan torak dari TMA menuju TMB. 

Gerakan torak tersebut memutar poros engkol dengan perantara batang penggerak. 

Terjadi transfer energi dari gerakan linear menjadi rotasi, maka dapat dikatakan 

gas menghasilkan usaha. 
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 Arah putaran : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Langkah ekspansi atau langkah kerja 

 

d. Langkah buang 

Posisi katup buang dalam keadaan terbuka dan katup isap tertutup 

sedangkan torak bergerak dari TMB menuju TMA. Pada akhir ekspansi tekanan 

gas dalam silinder masih lebih tinggi dari tekanan atmosfir. Karena itu, begitu 

katup buang terbuka gas segera mengalir dari dalam silinder keluar melalui 

saluran buang selanjutnya gerakan torak ke TMA ikut membantu mendorong gas 

sisa dari dalam silinder. 
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 Keterangan : 

Warna keemasan menunjukkan gas 

sisa hasil pembakaran. 

Arah putaran : 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Langkah buang 

2. Unsur – unsur yang membahayakan pada emisi gas buang 

Emisi gas buang adalah polutan yang mengotori udara yang dihasilkan 

oleh gas buang kendaraan bermotor. Pengukuran eksperimental komponen-

komponen gas dalam gas buang digunakan untuk menaksir angka perbandingan 

udara dan bahan bakar aktual pada suatu proses pembakaran. 

Hampir semua proses pembakaran tergantung kepada udara sebagai 

sumber pembakaran. Proses pembakaran diharapkan dapat menghasilkan panas 

setinggi-tingginya sehingga dapat diperoleh ekspansi gas hasil pembakaran bahan 

bakar yang besar untuk memperoleh daya mesin yang maksimum. Namun jika 

temperatur pembakaran terlalu tinggi, dapat mengakibatkan beberapa reaksi 

endotermis yang disebut dissosiasi (W. Culp. Jr & Sitompul, 1989: 104).  
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Terjadinya reaksi dissosiasi akan meningkatkan meningkatkan jumlah 

kandungan CO gas buang karena gas karbondioksida yang sudah terbentuk dari 

proses pembakaran sempurna unsur karbon terurai kembali menjadi gas CO. 

Reaksi dissosiasi dapat terjadi di dalam ruang bakar maupun saluran pembuangan 

(knalpot). 

Polutan yang terdapat dalam gas buang antara lain; karbon monoksida 

(CO), hidrokarbon (HC), Nitrogen oksida (NOx), dan beberapa zat pencemar 

lainya. Berikut ini adalah beberapa polutan yang terdapat dalam gas buang : 

a. CO ( Karbon Monoksida ) 

Kadar CO dari gas buang dipengaruhi oleh perbandingan bahan bakar 

dan udara. Nilai CO dapat mencapapai nol apabila pembakaran berlangsung 

sempurna, hal ini diperoleh dari perbandingan secara teoritis 14,7 : 1. Tetapi 

perbandingan sebesar ini selama motor berjalan sulit dipertahankan, karena 

kualitas campuran selalu berubah dengan frekuensi putar dan pembebanan motor. 

Efek buruk yang dapat ditimbulkan adalah dapat mengakibatkan pusing, 

mual, gangguan pernafasan, serta dapat mematikan bila terlalu lama menghirup 

udara yang banyak mengandung CO. Gas CO dapat bercampur dengan 

hemoglobin dalam darah yang dapat mengganggu fungsi pengaliran oksigen. Jika 

terdapat konsentrasi CO-Hb > 5 % dalam darah dapat mengakibatkan kegagalan 

fungsi jantung. 
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Tabel dibawah ini merupakan prosentase karbon monoksida pada motor 

Diesel dan motor Otto. 

Tabel 1. Prosentase karbon monoksida pada motor Diesel dan motor Otto 

 Motor Otto Motor diesel 

Bagian bagian 

gas buang 

Jalan 

ditempat 

Beban 

setengah 

Beban 

penuh 

Jalan 

ditempat 

Beban 

setenga

h 

Beban 

penuh 

Air dalam bentuk 

uap H2O 

7-10 % 10-11 % 10-11% 4% 3.9 % 6% 

Karbon 

monoksida (CO) 

2-6 % 3-5.5 % 0.2-1.4 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 

Karbon dioksida 6.5-8 % 9-11 % 12-13 % 4.13 % 4.12 % 7 % 

      Sumber : Arens-Berenschot:Motor Bensin 

b. HC ( Hidrokarbon ) 

HC adalah gas yang merupakan ikatan dari unsur karbo dan hidrogen. 

Gas HC yang terbentuk pada kendaraaan bermotor berasal dari uap bahan bakar 

yang tidak atau belum terbakar sempurna yang ikut keluar dari ruang poros engkol 

atau terbuang bersama gas buang. Kepekatan gas HC yang sangat tinggi dapat 

merusak sistem pernafasan manusia. Konsentrasi HC yang tinggi dalam udara 

dapat mengakibatkan photochemicalsmog yang diduga keras dapat menimbulkan 

kanker dan penyakit tumbuh-tumbuhan di hutan. Nilai ambang batas gas HC di 

udara adalah sebesar 10 ppm. 

Didalam gas buang terdapat pula zat karbon hidrogen yang belum 

terbakar, dan banyaknya tergantung dari keadaan waktu berjalan seperti tampak 

pada Tabel 2. 



 13

Tabel 2. Jumlah zat karbon hidrogen yang belum terbakar 

Berputar ditempat 17 % 

Akselerasi  7 % 

Kecepatan normal 13 % 

Mengerem motor 63 % 

        Sumber : Arens-Berenschot:Motor Bensin 

 

c. NOx ( Nitrogen Oksida ) 

NOx adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan oksida-oksida 

Nitrogen yang digabungkan dan dibuat menjadi satu ( NO, NO2, N2O ). NO 

adalah gas buang yang tidak berwarna tidak berbau, dan sukar larut dalam air. 

Senyawa NO dapat bereaksi dengan udara membentuk NO2. NO2 adalah zat yang 

berwarna, sedikit berbau, mudah larut dan bereaksi dengan air menjadi nitrit atau 

nitrat. Gas ini dapat menyebabkan rasa sakit pada hidung dan tenggorokan. Sifat 

racunnya dapat mengakibatkan batuk dan sukar tidur. Pada konsentrasi 3-5 ppm 

berbau tidak enak. Pada konsentrasi 10-30 ppm akan melukai mata dan hidung. 

Pada konsentrasi sebesar 50 ppm dapat membahayakan jiwa manusia. 

         

14,7 : 1 

   Campuran Campuran Udara -    Campuran 

     Kaya  Bahan bakar ideal    Kurus 

 

 

Gambar 5. Hubungan perbandingan campuran bahan bakar dan udara dengan 

emisi gas buang.( Suyanto, 1989 : 346 ) 
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3. Bahan Bakar 

Pada penelitian ini bahan bakar yang digunakan adalah premium dan 

alkohol dengan konsentrasi 96% yang kemudian dicampurkan dengan premium 

dengan ukuran perbandingan tertentu. 

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan 

yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). 

Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan 

bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-

lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol. (situs 

pertamina ). 

Premium biasa memiliki angka oktan diatas 88, namun dipasaran juga 

terdapat bahan bakar lain yang memiliki angka oktan diatas 88. bahan bakar 

dengan angka oktan tinggi lebih cocok digunakan pada motor dengan kompresi 

yang lebih tinggi daripada menggunakan premium biasa. Keuntungan yang dapat 

diperoleh adalah bahan bakar ini tidak peka terhadap detonasi. 

Etanol mempunyai rumus kimia C2H6O, dan mempunyai kandungan 

oksigen sebesar 35 %, sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran, juga 

menaikkan angka oktan, seperti zat aditif ( methyl tertiary buthyl ether-MTBE ) 

dan tetra ethyl lead ( TEL ) yang umum dipakai. Tetapi berbeda dengan TEL, 

etanol bisa terurai sehingga mengurangi emisi gas buang berbahaya. 

(http://cybernews.cbn.net.id/-13 feb 2005) 

Gasohol adalah campuran dari bensin dan etanol dengan perbandingan 

tertentu tetapi pada umumnya 9:1. Gasohol mempunyai oktan lebih tinggi, 
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terbakar lebih lambat, dan  menghasilkan pengurangan emisi dari beberapa 

polutan. (www.highbeam-encyclopedia.com). 

Tabel 3.  Spesifikasi bahan bakar minyak jenis premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konsumsi Bahan Bakar dan Proses Pembakaran 

Konsumsi bahan bakar adalah ukuran banyak atau sedikitnya bahan 

bakar yang digunankan suatu mesin untuk diubah menjadi panas pembakaran 

dalam jangka waktu tertentu. Campuran bahan bakar yang dihisap masuk kedalam 

silinder akan mempengaruhi tenaga yang dihasilkan karena jumlah bahan bakar 

yang dibakar menentukan besar panas dan tekanan akhir pembakaran yang 

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

akan dihasilkan daya mesin yang besar. Hal ini sangat berlawanan dengan 

pembakaran tidak sempurna. Bahan bakar yang masuk kedalam silinder tidak 

seluruhnya dapat diubah menjadi panas dan tenaga sehingga untuk mencapai 

tingkat kebutuhan kalor dan tekanan pembakaran yang sama diperlukan bahan 

bakar yang lebih banyak. 

Campuran bahan bakar dan udara didalam silinder harus sesuai dengan 

syarat yang berlaku agar jangan terbakar dengan sendiri. Ketika busi 

mengeluarkan bunga api listrik, yaitu pada saat beberapa derajat engkol sebelum 

torak mencapai TMA, campuran bahan bakar dan udara disekitar busi itulah yang 

mula – mula terbakar. Kemudian nyala api itu merambat ke segala arah dengan 

kecepatan yang sangat tinggi ( 25 – 50 m/detik ). ( Aris Munandar , 1977 : 96 ) 

5. Perbandingan udara bahan bakar secara teoritis 

Perbandingan udara bahan bakar secara teoritis ialah perbandingan berat 

udara didalam campuran bahan bakar dengan berat bahan bakar. Bensin adalah 

campuran beberapa tipe hidrokarbon. Paling dominan adalah oktana (C8H18). Bila 

sejumlah oktana terbakar sempurna akan bercampur dengan oksigen di udara. 

Hasil reaksi ini selain energi juga gas CO2 dan air, dengan perbandingan seperti 

yang ditunjukkan sebelah kanan tanda panah. 

 

C8H18  +  12,5O2        8CO2  +  9H2O 
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Untuk memperoleh hasil diatas bila 1 kg oktana dibakar diperlukan  3,5 

kg udara dengan demikian perbandingan udara bahan bakar teoritis ialah 

perbandingan udara terhadap bahan bakar untuk memperoleh pembakaran 

sempurna. Akan tetapi bensin yang digunakan dalam motor bukanlah oktana 

murni melainkan oktana dan campuran hidrokarbon lainnya. Oleh karena itu 

biasanya perbandingan teoritisnya lebih rendah dari 15 yaitu antara 14,4 sampai 

15. Perbandingan udara bahan bakar antara 14,4 sampai 15 banding 1 diperoleh 

dari perhitungan bahan bakar bensin yan mempunyai komposisi 86 % karbon dan 

14 % hidrogen sehingga dapat dihitung sebagai berikut : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += HC

F
A 8

3
8

23
100  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 14.08

3
86.08

3.2
100 xx

F
A  

( )12.12933.2
23

100
+=

F
A  

23
4133.310x

F
A
= 84.14=

F
A  : 1 

sedangkan perbandingan udara bahan bakar 15 didapat dari persamaan 

pembakaran oktana yang mempunyai rumus kimia C8H18 yang dibakar dengan 

oksigen (O2). Dihitung sebagai berikut : 

MR C8 : 12 x 8 = 96     

MR H18 : 1 x 18 = 18 

MR C8H18 : = 114 

Fraksi karbon terhadap MR 8421.0
114
96

==  
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Fraksi hidrogen terhadap MR 179.0
114
14

==  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += HC

F
A 8

3
8

23
100  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 1579.08

3
8421.08

23
100 xx

F
A  

( )2632.12456.2
23

100
+=

F
A  

255.15=
F
A  : 1 

Perbandingan udara bahan bakar teoritis mempunyai peranan penting 

dalam memahami bagaimana campuran terbakar. Bila perbandingan satu 

campuran lebih rendah daripada perbandingan teoritis, campuran akan terlalu 

gemuk dan pembakaran akan menjadi kekurangan oksigen. Sebaliknya, bila 

perbandingan campuran lebih tinggi dari perbandingan teoritis campuran akan 

menjadi terlalu kurus dan oksigen dalam pembakaran terlalu banyak. 

 

6. Cara memperoleh etanol sebagai campuran pada bahan bakar gasohol 

dengan cara memanfaatkan bahan- bahan yang tersedia di alam 

Etanol dapat dikasilkan dari segala tumbuh – tumbuhan yang 

mengandung zat gula (glukosa) atau selulosa. Untuk menghasilkan etanol dari 

tumbuh – tumbuhan dilakukan dengan proses fermentasi. Di Indonesia banyak 

bahan yang dapat dijadikan etanol, seperti singkong, jagung, limbah nanas. Dari 

bahan tersebut diambil kandungan pati dengan jalan fermentasi menggunakan ragi 
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sacchromyces cerevisiae. Pembuatan etanol menggunakn ragi ini hanya dapat 

dilakukan secara langgsung pada bahan yang mengandung gula. 

Tahapan – tahapan proses enzimatik pati menjadi alkohol dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Alpha-amilase           glukoamilase  S.cerevisiae 

 

  95º     60º      30 º 

Gambar 6. Tahapan-tahapan pembuatan alkohol 

7. Hipotesis 

 Setelah melakukan penelusuran pustaka, maka hipotesis yang dapat 

diambil adalah dengan adanya penambahan alkohol pada premium dapat 

mengugurangi jumlah konsumsi bahan bakar dan pengurangan kadar CO gas 

buang pada motor Yamaha Jupiter tahun 2002. 

Pati dekstrin Glukosa  Etanol  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Desain penelitian 

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam 

waktu yang lama dengan menggunakn metode ilmiah serta aturan-aturan yang 

berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka 

diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan 

dalam rangkanya penelitian yang akan dikerjakan. 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode eksperimental, maka 

perlu sekali diketahui desain-desain yang sering digunakan dalam penelitian 

tersebut. Desain penelitian yang sering digunakan adalah desain percobaan, desain 

percobaan tidak lain dari semua proses yang diperlukan dalam merencanakan dan 

melaksanakan penelitian. 

Desain percobaan sangat diperlukan dalam melakukan penelitian 

eksperimental. Guna dari desain percobaan adalah untuk memperoleh suatu 

keterangan yang maksimum mengenai cara membuat percobaan dan bagaimana 

proses perencanaan serta pelaksanaan percobaan akan dilakukan. Proses 

perencanaan dan pelaksanaan percobaan perlu kita pikirkan dengan sungguh-

sungguh, peneliti harus terlebih dahulu memikirkan langkah-langkah serta 

jenjang-jenjang perencanaan dari percobaan yang akan dilakukan. (Nazir, 1999). 
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Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah 

statistik deskriptif yang dilakukan dengan cara melukiskan dan merangkum 

pengamatan dari penelitian yang dilakukan (Arief Furchan, 1992 : 143). 

 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada :  

Tanggal : 30 April 2007 

Tempat : CC ( Community Colage ) Teknik Mesin UNNES 

 

3. Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi suatu gejala. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah bahan bakar gasohol dan premium. 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah konsumsi bahan bakar dan kandungan gas 

CO gas buang mesin. 

3. Variabel kontrol merupakan faktor diluar variabel tetapi dapat mempengaruhi 

penelitian. Variabel kontrol dalam penelitian ini antara lain suhu mesin yang 

berubah pada tiap pengambilan data, putaran yang ditentukan yaitu 1500 rpm ( 

putaran rendah ), 4000 rpm ( putaran sedang ), 8000 rpm ( putaran tinggi ), 

kemudian celah katup isap dan buang 0.05 mm, celah busi 0.7 mm, tekanan 

kompresi 5,5 bar / 80 psi serta jumlah udara yang dibutuhkan untuk 

pembakaran. 
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4.  Metode pengambilan data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental, metode eksperimen ini merupakan penelitian 

dengan sengaja dilakukan secara sistematis mengadakan perlakuan atau tindakan 

pengarahan. 

Metode eksperimen sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu 

eksakta. Tujuan dari penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki ada atau 

tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat 

tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa 

kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. 

Percobaan-percobaan dilakukan untuk menguji hipotesa serta menemukan 

hubungan-hubungan klausal yang baru. Dalam penelitian ini data yang diambil 

adalah mengenai konsumsi bahan bakar premium, premium yang telah ditambah 

alkohol dengan campuran alkohol sebanyak 10%, 20%, dan 30%, dengan 

mempertimbangkan rumus konsumsi bahan bakar maka untuk putaran mesin 

diambil pada putaran 1500 rpm (putaran rendah), 4000 rpm (putaran sedang), dan 

8000 rpm (putaran tinggi), sehingga grafik akan tampak linear. 

Rumus Konsumsi bahan bakar : 

2
60

1000632
nNpzthm

NeB
××××××

××
=

γηη
 

Dimana:  
Ne = tenaga efektif z = jmlah silinder 
Np = pembakaran n = rpm 
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1. Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian 

a. Alat-alat yang diperlukan adalah : 

1) Stopwatch merk Nokia 6100 dipakai untuk mengukur waktu konsumsi 

bahan bakar 

2) CO tester dipakai untuk mengukur kandungan CO gas buang 

3) Tachometer merek Auto Gauge dipakai untuk mengukur putaran mesin 

4) Feeler gauge untuk mengukur celah katup dan celah busi. 

5) Gelas ukur / buret dipakai untuk mengukur volume bahan bakar yang 

dipakai mesin 

6) Compression tester dipakai untuk mengetahui besar kompresi 

7) Tool sets 

8) Lembar observasi 

b. Bahan yang dipakai satu unit motor bensin 4 tak satu silinder merek 

Yamaha Jupiter, premium dan alkohol 96% 

2. Prosedur penelitian 

Pengambilan data dilakukan dengan pengujian memakai CO tester. 

Untuk mengurangi kesalahan pembacaan maka setiap pengujian pada tiap-tiap 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali, kemudian diambil rata-ratanya. Penelitian ini 

dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu : 

a. Tahap persiapan mesin dan alat meliputi : 

1) Menyetel celah katup isap dan buang sebesar 0,05 mm 

2) Menyetel celah busi sebesar 0.70 mm 

3) Mengukur tekanan kompresi. 



 24

4) Mengecek kondisi mesin 

5) Menyetel karburator sampai diperoleh setelan yang paling tepat 

6) Memasang buret pada saluran bahan bakar  

7) Mengkalibrasi alat CO tester dengan cara meniup saluran CO tester 

sampai jarum tidak bergerak, kemudian jarum disetel supaya menunjuk 

ke angaka 2. 

 

b. Tahap pelaksanaan eksperimen meliputi : 

1) Memanaskan mesin sampai mencapai suhu kerja 

2) Mengisi buret dengan premium 

3) Menyetel putaran stasioner mesin pada 1500 rpm dengan cara 

menyetel baut putaran mesin pada karburator kemudian dilihat 

putarannya melalui tachometer. 

4) Setelah putaran stabil kemudian mengukur konsumsi bahan bakar 

dengan cara mencatat waktu yang diperlukan mesin untuk 

menghabiskan bahan bakar sejumlah 25 cc. Catat juga besar 

kandungan CO gas buang dengan membaca angka yang ditunjukkan 

jarum pada display CO tester. 

5) Melakukan pengujian dengan memvariasikan putaran mesin pada 

1500, 4000, 8000. Pada tiap tingkatan putaran pengujian dilakukan 

sebanyak 3 kali. 

6) Meniup saluran CO tester untuk mengkalibrasi. 
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7) Langkah nomor 1 sampai nomor 5 diulang dengan cara mengganti isi 

buret dengan bahan bakar premium yang telah ditambah alkohol ( 9:1). 

8) Langkah nomor 1 sampai nomor 5 diulang dengan cara mengganti isi 

buret dengan bahan bakar premium yang telah ditambah alkohol ( 8:2). 

9) Langkah nomor 1 sampai nomor 5 diulang dengan cara mengganti isi 

buret dengan bahan bakar premium yang telah ditambah alkohol ( 7:3). 

10) Mencatat hasil pengujian dari masing-masing bahan bakar dalam 

lembar observasi 

Tabel 4. Lembar data waktu yang dibutuhkan mesin untuk menghabiskan 
bahan bakar sebanyak 25 cc. 

  1500 rpm 4000 rpm 8000 rpm 
I II III I II III I II III 

Premium                   Murni 
Premium + 

                  alkohol 10 
% 
Premium + 

                  alkohol 20 
% 
Premium + 

                  alkohol 30 
% 

 
Tabel 5. Lembar data kadar CO gas buang mesin Yamaha Jupiter 

  1500 rpm 4000 rpm 8000 rpm 
I II III I II III I II III 

Premium                   Murni 
Premium +                   alkohol 10 % 
Premium +                   alkohol 20 % 
Premium +                   alkohol 30 %  

 



 26

5.  Alur Penelitian 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Diagram alir penelitian 
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Ya 
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KALIBRASI  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data dari penelitian yang diperoleh dari hasil eksperimen yang dilakukan 

di CC (Community Colage) UNNES dengan membandingkan bahan bakar antara 

premium dan premium yang dicampur alkohol (gasohol) pada motor Jupiter 105cc 

terhadap konsumsi bahan bakar dan kadar CO emisi gas buang. Data mentah yang 

diperoleh yaitu berupa : 

1. Volume bahan bakar dalam satuan cc. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 25cc dalam satuan 

detik. 

3. Kadar CO gas buang dalam satuan %. 

Data hasil penelitian tersebut kemudian dikonversikan terlebih dahulu 

kedalam satuan liter/jam lalu disajikan dalam bentuk tabel perbandingan konsumsi 

bahan bakar. 
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Tabel 6. Perbandingan konsumsi bahan bakar dengan menggunakan 

bahan bakar premium, BE10, BE20, dan BE30 

Konsumsi bahan bakar ( liter / jam ) 

Bahan bakar 
Putaran mesin ( rpm ) 

1500 4000 8000 

Premium Murni         
0,349  

        
0,458  

        
0,697  

Premium alkohol 10 %         
0,256  

        
0,362  

        
0,554  

Premium alkohol 20 %         
0,242  

        
0,325  

        
0,614  

Premium alkohol 30 %         
0,269  

        
0,319  

        
0,648  

 

Data perbandingan konsumsi bahan bakar dalam bentuk grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik hubungan antara konsumsi bahan bakar dan putaran mesin 
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Tabel 6 berisi tentang perbandingan konsumsi bahan bakar mesin Jupiter 

dengan menggunakan bahan bakar premium, BE10, BE20, dan BE30 sedangkan  

Gambar 8 memperlihatkan kurva-kurva perbandingan konsumsi bahan bakar 

mesin Jupiter dengan menggunakan bahan bakar premium, BE10, BE20, dan 

BE30 

Tabel 7. Perbandingan kadar CO gas buang dengan menggunakan bahan 

bakar premium, BE10, BE20, dan BE30. 

Kadar CO gas buang ( % ) 

Bahan bakar 
Putaran mesin ( rpm ) 

1500 4000 8000 

Premium Murni 2,4% 2,2% 1% 

Premium + alkohol 10 % (BE10) 1,8% 1,2% 0,5% 

Premium + alkohol 20 % (BE20) 1,2% 0,8% 0,6% 

Premium + alkohol 30 % (BE30) 1,3% 0,6% 0,1% 
 

Data perbandingan kadar CO gas buang dalam bentuk grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik hubungan antara kadar CO gas buang dengan putaran mesin 
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Tabel 7 berisi tentang perbandingan hasil uji kadar CO gas buang pada 

mesin Yamaha Jupiter yang menggunakan bahan bakar menggunakan bahan 

bakar premium, BE10, BE20, dan BE30. Gambar 9 memperlihatkan kurva-kurva 

perbandingan kadar CO gas buang dari hasil pengujian pada mesin Yamaha 

Jupiter yang menggunakan bahan bakar menggunakan bahan bakar premium, 

BE10, BE20, dan BE30. 

Dilihat dari grafik perbandingan kadar CO gas buang pada mesin 

Yamaha Jupiter di atas, maka dapat dilihat adanya perbedaan kadar CO gas buang 

antara beberapa bahan bakar tersebut, pada masing-masing bahan bakar kadar CO 

terendah yaitu  pada putaran 8000 rpm atau pada putaran tinggi dan kadar CO 

paling tinggi yaitu pada putaran 1500 rpm atau pada putaran stasioner (idle). 

Tabel 8. Perbandingan konsumsi bahan bakar dengan menggunakan 

bahan bakar premium, BE10, BE20, dan BE30 dalam satu 

siklus. 

Konsumsi bahan bakar 

Bahan bakar 
Per siklus 

(gr / siklus) 

Premium Murni     0, 00902014  

Premium alkohol 10 %     0, 00361366 

Premium alkohol 20 %     0, 00354600       

Premium alkohol 30 %     0, 00377750       
 

Tabel 8 berisi tentang perbandingan konsumsi bahan bakar premium, 

BE10, BE20, dan BE30 dalam satu putaran poros engkol atau dalam sekali 

pembakaran. Dilihat dari tabel maka mesin yang menggunakan bahan bakar 
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premium murni, dalam sekali pembakarannya membutuhkan premium murni 

sebanyak 0,00451 cc. 

 

1.  Perbandingan konsumsi bahan bakar mesin Jupiter dengan menggunakan 

bahan bakar premium, BE10, BE20, dan BE30. 

Dari data hasil pengujian dapat dilihat bahwa : 

a. Putaran 1500 rpm 

Pada putaran rendah yaitu pada 1500 rpm, bahan bakar BE20 memiliki 

konsumsi bahan bakar paling irit yaitu 0,242 liter/jam. Sedangkan premium 

mempunyai konsumsi paling boros yaitu 0,349 liter/jam bila dibandingkan 

dengan bahan bakar BE10 yang hanya menghabiskan 0,256 liter/jam dan BE30 

pada 0,269 liter/jam. Bila dibandingkan dengan bahan bakar premium bahan 

bakar BE10 lebih irit 0,093 liter/jam (26,6 %), BE20 lebih irit 0,107 liter/jam 

(30,7%) dan BE30 lebih irit 0,08 liter/jam (22,9%). Sebagai gambaran nyata, jika 

pemakaian bahan bakar premium menghabiskan 100 liter, maka dengan bahan 

bakar BE20 hanya menghabiskan 69,3 liter. Hal ini dikarenakan pada BE10 

mempunyai kadar O2 yang sesuai pada putaran tersebut, kadar O2 pada BE20 dan 

BE30 yang lebih banyak dari BE10 justru membuat lebih boros. 

b. Pada putaran 4000 rpm 

Pada pengujian putaran sedang yaitu 4000 rpm bahan bakar BE30 

memiliki konsumsi bahan bakar paling irit yaitu 0,319 liter/jam. Sedangkan 

premium mempunyai konsumsi paling boros yaitu 0,458 liter/jam bila 

dibandingkan dengan bahan bakar BE10 yang hanya menghabiskan 0,362 
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liter/jam dan BE20 pada 0,325 liter/jam. Bila dibandingkan dengan bahan bakar 

premium bahan bakar BE10 lebih irit 0,096 liter/jam (21 %), BE20 lebih irit 

0,133 liter/jam (29 %) dan BE30 lebih irit 0,139 liter/jam (30,3 %). Sebagai 

gambaran nyata, jika pemakaian bahan bakar premium menghabiskan 100 liter, 

maka dengan bahan bakar BE30 hanya menghabiskan 69,7 liter. 

c. Pada putaran 8000 rpm 

Pada pengujian putaran tinggi yaitu 8000 rpm bahan bakar BE10 

memiliki konsumsi bahan bakar paling irit yaitu 0,554 liter/jam. Sedangkan 

premium mempunyai konsumsi paling boros yaitu 0,697 liter/jam bila 

dibandingkan dengan bahan bakar BE20 yang hanya menghabiskan 0,614 

liter/jam dan BE30 pada 0,648 liter/jam. Pada suhu yang tinggi bahan bakar BE10 

mempunyai suhu destilasi yang paling rendah yaitu 173°C dengan tingkat 

penguapan sebesar 90% sehingga menyebabkan selisih tingkat konsusmsi bahan 

bakar yang sangat banyak, bila dibandingkan pada putaran 1500 dan 4000. Jika 

dibandingkan dengan bahan bakar premium bahan bakar BE10 lebih irit 0,143 

liter/jam (20,5 %), BE20lebih irit 0,083 liter/jam (11,9 %) dan BE30 lebih irit 

0,049 liter/jam (7 %). Sebagai gambaran nyata, jika pemakaian bahan bakar 

premium menghabiskan 100 liter, maka dengan bahan bakar BE10 hanya 

menghabiskan 79,5 liter. 

 

2.  Perbandingan kadar CO gas buang mesin Jupiter dengan menggunakan bahan 

bakar premium, BE10, BE20, dan BE30. 
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Dari grafik perbandingan kadar CO diatas dapat dilihat bahwa kadar CO 

yang dihasilkan oleh mesin dengan bahan bakar : 

a) Premium, kadar CO terendah pada putaran mesin 8000 rpm sebesar 1 

% dan tertinggi pada putaran mesin 1500 rpm sebesar 2,4 %. 

b) BE10, kadar CO terendah pada putaran mesin 8000 rpm sebesar 0,5 

% dan tertinggi pada putaran mesin  1500 rpm sebesar 1,8 %. 

c) BE20, kadar CO terendah pada putaran mesin 8000 rpm sebesar 0,6 

% dan tertinggi pada putaran mesin 1500 rpm sebesar 1,2 %. 

d) BE30, kadar CO terendah pada putaran mesin 8000 rpm sebesar 0,1 

%vol dan tertinggi pada putaran mesin 1500 rpm sebesar 1,3 %vol. 

Dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar premium, penurunan 

kadar CO dilihat tiap putaran, pada bahan bakar BE10 sebesar 25 % - 50 %, 

penurunan kadar CO bahan bakar BE20 sebesar 40 % - 50 % , penurunan kadar 

CO bahan bakar BE30 sebesar 45,83 % - 90 %. 

 

B. Pembahasan 

Pembakaran yang sempurna pada sebuah mesin dipengaruhi oleh faktor – 

faktor antara lain pengapian yang kuat dan tepat, kompresi yang cukup dan daya 

tahan bahan bakar terhadap detonasi. Pada percobaan ini penulis tidak melakukan 

perubahan pada setting mesin sehingga setting mesin berada dalam keadaan 

standar sehingga tekanan kompresi dan setting mesin tidak mengalami perubahan. 

Premium memiliki konsumsi bahan bakar yang paling boros, sedangkan 

premium yang ditambah dengan alkohol mengalami penyusutan konsumsi bahan 
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bakar, hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai kalor pada kedua bahan bakar 

tersebut. Nilai kalor ethanol sekitar 67% nilai kalor bensin, hal ini karena adanya 

oksigen dalam struktur ethanol.  

Mesin yang berbahan bakar alkohol secara teoritis akan memiliki unjuk 

kerja yang lebih tinggi atau minimal sama dengan yang berbahan bakar bensin. 

Hal ini disebabkan karena ethanol memiliki bilangan oktan yang lebih tinggi 

sehingga memungkinkan penggunaan rasio kompresi yang lebih tinggi pada 

mesin Otto. Ethanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bensin yaitu 

research octane 108 dan motor octane 92. Angka oktan pada bahan bakar mesin 

Otto menunjukkan kemampuannya menghindari terbakarnya campuran udara 

bahan bakar sebelum waktunya, jika campuran udara bahan bakar terbakar 

sebelum waktunya akan menimbulkan fenomena knocking yang berpotensi 

menurunkan daya mesin, bahkan bisa menimbulkan kerusakan serius pada 

komponen mesin.  

Sifat – sifat etanol hampir sama dengan bensin memungkinkan 

terbentuknya campuran bensin dan etanol yang homogen, sehingga akan 

menghasilkan pembakaran yang sempurna. Sifat – sifat tersebut antara lain mudah 

menguap, antara bensin dan etanol sama – sama mudah menguap sehingga apabila 

dicampur tidak menyebabkan perbedaan karakteristik yang signifikan sehingga 

campuran akan tetap mudah membentuk senyawa dengan udara dan terbakar. 

Massa jenis etanol 0,8 sedikit diatas bensin yaitu 0,78 dari kedua massa jenis 

tersebut juga tidak terdapat rentang perbedaan yang jauh sehingga campuran akan 

tetap mudah terurai dengan cepat pada saat terjadi reaksi pembakaran. 
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 Korelasi antara efisiensi dengan rasio kompresi berimplikasi pada fakta 

bahwa bahwa mesin Otto berbahan bakar ethanol (sebagian atau seluruhnya) 

memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar bensin. 

Untuk rasio campuran ethanol :bensin mencapai 60:40 tercatat peningkatan 

efisiensi hingga 10%.  

Setting yang perlu dilakukan adalah pada tekanan kompresi dan waktu 

pengapian. Tekanan kompresi sangat berpengaruh pada kemampuan mesin untuk 

menghasilkan pembakaran yang sempurna. Semakin tinggi angka oktan semakin 

tinggi pula tekanan kompresi yang dibutuhkan agar menghasilkan pembakaran 

yang sempurna dan daya yang optimal. Setting waktu pengapian juga perlu 

dilakukan karena semakin tinggi angka oktan bahan bakar maka akan semakin 

tahan terhadap detonasi sehingga pengapian harus dimundurkan. 

Jika diambil sampel konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan pada satu 

putaran poros engkol maka bahan bakar BE20 adalah yang paling irit yaitu 

0,00177 cc dibanding dengan bahan bakar lainnya (lihat Tabel 8). 

 
Bahan bakar yang menggunakan alkohol cenderung nilai CO-nya lebih 

rendah karena dengan mencampur alkohol konsentrasi kadar oksigen dalam bahan 

bakar meningkat dan kemungkinan  menyebabkan oksidasi CO menjadi CO2. 

Namun pada bahan bakar premium tidak ada peningkatan jumlah oksigen, maka 

dapat menyebabkan ketidakseimbangan campuran bahan bakar dan udara  

sehingga dihasilkan campuran bahan bakar yang lebih kaya. Pada campuran kaya, 

akan dihasilkan gas CO yang lebih tinggi karena tidak tersedia cukup oksigen 
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untuk mengubah CO menjadi CO2. Semakin banyak jumlah alkhol yang 

ditambahkan akan semakin mengurangi kadar CO. 

Kandungan CO pada putaran rendah cenderung lebih tinggi. Dari hal 

tersebut dapat dianalisa bahwa pada saat mesin berputar rendah, pasokan udara 

kurang maksimal sehingga terjadi campuran yang gemuk. Karena udaranya 

kurang maka tidak cukup untuk bereaksi dengan bahan bakar sehingga 

menghasilkan gas CO yang cukup tinggi, kemudian dengan bertambahnya putaran 

mesin maka pasokan udara semakin banyak sehingga terjadi pembakaran lebih 

baik dan gas CO yang dihasilkan reaksi tersebut semakin kecil. 

Kadar CO yang rendah menunjukkan bahan bakar tersebut lebih ramah 

lingkungan dan semakin tidak berbahaya untuk kesehatan, disamping itu 

penurunan kadar CO berarti pembakaran semakin ideal. Secara rata – rata kadar 

CO yang paling rendah dihasilkan oleh BE20. Hal ini disebabkan karena pada 

BE10, dan Premium sebagian besar terdiri dari senyawa isooktana (C8H18), 

sedangkan pada BE30 walaupun sebagian besar terdiri dari senyawa alkanol 

(C2H5OH) tetapi BE30 tidak dapat bekerja stabil pada putaran tinggi. Sehingga 

bahan bakar BE20 menjadi pilihan alternatif pada pengujian ini. 

Ethanol memiliki satu molekul OH dalam susunan molekulnya. Oksigen 

yang inheren didalam molekul ethanol tersebut membantu penyempurnaan 

pembakaran antara campuran udara bahan bakar dalam silinder. Semakin 

sempurna pembakaran maka emisi UHCnya akan semakin rendah. Ditambah 

dengan rentang keterbakaran (flammability) yang lebar yakni 4.3-19 vol 

dibandingkan dengan gasoline yang memiliki rentang keterbakaran 1.4 – 7.6 vol, 
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pembakaran campuran udara –ethanol menjadi lebih baik. Hal inilah yang 

dipercaya sebagai faktor penyebab relatif rendahnya emisi CO dibandingkan 

dengan pembakaran udara-premium. 

 

C. Keterbatasan penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang 

penulis alami dimana keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian 

baik secara langsung maupun tidak langsung, beberapa kendala tersebut antara 

lain: 

1.  Mesin yang digunakan sebagai obyek penelitian hanya mampu bekerja dengan 

stabil pada 1000 rpm sampai 8000 rpm, sehingga pengambilan data 

didasarkan pada putaran rendah yaitu 1500 rpm, putaran menengah atau 

sedang yaitu 4000 rpm dan putaran tinggi yaitu 8000 rpm 

2.  Keterbatasan pembacaan skala pada CO tester. CO tester yang dipakai untuk 

penelitian adalah CO tester analog dengan tingkat ketelitian hanya 0,1 %. 

Digital CO tester tidak dapat dikondisikan pada mesin akibat jangkauan range 

penghitungan yang terlalu rendah. Sensor yang terdapat pada alat sangat peka 

sehingga hanya efektif digunakan pada ruangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Pemanfaatan gasohol secara umum dapat berdampak pada 

pengurangan kandungan CO emisi gas buang, dikarenakan rendahnya 

kandungan carbon pada gasohol dibandingkan dengan premium.  

2. Gasohol dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di 

dalam negeri dan mendorong program diversifikasi 

(penganekaragaman) energi, serta mendorong terciptanya pemanfaatan 

energi yang berwawasan lingkungan, mendorong berkembangnya 

industri lokal selanjutnya mendorong terciptanya lapangan kerja di 

daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 
B. Saran 

1. Penggunanaan campuran Alkohol sebanyak 20 % dan Premium 

sebanyak 80% (BE20) dinilai paling efektif untuk penggunaan didalam 

kota, kerena kandungan CO gas buangnya rendah pada putaran 4000 

2. Penggunaan BE30 dinilai kurang efektif, karena memerlukan 

modifikasi mesin. 
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Lampiran 1 Gambar proses pengambilan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Proses pengukuran konsumsi bahan bakar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Pendinginan mesin saat proses pengambilan data 
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Gambar 12. Pengukuran kadar CO gas buang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 13. Alat pengukur kadar CO gas buang
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Gambar 14. (ki-ka) Bahan bakar gasohol, BE10, BE20, BE30, gelas ukur  


