BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Setyono (2014), meneliti tentang pengaruh penggunaan variasi busi
terhadap performa motor bensin torak 4 langkah 1 silinder Honda Supra-X
125 cc. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan torsi, daya, Bmep, dan
effisiensi thermal. Untuk busi platinum sebesar 4,84%, 6,43%, 6,43%, dan
6,08%. Untuk busi iridium 8,42%, 12,02%, 12,02%, dan 13,10%. Penurunan
Sfc, emisi gas buang CO dan HC. Untuk busi platinum sebesar 5,68%,
5,64%, dan 8,46%. Untuk busi iridium 11,43%, 7,48%, dan 11,15%.
Mulyono (2015), meneliti tentang pengaruh penggunaan dan
perhitungan efisiensi bahan bakar premium dan pertamax terhadap unjuk
kerja motor bakar bensin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa torsi
maksimum dicapai pada bensin pertamax, campuran 50% (premium dan
pertamax), dan premium masing-masing sebesar 116.15 Nm pada putaran
2000 rpm, 99.93 Nm pada putaran 2500 rpm, dan 67.53 Nm pada putaran
2500 rpm. Sedangkan daya maksimum juga pada bensin pertamax, bensin
campuran, dan bensin premium masing-masing sebesar 6.6 HP pada putaran
4000 rpm dan 4500 rpm, 6.5 HP pada putaran 3500-4500 rpm, 6.4 HP pada
putaran 5500 rpm. Untuk konsumsi bahan bakar spesifik minimal dimiliki
pertamax, bensin campuran, dan premium masing-masing sebesar 0.41
kg/kwh pada putaran 3500-5500 rpm, sebesar 0.48 kg/kwh pada putaran 5500
rpm, sebesar 0.53 kg/kWh pada putaran 3500-4500 rpm.
Machmud (2013), meneliti tentang pengaruh penggunaan variasi
untuk derajat pengapian terhadap kinerja mesin Honda Supra NF 100 D.
Hasil yang didapat dari derajat pengapian standar, derajat pengapian yang
dimajukan 3°, derajat pengapian yang dimajukan 6° masing-masing
menghasilkan 7,86 N.m/5854 rpm; 7,89 N.m/6155 rpm; 7,90 N.m/6194 rpm.

	
  

7

Nurdianto (2015), meneliti tentang pengaruh variasi tingkat panas
busi terhadap performa mesin dan emisi gas buang sepeda motor 4 tak. Hasil
yang diperoleh sebagai berikut : busi sedang dapat menaikkan performa
mesin dan menurunkan emisi gas buang kendaraan, jika menggunakan
busi panas dapat menyebabkan terjadinya pre-ignition dan performa akan
turun dan emisi gas buang meningkat, karena busi

panas

memiliki

karakteristik melepas panas yang rendah. Penggunaan busi NGK C7HSA
pada sepeda motor Honda New Supra Fit 2006 lebih baik daripada busi
Denso U22FS-U, Denso U16FS-U, dan NGK C6HSA.
Prabowo (2005), meneliti tentang sistem pengapian CDI pada Honda
GL PRO 1997. Beberapa komponen yang memiliki peran sangat penting
seperti : baterai, kunci kontak, koil pulsa (Pick up coil), unit CDI, koil
pengapian, dan busi. Kerusakan yang biasa terjadi pada sistem pengapian
adalah bunga api yang dihasilkan busi tidak baik (kemerah-merahan dan
menyebar). Bila busi tidak menghasilkan bunga api atau menghasilkan bunga
api tetapi kurang baik maka dapat dipastikan sistem pengapian mengalami
kerusakan.
2.2. Dasar Teori
2.2.1. Pengertian Motor Bakar
Motor bakar adalah motor penggerak mula yang pada prinsipnya
adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas
dan diubah ke energi mekanis. Saat ini motor bakar masih menjadi
pilihan utama untuk dijadikan sebagai penggerak mula. Karena itu, usaha
untuk menciptakan motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi
terus diusahakan oleh manusia. Kemampuan tinggi untuk mesin ditandai
dengan adanya daya dan torsi yang dihasilkan tinggi tetapi kebutuhan
bahan bakar rendah. Motor bakar terbagi menjadi 2 (dua) jenis utama,
yaitu motor bensin (otto) dan motor diesel.
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Motor bakar bensin yaitu motor bakar yang menggunakan bahan
bakar bensin, parafin atau gas (bahan yang mudah terbakar dan mudah
menguap). Campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder
dan dikompresikan oleh torak dengan tekanan sekitar 8-15 Kg/m2. Bahan
bakar dinyalakan oleh sebuah loncatan bunga api listrik oleh busi dan
terbakar cepat sekali di dalam udara kompresi tersebut. Kecepatan
pembakaran melalui campuran bahan bakar dengan udara berkisar 10-25
m/s. Suhu udara naik hingga 2000-2500 oC dan tekanannya mencapai 3040 Kg/m2. Sedangkan Motor bakar diesel yaitu motor bakar yang
menggunakan bahan bakar yang lebih berat yakni minyak diesel (solar).
Proses pembakaran motor diesel berbeda prosesnya dengan proses
pembakaran motor bensin, pada motor diesel diawali dengan udara bersih
masuk melalui langkah hisap, kemudian bahan bakar dimasukan pada
silinder setelah udara terlebih dahulu dimampatkan oleh piston.
Kemudian bahan bakar solar yang sudah berbentuk kabut diinjeksikan
oleh injektor pada ruang silinder. Karena kabut bahan bakar mudah
terbakar, maka pada ruang bakar terjadi pembakaran yang dikompresikan
oleh torak sehingga tekanan naik hingga 30-50 Kg/cm2, suhu udara naik
hingga 700-900 oC, suhu udara kompresi terletak di atas suhu udara
penyala bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam udara
kompresi yang panas kemudian terbakar, tekanan naik sehingga
mencapai 70-90 Kg/cm2. (Trihandoko, 2012)
Salah satu komponen yang mempunyai peran cukup penting
dalam proses pembakaran pada motor bensin adalah busi (spark plug).
Busi ini dipasang di atas silinder pada mesin pembakaran dalam (ICE).
Pada bagian tengah busi terdapat electrode yang dihubungkan dengan
kabel ke lilitan penyala (ignition coil) di luar busi dan dengan ground
pada bagian bawah busi. Busi ini berfungsi untuk menghasilkan percikan
bunga api listrik dengan menggunakan tegangan tinggi yang dihasilkan
oleh ignition coil. Bunga api tersebut kemudian digunakan untuk
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membakar campuran bahan bakar dan udara yang dikompresikan di
dalam ruang bakar.
Busi terdiri dari beberapa bagian seperti electrode positip,
electrode negatip, insulator/isolator, dan terminal busi. Tegangan yang
diperlukan agar busi dapat memercikkan bunga api

listrik

adalah

sekitar 10.000-20.000 volt. Sistem pengapian ini sangat berpengaruh
pada tenaga atau energi yang dibangkitkan oleh mesin. (Prabowo, 2005)
2.2.2. Prinsip Kerja Motor Bakar Torak
Berdasarkan tempat pembakaran bahan bakarnya mesin kalor
terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :
1. Motor pembakaran luar
Mesin pembakaran luar atau sering disebut sebagai Eksternal
Combustion Engine (ECE) yaitu dimana proses pembakarannya
terjadi di luar mesin, energi termal dari gas hasil pembakaran
dipindahkan ke fluida kerja mesin. Hal-hal yang dimiliki pada mesin
pembakaran luar yaitu :
a. Dapat memakai semua bentuk bahan bakar.
b. Dapat memakai bahan bakar bermutu rendah.
c. Cocok untuk melayani beban-beban besar dalam satu
poros.
d. Lebih cocok dipakai untuk daya tinggi.
Contohnya adalah turbin uap.
2. Motor pembakaran dalam
Mesin pembakaran dalam atau sering disebut sebagai Internal
Combustion Engine (ICE), yaitu suatu mesin dengan proses
pembakarannya berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri
sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai
fluida kerja. Hal-hal yang dimiliki pada mesin pembakaran dalam
yaitu :
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a. Pemakaian bahan bakar irit
b. Berat tiap satuan tenaga mekanis lebih kecil
c. Kontruksi lebih sederhana, karena tidak memerlukan ketel
uap, kondesor, dan sebagainya.
Pada umumnya mesin pembakaran dalam dikenal dengan nama
motor bakar.
2.2.3. Siklus Termodinamika
Proses termodinamika dan kimia yang terjadi di dalam motor
bakar torak sangat kompleks untuk dianalisis. Untuk mempermudah
proses analisis tersebut perlu diberikan gambaran tentang suatu keadaan
yang ideal. Untuk menganalisis motor bakar digunakan siklus udara
sebagai siklus yang ideal. Di dalam siklus udara terdapat 3 jenis siklus,
yaitu :
1. Siklus udara volume-konstan (siklus Otto).
2. Siklus udara tekanan-konstan (siklus Diesel).
3. Siklus udara tekanan-terbatas (siklus gabungan).
Siklus udara volume konstan (siklus Otto). Siklus ini dapat
digambarkan dengan grafik P vs v seperti berikut :

Gambar 2.1. Diagram P vs v dari siklus Otto volume konstan
(Sumber : Arismunandar, 2002)
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Sifat ideal yang dipergunakan serta keterangan mengenai proses
siklusnya adalah sebagai berikut :
1. Fluida kerja dianggap sebagai gas ideal dengan kalor spesifik yang
konstan;
2. Langkah isap (0-1) merupakan proses tekanan-konstan;
3. Langkah kompresi (1-2) ialah proses isentropik;
4. Proses pembakaran volume-konstan (2-3) dianggap sebagai proses
pemasukkan kalor pada volume konstan;
5. Langkah kerja (3-4) ialah proses isentropik;
6. Proses pembuangan (4-1) dianggap sebagai proses pengeluaran kalor
pada volume-konstan;
7. Langkah buang (1-0) ialah proses tekanan-konstan;
8. Siklus dianggap ‘tertutup’, artinya siklus ini berlangsung dengan
fluida kerja yang sama; atau gas yang berada di dalam silinder pada
titik 1 dapat dikeluarkan dari dalam silinder pada waktu langkah
buang, tetapi pada langkah isap berikutnya akan masuk sejumlah
fluida yang sama.
2.2.4. Sistem Kerja Motor Bakar
2.2.4.1. Motor Bensin 4 Langkah
Motor bensin 4 langkah adalah motor yang setiap 1 siklus
kerjanya diselesaikan dalam empat kali gerak bolak-balik langkah
piston atau dua kali putaran poros engkol (crank shaft). Posisi
tertinggi pada gerakan piston disebut titik mati atas (TMA)
sedangkan yang terendah disebut titik mati bawah (TMB).
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Gambar 2.2. Skema Gerakan Torak 4 langkah
(Sumber : Arismunandar, 2002)
Prinsip kerja motor 4 langkah sebagai berikut :
1. Langkah Hisap :
a. Torak bergerak dari TMA ke TMB.
b. Katup masuk terbuka, katup buang tertutup.
c. Campuran bahan bakar dengan udara yang telah tercampur di
dalam karburator masuk ke dalam silinder melalui katup masuk.
d. Saat torak berada di TMB katup masuk akan tertutup.
2. Langkah Kompresi :
a. Torak bergerak dari TMB ke TMA.
b. Katup masuk dan katup buang kedua-duanya tertutup sehingga
gas yang telah dihisap tidak keluar pada waktu ditekan oleh
torak yang mengakibatkan tekanan gas akan naik.
c. Beberapa saat sebelum torak mencapai TMA busi mengeluarkan
bunga api listrik.
d. Gas bahan bakar yang telah mencapai tekanan tinggi terbakar.
e. Akibat pembakaran bahan bakar, tekanan akan naik menjadi
kira-kira tiga kali lipat dari temperatur semula.
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3. Langkah Kerja atau Ekspansi :
a. Saat ini kedua katup masih dalam keadaan tertutup.
b. Gas terbakar dengan tekanan yang tinggi akan mengembang
kemudian menekan torak turun ke bawah dari TMA ke TMB.
c. Tenaga ini disalurkan melalui batang penggerak, selanjutnya
oleh poros engkol diubah menjadi gerak berputar (rotasi).
4. Langkah Buang :
a. Katup buang terbuka, katup masuk tertutup.
b. Torak bergerak dari TMB ke TMA.
c. Gas sisa hasil pembakaran terdorong oleh torak keluar melalui
katup buang ke lingkungan.

2.2.4.2. Motor bensin 2 langkah
Motor

bensin

2

langkah

adalah

mesin

yang

proses

pembakarannya dilakukan pada satu kali putaran poros engkol yang
berakibat dua kali langkah piston. Berikut ini adalah gambar skema
gerakan torak 2 langkah :

Gambar 2.3. Skema Gerakan Torak 2 Langkah
(Sumber : Satibi, 2013)
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Prinsip kerja motor 2 langkah sebagai berikut :
1. Langkah Hisap :
a. Torak bergerak dari TMA ke TMB.
b. Pada saat saluran bilas masih tertutup oleh torak, di dalam bak
mesin terjadi kompresi terhadap campuran bensin dengan udara.
c. Di atas torak, gas sisa pembakaran dari hasil pembakaran
sebelumnya sudah mulai terbuang keluar saluran buang.
d. Saat saluran bilas sudah terbuka, campuran bensin dengan udara
mengalir melalui saluran bilas lalu masuk ke dalam ruang bakar.
2. Langkah Kompresi :
a. Torak bergerak dari TMA ke TMB.
b. Rongga bilas dan rongga buang tertutup, terjadi langkah kompresi
dan setelah mencapai tekanan tinggi busi memercikkan bunga api
listrik untuk membakar campuran bensin dengan udara tersebut.
c. Pada saat yang bersamaan, di bawah (di dalam bak mesin) bahan
bakar dan udara yang baru masuk kedalam bak mesin melalui
saluran masuk.
3. Langkah Kerja atau Ekspansi :
a. Torak kembali dari TMA ke TMB akibat tekanan besar yang
terjadi pada waktu pembakaran bahan bakar.
b. Saat itu torak turun sambil mengkompresi bahan bakar baru di
dalam bak mesin.
4. Langkah Buang :
a. Menjelang torak mencapai TMB, saluran buang terbuka dan gas
sisa pembakaran mengalir terbuang keluar.
b. Pada saat yang sama bahan bakar dan udara baru masuk ke dalam
ruang bahan bakar melalui rongga bilas.
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c. Setelah mencapai TMB kembali, torak mencapai TMB untuk
mengadakan langkah sebagai pengulangan dari yang dijelaskan
diatas.
2.2.5. Sistem Pengapian
Sistem pengapian adalah suatu sistem yang ada dalam setiap
motor bensin yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar
dan udara yang ada di dalam ruang bakarnya.
Pada sepeda motor urutan sistem pengapian dapat dijelaskan
menjadi beberapa tahap yaitu penyediaan dan penyimpanan energi
listrik di baterai, penghasil tegangan tinggi, menyalurkan tegangan
tinggi ke busi, dan pelepasan bunga api pada elektroda busi. Tanpa
adanya tahapan tersebut maka pembakaran dalam sebuah motor bensin
tidak akan terjadi. (Prabowo, 2005)
Dalam sistem pengapian terdiri dari bagian-bagian yang penting
yaitu sebagai berikut :
2.2.5.1. Baterai
Baterai merupakan sumber arus bagi lampu-lampu pada
kendaraan. Selain itu baterai juga berfungsi sebagai sumber arus pada
sistem pengapian. Prinsip kerja dari baterai adalahpada saat kutup
positif (timbal oksida) dan kutup negatif (timbal) bereaksi dengan
larutan elektrolit (asam sulfat) maka akan terjadi pelepasan muatan
elektron. Elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub itu akan
menjadi arus listrik. (Prabowo, 2005)
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Gambar 2.4. Konstruksi baterai
(Sumber : Jama, 2008)
2.2.5.2. CDI (Capacitor Discharge Ignition)
Sistem pengapian CDI ini terbukti lebih menguntungkan dan
lebih baik dibanding sistem pengapian konvensional (menggunakan
platina). Dengan sistem CDI, tegangan pengapian yang dihasilkan
lebih besar (sekitar 40 kV) dan stabil sehingga proses pembakaran
campuran

bahan bakar dan

udara

bisa

berpeluang

semakin

sempurna. Prinsip kerja pengapian Capacitor Discharge Ignition
(CDI) DC Baterai memberikan suplai tegangan 12 Volt ke sebuah
inverter (bagian

dari

unit

CDI).

Kemudian inverter

akan

menaikkan tegangan menjadi sekitar 350 volt. Tegangan 350 volt ini
selanjutnya akan mengisi kondensor/kapasitor. Ketika dibutuhkan
percikan bunga api busi, pick-up coil akan memberikan sinyal
elektronik ke switch (saklar) S untuk menutup. Ketika saklar telah
menutup, kondensor akan mengosongkan (discharge) muatannya
dengan cepat melalui kumparan primer koil pengapian, sehingga
terjadilah induksi pada kedua kumparan koil pengapian tersebut.
Jalur kelistrikan pada sistem pengapian CDI dengan sumber arus
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DC ini adalah arus pertama kali dihasilkan oleh kumparan pengisian
akibat putaran magnet yang selanjutnya di searahkan dengan
menggunakan kiprok (Rectifier) kemudian dihubungkan ke baterai
untuk melakukan proses pengisian (Charging System). (Prabowo,
2005).
Dari baterai arus ini dihubungkan ke kunci kontak, CDI unit,
koil pengapian dan ke busi. Dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5. Sirkuit Sistem Pengapian CDI dengan Arus DC
(Sumber : Jama, 2008)
2.2.5.3.

Koil Pengapian
Koil pengapian berfungsi untuk mengubah arus yang
diterima dari CDI menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan
loncatan bunga api listrik pada celah busi. Arus listrik yang datang
dari generator ataupun baterai akan masuk ke dalam koil. Arus
ini mempunyai tegangan sekitar 12 Volt dan oleh koil tegangan
ini akan dinaikkan sampai mencapai tegangan sekitar 10.000
Volt.	
   Koil mempunyai dua kumparan yaitu kumparan primer dan
sekunder yang dililitkan pada plat besi tipis yang bertumpuk.
Pada gulungan primer mempunyai kawat yang dililitkan dengan
diameter 0,6 sampai 0,9 mm dengan jumlah lilitan sebanyak 200
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lilitan. Sedangkan pada kumparan sekunder mempunnyai lilitan kawat
dengan diameter 0,05 sampai 0,08 mm dengan jumlah lilitan sebanyak
20.000 lilitan. Karena perbedaan pada jumlah gulungan atau lilitan
pada kumparan primer dan sekunder maka pada kumparan sekunder
akan timbul tegangan kira-kira 10.000 Volt. Arus dengan tegangan
tinggi

ini

timbul akibat terputus-putusnya aliran arus

pada

kumparan primer yang mengakibatkan tegangan induksi pada
kumparan skunder. Karena hilangnya medan magnet ini terjadi
saat terputusnya arus listrik pada kumparan primer, maka dibutuhkan
suatu saklar atau pemutus arus. Dalam hal ini bisa memakai platina
(contact breaker) atau sistem CDI. (Prabowo, 2005).

Gambar 2.6. Koil Pengapian Tipe Moulded
(Sumber : Jama, 2008)
2.2.5.4. Busi
Busi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk meloncatkan
bunga api listrik di dalam silinder ruang bakar. Bunga api listrik ini
akan diloncatkan dengan perbedaan tegangan 10.000 volt diantara
kedua kutup elektroda dari busi. Karena busi mengalami tekanan,
temperatur tinggi dan getaran yang sangat keras, maka busi dibuat
dari bahan-bahan yang dapat mengatasi hal tersebut. Pemakaian
tipe busi untuk tiap-tiap mesin telah ditentukan oleh pabrik pembuat
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mesin tersebut. Jenis busi pada umumnya dirancang menurut keadaan
panas dan temperatur didalam ruang bakar. Secara garis besar busi
dibagi menjadi tiga yaitu busi dingin, busi sedang (medium type)
dan busi panas.
Busi dingin adalah busi yang menyerap serta melepaskan
panas dengan cepat sekali. Jenis ini biasanya digunakan untuk
mesin yang temperatur dalam ruang bakarnya tinggi. Busi panas
adalah busi yang menyerap serta melepaskan panas dengan lambat.
Jenis ini hanya dipakai untuk mesin yang temperatur dalam ruang
bakarnya rendah. (Prabowo, 2005).
Gambar bagian-bagian dari busi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7. Konstruksi busi
(Sumber : Jama, 2008)
Pada setiap jenis busi memiliki kemampuan tersendiri dalam
menghasilkan besar kecilnya percikan dan warna bunga api yang
tergantung pada celah dari tiap-tiap busi, jenis bahan elektroda, dan
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bentuk elektroda busi. Bunga api yang dihasilkan busi mempunyai
warna masing-masing dan mempunyai temperatur yang berbeda pada
tiap warna yang dihasilkan. Beberapa warna dan temperatur yang
dihasilkan pada busi adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8. Colour Temperature Chart
(Sumber : http://tutorials.lifeinedit.com/tag/color-temperature/)
2.2.6. Proses Pembakaran
Proses pembakaran adalah suatu reaksi kimia cepat antara bahan bakar
(hidrokarbon) dengan oksigen dari udara. Proses pembakaran ini tidak
berlangsung sekaligus tetapi memerlukan waktu dan terjadi dalam
beberapa tahap.
Pada saat langkah hisap atau torak bergerak dari TMA menuju TMB
maka katup masuk akan terbuka dan mengalirkan bahan bakar yang telah
bercampur dengan oksigen selama berada didalam karburator ke dalam
silinder. Beberapa derajat sebelum torak mencapai titik mati atas (TMA)
busi akan memercikkan bunga apinya dan bahan bakar mulai terbakar dan
api merambat secara perlahan di dalam silinder. Proses pembakaran
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tersebut terjadi dalam suatu proses pengecilan volume (selama itu torak
masih bergerak menuju TMA) maka pada grafik ditandai dengan garis
lurus yang menanjak. Torak bergerak kembali sampai beberapa derajat
sudut engkol setelah TMA, tekanannya masih bertambah besar tetapi laju
kenaikan tekanannya berkurang. Hal ini disebabkan karena kenaikan
tekanan yang seharusnya terjadi dikompensasi oleh bertambah besarnya
volume ruang bakar sebagai akibat bergeraknya torak dari TMA menuju
TMB. Laju kenaikan tekanan yang terlalu tinggi tidaklah dikehendaki
karena

dapat

menyebabkan

beberapa

kerusakan.

Maka

haruslah

diusahakan agar periode persiapan pembakaran terjadi sesingkatsingkatnya sehingga belum terlalu banyak bahan bakar yang siap untuk
terbakar selama waktu persiapan pembakaran. Hal lain yang perlu
diperhatikan juga adalah tekanan maksimum yang diperoleh pada saat
pembakaran, karena erat sekali hubungannya dengan tingkat efisiensi
bahan bakar. Supaya diperoleh efisiensi yang setinggi-tingginya, pada
umumnya diusahakan agar tekanan maksimum terjadi pada saat torak
berada diantara 15-20 derajat setelah TMA.

Gambar 2.9. Grafik Tekanan vs Sudut Engkol
(Sumber : Arismunandar, 2002)
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2.2.7. Bahan Bakar
Bahan bakar bensin adalah hasil dari pemurnian nephta, yang
komposisinya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk motor bakar.
Yang dimaksud nephta adalah semua jenis minyak ringan (light oil) yang
memiliki sifat antara bensin (gasoline) dan kerosin. Bensin sangat mudah
menguap pada 40 oC sebanyak 30-60 % dan pada 100 oC sebanyak 80-90
%. Massa jenis bensin berkisar 715-780 kg/m3. Sifat mudah menguap itu
antara lain mengakibatkan bensin setelah dikabutkan menjadi tetesantetesan halus, sehingga dapat disalurkan ke dalam silinder oleh aliran
udara. Setelah dimurnikan bensin yang dijual diberi beberapa bahan
tambahan atau aditif untuk memperbaiki sifat-sifatnya agar tidak
menggumpal apabila disimpan dalam waktu yang lama. Bensin pertamina
yang dipasarkan adalah premium, pertalite, pertamax, dan pertamax 95.
2.2.7.1. Premium
Premium adalah bensin yang telah diberi TEL (Tetra Ethyl Lead)
dan bernilai oktan 88. Premium merupakan bahan bakar minyak jenis
distilat berwarna kekuningan yang jernih. Bensin premium mempunyai
sifat anti ketukan yang baik dan dapat digunakan pada mesin dengan
batas kompresi hingga 9,0 : 1 pada semua jenis kondisi. Bensin premium
produk pertamina memiliki kandungan maksimum : Sulfur (S) 0,05 %,
Timbal (Pb) 0,013 %, Oksigen (O) 2,7 %, Pewarna 0,13 gr/100 L,
Stabilitas Oksidasi 360 menit, Tekanan uap 45-62 kPa, Titik didih 215
o

C, dan Berat jenis (suhu 15 oC) 715-770 kg/m3.

2.2.7.2. Pertalite
Pertalite merupakan jenis bahan bakar dengan angka oktan 90.
Bensin pertalite dianjurkan digunakan untuk kendaraan yang mempunyai
perbandingan kompresi tinggi (9,1 : 1 sampai 10,0 : 1). Pada bahan bakar
pertamax ditambahkan zat aditif sehingga mampu membersihkan mesin
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dari timbunan deposit pada fuel injector dan ruang pembakaran. Bahan
bakar pertamax sudah tidak menggunakan campuran timbal sehingga
dapat mengurangi racun gas buang kendaraan bermotor seperti Nitrogen
Oksida dan Karbon Monoksida. Bensin pertamax berwarna kebiruan dan
memiliki kandungan maksimum Sulfur (S) 0,05 %, Oksigen (O) 2,72 %,
Pewarna 0,13 gr/100 ℓ𝓁, Tekanan uap 45-60 kPa, Titik didih 205 oC, dan
Massa jenis (suhu 15 oC) 715-780 kg/m3.
2.2.7.3. Pertamax
Pertamax merupakan jenis bahan bakar dengan angka oktan 92.
Bensin

pertamax

dianjurkan

digunakan

untuk

kendaraan

yang

mempunyai perbandingan kompresi tinggi (9,1 : 1 sampai 10,0 : 1). Pada
bahan bakar pertamax ditambahkan zat aditif sehingga mampu
membersihkan mesin dari timbunan deposit pada fuel injector dan ruang
pembakaran. Bahan bakar pertamax sudah tidak menggunakan campuran
timbal sehingga dapat mengurangi racun gas buang kendaraan bermotor
seperti Nitrogen Oksida dan Karbon Monoksida. Bensin pertamax
berwarna kebiruan dan memiliki kandungan maksimum Sulfur (S) 0,05
%, Oksigen (O) 2,72 %, Pewarna 0,13 gr/100 ℓ𝓁, Tekanan uap 45-60 kPa,
Titik didih 205 oC, dan Massa jenis (suhu 15 oC) 715-770 kg/m3.
2.2.7.4. Pertamax 95
Pertamax 95 merupakan jenis bahan bakar produksi pertamina
dengan angka oktan 95. Pertamax 95 berwarna merah tua. Bensin jenis
ini baik digunakan pada mesin dengan perbandingan kompresi 10,1 : 1
sampai 11,0 : 1 untuk menghindari detonasi (knocking). Bensin pertamax
95 memiliki kandungan maksimum Sulfur (S) 0,05 %, Oksigen (O) 2,72
%, Pewarna 0,13 gr/100 ℓ𝓁, Tekanan uap 45-69 kPa, Titik didih 205 oC,
dan Massa jenis (suhu 15 oC) 715-770 kg/m3.
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2.2.8. Angka Oktan
Angka oktan dari setiap jenis bahan bakar memiliki nilai yang
berbeda-beda. Angka oktan merupakan salah satu hal penting yang harus
dimiliki oleh bahan bakar bensin, karena berhubungan dengan ketahanan
terhadap penyalaan spontan. Dengan kata lain, bahwa angka oktan bahan
bakar merupakan ukuran kemampuan anti knock-nya. Skala 0-100 dibuat
dengan menetapkan harga nol (0) untuk n-heptana (bahan bakar yang
mudah mengalami knock) dan harga seratus (100) untuk iso-oktana (bahan
bakar yang tahan terhadap knock). Suatu bahan bakar dengan oktana 95
mempunyai unjuk kerja ekuivalen dengan suatu campuran 95 % volume isooktana dan 5 % volume n-heptana.
Secara umum bahan bakar yang memiliki angka oktan tinggi memang
baik untuk pembakaran tetapi apabila sesuai dengan perbandingan kompresi
yang dimiliki oleh suatu mesin tersebut. Suatu mesin kendaraan dirancang
sesuai

dengan

kebutuhannya,

karena

tidak

semua

mesin

cocok

menggunakan bahan bakar yang memiliki angka oktan tinggi. Unjuk kerja
dari suatu mesin tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan jika
menggunakan bahan bakar dengan angka oktan yang tinggi tetapi pada
mesin tersebut memiliki angka perbandingan kompresi yang rendah.
2.2.9. Parameter Performa Mesin dan Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor.
Menganalisa performa mesin berfungsi untuk mengetahui torsi,
daya, dan konsumsi bahan bakar dari mesin tersebut. (Nurdianto, 2015).
Beberapa parameter performa mesin dapat dilihat dari berbagai hal
diantaranya sebagai berikut:

	
  

25

2.2.9.1. Torsi
Pengukuran

dilakukan

dengan

menggunakan

alat

dynamometer, secara teori dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut
:
T=F.b
Keterangan :
T = Torsi [kgf.m]
F = Gaya [kgf]
b = Panjang lengan [m]
1 kgf.m = 9,807 N.m = 7,233 lbf.ft.
2.2.9.2. Daya
Daya poros dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dalam satuan PS :

Ne =

Ne =

!    .    !
!"

!"
!"!,!

!

  .    𝑇  . !"   [𝑃𝑆]
  [𝑃𝑆]

Keterangan :
Ne

= Daya poros [PS]

T

= Torsi [kg.m]

n

= Putaran mesin [rpm]

1 PS

= 0,9863 HP

1 PS

= 0,7355 kW
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2.2.9.3. Konsumsi Bahan Bakar
Secara sistematik konsumsi bahan bakar dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Kbb =

!
!

Keterangan :
Kbb

: Konsumsi bahan bakar [km/L]

s

: Jarak yang ditempuh [km]

v

: Volume Bahan Bakar yang digunakan [L]
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