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ABSTRACT  

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui unjuk kerja dan emisi gas buang 

pada campuran bahan bakar bensin dan campuran etanol yang dihasilkan oleh 

kendaraan supra x 125cc. Untuk mengetahui unjuk kerja dan emisi gas buang  maka 

dilakukan pengujian torsi dan daya dengan alat dynamometer dan emisi gas buang 

dengan analyzer, Penelitian dilakukan pada kondisi lima variasi putaran dengan 

putaran mesin 4000, 5000, 6000 dan 7000 rpm, serta bahan bakar yang digunakan 

bensin murni dan bensin  dengan etanol 10%, 20%, 30%, dan 40%. 

Dari hasil pengujian bahwa kenaikan torsi dan daya untuk bahan bakar campuran 

etanol lebih besar dari bensin murni, penggunaan bahan bakar yang optimal 

dari hasil  pengujian bahan bakar bensin dengan campuran etanol 10 % 

dan 20 % memiliki torsi dan daya yang lebih baik serta menghasilkan 

emesi gas buang yang dikeluar kandungan gas CO dan HC yang cukup 

rendah 

 

Kata kunci : Bahan Bakar, Nilai Oktan, Unjuk Kerja, Emisi Gas Buang  

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

         Telah diketahui bahwa bumi yang 

kita tempati mempunyai banyak sekali 

kandungan yang dapat bermanfaat bagi 

manusia maupun mahluk lain di alam ini 

semua itu diciptakan oleh Tuhan sebagi 

sumber kehidupan mahluk penghuni 

nya.Salah satu diantaranya adalah minyak 

bumi, Indonesia mempunyai kekayaan 

berupa minyak bumi yang sangat banyak 

dan termasuk penghasil minyak bumi yang 

terbesar, minyak bumi ini merupakan 

sumber energi dan mempunayi banyak 

kegunaanya yang  salah satunya adalah 

sebagai bahan bakar. 

           Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang pesat saat ini 

berdampak majunya peradaban manusia, 

salah satunya wujudnya adalah manusia 

lebih konsumtif akan kebutuhan barang 

dengan konsekwensi memperoleh kepuasan 

dan kemudahan akan barang tersebut sesuai   

azas manfaat. 

             Kendaraan bermotor dan mobil 

adalah salah satu wujud barang sebagai alat  

 transportasi darat yang dominan saat ini 

serta menjanjikan. Kemudahan bagi kita 

untuk menuju suatu tempat dalam waktu 

relatif singkat. Kendaraan bermotor dan 

mobil saat ini masih bergantung pada 

premium dan solar. Kebutuhan akan kedua 

hal tersebut semakin lama semakin 

meningkat, terbukti saat ini dengan adanya 

kelangkaan premium dan solar yang 

diakibatkan dengan adanya pasokan yang 

sudah standart namun dilapangan ternyata 

masih kurang. Namun dari hal tersebut 

cadangan minyak bumi yang terkandung 

juga semakin habis untuk dieksploitasi, 

supaya cadangan minyak bumi dapat 

digunakan untuk waktu yang cukup lama, 

maka kita harus menggunakan tersebut 

secara bijaksana, efektif dan effisien. 

   Sejalan dengan kebutuhan bahan bakar 

tersebut yang semakin besar dalam bidang  

transportasi, industri, dan rumah tangga. 

Maka hal tersebut akan muncul dampak-

dampak yang kurang baik terhadap 

lingkungan hidup. Sektor transportasi 

menimbulkan dampak yang paling besar, 

karena banyak mengkonsumsi bahan bakar 
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tersebut, walaupun bidang yang lain 

mempunyai dampak yang sama.Efek 

samping yang ditimbulkan berasal dari gas 

buang kendaraan bermotor dari hasil sisa 

pembakaran, dimana hampir 60 % dari 

pollutan yang dihasilkan terdiri dari 

Karbon Monoksida (Co) dan sekitar 15% 

terdiri dari Hidro Karbon(HC) dan sisanya 

adalah pollutan lain seperti Sox, NOx dan 

partikel lainnya. Zat-zat tersebut bahaya 

pada kesehatan manusia. 

        Banyak upaya yang sudah dilakukan 

oleh manusia dalam melakukan 

penghematan penggunaan bahan bakar 

minyak, menurunkan kadar polutan pada 

gas buang motor bahkan meningkatkan 

efisiensi pembakaran. salah satunya dengan 

penambahan etanol. Disamping etanol 

mengandung oksigen, penambahan etanol 

dapat meningkatkan energi pembakaran 

karena etanol termasuk hidrokarbon (H dan 

C) sehingga akan menambah struktur 

senyawa kimia gasoline,dengan begitu 

penambahan bioetanol dapat meningkatkan 

angka oktan bahan bakar/ gasoline. Dengan 

penambahan etanol dengan bensin 

diharapakan dapat mengurangi pemakaian 

bahan bakar bensin dan bisa menjadi bahan 

bakar alternatif tanpa harus ada campuran 

dengan bensin.  

        Secara teorotis,etanol 

memiliki angka oktan lebih tinggi berkisar 

117 RON, dan bila dibandingkan dengan 

bensin ( gasoline ) yang mempunyai RON 

hanya 88,dan diharapkan apabila bahan 

bakar bensin  dicampur dengan etanol 

emisi gas buang yang keluar dari kendaraan 

lebih baik dari penggunaan bahan bakar 

bensin, dan diharapkan unjuk kerja dari 

kendaraan yang menggunakan campuran 

etanol torsi dan daya yang dikeluarkan 

tidak menurun sehingga performan 

kendaraan dapat dipotimalkan. Maka dari 

itu untuk pembuktian perlu dilakukan 

pengujian dan penelitian dengan judul 

judul “PENGARUH CAMPURAN 

BAHAN BAKAR BENSIN DENGAN  

ETANOL TERHADAP EMISI GAS 

BUANG DAN UNJUK KERJA PADA 

KENDARAAN SUPRA X 125 CC ” 

 

 

1.2 Pembatasan masalah 

        untuk memperoleh gambaran 

mengenai pencampuran bensin dengan 

Etanol  sebagai bahan bakar pada 

kendaraan ada permasalahan yang harus di 

diuji pengenai emisi gas buang dari hasil 

dari pembakaran kendaraan . Oleh karena 

itu, akan dilakukan pengujian pengaruh 

campuran bensin dengan enatol. Maka dari 

itu permasalahan  ditemui dalam proses 

pengujian diantaranya yaitu: 

a. Seberapa besar pengaruh 

penggunaan bahan bakar bensin di 

campur etanol terhadap unjuk kerja 

dari kendaraan tersebut. 

b. Berapa persentasi Etanol yang 

optimal bisa dicampur dengan 

bahan bakar bensin sehingga 

menghasilkan emisi gas buang 

yang baik dibandingkan dengan 

bensin murni. 

1.3 Batasan Masalah 

         Untuk memperjelas dan memberikan 

arah dalam skripsi ini maka penulis 

memberikan batasan pada persentase 

Etanol yang dicampur dengan bensin 

sebagai bahan bakar uji coba. 

Adapun persentase Etanol yang dicampur 

dengan adalah sebagai berikut : 

a. Etanol 10%  Bensin 90 % 

b. Etano 20%  Bensin 80 % 

c. Etanol 30%  Bensin 80 % 

d. Etanol 40%  Bensin 60 % 

e. Motor yang digunakan untuk 

penelitian adalah motor Honda 

supra X 125 tahun 2010. 

f. Ethanol yang digunakan adalah 

Ethanol dengan konsentrasi 96%. 

g. Bensin yang digunakan adalah 

bensin premium yang dijual 

dipasaran. 

h. Putaran mesin yang digunakan 

adalah pada saat pengujian, 4000 

Rpm, 5000 Rpm, 6000 Rpm,dan 

7000 Rpm. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

         Melihat permasalahan di atas dan  

dari pengujian bahan bakar bensin 

dicampur dengan etanol ada pun tujuan dari 

pengujian etanol di campur bensin adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui persentase yang 

tetap sehingga menghasilkan gas 

buang yang sempurna. 

b. Untuk mengetahui unjuk kerja dari 

sepeda motor yang menggunakan 

campuran etanol dengan bensin. 

c. Untum mengetahui nilai Co, Co2, 

Hc,O2, α pada setiap campuran 

etanol. 

d. Memberiakn info kepada pengguna 

kendaraan cara menaikan nilai 

oktan dengan mencampur etanol 

dengan bensin 

e. Memamfaatkan energi terbarukan 

sebagai energi alternatif 

 

1.5.   Metode penulisan      

Dalam penulisan tugas akhir ini 

penulis menggunakan dua metode yaitu: 

1. Metode literatur 

Penulis mengambil 

beberapa dasar teori dari berbagai 

buku dan jurnal penelitian 

sebelumnya yang bisa di 

pertanggung jawabkan, dasar teori 

ini akan digunakan untuk 

membahas permasalahan yang 

sudah disebutkan di atas. 

2. Metode observasi 

Dalam hal ini penulis 

melakukan pengamatan dan 

pengujian lansung uji coba 

campuran etanol dengan bensin 

dan unjuk kerja kendaraan 

 

bakar sering juga disebut  sebagai pesawat 

kalor dengan pembakaran dalam. Motor 

bakar merupakan mesin penggerak mula 

yang mengubah energi termal dari hasil 

pembakaran bahan bakar dalam silinder 

menjadi energi mekanik yang berupa gerak 

putar dari poros outputnya. Energi termal 

yang dihasilkan dari proses pembakaran 

bahan bakar dan udara yang berlangsung 

didalam ruang bakar tersebut menyebabkan 

naiknya energi potensial (tekanan) dari 

udara yang berada didalam ruang bakar 

yang selanjutnya menjadi energi mekanik 

pada torak yang bergerak translasi, poros 

engkol yang bergerak rotasi dengan 

perantara batang engkol. Daya yang 

dibangkitkan oleh engine ditentukan oleh 

pembakaran bahan bakar dan udara dalam 

silinder, serta tekanan udara dan bahan 

bakar yang berbeda     – beda tergantung 

dari kondisi tempat dimana engine tersebut 

bekerja serta kondisi bahan bakarnya yang 

dapat mempengaruhi konsumsi bahan 

bakar dan udara yang masuk kedalam 

silinder  

Pada motor bakar torak, energi dari 

gas hasil pembakaran bahan bakar didalam 

silinder mendorong piston bergerak 

translasi didalam silinder, gerak translasi 

dari piston itu juga diteruskan oleh batang 

penggerak keporos engkol menjadi gerak 

rotasi. 

Adapun komponen utama daripada 

motor bakar adalah : cylinder, piston, 

connectingroad, crankshaft, crankcase. 

Sedangkan secara lebih lengkap komponen 

daripada motor bakar dapat dilihat dalam 

gambar dibawah ini :  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Motor Bakar 

        Secara umum pengertian motor bakar 

diartikan sebagai pesawat yang dapat 

mengubah suatu bentuk energi termal 

menjadi energi mekanik. Motor bakar dapat 

pula diartikan sebagai pesawat dimana 

energi untuk kerja mekaniknya diperoleh 

dengan pembakaran bahan bakar didalam 

pesawat itu sendiri. Oleh karena itu motor  

. 

 
Gambar 2. 1. Komponen Motor Bakar 
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2.2 Klasifikasi Motor Bakar   
Pada dasarnya motor bakar dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa hal, 

yaitu : 

1. Berdasarkan langkah kerja, meliputi : 

a. Motor bakar 4 langkah 

Adalah motor bakar yang 

menyelesaikan 1 siklus dalam 4 

langkah torak atau 2 kali putaran 

poros engkol. Jadi dalam 4 langkah 

itu telah mengadakan proses isap, 

kompresi, kerja, dan pembuangan. 

b. Motor bakar 2 langkah 

Untuk motor 2 langkah hampir sama 

dengan siklus 4 langkah, 

perbedaannya motor 2 langkah 

menyelesaikan siklus dalam 2 

langkah torak atau 1 kali putaran 

poros engkol dan pada proses 

pembilasan. Proses penbilasan 

adalah proses pembuangan dan 

pemasukan bahan bakar kedalam 

lubang silinder secara bergantian.  

2. Berdasarkan tempat pembakaran, 

meliputi : 

a. Mesin pembakaran luar ( Eksternal 

Combustion Engine )  

Pada mesin pembakaran luar, proses 

penbakaran terjadi diluar mesin. 

Energi termal dan gas hasil 

pembakaran dipindahkan ke fluida 

kerja mesin melalui beberapa 

dinding pemisah. Contohnya mesin 

uap.  

b. Mesin pembakaran dalam ( Internal 

Combustion Engine ) 

Pada mesin pembakaran dalam, energi 

termal yang diperlukan diperoleh 

dari proses pembakaran bahan bakar 

yang terjadi di dalam mesin kalor itu 

sendiri. Gas hasil pembakaran ini 

langsung berfungsi sebagai fluida 

pada mesin kalor tersebut. 

Comtohnya adalah motor bakar 

torak. 

 

2.  Berdasarkan system penyalaan, 

meliputi : 

a. Motor Bensin 

Disebut juga Spark Ignition 

Engine yaitu motor bakar  

sebabnya motor bensin banyak dipakai 

pada bidang otomotif. 

dimana penyalaan campuran bahan bakar 

dan udara dalam ruang bakar dilakukan 

dengan loncatan bunga api listrik 

diantara kedua elektroda busi. 

b. Motor Diesel 

Disebut juga Compression Ignition 

Engine yaitu motor bakar dimana 

penyalaan campuran bahan bakar dan 

udara dalam ruang bakar dilakukan 

dengan udara panas (bertemperatur dan 

bertekanan tinggi) yang telah 

dikompresikan dalam ruang bakar. 

3.  Berdasarkan siklus kerja, meliputi : 

b. Siklus Otto 

Yaitu suatu motor bakar dimana proses 

pembakaran bahan bakarnya berlangsung 

pada volume konstan. 

c. Siklus Diesel 

Yaitu suatu motor bakar dimana proses 

pembakaran bahan bakarnya berlangsung 

pada tekanan konstan, serta proses 

pembuangan kalor berlangsung pada 

volume konstan.  

d. Siklus Gabungan 

Pemasukan kalor pada sutau siklus 

dilakukan, baik pada volume konstan 

maupun pada tekanan konstan.  

 

2.3 Gambaran Umum Motor Bensin 

Motor bensin yang menggerakkan 

mobil penumpang, truk, sepeda motor, dan 

jenis kendaraan lain saat ini. Motor bensin 

merupakan perkembangan dari teknologi 

motor bakar dimana pada motor ini 

dilengkapi dengan busi dan karburator. 

Busi menghasilkan loncatan bunga api 

listrik yang menyalakan campuran udara 

dan bahan bakar. Karena itu motor bensin 

sering disebut juga  dengan istilah Spark 

Ignation Engine. 

Bahan bakar bensin dan udara 

biasanya dimasukkan bersama-sama 

kedalam silinder, dengan menggunakan 

karburator, bensin yang dikabutkan 

bercampur dengan udara sehingga 

merupakan kabut campuran yang sangat 

halus masuk kedalam silinder dan 

pembakaran dilakukan oleh busi. 

Motor bensin termasuk motor yang 

menggunakan bahan bakar ringan,   karena 

bensin cepat menguap. Maka motor bensin 

dapat lebih mudah dinyalakan atau 

dijalankan dalam keadaan dingin, itulah  
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2.4 Prinsip Kerja Motor Bensin 4 

Langkah 

   Proses pembakaran didalam motor 

bakar torak terjadi secara periodik, 

sebelum terjadi proses pembakaran 

berikutnya. Adapun prinsip kerja tersebut 

terdiri dari 4 langkah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Langkah Isap 

Pada langkah ini torak bergerak 

dari TMA menuju TMB dan 

pada saat yang besamaan katup 

isap membuka sedangkan katup 

buang menutup. Setelah proses 

pengisapan campuran udara dan 

bensin berakhir yang mana posisi 

torak berada di bawah, katup isap 

menutup dan ter perangkaplah 

udara itu didalam silinder. 

2. Langkah Kompresi 

Torak bergerak dari TMB 

menuju TMA , pada saat langkah 

ini kedua katupnya menutup 

rapat. Pada saat ini campuran 

udara dan bensin dikompresikan 

sehingga tekanan dan 

temperaturnya meningkat. 

Sebelum torak mencapai TMA 

pada akhir langkah busi menyala 

dan campuran udara dan bensin 

tersebut terbakar. 

3. Langkah Kerja 

Pada langkah ini torak bergerak 

dari TMA menuju TMB, katup 

isap dan katup buang tertutup, 

maka akan terjadi pembakaran 

sempurna dengan temperatur 

suhu dan tekanan meningkat, 

setelah mencapai titik mati atas 

torak akan terdorong oleh gas 

bertekanan sangat tinggi dari 

hasil pembakaran yang berupa 

tenaga yang akan diteruskan ke 

poros.  

4. Langkah Buang 

Pada langkah ini torak bergerak 

dari TMB menuju TMA 

sementara katup buang terbuka 

dan katup isap tertutup. Gerakan 

torak ini dalam rangka sisa gas 

pembakaran dari dalam silinder 

melalui katup pembuangan. 
dari proses pembakaran di dalam silinder motor 

Dibawah ini diperlihatkan skema gerakan 

torak dan katup motor bensin empat 

langkah ; 

Keterangan : KI = Katup Isap 

 TMA = Titik Mati Atas 

   KB = Katup 

Buang  TMB = Titik Mati Bawah 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2.  Skema Gerakan Torak dan 

Katup Motor 4-Langkah 

2.4 Siklus Ideal 

        Proses termodinamika dan kimia yang 

terjadi didalam motor bakar torak amat 

kompleks untuh dianalisis menurut teori. 

Untuk memudahkan analisis tersebut kita 

perlu membayangkan suatu keadaan yang 

ideal. Makin ideal suatu keadaan makin 

mudah dianalisis, akan tetapi dengan 

sendirinya makin jauh menyimpang dari 

keadaan sebenarnya. Pada umumnya untuk 

menganalisis motor bakar dipergunakan 

siklus udara sebagai siklus yang ideal. 

Siklus udara menggunakan beberapa 

keadaan yang sama dengan siklus 

sebenarnya, misalnya mengenai : 

2. Urutan proses, 

3. Perbandingan kompresi, 

4. Pemilihan temperatur dan tekanan 

pada suatu keadaan, dan 

5. Penambahan kalor yang sama per 

satuan berat udara. 

 Pada mesin yang ideal proses penbakaran 

yang dapat menghasilkan gas bertekanan 

dan temperatur tinggi itu dimisalkan 

sebagai proses pemasukan panas ke dalam 

fluida kerja di dalam silinder. 

 

2.5 Siklus Udara Volume-Konstan ( Siklus 

Otto ) 
  Siklus ini digambarkan dengan grafik P 

vs v seperti gambar dibawah. Siklus otto 

biasanya diambil sebagai siklus ideal bagi 

motor bakar yang menggunakan busi yang 

biasa disebut motor otto atau motor bensin. 

Panas (kalor) yang dimaksudkan dianggap 

ekivalen dengan jumlah kalor yang diperoleh  

pada Gambar 5 beberapa macam pengapian. 

Makin banyak bagian campuran yang terbakar, 
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bakar. Proses pemasukan kalor tersebut terjadi 

pada volume konstan, yaitu pada waktu torak 

berada di TMA. Sifat ideal yang dipergunakan 

serta keterangan mengenai proses siklusnya 

adalah sebagai berikut : 

a. fluida kerja dianggap sebagai gas ideal 

dengan kalor spesifik yang konstan. 

b. Langkah isap ( 0-1 ) merupakan proses 

tekanan- konstan. 

c. Langkah kompresi ( 1-2 ) ialah proses 

isentropik, 

d. Proses pembakaran volume-konstan (2-3 

) dianggap sebagai proses pemasukan 

kalor pada volume-konstan, 

e. Lamgakah kerja (3-4 ) ialah proses 

isentropik, 

f. Proses penbuangan ( 4-1 ) dianggap 

sebagai proses pengeluaran kalor pada 

volume-konstan, 

g. Langakah buang (1-0) ialah proses 

tekanan-konstan, 

h. Siklus dianggap "tertutup", artinya siklus 

ini berlangsung dengan fluida kerja yang 

sama, atau gas yang berada didalam 

silinder pada titik 1 dapat dikeluarkan 

dari dalam silinder pada waktu langkah 

buang, tetapi pada langkah isap 

berikutnya akan masuk sejumlah fluida 

kerja yang sama. 

 Adapun gambar diagram P vs dari siklus 

volume konstan adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2.3. Diagram P vs Dari Siklus Volume Konstan 

2.6 Proses Pembakaran 
Campuran bahan bakar dan udara di dalam 

silinder motor bensin harus sesuai dengan 

syarat busi, yaitu jangan sampai terbakar sendiri 

ketika busi mengeluarkan bunga api listrik yaitu 

pada saat beberapa derajat sebelum torak 

mencapai TMA, seperti terlihat dalam Gambar 

4. Campuran bahan bakar dan udara disekitar 

itulah yang mula-mula terbakar, kemudian 

nyala api merambat kesegala arah dengan 

kecepatan tinggi yang menyalakan bahan bakar 

yang dilaluinya sehingga tekanan gas didalam 

silinder bertambah tiuggi, sesuai dengan jumlah 

bahan bakar yang terbakar. Seperti ditunjukkan.  

disimpan lama, sehingga bensin dapat 

digunakan sebagai bahan bakar untuk motor 

makin banyak panas yang terbentuk, tekanan 

dan suhu juga naik. Kenaikan suhu dari bagian 

campuran yang belum dicapai oleh nyala atau 

percikan api, pada suatu saat dapat mencapai  

keadaan kritis sehingga dapat terbakar sendiri 

 

2.6 Bahan Bakar 
Salah satu yang diperlukan agar motor 

dapat bekerja adalah bahan bakar. Bahan bakar 

adalah merupakan suatu material (bahan) yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan energi. 

Dalam hubungan dengan motor bakar yang 

umum, terutama yang sering dipakai pada 

peralatan transportasi kita kenal ada 3 macam : 

a.   Bahan bakar bensin ( untuk motor otto ) 

b. Bahan bakar solar ( untuk motor diesel ) 

c. Bahan bakar bensol ( untuk bahan bakar 

pesawat terbang 

 

2.7 Bahan Bakar Bensin 

Bensin merupakan bahan bakar hasil dari 

penyulingan minyak bumi. Bensin berasal dari 

kata Benzena dengan rumus empirisnya (C6H6), 

yang diperoleh dari pemurnian Neptha juga 

merupakan bagian dari minyak bumi mentah 

yang berupa hidrokarbon, setelah dimurnikan 

bensin yang dijual ditambah beberapa zat  

tambahan untuk memperbaiki sifat-sifatnya 

agar tidak menggumpal bila disimpan lama, 

sehingga bensin dapat digunakan sebagai bahan 

bakar untuk motor bakar. Adapun sifat-sifat 

bensin adalah sebagai berikut : 
g. Mudah menguap pada suhu 40 o C 

sebanyak 30 %-60 % dan pada suhu 

100 o C sebanyak 80%-90% 

h. Tidak berwarna, tembus pandang dan 

berbau 

i. Mempunyai titik nyala rendah ( 

antara -100 sampai 150 ) 

j. Berat jenis antara 0,60-0,78 

k. Dapat melarutkan oli dan karet 

l. Nilai kalori antara 9.500-10500 

k.kal/kg 

m. Sedikit meninggalkan karbon setelah 

dibakar 

 

2.8 Bahan Bakar Bensin 

Bensin merupakan bahan bakar hasil 

dari penyulingan minyak bumi. Bensin berasal 

dari kata Benzena dengan rumus empirisnya 

(C6H6), yang diperoleh dari pemurnian Neptha 

juga merupakan bagian dari minyak bumi 

mentah yang berupa hidrokarbon, setelah 

dimurnikan bensin yang dijual ditambah 

beberapa zat  tambahan untuk memperbaiki 

sifat-sifatnya agar tidak menggumpal bila  
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bakar. Adapun sifat-sifat bensin adalah sebagai 

berikut : 

a. Mudah menguap pada suhu 40 o C 

sebanyak 30 %-60 % dan pada suhu 

100 o C sebanyak 80%-90% 

b. Tidak berwarna, tembus pandang dan 

berbau 

c. Mempunyai titik nyala rendah ( 

antara -100 sampai 150 ) 

d. Berat jenis antara 0,60-0,78 

e. Dapat melarutkan oli dan karet 

f. Nilai kalori antara 9.500-10500 

k.kal/kg 

 
2.9 Bahan Bakar Alternatif Bioethanol 

         Nama lain dari Etanol adalah Ethil 

Alkhohol atau alkhohol gandum.  Mempunyai 

ketahanan terhadap dentuman yang cukup 

tinggi memungkinkan kompresi yang tinggi, 

sehingga nilai pembakaran yang lebih rendah 

dari pada bensin dapat diimbangi. Berat 

jenisnya 0,8 g/ml, berat molekulnya 46, nilai 

kalornya rendah 26,9MJ/Kg, viskositasnya 109, 

temperatur nyalanya 420o C, sifat menguapnya 

lebih rendah yang memungkinkan konsumsinya 

lebih irit dari bensin, bilangan oktannya 117 

dan bilangan setananya 8. Pembakaran etanol 

adalah sebagai berikut : 

114

1000
 C2H5OH + 16,32(O2 + 3,76N2) 

→ 7,37CO2 + 0,65CO + 4,13 O2 + 61,38 

N2 + 9H2O 

Proses pencampuran etanol dengan 

bensin pada kondisi tertentu bensin agak sulit 

bercampur dengan etanol karena molekul etanol 

yang bersifat polar akan sulit tercampur  secara 

merata dengan bensin yang bersifat non polar 

terutama dalam kondisi cair. Etanol juga 

cenderung menyerap air yang juga bersifat 

polar. 

Etanol memiliki angka oktan yang 

lebih tinggi (117) daripada bensin (88) maka 

perbandingan kompresi yang bisa dipakai juga 

lebih tinggi, dan efisiensi thermal teoritisnya 

akan lebih tinggi, sehingga secara teoritis 

pencampuran etanol dengan bensin akan 

meningkatkan efisiensi mesin. Dari sifat 

fisisnya etanol dapat terbakar lebih sempurna, 

sehingga gas buang lebih ramah lingkungan. 

Angka oktan merupakan ukuran kecenderungan 

gasoline untuk mengalami pembakaran tidak 

normal yang timbul sebagai ketukan mesin 

 

2.9 Torsi Dan Daya 

Torsi dan daya dari motor bakar 

diperoleh dari hasil pengkoversian energi 

termal ( panas ) hasil pembakaran menjadi 

energi mekanik. Torsi didefinisikan sebagai 

besarnya momen putar yang terjadi pada poros 

output mesin akibat adanya pembebanan 

dengan sejumlah massa ( kg),  

 Daya  yang didapat oleh motor dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu;  

- Daya indikator merupakan daya motor 

secara teoritis, yang belum 

dipengaruhi oleh gesekan mekanik 

yang terjadi di dalam mesin.  

- Daya efektif ialah yang berguna 

sebagai penggerak atau daya poros.  

 

Maka besar torsi dapat diperoleh 

dengan persamaan :  

mxgxlT   (Nm).......Hand Out Lab. 

Konversi Energi 

dimana: T = Torsi  

 g = Percepatan gravitasi (9.81 m/s2) 

 l = Panjang lengan pada dinamometer 

(m) 

    m = Massa yang terukur pada dinamometer 

(kg)   

sedangkan daya  didefinisikan sebagai 

besarnya tenaga yang dihasilkan motor tiap satu 

satuan waktu.  Daya yang dihitung di sini 

adalah jumlah tenaga yang dibutuhkan mesin 

akibat adanya pembebanan pada poros output 

mesin (pada lengan prony brake), pada 

kecepatan putar poros tertentu (rpm). 

60000

2 xnxT
P


  (KW) …………....Hand Out 

Lab. Konversi Energi 

dimana: P = Daya (KW) 

 n = Putaran mesin / dinamometer(rpm) 

 

2.11 Gas Buang 

  Akhir-akhir ini gas buang dari motor bensin 

sangat menarik perhatian karena ia dapat 

mengotori udara. Lebih-lebih gas buang dari 

motor bensin sangat menganggu kesehatan. Gas 

buang dapat didefinisikan sebagai zat atau 

unsur dari pembakaran didalam ruang bakar 

yang dilepas ke udara yang ditimbulkan oleh 

kendaraan bermotor. Pembakaran yang tidak 

sempurna pada ruang bakar akan menyebabkan 

emisi yang dihasilkan bersifat pollutan, seperti 

hidrokarbon (HC) dan Karbon Monoksida 

(CO), NOx (Nitro Oksida), Pb (timbale), SOx 

(Sulfur Oksida), dan CO2 (Karbon Dioksida). 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Pengujian Unjuk Kerja Motor 

  
3.2. Variabel Penelitian 

 Dalam  penelitian dan pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara 

pemakaian bensin murni dengan bensin yang 

ditambahkan etanol pada sepeda motor Supra 

x 125 sebagai bahan bakarnya sehingga unjuk 

kerja motor dapat dibedakan,serta emisi gas 

buang yang dihasilkan dari proses 

pembakaran dengan menggunakan bensin 

murni dan bensin bercampur etanol yang 

variasi persentase campuranya sudah 

ditentuakan. Maka dari itu diperlukan 

variabel-variabel yang diambil untuk 

pembahasan guna mengetahui bagaimana 

efek penambahan etanol pada bensin terhadap 

unjuk kerja dan hasil gas buang yang terjadi 

dari pemakaian bahan bakar bensin dan 

dengan campuran etanol. Adapun variabel-

variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Putaran Mesin 

 Pada penelitian ini putaran mesin 

yang digunakan adalah keadaan 

stasioner 4000 rpm, 5000 rpm, 6000 

rpm, 7000 rpm  posisi kendaraan 

tanpa beban. 

b. Campuran Antara Bensin Murni 

Dengan Etanol 

 Persentase campuran etanol yang 

dicampurkan kedalam bensin adalah 

10%, 20%, 30%, dan 40%. Pola 

pencampuran dari 100% bahan 

bakar yang digunakan dikurangi % 

campuran yang ditambahkan.  

c. Kadar Gas Buang. 

 Kadar gas buang yang diukur adalah 

: gas CO, gas HC, gas CO2, gas O2. 

 

3.3.  Persiapan Pengujian 

 Sebelum melakukan pengujian, terlebih 

dahulu dilakukan beberapa persiapan agar data 

yang didapatkan dari hasil pengujian  

 

merupakan data yang kongkrit. Persiapan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan sepeda motor yang 

digunakan untuk pengujian dan peralatan-

peralatan yang mendukung untuk 

pengujian. 

b. Melakukan pemeriksaan dan menyeting 

ulang motor agar dengan setingan standar 

serta memastikan kondisi motor benar – 

benar pada kondisi prima, agar 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

perhitungan yang dilakukan minimal 

mendekati atau mempunyai karakter yang 

sama. 

c. Mempersiapkan campuran bahan bakar 

yang akan digunakan sebagai bahan 

pengujian.Bahan bakar yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

bensin murni yang dicampur dengan variasi 

persentase etanol per satuan volume. Cara 

pencampuran : penentuan volume total 

bahan bakar yang akan digunakan sebagai 

bahan uji. Mengukur bensin dan ethanol 

sesuai dengan variasi campuran bahan 

bakar yang digunakan dalam pengujian, 

misal volume total bahan bakar yang diuji 

100 cc dengan kadar campuran etanol 10% 

maka volume bensin 90 cc + ethanol 10 cc 

= volume total 100 cc. 

d. Memasang Alat Emisi Gas Buang (pada uji 

emisi) 

Pemasangan dilakukan dengan cara 

memasukkan selang analyzer emisi gas 

buang pada knalpot kendaraan sepeda 

motor kemudian menghidupkan alat emisi 

gas buang. 

e. Mengganti aliran bahan bakar dari tanki 

diganti dengan tempat air aki bekas yang di 

beri selang. 

f. Mempersiapkan alat tulis untuk mencatat 

hasil pengujian. 

 
3.4. Prosedur Pengujian 

 Setelah semua tahap persiapan pengujian 

telah terpenuhi, maka dimulai pengujian dan 

penelitian dengan langkah sebagai berikut : 

a. Prosedur pengujian torsi dan daya.  

1. Menyiapkan sepeda motor Honda Supra X 

125.  

2. Melepas cover body bagian main pipe 

cover 

3. Menaikkan sepeda motor di atas dynotest, 

dan mengatur stoper roda depan.  

4. Mengikat sepeda motor pada dynotest 

dengan menggunakan tie down.  

12. putaran mesin 7000 rpm dengan interval 

pengujian 1000 rpm dengan langkah seperti 
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5. Memasang kabel sensor putaran mesin 

pada input koil pengapian 

6. Mengisi bahan bakar 

7. Menyalakan engine 

8. Memasukkan transmisi pada gigi 1 

kemudian di gas, dilanjutkan gigi 2, dan 

terakhir sampai gigi 3.  

9. Memutar grip gas /throtle valve sampai 

putaran mesin maksimum, kemudian 

menutup grip gas sampai putaran mesin 

turun pada 4000 rpm.  

10. Memutar kembali grip gas sampai putaran 

mesin maksimum, kemudian menutup grip 

gas kembali sampai putaran mesin 4000 

rpm. Mengulangi langkah tersebut sampai 

beberapa kali untuk mendapatkan 

beberapa data hasil pengukuran torsi dan 

daya pada dinamometer.  

11. Mencetak hasil pengujian berupa grafik 

torsi dan daya.  

12. Mematikan engine 

13. Menguras bahan bakar sampai habis 

termasuk bahan bakar yang tersisa di 

dalam karburator.  

14. Mengulangi langkah 6 sampai dengan 

langkah 13 dengan jenis bahan  bakar 

yang berbeda.  

15. Setelah pengujian, melakukan pelepasan 

tali pengikat (tie down) dan melepas kabel 

sensor putaran mesin kemudian 

menurunkan sepeda motor dari atas 

dynotest. 

16. Memasang kembali main pipe cover pada 

sepeda motor.  

 

b.  Prosedur pengujian emisi 

1. Menyiapkan sepeda motor Honda Supra X 

125.  

2. Mengisi bahan bakar 

3. Menghidupkan engine 

4. Mengatur putaran mesin pada 4000 rpm. 

5. Menghidupkan exhaust gas analizer.  

6. Menunggu sampai display pada alat tersebut 

menampilkan “GAS READY”.  

7. Setelah kondisi tersebut tercapai, 

memasukkan pipa input exhaust gas 

analyzer ke dalam pipa knalpot. 

8. Menekan tombol “MEAS” pada exhaustgas 

analyzer dan akan muncul angka pada 

display. Tunggu beberapa saat sampai angka 

yang ditunjukkan pada display stabil. 

9. Mencatat data-data yang ditunjukkan oleh 

display exhaust gas analyzer.  

10. Menekan tombol “STANDBY” pada 

exhaust gas analyzer apabila pengambilan 

data sudah selesai.  

11. Melakukan pengujian selanjutnya sampai  

pada langkah (4) sampai (10).  

13. Mematikan engine.  

14. Menguras bahan bakar sampai habis 

termasuk bahan bakar yang tersisa di 

dalam karburator.  

15. Mengulangi pengujian tersebut dengan 

langkah (2) sampai dengan langkah 

(13) dengan bahan bakar yang 

berbeda.  

 

3.5 Metode Pengambilan Data 

       Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian dan 

pengujian ini yaitu metode eksperimen yang 

diambil data berupa unjuk kerja dan emisi gas 

buang yang dihasilkan kendaraan dari 

campuran etanol dengan bensin yang persentase 

tingkatan sudah ditentukan. Setelah melakukan 

pencampuran etanol dengan bensin dilakukan 

penelitian dan pengujian unjuk kerja dan emisi 

gas buangnya.  
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.1. Hasil Pengujian Torsi Dan Daya Kadar 

bensin 100% 

Tabel dan grafik  dibawah menunjukkan hasil 

pengujian torsi dan daya prosentase kadar 

bensin 100 % sebagai berikut; 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Torsi Dan Daya 

No 

Putaran 

Mesin ( 

Rpm) 

Persentase Kadar 

Etanol Dalam Bensin 

( 0 %) 

    
Torsi 

(Nm) 

Daya 

(HP) 

1 4000 8.26 4.9 

2 5000 10.7 7.5 

3 6000 10.5 8.9 

4 7000 9.62 9.5 

 
 

 

Grafik 4.1. Daya Dan Torsi Terhadap 

putaran 
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  Berdasarkan tabel 4.7 dan grafik 4.1 

dengan bahan bakar bensin tanpa tambahan 

etanol yang memiliki nilai oktan sebesar 88 

Ron dapat terlihat bahwa pada saat pengujian,  

putaran engine sebesar 4000 rpm torsi yang 

dihasilkan adalah 8,26 Nm, dan ketika putaran 

engine dinaikan menjadi 5.358 rpm maka torsi  

menjadi 10,75 Nm dan merupakan torsi 

maksimal. Hal ini dikarena adanya peningkatan 

campuran bahan bakar yang ideal ke dalam 

silinder. setelah itu torsi mulai menurun 

bersamaan dengan naiknya putaran mesin. 

  Sedangkan daya motor dipengaruhi 

oleh nilai torsi dan putarannya. Penurunan daya 

yang lebih lambat dari penurunan torsinya 

disebabkan daya mengalami kenaikan 

bersamaan dengan naiknya putaran mesin 

hingga mencapai daya maksimal, meskipun 

torsi sudah menurun, daya masih naik sebelum 

akhirnya turun mengikuti torsi.  

  Daya maksimal terjadi pada putaran 6.780 

Rpm yang menghasilkan daya sebesar 9,5 Hp. 

Setelah daya maksimal tercapai, maka daya 

berikutnya mengalami penurunan mengikuti 

turunnya nilai torsi bersamaan dengan naiknya 

putaran mesin. Pada putaran selanjutnya adalah 

terjadi putaran kritis,yang dimaksud dengan 

putaran kritis disini adalah putaran yang hanya 

menghasilkan rpm tinggi tetapi tidak selaras 

dengan kenaikan daya ( penurunan daya ). 

Penyebab terjadi penurunan daya adalah 

dikerenakan ketidak seimbangan perbandingan 

udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang 

bakar dan sistem pembilasannya tidak sesusai 

dengan kecepatan piston yang tinggi dan tidak 

diimbangi oleh lamanya katup terbuka, 

sehingga terjadi penurunan tekanan 

pembakaran bensin didalam silinder sehingga 

dayanya menurun. 

                        
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Torsi  Dan Daya  

kadar Etanol 10 % 

N

o 
Putaran 

Mesin ( 

Rpm ) 

Persentase Kadar Etanol 
Dalam Bensin 10 % 

    Torsi (Nm) Daya (HP) 

1 4000 9.27 5.5 

2 5000 10.42 7.4 

3 6000 10.3 8.7 

4 7000 9.48 9.4 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Torsi  Dan Daya 

 

Grafik 4.2. Daya Dan Torsi Terhadap 

putaran 

  

 Berdasarkan tabel 4.8 dan grafik 4.2 

dengan bahan bakar bensin yang dicampur 

dengan etanol 10 % maka memiliki nilai oktan 

dari hasil perhitungan sebesar 90,9 Ron. Pada 

putaran 4.000 Rpm menghasilkan torsi sebesar 

9,27 Nm sedangkan torsi bensin murni pada 

putaran 4.000 hanya sebesar 8,26 Nm berarti 

mengalami kenaikan sebesar 12,23 %. 

Sedangkan untuk mencapai torsi maksimal 

sebesar 10,79 Nm terjadi  pada putaran 5.289 

Rpm. Hal ini karena adanya peningkatan nilai 

oktan dan campuran bahan bakar yang ideal ke 

dalam silinder yang terbukti torsi awal cukup 

tinggi dan meningkat sebesar 12,23 %. setelah 

itu torsi mulai menurun bersamaan dengan 

naiknya putaran mesin. 

 Pada putaran 4.000 Rpm daya yang 

dihasilkan sebesar 5,5 hp naik dibandingakan 

dengan daya pada bensin murni hanya 

menghasil daya sebesar 4,9 hp, mengalami 

kenaikan sebesar 12, 24 %.  Daya maksimal 

terjadi pada putaran 6.714 Rpm yang 

menghasilkan daya sebesar 9,5 Hp. Kenaikan 

daya rata- rata pada  campuran bahan bakar E 

10 % sebesar 1,90 % terhadap bahan bakar 

bensin murni. Penyebab dari keniakan daya ini 

adalah adanya perbaikan nilai oktan akibat dari 

penambahan etanol sebesar 10 %. 
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kadar Etanol 20 % 

N

o 

Putaran 

Mesin ( 

Rpm ) 

Persentase Kadar 
Etanol Dalam Bensin 

20 % 

  
  

Torsi 

(Nm) 

Daya 

(HP) 

1 4000 9.26 5.6 

2 5000 10.29 7.2 

3 6000 10.15 8.6 

4 7000 9.44 9.3 

 

 
Grafik 4.3. Daya Dan Torsi Terhadap 

putaran 

 
  Berdasarkan tabel 4.9 dan grafik 4.3 

dengan bahan bakar bensin yang dicampur 

dengan etanol 20 % maka memiliki nilai oktan 

dari hasil perhitungan sebesar 93,8 Ron. Pada 

putaran 4.000 Rpm menghasilkan torsi sebesar 

9,26 Nm sedangkan torsi bensin murni pada 

putaran 4.000 hanya sebesar 8,26 Nm berarti 

mengalami kenaikan sebesar 12,11 %. 

Sedangkan untuk mencapai torsi maksimal 

sebesar 10,80 Nm terjadi  pada putaran 5.217 

Rpm. Hal ini dikarena adanya peningkatan 

nilai oktan dan campuran bahan bakar yang 

ideal ke dalam silinder yang terbukti torsi awal 

cukup tinggi dan meningkat sebesar 12,11 %. 

setelah itu torsi mulai menurun bersamaan 

dengan naiknya putaran mesin. 

 Pada putaran 4.000 Rpm daya yang 

dihasilkan sebesar 5,6 hp naik dibandingakan 

dengan daya pada bensin murni hanya 

menghasil daya sebesar 4,9 hp, mengalami 

kenaikan sebesar 14,29  %.  Daya maksimal 

terjadi pada putaran 6.923 Rpm yang 

menghasilkan daya sebesar 9,5 Hp. Kenaikan  

Pada putaran 4.000 Rpm daya 

yang dihasilkan sebesar 5,7 hp naik 

dibandingakan dengan daya pada 

bensin murni hanya menghasil daya 

       daya rata- rata pada  campuran bahan bakar 

E 10 % sebesar 1,20 % terhadap bahan bakar 

bensin murni. Penyebab dari kenaikan daya ini 

adalah adanya perbaikan nilai oktan akibat dari 

penambahan etanol sebesar 20 %. 

 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Torsi  Dan Daya 

kadar Etanol 30 % 

N

o 

Putaran 

Mesin ( 

Rpm) 

Persentase Kadar Etanol 
Dalam Bensin 30 % 

    Torsi (Nm) Daya (HP) 

1 4000 9.99 5.7 

2 5000 10.47 7.4 

3 6000 10.34 8.8 

4 7000 9.37 9.3 

 

 
Grafik 4.4. Daya Dan Torsi Terhadap putaran 

  

Berdasarkan tabel 4.10 dan grafik 

4.4 dengan bahan bakar bensin yang 

dicampur dengan etanol 30 % maka 

memiliki nilai oktan dari hasil 

perhitungan sebesar 96,7 Ron. Pada 

putaran 4.000 Rpm menghasilkan torsi 

sebesar 9,99 Nm sedangkan torsi bensin 

murni pada putaran 4.000 hanya sebesar 

8,26 Nm berarti mengalami kenaikan 

sebesar 20,94 %. Sedangkan untuk 

mencapai torsi maksimal sebesar 10,67 

Nm terjadi  pada putaran 5.305 Rpm. 

Hal ini dikarena adanya peningkatan 

nilai oktan yang cukup tinggi  dan 

campuran bahan bakar yang ideal ke 

dalam silinder yang terbukti torsi awal 

cukup tinggi dan meningkat sebesar 

20,94 %. Setelah itu torsi mulai 

menurun bersamaan dengan naiknya 

putaran mesin. 

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Rpm

D
ay

a
( 

H
p

 )

12

10

8

6

4

2

0

To
rs

i (
 N

m
 )

0

2

4

6

8

10

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

12

10

8

6

4

2

0

D
ay

a
( 

H
p

)

Rpm

To
rs

i (
 N

m
 )



12 
 

sebesar 4,9 hp, mengalami kenaikan 

sebesar 14,29  %.  Daya maksimal 

terjadi pada putaran 6.923 Rpm yang 

menghasilkan daya sebesar 9,5 Hp. 

Kenaikan daya rata- rata pada  

campuran bahan bakar E 30 % sebesar 

1,20 % terhadap bahan bakar bensin 

murni. Penyebab dari kenaikan daya ini 

adalah adanya perbaikan nilai oktan 

akibat dari penambahan etanol sebesar 

30 %. 
 

 
Tabel 4.11. Hasil Pengujian 

Torsi  Dan Daya kadar Etanol 

40 % 

N

o 

Putaran 

Mesin 

Persentase Kadar Etanol 
Dalam Bensin 40 % 

    Torsi (Nm) Daya (HP) 

1 4000 10.3 5.8 

2 5000 10.35 7.3 

3 6000 10.08 8.5 

4 7000 9.02 8.9 

 

 
Grafik 4.5. Daya Dan Torsi Terhadap 

putaran 
 Berdasarkan tabel 4.11 dan grafik 4.5 

dengan bahan bakar bensin yang dicampur 

dengan etanol 40 % maka memiliki nilai oktan 

dari hasil perhitungan sebesar 99,6 Ron. Pada 

putaran 4.000 Rpm menghasilkan torsi sebesar 

10,30 Nm sedangkan torsi bensin murni pada 

putaran 4.000 hanya sebesar 8,26 Nm berarti 

mengalami kenaikan sebesar 24,70 %. 

Sedangkan untuk mencapai torsi maksimal 

sebesar 10,72 Nm terjadi  pada putaran 5.258 

Rpm. Hal ini dikarena adanya peningkatan 

nilai oktan yang sangat tinggi  dan campuran 

bahan bakar yang ideal ke dalam silinder yang 

terbukti torsi awal cukup tinggi dan meningkat 

sebesar 24,70 %. Setelah itu torsi mulai 

semakin banyak atau terjadinya campuran  

 semakin banyak atau terjadinya campuran 

menurun bersamaan dengan naiknya putaran 

mesin. 

 Pada putaran 4.000 Rpm daya yang 

dihasilkan sebesar 5,7 hp naik dibandingakan 

dengan daya pada bensin murni hanya 

menghasil daya sebesar 4,9 hp, mengalami 

kenaikan sebesar 18,37  %.  Daya maksimal 

terjadi pada putaran 6.680 Rpm yang 

menghasilkan daya sebesar 9,3 Hp, kenaikan 

daya rata- rata pada  campuran bahan bakar E 

40 % sebesar 1,22 %, kenaikan daya rata-rata 

sebesar 1,22 % bukan merupakan kenaikan yang 

menguntungkan karena daya maksimal 9,5 hp 

tidak tercapai, walaupun pada putaran 4.000 

Rpm daya yang dihasil cukup tinggi. Pada 

putaran tinggi selanjutnya tidak dapat mencapai 

daya maksimal dikerenakan perbandingan 

kompresi yang terlalu rendah untuk nilai ron 

99,6. 
 

4.2. Emisi Gas Buang 

4.2.1.   Hasil Emisi Gas CO 

 Tabel  dan grafik dibawah 

menunjukkan hasil emisi gas CO 

berdasarkan variabel kecepatan dan 

berbagai prosentase campuran etanol. 

Tabel 4.12. Hasil Emisi Gas CO (%) 

No 
Putaran 

Mesin 

Persentase Kadar Etanol Dalam 

Bensin  

    0% 10% 20% 30% 40% 

1 4000 4.87 5.46 4.22 3.02 1.13 

2 5000 7.44 6.59 5.65 5.3 1.73 

3 6000 9.09 8.44 7.28 3.18 8 

4 7000 9.65 9.45 7.45 5.63 5.63 

 

 
Grafik 4.6. Hasil Emisi Gas CO ( %  

) 

        Dari tabel 4.12 dan grafik 4.6 bisa dilihat 

bahwa terjadi perbedaan emisi CO antara bensin 

premium murni dan dengan penambahan etanol. 

Ternyata pada saat bensin premium murni emisi 

CO tinggi, tetapi setelah dicampur dengan 

ethanol 10%, 20%, 30% dan 40% terjadi 

penurunan emisi gas CO. Hal ini disebabkan 
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yang semakin kurus  perbandingan udara dan 

bahan bakar  yang terjadi semakin naik.  

Namun semakin tinggi putaran, baik 

pada bensin premium murni maupun dengan 

penambahan ethanol ternyata emisi gas CO 

yang dihasilkan semakin naik yang disebabkan 

adanya penurunan oksigen dan perbandingan 

udara dengan bahan bakar  juga menurun 

sehingga pembakaran sempurna. 

Dengan penambahan etanol 10 % terjadi 

penurunan emisi CO sebesar 2,13 %, 

penambahan etanol 20 % terjadi penurunan 

20,03 %, penambahan 30% terjadi penurunan 

43,36 %, dan penambahan etanol 40 % 

penurunan 51,80 %. 

 
4.2.2. Hasil Emisi Gas CO2 

         Tabel 4.14 dan grafik 4.8 dibawah 

menunjukkan hasil emisi gas CO2 berdasarkan 

variabel kecepatan dan berbagai prosentase 

campuran etanol. 

Tabel 4.14. Emisi Gas Buang CO2% 

No 
Putaran 

Mesin 

Persentase Kadar Etanol Dalam 

Bensin  

    0% 10% 20% 30% 40% 

1 4000 3.8 3.8 4.6 4.9 4.8 

2 5000 5.2 4.6 5.5 7.1 6.7 

3 6000 6.2 6 8.1 6.5 9.5 

4 7000 5.7 6.8 8.1 9.2 9.1 

 

 
Grafik 4.8. Hasil Emisi Gas Co2 

Dari tabel dan grafik  terlihat bahwa 

terjadi perbedaan emisi CO2 antara bensin 

murni dan dengan penambahan etanol. 

Ternyata pengaruh etanol yang banyak pada 

penambahan etanol 10% dan 20 % , sehingga 

pada penambahan ini pembakaran  lebih 

sempurna daripada bensin premium murni, 

karena CO2 yang dihasilkan lebih banyak 

sedangkan pada penambahan etanol 30 % yang 

berpengaruh hanya pada putaran 6.000 Rpm 

yang mengalami penurunan. Dan pada 

penambahan etanol 40% tidak berpengaruh 

atau terjadi penurunan dari bahan bakar bensin 

murni.  

merupakan senyawa yang oksigenal sehingga 

etanol dapat mengikat ke bensin yang 

Namun semakin putaran tinggi, baik pada 

bensin murni atau dengan penambahan etanol 

terjadi kenaikan emisi gas CO2 karena 

pembakaran yang semakin sempurna dan 

campuran bahan bakar dengan udara yang 

semakin turun 

 

4.2.2. Hasil Emisi Gas O2 

 Tabel 4.15 dan grafik 4.9 

dibawah menunjukkan hasil emisi 

gas O2 berdasarkan variabel 

kecepatan dan berbagai prosentase 

campuran etanol. 

Tabel 4.15. Emisi Gas Buang O2  % 

N

o 

Putara

n 

Mesin 

Persentase Kadar Etanol Dalam 

Bensin  

    0% 10% 20% 30% 40% 

1 
4000 

25 

16.3

6 

14.7

3 

20.9

3 

20.6

5 

2 
5000 

25 

21.1

8 21.4 

21.8

8 19.8 

3 
6000 

25 

21.4

5 

22.3

9 21.9 

22.8

8 

4 
7000 

21.0

6 

21.2

9 

22.3

4 

21.5

5 

21.4

3 

 

 
Grafik 4.9. Hasil Emisi Gas O2 
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membentuk H2O  yang terbakar membentuk 

oksigen. Namun semakin tinggi putaran mesin, 

baik pada bensin premium murni maupun 

dengan penambahan etanol gas O2  yang 

dihasilkan semakin turun, ini menunjukkan 

bahwa pembakaran yang terjadi semakin 

sempurna. 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa dari setiap hasil 

percobaan dengan menampilkan data 

dalam bentuk Tabel dan grafik dapat 

diambil kesimpulan adalah sebagai berikut 

:  

1. Pemakaian bahan bakar yang 

ideal adalah dengan 

menambahkan etanol dalam 

bensin sebesar 10 % -  20 % , 

torsi dan daya yang dihasil 

maksimal pada putaran rendah, 

pada campuran etanol 10 % torsi 

maksimal pada putaran 5.289 

rpm nilai torsinya 10.79 Nm dan 

daya maksimal pada putaran 

6.714 rpm nilai dayanya 9.5 Hp. 

Sedangkan campuran etanol 20 

% torsi maksimal pada putaran 

5.217 rpm nilai torsinya 10.80 

Nm dan daya maksimal pada 

putaran 6.923 rpm nilai dayanya 

9.5 Hp.  

2. Penurunan emisi gas buang rata-

rata pada setiap penambahan 

etanol dari berbagai variasi 

putaran dan persentase 

dibandingkan dengan bahan 

bakar bensin murni dan 

pemakaian yang ideal adalah 

dengan menambahkan etanol 

dalam bensin sebesar 10  % - 20 

% . campuran etanol 10 % 

penurunan emisi gas CO sebesar 

2.13 %, Gas HC 18.7 % dan 

campuran etanol 20 % 

penurunan emisi gas CO sebesar 

20.03 %, Gas HC 35.42 %. 

3. Penggunaan bahan bakar yang 

dicampur dengan etanol 

memiliki nilai ekomnomis 

dibandingkan dengan bahan 

bakar bensin murni, nilai oktan  

bensin yang dicampur etanol lebih tinggi 

dan sebanding dengan nilai oktan pertamax. 

 

5.1. Saran 

Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, memberikan saran yang 

mungkin berguna antara lain: 

a. Pemilihan bahan bakar 

hendaknya disesuaikan dengan 

sepesifikasi mesin yang 

dianjurkan untuk menghindari 

kerugian-kerugian dalam 

pemakaian motor tersebut. 

b. Penggunaan bahan bakar 

dengan nilai oktan yang tinggi 

seperti pada bahan bakar bensin 

bercampur etanol 30 % dan 40 

% tidak dianjurkan untuk 

kompresi mesin yang rendah 

karena torsi dan daya yang 

hasilkan menurun. 

c. Penggunaan bahan bakar yang 

dicampur etanol dapat 

dilanjutkan penelitiannya unjuk 

kerja dan emisi gas buang serta 

temperature kendaraan, dengan 

melakukan pengujian terhadap 

jarak tempuh dari kendaraan 

yang akan diuji.  
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