
BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Bahan Bakar  

2.1.1 Bahan bakar Bensin 

Bensin adalah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan untuk bahan bakar mesin 

kendaraan bermotor yang pada umumnya adalah jenis sepeda motor dan mobil. Bahan bakar 

bensin yang dipakai untuk motor bensin adalah jenis gasoline atau petrol.  

Bensin pada umumnya merupakan suatu campuran dari hasil pengilangan yang 

mengandung parafin,naphthene dan aromatic dengan perbandingan yang bervariasi. Dewasa ini 

tersedia tiga jenis bensin, yaitu premium, pertamax, dan pertamax plus. Ketiganya mempunyai 

mutu atau prilaku (perfomance) yang berbeda. Mutu bensin dipergunakan dengan istilah bilangan 

oktana (Octane Number).  

2.1.2 Angka Oktan 

Angka oktan merupakan acuan untuk mengukur kualitas dari bensin yang digunakan 

sebagai bahan bakar motor bensin. Makin tinggi angka oktan maka makin rendah kecenderungan 

bensin untuk terjadi knocking.Knocking adalah Ketukan yang menyebabkan mesin mengelitik, 

mengurangi efisiensi bahan bakar dan dapat pula merusak mesin. 

Naphtalene merupakan suatu larutan kimia yang memberikan pengaruh positif untuk 

meningkatkan angka oktan dari bensin. Untuk menentukan nilai oktan, ditetapkan dua jenis 

senyawa sebagai pembanding yaitu “isooktana” dan n-haptana. Kedua senyawa ini adalah dua 

diantara macam banyak senyawa yang terdapat dalam bensin. Isooktana menghasilkan ketukan 

paling sedikit, diberi nilai oktan 100, sedangakan n-heptana menghasilkan ketukan paling banyak, 

diberi nilai oktan 0 (nol). Suatu campuran yang terdiri 80 %isooktana dan 20% n-heptana 

mempunyai nilai oktan sebesar (80/100 x 100) + (20/100 x 0) = 80 ( Tirtoatmojo, R. 2004 ).   

2.1.3 Premium 

Premium asal mulanya adalah naphtha (salah satu Produk destilasi minyak bumi) + TEL 

(sejenis aditif penaik oktan) agar didapat RON 88. Namun isu lingkungan sejak era tahun 2006, 

mengharuskan TEL (aditif penaik oktan yang mengandung lead alias timbal hitam yang tidak 

sehat) di hentikan penggunaannya. Oleh karena itu TEL diganti HOMC (High Mogas Component 



untuk menaikkankan Oktane ke 88). HOMC merupakan produk naphtha (komponen minyak bumi) 

yang memiliki struktur kimia bercabang dan ring (lingkar) berangka oktan  tinggi (daya bakar lebih 

sempurna dan instant cepat), nilai oktan diatas 92, bahkan ada yang 95, sampai 98 lebih. 

Kebanyakan merupakan hasil olah lanjut Naphtha jadi ber-angka oktane tinggi atau hasil 

perengkahan minyak berat menjadi HOMC.  

Terbentuknya oktane number tinggi adalah hasil perengkahan katalitik ataupun sintesa 

catalityc di reaktor kimia Unit kilang RCC/FCC/RFCC atau Plat Forming atau proses polimerisasi 

katalitik lainnya. Refinery Nusantara memiliki unit FCC/RCC demikian namun tidak banyak, 

belum mencukupi untuk menjadi pencampur, meng-upgrade Total Naphtha produk nusantara 

menjadi Premium 88. Masih perlu tambahan dari luar Refinery Nusantara alias import. Mengingat 

Pakai TEL tidak akrab lingkungan, maka solusinya adalah import HOMC dari luar negeri atau 

bangun Kilang HOMC. Saat ini tengah dibangun RFCC di salah satu kilang di Nusantara, Jawa 

Tengah. Bedanya, dengan TEL volume premium tetap karena TEL bagaikan aditif yang secara 

volume tidak menambah volume Naphtha saat jadi premium ON 88. Premium + TEL volume sama 

alias tetap. Namun, Naphtha + HOMC akan menghasilkan volume yang proporsional. Vomul 

premium akan bertambah sebesar volume HOMC yang menaikkan oktan number naphtha tersebut 

mencapai ON 88. Biasanya ON naphtha hasil destilasi minyak bumi antara 65 – 75 (tergantung 

jenis rantai hydrocarbon komponen Minyak Buminya). 

Premium 88 zaman dulu, Volumen 88 ~ Volume Naphtha ex destilat minyak buminya. 

(Volume TEL nyaris sangat kecil) Premium 88 zaman saat ini ~ Volume Naphthanya + Volume 

HOMC Tambahan. (Volume HOMC nyaris sebesar Volume naphtha itu sendiiri sehingga volume 

bertambah hampir 2 kali lipat). Penambahan HOMC adalah untuk meng-upgrade Naphtha lokal 

(produk ex destilasi minyak mantah Kilang Nusantara agar laku terjual) jadi BBM akrab 

lingkungan dan memenuhi kebutuhan pemerintah. 

Naphtha bisa diupgrade jadi Pertamax 92 – 95 bila dibangun kilang plat-format seperti 

Kilang Blue Sky Project Balongan yang telah beroperasi, atau sejenis itu di seluruh refinery 

nusantara. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan 

bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai 

lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul 

yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga 

membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen berlimpah, maka akan 



dihasilkan CO2, H2O, dan energi panas. Setiap kg bensin mengandung 42.4 MJ. Bensin dibuat 

dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut 

dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon; atom-atom karbon dalam minyak mentah 

ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang 

berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat yang 

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

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

metana, etana, propana, dan butana. Dalam temperatur dan tekanan kamar, keempatnya berwujud 

gas, dengan titik didih masing-masing -107, -67,-43 dan -18 derajat C. Berikutnya, dari C5 sampai 

dengan C18 berwujud cair, dan mulai dari C19 ke atas berwujud padat. Dengan bertambah 

panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, sehingga pemisahan hidrokarbon 

ini dilakukan dengan cara distilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di pengilangan minyak untuk 

memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak mentah. (Mahdiansah, 2010). 

 

Spesifikasi Premium  sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Spesifikasi Premium 

 

Premium 

No Karakteristik Satuan 

Batasan   

Tanpa timbal Bertimbal 

Min Max Min Max 

1 Bilangan oktan           

   Angka Oktan Riset   

   (RON) 
RON 88,0 - 88,0 - 

   Angka Mktan Motor  

   (MON) 
MON dilaporkan dilaporkan 

2 Stabilitas Oksidasi Menit 360 - 360 - 

3 
Kandungan Sulfur % m/m - 0,05 1) - 

0,05 

1) 

4 Kandungan Timbal (Pb) gr/l - 0,013 - 0,3 

5 Kandungan Oksigen % m/m - 2,7 2) - 2,7 2) 

6 Distilasi :           

         10% vol. penguapan oC - 74 - 74 

         50% vol. penguapan oC 88 125 88 125 

         90% vol. penguapan oC - 180 - 180 

         Titik didih akhir oC - 215 - 205 



             (Sumber : PT. Pertamina, 2007) 

2.1.4 Pertamax 

Pertamax (RON 92), Pertamax ditujukan untuk kendaraan yang mensyaratkan penggunaan 

bahan bakar beroktan tinggi tanpa timbel (unleaded). Pertamax juga direkomendasikan untuk 

kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara 

dengan electronic fuel injection dan xatalytic converters. Pertamax, seperti halnya Premium, 

adalah produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat 

aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali diluncurkan pada 

tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. 

Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertamax 

direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 1990, terutama yang telah 

menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI) dan catalytic converters 

(pengubah katalitik) 

Pertamax Plus (RON 95), jenis BBM ini mempunyai nilai oktan tinggi (95). Pertamax dan 

Pertamax Plus dipasarkan sejak 10 Desember 2002. Pertamax Plus ditujukan untuk kendaraan 

berteknologi mutakhir yang mensyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah 

lingkungan. Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi 

ratio lebih besar dari 10,5 dan menggunakan teknologi electronic fuel injection (EFI), variable 

valve timing (VVT-I pada Toyota, VVT pada Suzuki, VTEC pada Honda dan 

VANOS/Valvetronic pada BMW), turbochargers, serta catalic converters. (Mahdiansah, 2010). 

 

         Residu % vol - 2,0 - 2,0 

7 Washed gum mg/100 ml - 5 - 5 

8 Tekanan Uap kPa - 60 - 60 

9 

Berat jenis (pada suhu 15  
oC) 

kg/m3 715 780 715 780 

10 Korosi bilah Tembaga menit Kelas 1 Kelas 1 

11 Sulfur Mercaptan % massa - 0,002 - 0,002 

12 
Penampilan Visual 

  
Jernih & Terang 

Jernih & 

Terang 

13 Warna   Merah Merah 

14 Kandungan Pewarna gr/100 l 0,13 0,13 

15 
Bau 

  
Dapat Dirasarkan 

Dapat 

Dirasarkan 

16 Uji Doctor   negatif negatif 



 

 

 

 

 

 

Spesifikasi Pertamax sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Spesifikasi Pertamax 

 

 (Sumber 

: PT. 

Pertamax 

No Karakteristik Satuan 
Batasan   

Min Max 

1 Angka Oktan Riset (RON) RON 92,0 - 

2 Stabilitas Oksidasi Menit 480 - 

3 Kandungan Belerang % m/m - 0,05 1) 

4 Kandungan Timbal (Pb) gr/l - 0,013 2) 

5 Kandungan Logam  mg/l - - 

  (mangan (Mn), Besi (Fe))       

6 Kandungan Silikon  mg/kg - - 

7 Kandungan Oksigen % m/m - 2,7 3) 

8 Kandungan Olefin % v/v - *) 

9 Kandungan Aromatic % v/v - 50,0 

10 Kandungan Benzena % v/v - 5,0 

11 Distilasi :       

         10% vol. penguapan oC - 70 

         50% vol. penguapan oC - 110 

         90% vol. penguapan oC - 180 

         Titik didih akhir oC - 215 

         Residu % vol - 2,0 

12 Sedimen mg/l   1 

13 Unwashed gum mg/100 ml   70 

14 Washed gum mg/100 ml - 5 

15 Tekanan Uap kPa 45 60 

16 Berat jenis (pada suhu 15  oC) kg/m3 715 770 

17 Korosi bilah Tembaga menit Kelas 1 

18 Sulfur Mercaptan % massa - 0,002 



Pertamina, 2007) 

Keunggulan Pertamax : 

 Bebas timbal. TEL (aditif penaik oktan yang mengandung lead atau timbal hitam 

yang tidak sehat) 

 Oktan atau Research Octane Number (RON) yang lebih tinggi dari Premium. 

 Karena memiliki oktan tinggi, maka Pertamax bisa menerima tekanan pada mesin 

berkompresi tinggi, sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. 

Hasilnya, tenaga mesin yang menggunakan Pertamax lebih maksimal, karena BBM 

digunakan secara optimal. Sedangkan pada mesin yang menggunakan Premium, 

BBM terbakar dan meledak, tidak sesuai dengan gerakan piston. Gejala inilah yang 

dikenal dengan ‘knocking’. 

 

2.1.5 Pertalite 

Pertalite adalah merupakan Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang diproduksi 

Pertamina, Jika dibandingkan dengan premium Pertalite memiliki kualitas bahan bakar lebih sebab 

memiliki kadar Research Oktan Number (RON) 90, di atas Premium, yang hanya RON 88. 

Menururt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, , Pertalite 

merupakan produk yang lebih bersih dan ramah terhadap lingkungan. kualitas dari Pertalite yang 

lebih bagus. serta diproduksi untuk cocok dengan segala jenis kendaraan. 

Pertalite adalah bahan bakar minyak dari Pertamina dengan RON 90. Pertalite dihasilkan 

dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak, diluncurkan tanggal 

24 Juli 2015 sebagai varian baru bagi konsumen yang ingin BBM dengan kualitas diatas Premium 

tetapi lebih murah dari pada Pertamax. 

Pertalite dijual perdana dengan harga promo Rp 8.400/liter per 21 Juli 2015, sehingga 

berselisih lebih tinggi sebesar Rp 1.100/liter dengan Premium (pada waktu itu). Pertalite diuji coba 

di 101 SPBU yanng tersebar pada sekitar kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, Pertalite 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertalite direkomendasikan untuk 

19 Penampilan Visual   Jernih & Terang 

20 Warna   Biru 

21 Kandungan Pewarna gr/100 l - 0,13 

22 Kandungan Phospor mg/l - - 



kendaraan yang memiliki kompresi 9,1-10,1 dan mobil tahun 2000 ke atas, terutama yang telah 

menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI) dan catalytic converters 

(pengubah katalitik). 

Selain itu, RON 90 membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi terkini 

lebih baik dibandingkan dengan Premium yang memiliki RON 88. Sehingga sesuai digunakan 

untuk kendaraan roda dua, hingga kendaraan multi purpose vehicle ukuran menengah. Hasil uji 

yang dilakukan Pertamina, untuk kendaraan Avanza satu liter Pertalite mampu menempuh jarak 

14,78 Km, dengan Premium mampu melaju 13,93 Km per liter.  

Untuk membuat Pertalite komposisi bahannya adalah nafta yang memiliki RON 65-70, 

agar RON-nya menjadi RON 90 maka dicampurkan HOMC (High Octane Mogas Component), 

HOMC bisa juga disebut Pertamax, percampuran HOMC yang memiliki RON 92-95, selain itu 

juga ditambahkan zat aditif EcoSAVE. Zat aditif EcoSAVE ini bukan untuk meningkatkan RON 

tetapi agar mesin menjadi bertambah halus, bersih dan irit. 

Keunggulan Pertalite adalah membuat tarikan mesin kendaraan menjadi lebih ringan. Zat 

adiktif yang diberikan pada BBM Pertalite lah yang membuat kualitasnya ada di atas Premium dan 

bersaing dengan Pertamax. Pertalite, berwarna hijau terang sebagai dampak pencampuran bahan 

Premium dengan Pertamax. (Jannah, 2015) 

Inilah Beberapa keunggulan pertalite versi Pertamina adalah: 

1. Lebih bersih ketimbang premium karena memiliki RON di atas 88. 

2. Dibanderol dengan harga lebih murah dari pertamax. 

3. Memiliki warna hijau dengan penampilan visual jernih dan terang. 

4. Tidak ada kandungan timbal serta memiliki kandungan sulfur maksimal 0,05 persen m/m 

atau setara dengan 500 ppm. 

 

Spesifikasi Pertalite sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Spesifikasi Pertalite 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Sumber : PT. 

Pertamina, 2015) 

2.2 Motor 

Bensin 

2.2.1 Penjelasan Umum 

Motor bensin merupakan suatu motor yang menghasilkan tenaga dari proses pembakaran 

Pertalite 

No Karakteristik Satuan 
Batasan   

Min Max 

1 Angka Oktan Riset (RON) RON 90,0 - 

2 Stabilitas Oksidasi Menit 360 - 

3 Kandungan Sulfur % m/m - 0,05  

4 Kandungan Timbal (Pb) gr/l Dilaporkan (injeksi  

      timbal tidak diijinkan) 

5 Kandungan Logam  mg/l Tidak terdeteksi 

  (mangan (Mn), Besi (Fe))       

6 Kandungan Oksigen % m/m - 2,7  

7 Kandungan Olefin % v/v Dilaporkan   

8 Kandungan Aromatic % v/v     

9 Kandungan Benzena % v/v     

10 Distilasi :       

         10% vol. penguapan oC - 74 

         50% vol. penguapan oC 88 125 

         90% vol. penguapan oC - 180 

         Titik didih akhir oC - 215 

         Residu % vol - 2,0 

11 Sedimen mg/l   1 

12 Unwashed gum 
mg/100 

ml 
  70 

13 Washed gum 
mg/100 

ml 
- 5 

14 Tekanan Uap kPa 45 60 

15 
Berat jenis (pada suhu 15   

oC) 
kg/m3 715 770 

16 Korosi bilah Tembaga menit Kelas 1   

17 Sulfur Mercaptan 
% 

massa 
- 0,002 

18 Penampilan Visual   
Jernih & 

Terang 
  

19 Warna   Hijau   

20 Kandungan Pewarna gr/100 l - 0,13 



bahan bakar di dalam ruang bakar. Karena pembakaran ini berlangsung di dalam ruang bakar maka 

motor ini dikatagorikan pesawat kalor dengan pembakaran dalam (Iternal Combustion Engine). 

Motor bensin dilengkapi dengan busi dan karburator. Karburator dalam motor bensin 

merupakan suatu tempat pencampuran bahan bakar dan udara. Setelah pencampuran udara dan 

bahan bakar terjadi kemudian dari karburator diisap ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. 

Kemudian di dalam ruang bakar loncatan bunga api listrik dari busi menjelang akhir langkah 

kompresi membakar campuran tersebut sehingga terjadilah pembakaran yang kemudian 

menghasilkan daya motor. Tapi saat ini sudah ada motor bensin yang menggunakan injektor 

sebagai pengganti karburator. Pada motor bensin seperti ini, bahan bakar disemprotkan langsung 

ke dalam ruang bakar, tanpa melalui pencampuran bahan bakar dan udara pada karburator. Jadi 

dengan sistem injektor pemakaian bahan bakar menjadi lebih efisien dan pembakaran lebih 

sempurna. Karena pada sistem ini bahan bakar dikabutkan langsung ke ruang bakar, jadi  

kemungkinan bahan bakar terbuang lebih sedikit. 

Motor bensin dibedakan menjadi dua jenis yaitu motor bensin 4 langkah dan motor bensin 

2 langkah. Motor bensin 2 langkah adalah motor bensin yang memerlukan dua kali langkah torak 

atau satu kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu kali pembakaran dan satu kali langkah 

kerja.Sedangkan motor bensin 4 langkah adalah motor bensin yang memerlukan 4 kali langkah 

torak atau dua kali putaran poros engkol untuk menghasilkan satu pembakaran dan satu langkah 

kerja. Siklus kerja 4 langkah ini dipertemukan pertama kali oleh seorang ilmuan Jerman Nicholas 

August Otto pada tahun 1876. 

 

 

 

2.2.2 Siklus Otto 

Siklus mesin 4 langkah dapat dijabarkan dalam siklus Otto udara standar yang terdiri dari 

6 fase yaitu: pemasukan, pemampatan, pemanasan, pendayaan, pendinginan dan pembuangan. 

Enam fase siklus ini dapat digambarkan dalam diagram PVT (Pressure, Volume, Temprature) 

sebagai berikut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 P-V dan T-S Diagram 

(Sumber :Satiadiwiria, 1986) 

 

 

 

 Fase Pemasukan (Campuran Bahan Bakar dan Udara) 

Garis T0 – T1 adalah garis fase proses tekanan tetap dan suhu tetap yang 

menggambarkan langkah pemasukan gas campuran udara dan bahan bakar pada 

tekanan dan suhu tetap dari karburator ke silinder mesin, ketika katup masuk 

membuka dan piston turun 180 derajat, ruang silinder membesar. Dalam proses ini, 

tekanan gas P dan suhu gas T tetap dan setara tekanan dan suhu standar normal 

udara luar, karena katup masuk terbuka. Volume silinder V membesar dar V1 ke 



V2, sehingga bobot molekul gas campuran bahan bakar dan udara dalam silinder 

bertambah. 

 Fase Pemampatan (Kompresi Gas) 

Garis T1 – T2 adalah garis fase proses yang menggambarkan langkah pemampatan 

gas campuran udara dan bahan bakar dalam silinder, ketika katup masuk tertutup 

dan katup buang tertutup dan piston naik 180 derajat, ruang silinder mengecil. 

Dalam proses ini volume silinder dan volume gas V mengecil dari V1 ke V2, bobot 

molekul gas campuran bahan bakar dan udara tetap.Tekanan gas P meningkat dari 

P1 ke P2 dan suhu gas T meningkat dari T1 ke T2. 

 Fase Pemanasan dan Pembakaran Gas 

Garis T2 – T3 adalah proses pada volume tetap yang mengambarkan proses 

pemanasan dan penyalaan dan pembakaran gas campuran bahan bakar dan udara 

oleh percikan api busi, ketika kedua katup tertutup. Dalam proses ini volume gas 

tetap pada V1, tetapi karena pemanasan, tekanan gas meningkat naik dari P2 ke P3, 

sehingga suhu meningkat naik dari T2 ke T3 dan terjadi peledakan gas campuran 

bahan bakar dan udara oleh percikan api busi. 

 Fase Pendayaan (Usaha) 

Garis T3 – T4 adalah garis proses yang menggambarkan langkah pendayaan karena 

pembakaran gas campuran udara dan bahan bakar dalam silinder ketika kedua katup 

tertutup sehingga silinder turun 180 derajat, ruang silinder membesar. 

Dalam proses ini volume silinder V membesar dari V1 ke V2, bobot gas campuran 

tetap, tekanan gas V merosot turun dari P3 ke P4 dan suhu gas T merosot turun dari 

T3 ke T4. 

 Fase Pendinginan Gas Sisa Pembakaran. 

Garis T4 – T1 adalah proses volume konstan yang mengambarkan proses 

pendinginan dan pengeluaran tenaga panas hasil pembakaran, ketika katup buang 

terbuka. dalam proses ini, volume gas tetap pada V2, bobot gas campuran tetap 

tekanan gas turun dari P4 ke P1 sehingga suhu gas merosot turun dari T4 ke T1. 

 Fase Pembuangan (Pengeluaran Gas Sisa Pembakaran). 

Garis T1 – T0 adalah fase proses tekanan tetap yang menggambarkan langkah 

pembuangan sisa pembakaran, piston naik, ruang silinder mengecil, dimana 



tekanan gas P dan suhu gas T tetap setara tekanan atmosfer (udara luar) karena 

katup buang terbuka. Volume silinder V mengecil dari V2 ke V1, sehingga bobot 

gas sisa pembakaran berkurang. 

 

2.2.3 Proses Pembakaran pada Motor Bensin 

Pembakaran adalah merupakan suatu proses secara kimiawi yang berlangsung dengan 

cepat antara oksigen (02) dengan unsur yang mudah terbakar dari bahan bakar pada suhu dan 

tekanan tertentu. 

Unsur-unsur yang penting di dalam bahan bakar yaitu, karbon, hidrogen dan sulfur. Pada 

umumnya udara terdiri dari dua komponen utama yaitu oksigen dan hidrogen. 

 

 

 

Tabel 2.4 Komposisi Oksigen dan Nitrogen di dalam Udara 

Unsur Persentasi Volume(%) Persentasi Berat(%) 

Oksigen (02) 20,99 23,15 

Nitrogen 

(N2) 78,03 76,85 

Lain-lain 0,98 0 

(Sumber :Yeliana,  2004) 

 

Di  dalam suatu pembakaran, energi kimia diubah menjadi energi panas dimana pada setiap 

terjadi pembakaran akan selalu menghasilkan gas buang yang meliputi komponen-komponen gas 

buang antara lain: CO2, NO2, H2O, SO2, dan CO. 

Proses pembakaran menghasilkan perubahan energi bahan bakar menjadi tenaga gerak, 

perubahan energi bersumber dari hasil pembakaran bahan bakar. Dalam pembakaran yang 

sempurna secara teoritis, reaksi pembakaran adalah sebagai berikut: 

C8H18 + 12,5O2                          8CO2 + 9H2O + Energi………… …….(2.1) 

 



Tetapi dalam prakteknya, udara mengandung ± 21 %  O2 dan ± 79%  N2. Serta pembakaran 

yang 100 % sempurna hanya didapat dalam laboratorium. Sehingga dalam prakteknya, 

pembakaran akan berlangsung : 

             C8H18 + 12,5(O2 + 79/21N2)          8CO2 + 9H2O +                                                                   

2,5(79/21N2)+Energi ……………………………………………..(2.2) 

 

           Jadi untuk pembakaran 1 mol bahan bakar memerlukan udara pembakaran (12,5) mol 

udara, serta menghasilkan 8 mol CO2, 9 mol H2O, 12,5(79/21) mol N2 dan Energi. 

Pembakaran bahan bakar pada motor bensin dimulai dengan pemasukan campuran udara 

dan bahan bakar dari karburator menuju ruang bakar lewat katup masuk yang kemudian dinyalakan 

oleh percikan nyala api dari busi pada tekanan tertentu. Percikan nyala api busi tersebut kemudian 

membakar campuran yang telah siap untuk terbakar dengan kecepatan yang sangat tinggi. 

Sehingga terjadilah suatu pembakaran yang kemudian bisa mendorong torak dari Titik Mati Atas 

ke Titik Mati Bawah untuk menggerakkan poros engkol dan terjadilah putaran atau usaha pada 

motor. (Aditya, 2012) 

 

 Massa bahan bakar bensin: 

                   Massa C8H18      =   mol C8H18  X   berat molekul  C8H18 

                                            =   1 X 114 

                                            =   114gram. ................................... (2.3) 

 

  Mol udara untuk bensin :       

                                            

Massa udara untuk bensin      =    mol udara untuk bensin x  berat molekul 

                                                udara untuk bensin 

                                           =    12,5   x    137,28 

                                           =    1716 gram..................................... (2.4) 

Dan untuk mendapatkan volume dari bahan bakar dan udara pada proses pembakaran 

bahan bakar bensin  ,digunakan rumus sebagi berikut: 

    Volume bahan bakar bensin: 

  Volume  =   Massa bensin 



                                       Massa jenis bensin 

                                  =    0,114  kg 

                                         0,7      kg/liter  

                                  = 0,163 liter .......................................(2.5) 

 

 

 

 

 Volume udara pada pembakaran bensin: 

Volume    =    Massa udara untuk bensin 

                      Maasa jenis udara 

               =    1,716   kg 

                      0,001125  kg/liter 

                   =    1525,3  liter ...............................(2.6) 

Dan untuk rasio volume bahan bakar dengan udara pada pembakaran bahan bakar bensin 

adalah: 1     :    9357,7 

 

2.2.4 Detonasi Pada Mesin Bensin 

Dalam keadaan tertentu maka pembakaran dalam silinder mesin dapat terjadi kenaikan 

yang sangat ce[at dan kuat sehingga diluar terdengar suara ”knocking”. Kejadian inilah yang biasa 

disebut dengan detonasi akibat gelombang detonasi yang ada dalam siinder, hingga didalamnya 

naik lebih cepat hingga 40 kg/cm tiap 0,001 detik. 

Detonasi ini dapat terjadi pada semua jenis motor bakar. Sifatnya sangat merugikan, karena 

: 

a.    Mengurangi rendeman mesin, sebab lebih banyak panas yang 

diserahkan pada dinding silinder dari pada yang diubah menjadi usaha. 

b. Mengakibatkan retak pada torak, batang dan komponen yang lain. 

c.    Mengakibatkan pembakaran yang terlampaui lagi. 

 

Pada mesin bensin terdapat 2 (dua) macam detonasi : 

a.    Detonasi karena campuran bahan bakar sudah menyala sebelum busi 



mengeluarkan bunga api. Hal ini disebabkan karena kotoran-kotoran yang 

tertimbun dan menyala terus menerus. Jadi untuk menghilangkan 

detonasi, mesin bensin perlu dibersihkan secara rutin, perbaikan pada 

sistem pendingin. 

b. Detonasi yang timbul karena kecepatan pembakaran bahan bakar disekitar 

busi, termampat olehnya sehimgga terbakar dengan sendirinya meskipun 

pembakaran didahului oleh nyala api busi, tetapi untuk pembakaran yang 

sempurna dibutuhkan gerakan nyla api yang teratur dimulai dari busi. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Proses terjadinya detonasi 

( Sumber :Arismunandar W., 2002) 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Prinsip Kerja Motor Bensin Empat Langkah 



Prinsip kerja dari motor bensin empat langkah adalah mengikuti siklus Otto yaitu untuk 

menghasilkan satu kali tenaga kerja memerlukan empat kali langkah torak dua kali putaran poros 

engkol. 

Berikut ini adalah skema langkah keja motor bensin empat langkah: 

          

1) langkah isap    2) langkah kompresi   3) langkah usaha      4) langkah buang 

Gambar 2.3   Prinsip Kerja Motor Bensin 4 Langkah 

( Sumber : Abadi motor, 2002) 

1. Langkah Isap 

 Torak bergerak ke bawah meninggalkan Titik Mati Atas (TMA) ke Titik Mati Bawah 

(TMB) sambil mengisap campuran udara dan bensin ke dalam silinder. Selama langkah 

ini katup isap membuka dan katup buang dalam keadaan menutup. Poros engkol membuat 

setengah putaran pertama. 

2. Langkah Kompresi 

 Torak bergerak dari TMB ke TMA memampatkan campuran udara dan bensin yang berada 

dalam silinder. Campuran udara dan bensin ini dimampatkan diantara torak dan dasar atas 

silinder (ruang bakar). Selama langkah ini katup isap dan katup buang berada dalam 

keadaan tertutup. Pada gerak kompresi ini poros engkol membuat setengah putaran yang 

kedua. 

3. Langkah Kerja 

 Bila telah mencapai TMA, campuran udara dan bensin yang dimampatkan tadi dibakar 

oleh percikan api listrik yang keluar dari busi, menyebabkan terbakarnya gas-gas dan 

menimbulkan tenaga yang mendorong torak ke TMB. Selama gerak ini katup-katup isap 

dan buang dalam keadaan tertutup. Poros engkol membuat setengah putaran yang ketiga. 

4. Langkah Buang 

 Torak bergerak ke TMA mendorong gas-gas yang telah terbakar keluar melalui katup 



buang. Katup isap dalam keadaan tertutup dan katup buang membuka selama torak 

bergerak ke TMA. Selama gerak buang ini poros engkol membuat setengah putaran 

keempat, pada akhirnya torak kembali pada kedudukannya semula dan torak telah 

melakukan 4 gerakan sepenuhnya. Dan kemudian akan kembali melakukan proses yang 

sama secara berulang-ulang. 

 

2.4 Parameter Pengukur Tenaga Mesin Dinamometer 

Sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tenaga atau daya yang dikeluarkan atau 

dihasilkan dari suatu mesin kendaraan bermotor. Dinamometer atau dyno test, adalah sebuah alat 

yang juga digunakan untuk mengukur putaran mesin/RPM dan torsi dimana tenaga/daya yang 

dihasilkan dari suatu mesin atau alat yang berputar dapat dihitung. Dinamometer menggunakan 

sensor utuk mengindikasikan kecepatan dan torsi. Untuk mengukur tenaga mesin secara langsung 

belum bisa digunakan. Dua metode yang biasa digunakan dalam industri mesin adalah: 

1. Dynamometer mesin 

Jika kita ingin mengetahui tenaga dari mesin, maka kita menggunakan dynamometer yang 

dikhususkan untuk mesin. Ini menyerupai pada manufaktur output shaft dari mesin kendaraan. 

Mesin diletakkan pada dudukan kemudian dihubungkan pada dynamometer, biasanya 

menggunakan propeller shaft (as kopel) yang dihubungkan pada bagian belakang dari poros 

engkol (atau pada roda gila). Hasil dari power yang diukur dengan cara ini umumnya disebut 

sebagai “ flywhell power” dynamometer ini membutuhkan pengereman dimana digunakan 

untuk mengetahui torsi (atau beban) dari mesin tersebut. Pada saat mesin di tahap pada 

kecepatan tetap dengan beban yang diberikan oleh dynamometer kemudian torsi yang telah 

diberikan oleh dynamometer harus dengan tepat menyamakan dengan torsi yang dihasilkan 

oleh mesin., dari sini kita akan mendapatkan grafik torsi dari keseluruhan putaran mesin. 

2. Rolling road Dynamometer (Chassis Dynamometer) 

Rolling road dynamometer dipergunakan untuk mengukur daya output mesin dengan 

menguji kendaraan dalam bentuk seutuhnya, digunakan untuk mengetahui performa output, 

effesiensi energy yang maksimum dan tingkat kebisingan. Penggunaan chassis dynamometer 

kini digunakan oleh manufaktur otomotif terkemuka dunia. Bagaimanapun juga, hal ini berarti 

gambaran power yang terbentuk akan lebih rendah dibandingkan dengan flywheel power 

karena adanya frictional losses pada transmisi dan ban. 



Cara kerja rolling road dynamometer : 

Kendaraan dinaikkan ke atas chassis dyno dan diletakkan roda di roller kemudian di ikat 

menggunakan strap. Beban pengereman dihasilkan oleh salah satu roller dengan menggunakan 

hidrolik atau dengan system elektrik sama pada engine-dyno yang mengaplikasikan torsi pada 

cranksaft dari mesin. Perhitungan umum yang sama, BHP = torsi (ft/lbs) x rpm/5252, bisa 

digunakan untuk menghitung bhp pada roller dengan mengetahui torsi dan rpm pada roller 

(bukan rpm pada mesin). Namun masalah besar yang kita hadapi pada dynamometer tipe ini 

adalah bila terjadi slip pada ban, oleh karena itu kita harus menggunakan ban yang lebar dan 

tekanan yang tepat. 

2.5 Parameter Unjuk Kerja Motor Bakar Dalam 

2.5.1. Torsi Mesin 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja, besaran torsi adalah 

besaran turunan yang biasa digunakan utuk menghitung energy yang di hasilkan dari benda yang 

berputar pada porosnya, dirumuskan sebagai berikut ini: 

 

 T= F x b (N.m)………………………….. ...............................(2.7) 

Dimana : 

T = Torsi benda berputar (N.m) 

F = gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N) 

b =  jarak benda ke pusat rotasi (m) 

(Sumber : Sugeng Mulyono, 2014) 

 

Gambar 2.4 Torsi benda berputar 



 

2.5.2. Daya Poros Efektif 

Tujuan utama dari penggunaan engine adalah daya (mechanical power). Daya 

didefinisikan sebagai laju kerja dan sama denga perkalian antara gaya dengan kecepatan linear 

atau torsi dengan kecepatan angular. Sehingga dalam pengukuran daya melibatkan pengukuran 

gaya atau torsi dan kecepatan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan dynamometer dan 

tachometer atau alat lain dengan fungsi yang sama.  

Daya (Bhp) = ditentukan sebagai berikut : 

                      P = 
000.60

2 Tn 
…………………………….......................................(2.8) 

Dimana :   P = Daya (kW) 

  n = Putaran Mesin (rpm) 

 T = Torsi (Nm) 

(Sumber : Sugeng Mulyono, 2014) 

2.6. Konsumsi Bahan Bakar 

 Konsumsi bahan bakar merupakan ukuran bahan bakar yang dikonsumsi motor untuk 

menghasilkan tenaga mekanis, laju pemakaian bahan bakar tiap detiknya dapat ditentukan dengan 

rumus:  

 

           


Mf      =      )/(/ dtgrtMb 


..................................................(2.9) 

Dimana  : 

             


Mf       =     Konsumsi bahan bakar (gr/dt) 

            


Mb         =     Massa bahan bakar ( gr ) 

     ∆t         =    Waktu disaat kendaraan diakselerasi (detik) 

(Sumber : Simanungkalit & Sitorus TB., 2013) 

 

2.7. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 

 Konsumsi bahan bakar spesifik atau spesific fuel consumption (Sfc) adalah parameter 

unjuk kerja mesin yang berhubungan langsung dengan nilai ekonomis sebuah mesin, karena 

dengan mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk 



menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu. 

 

 SFC =  


Mf            ...............................................................(2.10) 

                 P 

Dimana : 

SFC : konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kW.h) 


Mf : Konsumsi bahan bakar (gr/dt) 

 P     : Daya poros efektif (kW) 

 

(Sumber : Simanungkalit & Sitorus TB., 2013) 

 


