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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Data 

4.1.1 Data Hasil Pengujian 

 Data yang diperoleh selama pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Data pengujian awal dan konstanta. 

 

Tabel 4.1 Data pengujian konstan 

v 

(ml) 

L₁ 

(mm) 

L₂ 

(mm) 

f 

(kg) 

ϕ 

(%) 

Pa 

(kPa) 
Tst 

(◦C) 

1 250 220 6 0,71 949 24 

 

Tabel 4.2 Nilai Kalor dan Massa Jenis Bahan Bakar 

N0. Jenis Bahan Bakar 
Nilai Kalor 

(Kkal/kg) 

Massa Jenis 

(kg/m³) 

1 Premium (RON88) 11185 722 

2 Pertamax (RON92) 11722 740 

3 
Pertamax Plus 

(RON95) 
12067 761 

4 Pertalite (RON90) 11811,95 748 

 

2. Data Hasil Pengujian Unjuk Kerja  

Data hasil pengujian motor bakar 6 langkah dapat dilihat pada lampiran 
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4.1.2 Pengolahan Data 

 Dari hasil pengujian diatas, dapat dilakukan pengolahan data. Sebagai contoh 

perhitungan diambil data dari pengujian motor bakar 6 langkah menggunakan bahan 

bakar Pertalite90 terhadap torsi, daya efektif, efisiensi termal efektif, dan konsumsi bahan 

bakar spesifik Adapun data yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Putaran Mesin (n)    = 6800 rpm 

2. Gigi Transmisi    = 1, faktor reduksi = 27,306 

3. Panjang Lengan Dynamometer (L)  = 0,25 m 

4. Besar Beban Pengereman (F)   = 5,5 kg 

5. Waktu Konsumsi Bahan Bakar (t)  = 3,22 detik 

6. Nilai Kalor Rendah Bahan Bakar (LHV) = 11811,95Kkal/kg 

7. Massa Jenis Bahan Bakar   = 748  kg/m³ 

Dari data hasil pengujian tersebut didapatkan nilai dari : 

1. Torsi (T) 

Rumusan umum untuk torsi sesuai dengan persamaan berikut : 

T = F x L  ................................................................................................. (4-1) 

keterangan : 

T = Torsi yang dihasilkan (kg.m) 

F = Besarnya beban pengereman (kg) 

L = Panjang lengan dynamometer (m) 

Sehingga didapat nilai torsi pada disk brake poros roda belakang yaitu : 

Td  = (F x L ) + ( f x l ) ............................................................................ (4-2) 

Td  = ( 5,5 x 0,25) + ( 6 x 0,22) 

Td  = 2,7 (kg.m) 

Keterangan : 

Td   = Torsi disk brake (kg.m) 

F   = Besarnya beban pengereman (kg) 

L   = Panjang lengan dynamometer (m) 

f   = Besarnya beban caliper rem (kg) 

l   = Panjang lengan mounting caliper (m) 

Torsi diatas dihitung pada poros roda belakang, sehingga torsi pada poros 

engkol nilai tersebut dibagi denga faktor reduksinya, yaitu : 

Tc = 𝑇𝑑
𝑖𝓃⁄   ............................................................................................. (4-3) 
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Tc = 2,7/27,306 

Tc = 0,09887 (kg.m) 

Keterangan:  

Tc   = Torsi crankshaft (kg.m) 

Td   = Torsi disk brake (kg.m) 

in   = Faktor reduksi transmisi 

 

2. Daya Efektif (Ne)  

Rumusan umum untuk Daya Efektif (Ne) sesuai dengan persamaan  

Ne  = T · ω = 
Τ∙2𝜋∙𝓃

60 ∙75
 = 

Τ∙𝓃

716,5
  .............................................................................. (4-4) 

Ne  = 
0,09887∙ 6800

716,5
  

Ne  = 0,93 (hp) 

 

keterangan :  

Ne   = Daya Efektif (hp) 

T   = Torsi (kg.m) 

ω   = Kecepatan Anguler poros (rad.detik-1) 

n   = Putaran poros (rpm) 

 

3. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Efektif (SFCe) 

Sebelum memperoleh konsumsi bahan bakar spesifik efektif, terlebih dahulu 

dihitung nilai konsumsi bahan bakar sebagai berikut : 

Ϝ∁  =   
𝑏

𝑡
∙ 𝜌𝑓 ∙

3600

1000
  ........................................................................................... (4-5) 

Ϝ∁  =   
1

3,22
∙  748 ∙

3600

1000
 

Ϝ∁  =   0,84 (kg·jam-1) 

Keterangan : 

 b  = Volume konsumsi bahan bakar (ml) 

 t   = Waktu konsumsi bahan bakar (s) 

 ρƒ = Massa jenis bahan bakar (kg·m-3) 
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Dari perhitungan konsumsi bahan bakar diatas dapat dihitung konsumsi bahan 

bakar spesifik efektif sesuai persamaan (2-3) yaitu : 

SFCe = 
Ϝc

Νℯ
  ........................................................................................................ (4-6) 

SFCe = 
0,84

0,93
 

SFCe = 0,958 (kg· hp-1 · jam-1) 

keterangan : 

SFCe = Specific fuel consumption effective (kg· hp-1 · jam-1) 

Fc = Konsumsi bahan bakar (kg·jam-1) 

Ne = Daya efektif (hp) 

 

4. Efisiensi Termal Efektif (ɳe), berdasarkan persamaan (2-4) yaitu : 

ηte =  
𝑄𝑒

𝑄𝑏

632 ·𝑁𝑒

𝐹𝑐·𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏
 = 

632
𝐹𝑐

𝑁𝑒·𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏⁄
= 

632 

𝑆𝐹𝐶𝑒·𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏
 χ 100% ....................................... (4-7) 

ηte = 
632 · 0,93

0,84 ·747,1
 𝜒 100% 

ηte = 5,58 % 

Keterangan : 

1 hp  = 632 (kkal · jam-1) 

ηte  = Efisinsi termal efektif (%) 

LHVbb  = Nilai kalor bahan bakar ((kkal · kg-1) 

FC  = Konsumsi bahan bakar (kg·jam-1) 

Ne  = Daya efektif (hp) 

SFCe  = Konsumsi bahan bakar spesifik (kg· hp-1 · jam-1) 
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4.2 Pembahasan 

Dari hasil perhitungan data pengujian pada bukaan throttle 30% didapat 

karakteristik kinerja motor bakar 6 langkah ini selanjutnya data hasil perhitungan tersebut 

dibuat dalam bentuk grafik untuk mempermudah proses analisis data perhitungan. 
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4.2.1 Hubungan antara Putaran Mesin dengan Torsi 

 

 

Gambar 4.1 Grafik hubungan antara putaran mesin dengan torsi 

 Pada gambar 4.1 menunjukan hubungan antara putaran poros mesin dengan torsi, 

terlihat bahwa semakin besar putaran poros mesin maka torsi yang dihasilkan akan 

semakin turun. Hal ini karena saat pengujian putaran mesin diturunkan dengan 

penambahaan beban pengereman pada poros sampai tercapainya puturan mesin yang di 

inginkan. Hubungan antara gaya pengereman (F) dengan torsi (T) dapat di tulis dalam 

persamaan berikut : 

T = F x L 

Keterangan : 

T = Torsi yang dihasilkan (kg.m) 

F = Besarnya beban pengereman (kg) 

L = Panjang lengan dinamometer (m) 

Dari persamaan diatas terlihat bahwa hubungan besarnya torsi dengan besarnya beban 

pengereman yang dikenakan pada poros adalah berbanding lurus.  

 

R² = 0,9817

R² = 0,9842

R² = 0,9907

R² = 0,9995

R² = 0,972
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Selain itu penurunan torsi seiring dengan semakin tinggi putaran, gerakan bolak 

– balik torak akan semakin cepat yang menyebabkan kerugian mekanis semakin besar 

karena, gesekan yang terjadi antara torak dengan dinding silinder semakin banyak. 

Gerakan torak yang semakin cepat ini diikuti pula oleh semakin singkatnya waktu yang 

dibutuhkan untuk membuka dan menutup katup isap, hal ini berdampak pada semakin 

sedikitnya massa campuran udara dan bahan bakar yang masuk dan terbakar didalam 

ruang bakar tiap siklus. Dengan semakin sedikitnya massa campuran udara dan bahan 

bakar yang masuk ke ruang bakar maka tekanan akhir kompresi dan tekanan efektif 

pembakaran yang dihasilkan semakin kecil. Akibatnya energy yang tekanan yang 

digunukan untuk mendorong torak pada saat langkah kerja juga berkurang, sehingga torsi 

yang dihasilkan semakin menurun. 

Dengan melihat kecendrungan Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa pada 

pengujian motor bakar 6 langkah dengan penggunaan bahan bakar pertalite memiliki 

rataan nilai torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar 

Pertamax plus, Pertamax dan Premium pada putaran yang sama. Hal tersebut dikarenakan 

pada bahan bakar Pertamax plus dan pertamax memiliki nilai oktan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertalite. Semakin tinggi nilai oktan bahan bakar maka semakin 

melambatnya bahan bakar untuk terbakar yang dikarenakan titik bakarnya lebih tinggi. 

Karena melambatnya pembakaran tersebut bahan bakar sulit menguap atau penguapan 

rendah yang berdampak pada sedikitnya massa campuran udara dan bahan bakar yang 

masuk dan terbakar di ruang bakar. Dengan semakin sedikitnya massa campuran udara 

dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar maka tekanan akhir kompresi dan tekanan 

efektif pembakaran yang dihasilkan semakin berkurang mengakibatkan gaya dorong 

torak pada saat langkah kerja (ekspansi) juga berkurang sehingga torsi yang dihasilkan 

menurun.  

Sedangkan pada penggunaan bahan bakar premium untuk motor bakar 6 langkah 

ini menghasilkan torsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar 

Pertalite, Pertamax dan pertamax plus. Hal tersebut dikarenakan Bahan bakar premium 

memiliki nilai oktan yang lebih rendah (RON 88) dari Pertalite90, pertamax92 dan 

pertamax plus95. Nilai oktan yang lebih rendah ini cenderung membuat bahan bakar 

mudah terbakar karena titik bakarnya lebih rendah sehingga mudah terjadi pembakaran 

dini akibat kurang baiknya kualitas campuran udara dan bahan bakar. Dari kurang 

baiknya kualitas campuran yang mengalami proses pembakaran tersebut menghasilkan 
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gaya dorong yang lebih rendah pada torak sehingga torsi yang dihasilkan menurun. Hal 

ini juga mengindikasikan nilai oktan rendah kurang baik untuk motor berkompresi lebih 

tinggi. 

Sementara perbanding putaran mesin terhadap torsi yang diperoleh pada motor 4 

langkah dan 6 langkah dengan bahan bakar pertamax92. Secara umum diperoleh rataan 

nilai torsi yang lebih tinggi pada motor bakar 6 langkah dengan putaran yang sama. Pada 

gambar tersebut juga memperlihatkan untuk bukaan throttle sama, motor bakar 6 langkah 

memiliki rentang rpm dan torsi yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio dari 

efek penambahan durasi difusi massa dan termal pada motor bakar 6 langkah lebih tinggi 

dari kerugian energi gesek yang dialami. 

Secara umum pada grafik terlihat perubahan nilai data antara putaran 4800 ke 

bawah untuk motor bakar 6 langkah, dan 3800 ke bawah untuk motor bakar 4 langkah. 

Ini terjadi karena meningkatnya fluktuasi yang terbaca pada pembebanan 

dynamometersaat pembebanan semakin tinggi. 

Torsi yang terbesar dicapai motor bakar 6 langkah pada putaran 2800 rpm dengan 

bahan bakar Pertalite (Ron 90) sebesar 0,84 (kg·m) dan torsi terendah dicapai pada 

putaran 6800 rpm sebesar 0,064 (kg·m). Sementara untuk bahan bakar Pertamax Plus 

diputaran 2800 rpm sebesar 0,71 (kg·m) dan terendah diputaran 6800 rpm sebesar 0,068 

(kg·m).  untuk Torsi tertinggi dengan bahan bakar Premium pada putaran 2800 rpm 

sebesar 0,68 (kg·m) sedangkan torsi terendah pada putaran 6800 rpm sebesar 0,047 

(kg·m). 

Sementara untuk bahan bakar pertamax92 antara motor bakar 4 langkah dan 6 

langkah, torsi terbesar diperoleh motor bakar 6 langkah pada putaran 2800 rpm sebesar 

0,64 (kg·m) dan torsi terendah diperoleh pada putaran 6200 rpm sebesar 0,18 (kg·m). 

Untuk motor bakar 4 langkah torsi terbesar dicapai pada putaran 1800 rpm sebesar 0.59 

(kg·m) dan torsi terendah diperoleh pada putaran 5000 rpm sebesar 0.1 (kg·m). 
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4.2.2 Hubungan antara Putaran Mesin dengan Daya Efektif 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan antara Putaran Mesin dengan Daya Efektif 

Pada Gambar 4.2 tampak bahwa kurva grafik yang terbentuk cenderung berbentuk 

kurva parabolik membuka ke bawah. Secara umum, seiring dengan naiknya putaran maka 

daya efektif (Ne) yang dihasilkan berbanding lurus dengan nilai Torsi yang dihasilkan 

dan putaran poros mesin (n) sesuai dengan persamaan (2-2) sebagai berikut : 

Ne   = T · ω = 
𝚻∙𝟐𝝅∙𝓷

𝟔𝟎 ∙𝟕𝟓
 = 

𝚻∙𝓷

𝟕𝟏𝟔,𝟓
 

Keterangan :  

Ne   = Daya Efektif (hp) 

T   = Torsi (kg.m) 

ω   = Kecepatan Anguler poros (rad.detik-1) 

n  = Putaran poros (rpm) 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan diatas didapatkan  nilai 

daya efektif  semakin turun dengan semakin meningkatnya putaran. Peningkatan daya 

efektif pada beberapa putaran awal sampai mencapai putaran tertentu disebabkan karena 

penurunan torsi masih dapat di ikuti atau diimbangi oleh kenaikan putaran. Selain itu pada 

putaran rendah proses pembakaran pada ruang bakar memiliki waktu yang lebih banyak 

akibat dari gerakan bolak balik torak cenderung lebih lambat dari pada putaran tinggi. 

R² = 0,9573

R² = 0,8461
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Hal ini mengakibatkan pembakaran lebih sempurna sehingga menghasilkan daya yang 

lebih besar. Tetapi setelah  putaran pada poros mencapai titik tertentu dan meningkat 

sampai putaran tinggi, penurunan torsi menjadi tidak seimbang terhadap kenaikan putaran 

dan kerugian mekanis tersebut  disebabkan oleh semakin cepatnya gerakan bolak balik 

torak sehingga waktu pembakaran cenderung lebih singkat yang berdampak kurang 

sempurnanya pembakaran, akibatnya terjadi penurunan energi pembakaran pada putaran 

tinggi yang akhirnya memberikan efek penurunan daya efektif yang dihasilkan pula. Atau 

dapat dikatakan peningkatan putaran tidak sebanding dengan penurunan torsi. Sehingga 

dari gambar grafik yang dihasilkan terdapat nilai maksimum atau titik balik grafik. Pada 

putaran rendah ini pula terjadi kenaikan  temperatur pada komponen pengereman 

sehingga terjadi kerugian energi dari energi gesek pengereman tersebut menjadi energi 

kalor yang dilepaskan komponen pengereman. 

Dengan melihat Gambar 4.2 secara umum bisa dikatakan nilai rataan daya efektif 

yang diperoleh motor bakar 6 langkah Tertinggi pada penggunaan bahan bakar Pertalite 

(Oktan 90) dari pada penggunaan bahan bakar Premium (Oktan 88), Pertamax (Oktan 92) 

dan Pertamax Plus (Oktan 95) pada putaran yang sama. Meskipun daya yang diperoleh 

tidak memiliki beda selisih yang terlalu jauh. Hal ini tentunya dipengaruhi juga oleh 

fluktuasi yang terjadi pada pengukuran torsi dengan pembebanan yang lebih besar selain 

itu pembakaran yang terjadi pada Pertalite (oktan 90) cenderung lebih sempurna karena 

mempunyai daya ledak yang lebih baik dari Premium murni (Oktan 88) maupun jenis 

bahan bakar lain, mengingat oktan booster yang terkandung pada pertalite jauh lebih 

banyak yang membuat volatilitas pertalite cenderung lebih rendah. Sehingga daya yang 

diterima engine lebih besar ketika menggunakan Oktan 90, hal tersebut bisa diketahui 

pada kadar emisi gas buang CO yang dihasilkan semakin sedikit yang menandakan 

pembakaran terjadi sempurna.  

Secara umum daya efektif  lebih rendah dihasilkan pada mesin menggunakan 

bahan bakar Premium (oktan 88) hal ini disebabkan karena nilai kalor, perbandingan 

kompresi dan nilai oktan yang terkandung. Nilai kalor yang dikandung oleh bahan bakar 

premium lebih rendah dibandingkan bahan bakar  pertalite, pertamax maupun pertamax 

plus. Nilai kalor yang rendah pada bahan bakar menyebabkan pada proses pembakaran 

yang terjadi kurang sempurna karena energi panas yang dikonversikan untuk mendorong 

piston semakin kecil. Sedangkan untuk nilai kalor pertamax (oktan 92) dan pertamax plus 
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(oktan 95) jauh lebih tinggi sehingga menghasilkan energi panas lebih besar untuk 

dikonversikan mendorong piston di banding (Premium oktan 88).   

Nilai oktan dari masing – masing bahan bakar dan rasio kompresi pun 

berpengaruh terhadap daya efektif yang dihasilkan.  bahan bakar yang bernilai oktan 

tinggi seperti  Pertalite90, Pertamax92 dan Pertamax plus95 menghasilkan daya efektif 

yang lebih tinggi namun tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Hal ini salah satunya di 

pengaruhi juga oleh rasio kompresi. Pada bahan bakar Pertamax plus nilai oktan yang 

terkandung pada bahan bakar lebih besar yaitu Pertamax plus95 dibandingkan dengan 

nilai oktan yang terkandung pada jenis bahan bakar lain, sehingga pada proses 

pembakaran mesin memerlukan kompresi yang tinggi agar proses pembakaran terjadi 

sempurna. namun pada pengujian motor bakar 6 langkah ini memiliki rasio kompresi 

sebesar 9,3 : 1 yang cenderung tidak efisien untuk bahan bakar oktan tinggi sehingga 

membuat campuran udara dan bahan bakar kurang homogen dan terdistribusi merata 

dalam silinder ruang bakar yang berdampak menurunnya torsi dan daya yang dihasilkan.  

Sementara itu pada hubungan putaran mesin terhadap daya efektif antara motor 

bakar 6 langkah dan motor bakar 4 langkah dengan penggunaan bahan bakar Pertamax92. 

Pada gambar tersebut juga terlihat motor bakar 6 langkah memiliki nilai daya dengan 

rataan yang lebih tinggi pada rpm yang sama disertai rentang putaran motor yang lebih 

luas. 

Daya terbesar yang dicapai motor bakar 6 langkah terjadi pada putaran 4000 rpm 

yaitu dengan bahan bakar Pertalite90 sebesar 3,33 (hp) dan daya terendah dicapai pada 

putaran 7200 rpm sebesar 1,24 (hp). Sementara untuk bahan bakar Pertamax92 antara 

motor bakar 4 langkah dan 6 langkah, daya terbesar diperoleh motor bakar 6 langkah pada 

putaran 4000 rpm sebesar 3,03 (hp) dan daya terendah diperoleh pada putaran 7200 rpm 

sebesar 1,17 (hp). Untuk motor bakar 4 langkah daya terbesar dicapai pada putaran 4000 

sebesar 2,25 (hp) dan daya terendah diperoleh pada putaran 5000 rpm sebesar 0.69 (hp). 

 

Sementara pada bahan bakar Premium88 dan Pertamax Plus95 Masing – masing 

daya tertinggi diperoleh sebesar 3,01 (hp) dan 3,07 (hp) Pada Putaran yang sama 4000 

rpm dan untuk daya  terendah yaitu 1,12 (hp) Premium88 dan 0,56 (hp) Pertamax Plus 95 
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4.2.3 Hubungan antara Putaran Mesin dengan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 

Efektif (SFCe) 

 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan antara putaran terhadap SFCe 

 Konsumsi bahan bakar spesifik efektif (SFCe) merupakan jumlah bahan bakar 

yang digunakan untuk menghasilkan daya efektif sebesar 1 hp tiap jamnya, sehingga 

konsumsi bahan bakar spesifik efektif ini dapat digunakan untuk menunjukan  tingkat 

keekonomisan dalam pemakaian bahan bakar yaitu bahwa semakin rendahnya nilai 

konsumsi bahan bakar spesifik efektif maka semakin ekonomis mesin tersebut. 

 Pada Gambar 4.3 diatas terlihat bahwa kecenderungan grafik SFCe mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi dari putaran awal hingga akhir. Hal ini disebabkan karena 

semakin tingginya putaran maka jumlah siklus yang terjadi akan semakin banyak dan 

konsumsi bahan bakar (FC) yang dibutuhkan semakin besar. SFCe berbanding lurus 

dengan konsumsi bahan bakar (FC), dan berbanding terbalik dengan daya efektif (Ne) 

yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan persamaan berikut : 

SFCe = 
𝐹𝑐

𝑁𝑒
 

Keterangan : 

 SFCe = Specific Fuel Consumption Effective (kg.hp-1jam-1) 

 Fc = konsumsi bahan bakar (kg.jam-1) 
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 Ne = daya efektif (hp) 

Dari persamaan diatas dapat disimppulkan bahwa apabila konsumsi bahan bakar 

(FC) mengalami peningkatan maka SFCe juga akan meningkat apabila daya efektif (Ne) 

yang dihasilkan cenderung naik dengan kenaikan yang tidak terlalu besar atau bahkan 

jika daya efektif (Ne) mengalami penurunan. 

Pada grafik yang diperoleh terlihat bahwa penggunaan ke empat jenis bahan bakar 

pada motor bakar 6 langkah mempunyai selisih terhadap nilai SFCe meskipun relatif 

sama namun pada rentang yang berbeda. Penggunaan Premium88 memiliki rataan nilai 

lebih tinggi pada putaran sama. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan bahan bakar 

Premium88 tidak efisien dibanding dengan ketiga jenis bahan bakar lainnya. Hal tersebut 

terjadi karena nilai kalor bahan bakar yang kecil. Akibatnya energi panas yang mampu 

diubah menjadi daya pun relatif rendah. Selain itu volatilitas juga ikut berpengaruh 

memperburuk pembakaran.Akibatnya konsumsi bahan bakar (FC) meningkat untuk 

menghasilkan daya yang bernilai sama. 

Sementara itu pada perbandingan antara bahan bakar jenis Premium88, 

Pertalite90, Pertamax plus95 dan Pertamax92. Dari grafik diatas terlihat Pertalite90 

memiliki nilai rataan SFCe lebih rendah (lebih ekonomis) dibandingkan dengan Pertamax 

plus95 dan tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai rataan SFCe bahan bakar Pertamax92. 

Hal ini disebabkan daya efektif  yang dihasilkan bahan bakar Pertalite90 pada engine 

lebih besar daripada bahan bakar lain. Selain itu percampuran udara dan bahan bakar yang 

lebih sempurna mengakibatkan konsumsi bahan bakar (FC)  cenderung 

sedikit.Sedangkan pada bahan bakar Pertamax plus95 memiliki nilai rataan jauh lebih 

tinggi di banding pertamax92 dan pertalite90 pada putaran sama yaitu sebesar 0,24 

(kg/hp.jam) pada putaran rendah dan 0,41 (kg/hp.jam) putaran tinggi. hal ini dikarenakan 

Nilai oktan yang terkandung pada bahan bakar pertamax plus lebih besar yaitu Pertamax 

plus95 dibandingkan dengan nilai oktan yang terkandung pada jenis bahan bakar lain, 

sehingga pada proses pembakaran mesin memerlukan kompresi yang tinggi agar proses 

pembakaran terjadi sempurna. namun pada pengujian motor bakar 6 langkah ini memiliki 

rasio kompresi sebesar 9,3 : 1 yang cenderung tidak efisien untuk bahan bakar oktan 

tinggi sehingga membuat campuran udara dan bahan bakar kurang homogen dan 

terdistribusi merata dalam silinder ruang bakar hal tersebut berdampak menurunnya torsi 

dan daya yang dihasilkan. daya yang dihasilkan rendah membuat konsumsi bahan bakar 
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(FC) menjadi tinggi yang kemudian diikuti dengan tingginya SFCe bahan bakar Pertamax 

Plus95. 

Semetara itu pada perbadingan antara motor bakar 6 langkah dan 4 langkah 

dengan bahan bakar Pertamax92. Dari grafik terlihat bahwa rataan SFCe pada motor 

bakar 6 langkah memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi pada putaran yang sama. 

Sehingga diketahui pada rentang putaran yang sama, motor bakar 6 langkah 

mengkonsumsi bahan bakar sedikit lebih tinggi dari motor bakar 4 langkah konvensional. 

Menarik untuk dilihat apabila membandingkan motor bakar 6 langkah (khususnya dengan 

bahan bakar pertamax92) terhadap motor bakar 4 langkah. terlihat pada putaran di atas 

5000 rpm yang diperoleh motor bakar 4 langkah, motor bakar 6 langkah memiliki nilai 

SFCe yang lebih baik. Namun pada putaran yang lebih rendah motor bakar 4 langkah 

memiliki nilai yang sedikit yang lebih baik. Ini dapat disebabkan 2 hal, antara lain : pada 

putaran tinggi rasio konsumsi pembakaran bahan bakar pada motor bakar 4 langkah sudah 

sangat tidak efisien atau fluktuasi beban pengereman pada motor bakar 6 langkah pada 

putaran 3600 ke bawah menyebabkan pembacaan SFC (rasio konsumsi terhadap daya 

menjadi tidak optimum). 

Hasil pengujian menunjukan bahwa konsumsi bahan bakar spesifik efektif 

terendah motor bakar 6 langkah terjadi pada putaran rendah dan diperoleh dengan 

menggunakan bahan bakar Pertalite90 yaitu sebesar 0,16 (kg/hp.jam) dan meningkat 

seiring bertambahnya putaran hingga mencapai 0,87 (kg/hp.jam). sedangkan untuk 

konsumsi bahan bakar spesifik efektif terendah Pertamax Plus95 yaitu sebesar 0,23 

(kg/hp.jam) pada putaran rendah dan 0,92 (kg/hp.jam) pada putaran tinggi. dan yang 

terakhir bahan bakar Premium88 dengan nilai konsumsi bahan bakar spesifik efektif 

terendah sebesar 0,29 (kg/hp.jam) pada putaran rendah dan 1,66 (kg/hp.jam) pada putaran 

tinggi. 

Sementara pada perbadingan SFCe antara motor bakar 4 langkah dan 6 langkah 

dengan bahan bakar pertamax92, diperoleh nilai SFCe terendah pada motor bakar 4 

langkah sebesar 0.37 (kg·hp-1·jam-1) dan terus meningkat hingga mecapai 0.76 (kg·hp-

1·jam-1). Dan bahan bakar Pertamax92 pada motor bakar 6 langkah yaitu sebesar 0,21 

(kg·hp-1·jam-1). pada putaran rendah dan terus meningkat hingga 1,03 (kg·hp-1·jam-1). 

pada putaran tinggi. 

 



49 
 

 
 

4.2.4 Hubungan antara Putaran Mesin dengan Efisiensi Termal Efektif 

 

Gambar 4.4 Grafik hubungan putaran dengan Efisiensi termal efektif  

 

 Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa semakin tingginya putaran poros motor 

maka efisiensi termal efektif yang dihasilkan akan semakin menurun. Hal ini disebabkan 

nilai efisiensi termal efektif berbanding terbalik dengan nilai konsumsi bahan bakar 

spesifik efektif (SFCe) dan nilai kalor rendah bahan bakar. (dimana dalam hal ini nilai 

kalor bahan bakar bernilai konstan). Hubungan antara nilai efisiensi termal efektif ( ɳte ), 

konsumsi bahan bakar spesifik efektif (SFCe) dan nilai kalor rendah bahan bakar (LHVbb)  

ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

ɳte = 
𝑄𝑏

𝑄𝑏

632 .𝑁𝑒

𝐹𝑐𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏
 = 

632
𝐹𝑐

𝑁𝑒
𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏

 = 
632

𝑆𝐹𝐶𝑒𝐿𝐻𝑉𝑏𝑏
x 100% 

Keterangan : 

1 hp = 632 (kkal jam-1) 

ɳte = efisiensi termal efektif (%) 

LHVbb = Nilai kalor dari bahan bakar (kkal kg-1) 

R² = 0,9552

R² = 0,98

R² = 0,9728

R² = 0,9963

R² = 0,9891

Premium88 Pertamax92

Pertalite90 Pertamax Plus95

4Langkah - Pertamax Poly. (Premium88)

Poly. (Pertamax92) Poly. (Pertalite90)

Poly. (Pertamax Plus95) Poly. (4Langkah - Pertamax)

n (rpm)

ɳ
e 

(%
)
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FC = konsumsi bahan bakar (kg jam-1) 

Ne = daya efektif (hp) 

SFCe = konsumsi bahan bakar spesifik (kg hp-1 jam-1) 

 Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai SFCe 

bahwa semakin tinggi putaran poros mesin maka konsumsi bahan bakar spesifik 

efektifnya juga semakin meningkat, sehingga efisiensi termal efektif yang diperoleh 

semakin menurun. Hal ini disebakan karena semakin tinggi putaran kerugian mekanis 

yang ditimbulkan oleh gesekan piston dan dinding piston semakin tinggi yang 

menyebabkan daya efektif yang dihasilkan juga semakin turun, selain itu juga semakin 

tinggi putaran campuran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder semakin kecil 

yang disebabkan mekanisme buka tutup katup masuk semakin cepat sehingga kalor yang 

dihasilkan oleh proses pembakaran semakin kecil dan daya efektif juga semakin kecil 

pula, sehingga efisiensi termal ikut menurun. 

 Pada gambar 4.4 diperoleh bahwa penggunaan bahan bakar Pertalite90 memiliki 

nilai efisiensi termal efektif lebih baik pada motor bakar 6 langkah dengan putaran sama 

dibandingkan menggunakan jenis bahan bakar lain yaitu sebesar 27,15 ( %). Hal ini 

karena Pertalite90 mampu menghasilkan daya efektif yang lebih besar dari pada jenis 

bahan bakar lainnya dimana percampuran udara dan bahan bakar pada proses pembakaran 

di ruang bakar lebih homogen sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna yang 

mengakibatkan daya efektif meningkat. Daya yang lebih besar dapat menurunkan 

konsumsi bahan bakar spesifik efektifnya (SFCe). Karena Efisiansi termal efektif 

berbanding terbalik dengan SFCe maka efisiensi yang dihasilkan mesin menjadi lebih 

besar. Sedangkan untuk Penggunaan bahan bakar Pertamax plus95 sendiri menghasilkan 

nilai efisiensi thermal yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan 

bahan bakar pertalite90 dan pertamax92. Hal ini terjadi karena pembakaran yang terjadi 

di dalam engine sudah tidak mampu mengkompensasi penurunan dari nilai kalor dan 

naiknya volatilitas. Akibatnya pembakaran menjadi tidak sempurna sehingga efisensi 

thermal yang didapatkan turun. Selain itu konsumsi bahan bakar motor 6 langkah dengan 

menggunakan  kedua jenis bahan bakar tersebut cenderung relatif lebih rendah dibanding 

menggunakan pertamax plus95.   
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Sementara pada hubungan putaran terhadap efisiensi termal efektif antara motor 

bakar 4 langkah dan 6 langkah dengan bahan bakar Pertamax92, diperoleh rataan nilai 

efisiensi yang lebih baik pada motor bakar 4 langkah dengan putaran yang sama. Hal ini 

terjadi karena konsumsi bahan bakar pada motor bakar 4 langkah sedikit lebih hemat dari 

motor bakar 6 langkah meskipun nilai torsi dan daya yang dihasilkan relatif kecil. 

Sehingga diketahui rasio konsumsi dan nilai kalor bahan bakar yang dikonsumsi terhadap 

daya yang dihasilkan lebih efisien pada motor bakar 4 langkah menurut grafik yang 

diperoleh saat penelitian. Konsumsi bahan bakar tinggi inilah yang mungkin juga 

menyebabkan torsi dan daya efektif pada motor bakar 6 langkah lebih tinggi, sehingga 

tekanan ekspansi hasil pembakaran lebih besar. 

Pada pengujian efisiensi termal efektif tertinggi diperoleh pada putaran motor 3600 

rpm dengan penggunaan bahan bakar Pertalite sebesar 27,15 ( %) dan terus menurun 

hingga 6,97 (%). Untuk bahan bakar Pertamax plus efisiensi termal efektif lebih tinggi 

secara rataan diperoleh nilai tertinggi pada putaran 3200 rpm sebesar 23,98 (%) dan terus 

menurun hingga mencapai 2,87 (%). Untuk penggunaan bahan bakar premium efisiensi 

termal efektif diperoleh pada putaran 3200 rpm yaitu sebesar 16,39 (%) dan terus 

menurun hingga mencapai 4,09 (%). Sementara pada perbandingan motor bakar 4 

langkah dan 6 langkah dengan penggunaan bahan bakar pertamax92, diperoleh nilai 

efisiensi tertinggi pada putaran rendah motor bakar 4 langkah senilai 32,88 (%) dan terus 

berkurang hingga 7,84 (%). Sedangkan pada motor bakar 6 langkah efisinsi tertinggi di 

putaran terendah yaitu sebesar 26,36 (%) kemudian terus menurun hingga mencapai 5,78 

(%) 

4.2.5 Rangkuman Pengujian 

 Dari hasil dan pembahasan pengujian variasi nilai oktan terhadap unjuk kerja dan 

emisi gas buang motor bakar 6 langkah, penggunaan bahan bakar dengan nilai oktan 90 

memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap unjuk kerja motor bakar 6 langkah 

dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar bernilai oktan 88, 92 maupun 95. 

Dengan variasi bukaan throttle 30%, didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Peningkatan nilai torsi rata – rata sebesar 12% dengan torsi tertinggi untuk 

penggunaan bahan bakar Pertalite (oktan 90) pada putaran 2800 rpm sebesar 0,72 

kg·m 
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2. Peningkatan nilai daya efektif rata – rata sebesar 12% pada putaran 4000 rpm 

sebesar 3,33 hp 

3. Penurunan nilai SFCe rata – rata sebesar 0.35 % dengan SFCe paling rendah 

diperoleh pada penggunaan bahan bakar Pertalite (oktan 90) pada putaran paling 

rendah sebesar 0,16 kg·hp-1 ·jam-1. Fluktuasi pada pengukuran beban pengereman 

bisa menjadi pengaruh nilai maksimum. 

4. Kenaikan nilai efisiensi termal efektif rata – rata sebesar 7.61% dengan efisiensi 

termal efektif untuk penggunaan bahan bakar pertalite pada putaran 3600 rpm 

sebesar 27,15 %. fluktuasi pengukuran beban pengereman bisa menjadi faktor 

pengaruh nilai maksimum. 

 

Secara keseluruhan unjuk kerja yang besar dicapai oleh motor bakar 6 langkah 

dengan penggunaan bahan bakar Pertalite beroktan 90 dibandingkan menggunakan bahan 

bakar Premium88, Pertamax92 maupun Pertamax plus95. Pada pemakaian pertalite90 

didapatkan peningkatan nilai torsi, daya efektif dan efisiensi termal efektif selain itu 

mampu menurunkan nilai konsumsi bahan bakar spesifik efektif. Sehingga penggunaan 

bahan bakar Pertalite lebih ekonomis untuk motor bakar 6 langkah di bandingkan variasi 

bahan bakar dengan nilai oktan lainnya.  

Sementara untuk perbandingan dengan motor bakar 4 langkah, motor bakar 6 

langkah menggunakan bahan bakar Pertamax92 diindikasikan memiliki keunggulan 

dalam hal : 

1. Torsi, mengalami peningkatan nilai torsi rata-rata sebesar 3,7% . 

2. Daya, mengalami peningkatan nilai daya efektif rata-rata sebesar 3,09 % 

 

Sedangkan kekurangan yang diperoleh, terdapat pada : 

1. Konsumsi bahan bakar spesifik efektif, dengan penurunan rata-rata sebesar 0,36 %. 

2. Efisiensi, dengan penurunan rata-rata sebesar 2,17%  

Secara umum kenaikan daya dan torsi diperoleh dari peningkatan tekanan kerja 

hasil peningkatan kalor masuk dari proses difusi 


