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BAB I                                                                                                         

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Performa suatu kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak hal. 

Salah satu hal yang mempengaruhi adalah pemilihan jenis bahan bakar. 

Bahan bakar berhubungan dengan bilangan oktan, bilangan oktan adalah 

bilangan yang mempengaruhi cepat tidaknya bahan bakar akan terbakar. 

Anggapan di masyarakat bahwa bahan bakar dengan oktan tinggi 

menghasilkan performa yang bagus, ternyata tidak selalu demikian. 

Pemilihan jenis bahan bakar harus diperhitungkan rasio kompresi motor 

Selain bahan bakar, kapasitas udara masuk dalam karburator juga 

mempengaruhi performa motor. Tidak selalu debet udara yang tinggi akan 

meningkatkan performa motor, tergantung bagaimana kondisi 

perbandingan bahan bakar dan udara (air-fuel ratio) karena Kapasitas 

udara yang masuk ke karburator akan berpengaruh pada air-fuel ratio. 

Performa motor akan maksimal bila air-fuel ratio sesuai. 

Ada beberapa modifikasi yang menentukan performa motor. Salah 

satu modifikasi yang menjadi topic penelitian ini adalah memvariasikan 

berbagai macam bahan bakar premium, pertalite dan pertamax, dan juga 

memvariasikan putaran baut setelan udara sebesar 0,5 putaran kekanan 

dan kekiri dari keadaan langsam atau stasioner.  Pada dasarnya tingkat 

mutu bahan bakar ditentukan oleh sifat mutu nyala (angka oktan) dan sifat 

lainya, seperti sifat daya penguapan (volatilitas), stabilitas dan korosifitas, 
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sehingga mutu bahan bakar tergantung dari komposisi kimia dari hasil 

pencampuran komponen bahan bakar serta additive yang ditambahkan 

pada bahan bakar. Beberapa komponen bahan bakar dan additive dapat 

dicampurkan dengan system presentase volume/berat atau kadar tertentu 

untuk memperoleh mutu yang lebih baik dan ekonomis (standart nasional 

Indonesia (SNI) 06-3506-1994) 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari bensin yang mempunyai 

bilangan oktan tinggi adalah bahwa bensin tersebut tidak peka terhadap 

detonasi. Apabila suatu bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi 

hendak digunakan pada motor yang sebenarnya dirancang untuk 

menggunakan bahan bakar dengan bilangan oktan yang rendah tanpa 

detonasi, tidak akan terlihat adanya perbaikan pada efisiensi dan daya 

yang dihasilkan (Aris Munandar W, 2005) 

Dari berbagai permasalahan diatas, maka penulis berniat untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan berbagai variasi 

bahan bakar berdasarkan nilai oktan dan hubungannya dengan kapasitas 

udara yang masuk ke karburator terhadap untuk kerja motor yang berupa 

daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

 

1.2    PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

Bagaimana performa motor yang meliputi daya, torsi dan konsumsi 

bahan bakar spesifik (KBBS) dengan berbagai macam variasi bahan 

bakar premium (RON/research octane number 88), pertalite (RON 90), 

dan pertamax (RON 92).  
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1.3    TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar premium, pertalite, 

dan pertamax terhadap daya motor 

2. mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar premium, pertalite, 

dan pertamax terhadap Torsi motor 

3. mengetahui pengaruh penggunaan bahan bakar premium, pertalite, 

dan pertamax terhadap Konsumsi bahan bakar spesifik motor 

1.4     MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

prediksi tentang daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan 

dari bahan bakar premium, pertalite, dan pertamax 

1.5      BATASAN MASALAH 

Penelitian ini menggunakan metode eksperiment, dimana ada 

terdapat beberapa batasan masalah, yaitu : 

1. Menggunakan motor Yamaha Jupiter z 110 cc. 

2. Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

bakar premium (RON 88), pertalite (RON 90), pertamax (RON 92). 

3. Parameter yang menjadi pengamatan adalah power (P), torsi (T), 

dan konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS). 

4. Motor dalam kondisi standart. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
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 Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab 1 Pendahuluan.  

Pendahuluan berisi sub bab latar belakang penelitian rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manafat, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. Sub bab latar belakang mengemukakan mengapa penelitian 

ini penting untuk dilakukan. Sub bab rumusan masalah memberikan 

informasi masalah-masalah yang timbul dalam pengerjaan penelitian. 

Sus bab tujuan berisi tujuan penelitian baik secara umum maupun 

tujuan khusus yang semuanya merupakan tindak lanjut dari rumusan 

masalah yang telah disebutkan. Sub bab manfaat adalah harapan 

penulis akan manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang dilakukan. 

Sub bab batasan masalah menjelaskan batasan masalah yang 

diberikan untuk tercapainya tujuan penelitian dengan menggunakan 

potensi yang ada secara optimal dan membatasi penelitian agar terarah 

dan konsisten dengan rumusan masalah. Sub bab yang terakhir daam 

bab 1 adalah sistematika penulisan yang menjelaskan metode dan 

sistematika penulisan laporan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis 

untuk menyampaikan hasil penelitiannya. 

Bab II Landasan Teori 

Landasan teori adalah bab yang berisi ringkasan kerangka 

teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan. 

Bab landasan teori terdiri dari sub bab tentang internal combustions 
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engine, siklus otto, air fuel ratio, research octan number, penentuan 

daya, penentuan torsi, dan penentuan specific fuel consumtions. 

Semua sub bab yang disebutkan merupakan hasil karya dan penelitian 

yang telah ada dan menjadi referensi bagi penulis dalam penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode-metode dalam pengambilan data. bab ini 

terdiri dari diagram alir, alat dan bahan yang digunakan, pre-procesing, 

pra---research, persiapan research, research inti, pengambilan data dan 

pengolahan data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab hasil dan pembahasan adalah bab yang memberikan 

analisis dari apa yang telah dikerjakan pada bab sebelumnya. Bab ini 

berisikan analisis daya untuk masing-masing bahan bakar, analisis torsi 

untuk masing-masing bahan bakar, analisis konsumsi bahan bakar 

spesifik (KBBS) untuk masing-masing bahan bakar. 

Bab V Penutup 

Bab penutup adalah bab yang terakhir dalam laporan ini. Bab 

penutup terdiri dari dua buah sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari data analisis yang telah 

dilakukan, sedangkan saran berisi saran penulis untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat. 


