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Studi Eksperimental Pengaruh Pemanfaatan Octane Booster 

Generator Gas HHO dengan Campuran Pertalite - Ethanol (E10) 

Sebagai Bahan Bakar Terhadap Performa Mesin Yamaha Mio 155 cc 

ABSTRAK 

Bahan bakar alternatif di Indonesia jumlahnya sangat melimpah seiring  

menipisnya bahan bakar fosil dan tuntutan yang tinggi akan kinerja mesin dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut terhadap sumber daya pengganti bahan bakar fosil atau bahan 

bakar alternatif yang memiliki kualitas baik.Pengunaan bahan bakar alternatif sebagai 

campuran bahan bakar fosil dalam meningkatkan angka oktan secara komersil sudah 

digunakan di beberapa negara maju.Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari pemanfaatan gas Brown atau gas HHO dan campuran bahan 

bakar pertalite 90% - ethanol 10% (E10) terhadap performa mesin motor bensin empat 

langkah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode eksperimen yang dilakukan 

dengan prosedur standar pengujian unjuk kerja mesin.Variabel bebas penelitian yakni 

dilakukan berdasar putaran mesin 2000 hingga 9000 rpm dengan flowrate gas Brown 

HHO 8,33 ml/detik sebagai oktan booster yang diinjeksi ke intake manifold dan 

penggunaan campuran pertalite 90%-ethanol 10% sebagai bahan bakar.Variabel terikat 

adalah daya motor (Hp),torsi motor (N.m),konsumsi bahan bakar (KBB),dan konsumsi 

bahan bakar spesifik (KBBS). 

Hasil dari pengujian menunjukkan penggunaan bahan bakar campuran pertalite 

90% - ethanol 10% (E10) - gas HHO menunjukkan hasil pengujian dynotest terbaik 

dimana daya puncak yakni 6,13 kW meningkat (7,17%) pada rpm 6500 dan torsi 9,37 

N-m meningkat (7,38%) pada rpm 6500 dibanding penggunaan bahan bakar pertalite 

100%.Sedangkan konsumsi bahan bakar (KBB) dan konsumsi bahan bakar spesifik 

(KBBS) terbaik ditunjukkan oleh pengunaan bahan bakar campuran pertalite 100% - 

gas HHO yakni 0,161 ml/detik pada rpm 6000 meningkat 13,66% untuk KBB dan 

KBBS 0,057 kg/kW.jam pada rpm 6500 selisih 11.73% dibanding pengunaan bahan 

bakar pertalite 100%. 

Kata kunci : Unjuk Kerja Motor, Pertalite ,Gasohol, Ethanol, Generator HHO 

 

ABSTRACT 

Alternative fuels in Indonesia are abundant as the depletion of fossil fuels and 

high demands on machine performance require further research on fossil fuel 

replacement resources or alternative fuels that have good quality. Use of alternative 

fuels as a mixture of fossil fuels within Increase the commercial octane number has 

been used in some developed countries. This study aims to investigate the effect of 

utilization of Brown gas or HHO gas and 90% - ethanol 10% (E10) Pertalite fuel 

mixture on the performance of four-stroke gasoline engine. The research method used is 

experimental method which is done by standard procedure of machine performance 

test. The free variable of research that is done based on engine rpm from 2000 to 9000 

rpm with flowrate Brown HHO gas 8,33 ml/second as octane booster injected into 

intake manifold and use of 90% -ethanol 10 % As fuel. The bound variables are motor 
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power (Hp), motor torque (Nm), fuel consumption (KBB), and specific fuel consumption 

(KBBS). 

The results of the test show that the use of 90% - ethanol blend fuel 10% ethanol 

(E10) - HHO gas shows the best dynotest test results where the peak power is 6.13 kW 

increased (7.17%) at 6500 rpm and torque 9.37 Nm Increased (7.38%) at 6500 rpm 

compared to 100% of the fuel consumption. While fuel consumption (KBB) and specific 

fuel consumption (KBBS) is best demonstrated by the use of 100% HCO-fueled 100% 

gasoline / Second at rpm 6000 increased 13,66% for KBB and KBBS 0,057 kg / kW.jam 

at rpm 6500 difference 11.73% compared to use of fuel of pertalite 100%. 

Keyword : Engine Performance, Pertalite ,Gasohol ,Ethanol ,Generator HHO 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Alat transportasi sebagai moda penggerak berbagai bidang dimana 

terjadi perpindahan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Kebutuhan akan alat transportasi sebagai pendukung tumbuhnya berbagai 

bidang, khususnya untuk alat transportasi darat. Kemudahan dan tingkat 

efisiensi yang tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dan menjadi 

tantangan dalam semakin majunya perkembangan jaman.Penelitian terus 

dilakukan terhadap kemajuan performa mesin sebagai bagian utama 

penyokong industri transportasi.Efisiensi yang tinggi dari performa mesin 

terus menerus di perbaharui dan ditingkatkan hingga pada akhirnya mampu 

memenuhi tuntutan dimana dengan bahan bakar yang se-minimal mungkin 

mampu menghasilkan unjuk kerja dan kemampuan yang maksimal. 

Motor bakar masih menjadi salah satu penggerak utama alat transportasi 

di awal abad 20.Banyak penelitian yang telah dilakukan pada teknologi motor 

bakar baik dari efisiensi kerja secara mekanis maupun penambahan berbagai 

teknologi sensor pengendali secara elektronik.Seiring meningkatnya 

kemampuan suatu mesin tetap tidak dapat lepas dari kebutuhan bahan bakar 

sebagai sumber energi dan sebagai sumber utama dalam proses terjadinya 

pembakaran.Salah satu cara meningkatkan efisiensi mesin adalah dengan 

meningkatkan perbandingan kompresi.Perbandingan kompresi yang tinggi 

menuntut penggunaan kualitas bahan bakar dengan oktan yang tinggi 

pula.Semakin tinggi nilai oktan semakin tinggi pula kemampuan bahan bakar 

untuk tidak mudah terbakar sendirinya (autoignition) pada kompresi tinggi 
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.Sehingga berdasar hal tersebut kualitas bahan bakar tidak akan dapat lepas 

dari riset dalam meningkatkan kinerja motor bakar. 

Selama ini kita tahu penggunaan TEL (Tetra Ethyl Lead) masih menjadi 

pilihan dari produsen bahan bakar dalam penggunaannya sebagai zat aditif 

berbahan timbal (Pb) untuk menaikkan angka oktan.Selain harganya murah 

,TEL mampu meredam timbulnya panas dan mampu melumasi ruang bakar 

(Khristanto,2012).Namun yang menjadi persoalan adalah penggunaan zat 

aditif  TEL menghasilkan emisi gas buang dari hasil proses pembakarannya 

yakni debu timbal (Pb) yang dilepas keudara ,memiliki sihat beracun ,dan 

berbahaya bagi kesehatan.Penggunaan alternatif lain dalam usaha 

meningkatkan mutu kualitas bahan bakar harus terus dilakukan tidak hanya 

mampu memenuhi kebutuhan dari mesin agar tetap optimal namun juga dan 

dari segi kesehatan lingkungan.  

Di indonesia penggunaan bahan bakar fosil masih menjadi primadona 

dan belum tergantikan dalam penggunaannya di berbagai bidang 

kehidupan.Meskipun bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan berlebihan 

dari bahan bakar fosil amat merusak lingkungan, namun kemampuan bakar 

yang tinggi dan energi yang dikandung bahan bakar fosil yang lebih tinggi 

dari bahan bakar lain masih menjadi alasan utama bahan bakar fosil masih 

belum tergantikan hingga kini.Ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil 

di indonesia lebih dari 60 persen dari konsumsi energi total.Sedangkan energi 

minyak di indonesia saat ini adalah 86,9 milliar barel, dengan cadangan 9,1  

milliar barel, sedangkan produksi tiap tahunnya adalah  387 juta barel. 

Dengan ini di perkirakan sumber daya energi minyak hanya dapat dipakai 

hingga 23 tahun mendatang (Sumber : Buku Putih Sumber Daya Energi 

Indonesia 2005-2025). 

Seiring menipisnya bahan bakar fosil dan tuntutan yang tinggi akan 

kinerja mesin dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap sumber daya 

pengganti bahan bakar fosil atau sering disebut bahan bakar alternatif.Bahan 

bakar alternatif merupakan bahan bakar pengganti bahan bakar fosil yang 

dapat diperbaharui (renewable). Bahan bakar alternatif dapat di produksi dari 
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sumberdaya yang bisa diperbaharui dan dapat digunakan langsung tanpa 

memerlukan perubahan besar pada struktur dari mesin (M. Canaksi, 2013). 

Untuk mampu memenuhi dan merebut minat pasar diperlukan bahan 

bakar alternatif yang memiliki kemampuan setara atau bahkan melebihi 

kualitas bahan bakar fosil. Riset lebih mendalam tentang pemanfaatkan bahan 

bakar alternatif dengan kualitas yang tinggi yang mampu bersaing dan 

mampu memenuhi tuntutan  meningkatnya kinerja mesin perlu dilakukan. 

Bahan bakar Alternatif memiliki jumlah yang melimpah dan cenderung 

belum banyak termanfaatkan. Merupakan energi yang didapat dari berbagai 

material di alam secara mudah ,diperoleh melalui berbagai proses sehingga 

menghasilkan polutan lebih sedikit dibanding dengan pemanfaatan bahan 

bakar fosil. Beberapa negara maju telah memanfaatkan energi alternatif 

sebagai pengganti bahan bakar fosil meskipun cenderung masih sedikit 

jumlahnya,antara lain ethanol,methanol,butanol,gas alam dan hidrogen. 

Bahan bakar Hidrogen dan Alkohol adalah merupakan bahan bakar yang 

memliki kualitas oktan yang tinggi dan dapat diperoleh dengan mudah dari 

alam. 

Bahan bakar Hidrogen dapat diperoleh dari berbagai proses kimiawi 

salah satunya yakni dari proses elektrolisa air mengunakan generator 

hidrogen yang menghasilkan gas hidrogen oksigen (HHO) atau sering disebut 

“gas Brown” (Urip,2009).Gas hidrogen dapat digunakan sebagai penghemat 

bahan bakar kendaraan ketika di suplai kedalam mesin dalam proses 

pembakaran. Begitu pula dengan Alkohol seiring mahalnya bahan bakar fosil 

Alkohol dapat digunakan sebagai campuran yang baik dalam proses 

pembakaran mesin. Alkohol dengan kadar tinggi dapat digunakan secara 

langsung pada mesin, maupun dapat juga dicampurkan dengan kadar tertentu 

pada bensin sebagai bahan bakar. Pemanfaatan alkohol sebagai bahan bakar 

pengganti bensin premium, pertalite, pertamax atau sebagai campuran dengan 

kadar tertentu diharapkan dapat mengurangi konsumsi penggunaan bahan 

bakar fosil. Pemanfaatan alkohol pada kendaran bermotor sebagai bahan 

bakar, baik secara murni atau dicampur dengan bahan bakar bensin, telah 

mendapat perhatian dari para peneliti sejak 40 tahun terakhir ini. 
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Dari semua hal tersebut yang melatarbelakangi maka studi eksperimental 

dilakukan terhadap pengaruhnya memanfaatkan suplai gas hidrogen oksigen 

HHO ke ruang bakar dengan variasi campuran pertalite-ethanol sebagai 

bahan bakar terhadap unjuk kerja motor bakar bensin empat langkah. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui campuran bahan bakar yang terbaik dan 

mengetahui pengaruhnya terhadap unjuk kerja mesin motor bensin 

4 langkah.  

2. Untuk mengetahui pengaruh suplai gas hidrogen oksigen HHO ke 

ruang bakar dengan  penggunaan campuran pertalite 90% dan 

ethanol 10% (E10) sebagai bahan bakar terhadap unjuk kerja mesin 

motor bensin 4 langkah.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Pengujian terhadap variasi bahan bakar bersifat eksperimental. 

2. Mesin yang digunakan adalah kendaraan roda dua empat langkah 

transmisi otomatis Yamaha Mio dengan kapasitas mesin 155cc. 

3. Pengujian kinerja dilakukan dengan chasis kendaraan motor yang 

dalam keadaan diam untuk uji torsi ,daya motor,dan uji konsumsi 

bahan bakar dengan alat ukur rpm,stopwatch, dan gelas ukur (tidak 

memperhitungkan berbagai kondisi berkendara). 

4. Pengujian hanya dilakukan pada elektroda generator HHO sebanyak 

6 buah yang disusun sejajar berjarak 15 mm dengan ukuran plat 200 

x 100 x 1,2 mm berbahan stainless steel 304 (pembahasan tidak 

terfokus pada bahan elektroda).  

5. Perbandingan larutan elektrolit telah ditentukan yaitu 1000 ml 

dicampur dengan 3 sendok makan (30 gram) NaOH (tidak membahas 

lebih jauh reaksi kimia yang terjadi).Sumber daya reaktor HHO 

menggunakan arus DC10 Ampere dan tegangan 75 Volt. 



6 

 

6. Bahan bakar yang digunakan campuran  pertalite oktan 90 dengan 

ethanol yang digunakan berkadar 96 % yang ada dipasaran dan gas 

HHO yang di injeksi ke intake manifold. 

7. Perihal yang berkaitan dengan faktor temperatur lingkungan, aliran 

bahan bakar,faktor rugi gesekan udara ,kerugian panas, rugi gesekan 

roda dan transmisi tidak kami bahas dalam studi ini. 

8. Pengujian dilakukan pada variasi putaran mesin 2000 rpm hingga 

9000 rpm. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitan 
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2.2 Alat dan Bahan  

2.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitiann menggunakan campuran antara 

Pertalite-Ethanol atau gasohol sebagai bahan bakar dan penggunaan Gas 

Brown dari reaktor HHO : 

1. Air bersih 1000 ml (untuk mengisi tabung generator gas HHO) 

2. Pertalite 100 % + Ethanol 0  %  = E0 

3. Pertalite  90 %  + Ethanol 10 % = E10 

4. Pertalite 100 % + gas HHO (Gas Brown yang dihasilkan generator) 

5. Pertalite  90 %  + Ethanol 10 % (E10) + gas HHO (Gas Brown) 

6. Silica Gel dan NaOH (Soda Api)  

 

2.2.2 Alat Penelitian 

1. Chasis Dinamometer 

2. Alkohol meter  

3. Gelas Ukur   

4. Digital Tachometer 

5. Burret 

6. Stopwatch 

7. Kendaraan Uji 

8. Timbangan Digital  

9. Las Listrik DC 

10. Generator HHO 

11. AVO meter (Multitester) 

 

 

Gambar 3.1 Generator HHO dan Bubbler 

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 



8 

 

a. Pengujian Torsi dan Daya motor dilakukan di bengkel Ahass 

Taruna Motor Tipes Surakarta. 

b. Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan di kampus Vokasi 

Univeritas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 6 bulan (November 2016 – Mei 2017) 

2.4 Prosedur Pengujian 

2.4.1 Tahapan Pengujian Daya dan Torsi 

 Adapun beberapa tahapan pengujian Daya dan Torsi adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan bakar,toolbox set,kelengkapan alat ukur dll. yang akan 

digunakan ,untuk bahan bakar usahakan mampu memenuhi kebutuhan 

selama pengujian. 

2. Mengecek ulang kondisi generator HHO dan Las listrik sebagai pembangkit 

generator HHO. 

3. Menyiapkan campuran air dan NaOH sesuai takaran gelas ukur kedalam 

wadah,dan juga campuran bahan bakar pertalite-ethanol sebelum 

dilakukannya pengujian guna mempersingkat waktu pengujian. 

4. Memasang sepeda motor pada chasis dynamometer dengan mencekam roda 

depan dan memposisikan roda belakang pada roller wheel dynamometer. 

5. Memasang kabel pulse tachometer ke kabel negative coil untuk membaca 

putaran mesin kemudian nyalakan mesin dan panel layar dynamometer.   

6. Memasukkan bahan bakar kedalam burret gelas ukur usahakan mampu 

bertahan selama pengambilan sampel data. 

7. Memasang generator HHO dan usahakan dalam kondisi yang normal tidak 

ada kebocoran kemudian menghubungkannya ke saluran intake manifold. 

8. Kemudian nyalakan mesin ,dalam pengambilan sampel data daya dan torsi 

mesin harus dikondisikan pada temperature kerja atau mencapai temperatur 

80-90
0
C. 

9. Saat pengambilan sampel data ,trothel gas di buka secara spontan dari rpm 

4000 sebagai awal perekaman data hingga mencapai rpm 9000 kemudian 

trothel dilepas secara spontan dan ditahan hingga turun ke rpm 4000 

kemudian di buka spontan kembali hingga rpm 9000,begitu seterusnya 
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pengambilan data dilakukan 3 kali hingga diperoleh hasil daya dan torsi 

terbaik dan akurat. 

10. Hasil perekaman data dapat dilihat pada monitor, hasil terbaik digunakan 

sebagai sampel data yang nantinya digunakan. 

         2.4.2 Konsumsi Bahan Bakar 

1. Pengujian konsumsi bahan bakar menggunakan gelas ukur (burret) yang 

dilakukan pencatatan sebanyak tiga kali dan di rata-rata sehingga 

menghasilkan data yang akurat.Pengujian dilakukan terus berulang terhadap 

perbedaan variasi bahan bakar. 

2. Dibutuhkan minimal tiga orang dalam proses pengambilan data. Siapkan 

stopwatch ,tachometer,dan burret yang telah dihubungkan dengan saluran 

bahan bakar karburator. 

3. Buka case penutup kipas impeller poros engkol dan tandai satu titik dengan 

menggunakan tipe-x atau cat putih sebagai tanda untuk mempermudah 

pembacaan laser pointer tachometer. 

4. Posisikan kendaraan pada standard tengah kemudian nyalakan mesin tunggu 

hingga mencapai temperatur kerja. 

5. Sesuaikan putaran idle mesin sekitar 1600-1800 rpm sesuaikan putaran 

dengan melihat digital tachometer. 

6. Catat waktu hasil konsumsi bahan bakar setiap 2 ml dengan cara menahan 

putaran mesin setiap rpm 2000 hingga 7000 rpm. 

 

7. Setiap penggantian variabel bahan bakar usahakan cooling down mesin 

selama 10 menit agar mesin tidak terlalu panas dan hasil pencatatan menjadi 

akurat. 

8. Menjaga ketinggian bahan bakar pada tabung ukur burret agar dalam batas 

yang tetap dapat terbaca dan menghindari gelembung udara. 

9. Tahapan yang sama juga dilakukan pada semua variasi campuran bahan 

bakar. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan terhadap beberapa variasi bahan bakar yakni pertalite 

100%,  pertalite 90% - ethanol 10% (E10), pertalite 100% - HHO (gas Brown), 

pertalite 90% - ethanol 10% (E10) - HHO (gas Brown) dan dilakukan pengujian  

menggunakan chasis dynamometer untuk mengetahui pengaruhnya terhadap daya 

torsi dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan. 

3.1.1 Hasil Pengujian Daya dan Torsi 

Hasil pengujian daya dan torsi diperoleh dari pengujian dynotest pada chasis 

dynamometer dengan beberapa variasi penggunaan campuran bahan bakar yang 

telah ditentukan.Data yang diperoleh dari pengujian daya masih berupa data 

dengan satuan horsepower (HP) yang kemudian di konversi ke standar SI yakni 

kilowatt (KW) (1 hp = 0,745699872 kW) .Data yang diperoleh dari pengujian 

torsi memiliki satuan feet-pounds (ft-lbs) yang kemudian diubah ke standar SI 

yaitu Newton-meter (N-m) (1 ft-lbs = 1,35581795 Nm). 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Daya Mesin (KW) 

 

NO Bahan Bakar 

Putaran Mesin (RPM) 

5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 

1 Pertalite 100% 
3,80 

 

4,38 

 

5,37 

 

5,53 

 

5,69 

 

5,65 

 

5,59 

 

4,86 

 

4,61 

 

2 

Pertalite 90% - 

Etanol 10% 

(E10) 

4,55 5,13 5,47 5,81 5,56 5,44 5,07 4,77 4,24 

3 

Pertalite 100% - 

HHO (gas 

Brown) 

3,56 4,27 5,55 6,03 5,83 5,74 5,65 5,06 4,64 

4 

Pertalite 90% - 

Etanol 10% 

(E10) - HHO (gas 

Brown) 

4,91 5,44 5,92 6,13 5,95 5,88 5,38 5,07 4,98 
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Gambar 3.1 Hasil Pengujian Daya Mesin (KW)  

Terhadap Putaran Mesin (RPM) 

Dari grafik hasil pengujian daya mesin terhadap putaran mesin (Gambar 

4.1) didapat kenaikan daya dari keseluruhan variasi bahan bakar terjadi pada 

rpm 5000-7000 dan mencapai puncaknya atau hasil tertinggi pada rpm 6500 

hingga 7000 yakni penggunaan bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 

10% dan gas HHO mencapai daya tertinggi dari keseluruhan penggunaan 

campuran bahan bakar yang digunakan yakni 6,13 KW pada rpm 6500 ,kecuali 

penggunaan bahan bakar pertalite 100% menghasilkan grafik yang cenderung 

landai dan menghasilkan daya puncak terendah yakni 5,69 KW pada rpm 

7000.Penggunaan bahan bakar E10 dan campuran E10 - gas HHO menghasilkan 

grafik yang cenderung lebih tinggi dibanding penggunaan bahan bakar pertalite 

100% dan campuran pertalite 100% – gas HHO pada putaran menengah rpm 

5500 hingga 6000 dan mencapai puncak pada rpm 6500 namun kemudian 

mengalami penurunan yang signifikan pada rpm 7000 hingga 9000. Terlihat 

pada rpm 7000 hingga 9000 grafik hasil daya mengalami penurunan pada 

seluruh penggunaan variasi campuran bahan bakar ,dibandingkan penggunaan 

berbagai variasi bahan bakar penggunaan pertalite 100% menghasilkan daya 

terendah 4,24 pada rpm 9000. 
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Sehingga dari keseluruhan penggunaan campuran bahan bakar,hasil 

pengujian daya menunjukkan penggunaan campuran bahan bakar pertalite 90% - 

ethanol 10% dan gas HHO menghasilkan grafik hasil pengujian daya yang 

terbaik di putaran awal putaran menengah hingga tinggi. 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Torsi Mesin (N-m) 

NO Bahan Bakar 

Putaran Mesin (RPM) 

5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 

1 Pertalite 100% 6,91 7,65 8,81 8,30 7,52 7,10 6,52 5,80 4,91 

2 

Pertalite 90% - 

Etanol 10% 

(E10) 

7,65 8,41 8,68 9,08 8,00 7,31 6,83 5,59 4,50 

3 

Pertalite 100% - 

HHO (gas 

Brown) 

6,56 7,46 8,49 9,26 8,32 7,29 6,83 5,97 5,04 

4 

Pertalite 90% - 

Etanol 10% 

(E10) - HHO 

(gas Brown) 

8,70 8,92 9,00 9,37 8,68 7,46 6,81 5,90 5,22 

 

Gambar 3.2 Hasil Pengujian Torsi Mesin (N-m)  

Terhadap Putaran Mesin (RPM) 

Gambar 4.2 menunjukkan hasil pengujian torsi mesin terhadap putaran mesin 

dapat dilihat pada grafik diatas.Pengujian torsi didapat kenaikan torsi dari 
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keseluruhan variasi bahan bakar terjadi pada rpm 5000-6500 dan mencapai 

puncaknya atau hasil tertinggi pada rpm 6000 hingga 6500 yakni penggunaan 

bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% dan gas HHO mencapai torsi 

tertinggi dari keseluruhan penggunaan campuran bahan bakar yang digunakan 

yakni 9,37 Nm pada rpm 6500.Penggunaan bahan bakar pertalite 100% 

menghasilkan puncak torsi terendah dibandingkan penggunaan variasi bahan 

bakar lain yakni 8,81 Nm pada rpm 6000 .Penggunaan bahan bakar campuran 

pertalite – gas HHO dan campuran E10 - gas HHO menghasilkan grafik hasil 

pengujian torsi yang cenderung lebih tinggi dibanding penggunaan bahan bakar 

pertalite 100% dan bahan bakar E10 pada putaran menengah rpm 5000 hingga 

6000 dan mencapai torsi puncak pada rpm 6500 dan kemudian pada rpm 6500 

hingga 9000 terjadi penurunan torsi yang hampir sama pada semua variasi bahan 

bakar campuran. Sehingga terlihat dari hasil pengujian torsi diatas penggunaan 

bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% dan gas HHO  menghasilkan 

torsi puncak tertinggi dari seluruh penggunaan campuran bahan bakar yakni 9,37 

Nm pada rpm 6500.  

Dari hasil pengujian baik daya maupun torsi menggunakan chasis 

dynamometer yang telah dilakukan menghasilkan grafik yang cenderung naik 

pada putaran 5000 hingga mencapai puncak pada rpm 6000-7000 dan kemudian 

mengalami penurunan setelahnya akibat terjadinya fenomena aliran cekik (choked 

flow) dimana efisiensi volumetris yang telah mencapai batas maksimal akibat 

kapasitas aliran udara yang melewati saluran masuk intake manifold semakin 

padat dan mencapai kecepatan aliran maksimalnya.Akibat fenomena tersebut 

berdampak pada penurunan lebih lanjut dari kinerja motor yakni daya maupun 

torsi yang dihasilkan. 

 

3.1.2 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (KBBS) 

Tabel 3.3 Pengambilan Data KBB tiap 2 (dua) mililiter bahan bakar pertalite 

100% 

NO 

PUTARAN 

MESIN 

RATA-

WAKTU 

KONSUMSI 

BAHAN 

WAKTU 

KBB 2ml 

RATA-

KBB 

(2ml/detik) 

KBB 

(ml/detik) 
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RATA (RPM) BAKAR 2ml 

(detik) 

RATA 

(detik) 

1 2 

1 1800 17,25 16,15 16,7 0,120 0,060 

2 2000 14,3 13,96 14,13 0,142 0,071 

3 3000 13,83 12,21 13,02 0,154 0,078 

4 4000 10,16 11,22 10,69 0,187 0,101 

5 5000 8,16 7,5 7,83 0,255 0,128 

6 5500 8,01 7,02 7,51 0,266 0,133 

7 6000 7,85 6,54 7,195 0,278 0,139 

8 6500 7,95 6,92 7,43 0,269 0,135 

9 7000 8,04 7,3 7,67 0,261 0,130 

 Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tabel pengambilan 

data seperti diatas yakni, menghitung waktu yang dibutuhkan oleh motor dalam 

mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 2 (dua) mililiter terhadap variasi putaran 

mesin dari rpm 1800 hingga rpm 7000.Proses pengambilan data dilakukan 

dengan tahapan yang sama terhadap beberapa variasi penggunaan campuran 

bahan bakar. Hasil pengambilan data keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.4 

dan gambar 4.3 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar (ml/detik) 

NO 
Bahan 

Bakar 

KBB (ml/detik) 

1800 2000 3000 4000 5000 5500 6000 6500 7000 

1 
Pertalite 

100% 
0,06 0,071 0,078 0,101 0,128 0,133 0,139 0,135 0,13 

2 

Pertalite 

90% - 

Etanol 

10% 

(E10) 

0,068 0,078 0,10 0,131 0,145 0,153 0,161 0,16 0,159 
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3 

Pertalite 

100% - 

HHO (gas 

Brown) 

0,053 0,58 0,075 0,092 0,117 0,123 0,130 0,1293 0,129 

4 

Pertalite 

90% - 

Etanol 

10% 

(E10) - 

HHO (gas 

Brown) 

0,062 0,072 0,082 0,108 0,133 0,141 0,15 0,143 0,141 

 

Dari hasil pengujian konsumsi bahan bakar (KBB) dapat dihitung 

konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS) dengan membandingkan daya yang 

dihasilkan dengan seberapa banyak bahan bakar yang dikonsumsi.Sehingga 

didapat tabel 4.6 hasil perhitungan konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS) : 

 

 

 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Pertalite 100% 

(kg/kW.jam) 

NO 

PUTARAN 

MESIN 

RATA-

RATA 

(RPM) 

Massa 

Bahan 

Bakar (mf) 

(kg) 

Daya 

Motor 

(kW) 

Waktu 

KBB 2ml 

(detik) 

SFC 

(kg/kW.jam) 

1 5000 0,001485 3,80 7,83 0,1795 

2 5500 0,001485 4,38 7,51 0,1623 

3 6000 0,001485 5,37 7,195 0,1384 

4 6500 0,001485 5,53 7,43 0,1300 

5 7000 0,001485 5,69 7,67 0,1225 

 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik  
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(kg/kW.jam) 

NO Bahan Bakar 

KBBS (kg/kW.jam) 

5000 5500 6000 6500 7000 

1 Pertalite 100% 0,1795 0,1623 0,1384 0,1300 0,1225 

2 
Pertalite 90% - Etanol 

10% (E10) 
0,1702 0,1591 0,1577 0,1476 0,1531 

3 
Pertalite 100% - HHO 

(gas Brown) 
0,1751 0,1542 0,1253 0,1147 0,1179 

4 

Pertalite 90% - Etanol 

10% (E10) - HHO (gas 

Brown) 

0,1452 0,1384 0,1351 0,1251 0,1264 

 

 

Gambar 3.3 Hasil Pengujian KBBS (kg/jam.kW) 

Terhadap Putaran Mesin (RPM) 

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar spesifik 

(KBBS) paling irit ditunjukkan oleh penggunaan bahan bakar campuran pertalite 

100% - gas HHO yakni 0,1147 kg/kW.jam pada rpm 6500 ,sedangkan 

pengunaan bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% (E10) – gas HHO 

menunjukkan KBBS sebesar 0,1251 kg/kW.jam pada rpm 6500,kemudian 
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disusul penggunaan bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% yakni 

0,1476 kg/kW.jam pada rpm 6500,namun terjadi perbedaan yakni pada 

penggunaan bahan bakar pertalite 100% menunjukkan KBBS 0,1225 kg/kW.jam 

pada rpm 7000.Dari berbagai variasi bahan bakar dapat disimpulkan bahwa 

terjadi penurunan angka KKBS pada rpm 5000 hingga 6500 dan terendah 

tercatat pada rpm 6500 akibat daya puncak maksimal yang dihasilkan yakni 

berada pada rpm 6500 sehingga angka KBBS akan kembali menunjukkan 

kenaikan pada rpm 6500-7000 akibat penurunan daya yang dihasilkan oleh 

mesin. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dari beberapa pengujian variasi bahan bakar yang telah 

dilakukan terhadap unjuk kerja motor bensin yamaha mio 155cc  dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan bahan bakar pertalite tidak sesuai dalam penerapannya pada 

mesin berkompresi tinggi yakni yamaha mio 155cc yang memiliki rasio 

kompresi 11,71 - 12,03 : 1 ,terlihat dari grafik daya yang cenderung landai 

dan hanya mencapai puncak pada rpm 7500 yakni 5,69 kW.Sedangkan 

grafik torsi mencapai puncak pada rpm 6500 yakni 8,68 N-m.Kemudian 

untuk KBBS yakni 0,1225 kg/kW.jam pada rpm 7000. 

2. Penggunaan bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% (E10) 

menghasilkan pembakaran yang cenderung lebih bersih dan daya yang 

dihasilkan juga lebih tinggi (2,05%) dibanding penggunaan pertalite 100% 

dimana mencapai daya maksimal pada rpm 6500 yakni 5,81 kW dan torsi 

pada rpm 6500 yakni 9,08 N-m terjadi peningkatan (4,47%).Namun 

penggunaan bahan bakar E10 menunjukkan konsumsi bahan bakar yang 

paling besar (boros) ditunjukkan dengan hasil KBBS yakni 0,1476  

kg/kW.jam pada rpm 6500. 

3. Penggunaan bahan bakar campuran pertalite - gas HHO dengan debit 8,33 

ml/detik menunjukkan konsumsi bahan bakar paling efisien diantara variasi 

campuran bahan bakar lain yakni KBBS sebesar 0,1147 kg/kW.jam pada 
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rpm 6500.Sedangkan pada pengujian dynotest menghasilkan daya maksimal 

6,03 kW pada rpm 6500 meningkat (5,56%) dan torsi maksimal 9,26 N-m 

pada rpm 6500 meningkat (6,29%) dibanding penggunaan bahan bakar 

pertalite 100%. 

4. Penggunaan bahan bakar campuran pertalite 90% - ethanol 10% (E10) - gas 

HHO memiliki hasil pengujian dynotest terbaik dimana daya puncak yakni 

6,13 kW meningkat (7,17%) pada rpm 6500 dan torsi 9,37 N-m meningkat 

(7,38%) pada rpm 6500 dibanding penggunaan bahan bakar pertalite 

100%.Sedangkan KBBS yakni 0,1251 kg/kW.jam pada rpm 6500. 

4.2 Saran 

Dari pengujian yang telah dilakukan peneliti memberikan beberapa saran 

antara lain :  

1. Pengujian yang telah dilakukan masih jauh dari sempurna ,perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam dan penggunaan alat ukur yang memiliki 

ketelitian lebih baik dalam menghitung berbagai parameter yang mungkin 

berpengaruh. 

2. Dalam pengujian seharusnya diperlukan beberapa kali pengambilan data 

dalam berbagai kondisi berkendara agar data yang diambil lebih akurat dan 

mendekati kondisi sesungguhnya. 

3. Produksi gas HHO belum mampu diukur kemampuan kinerjanya lebih jauh 

terhadap daya tahannya dalam jangka panjang dan berbagai kondisi yang 

mungkin dihadapi dalam kondisi berkendara. 

4. Penggunaan bahan bakar ethanol yang ada dipasaran masih cenderung 

mengandung banyak air dan dapat berakibat kerusakan pada mesin bila 

kurang teliti dalam pemilihan bahan bakar ethanol sebagai campuran. 

5. Kondisi karburator sebagai pengatur suplai campuran bahan bakar dan udara 

harus selalu di setting dalam kondisi sama dalam berbagai variasi pengujian. 
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