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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Devanta Prasetyo (2009), dalam penelitian menjelaskan kadar 

etanol yang semakin tinggi mengakibatkan gas buang (emisi) berbahaya 

yang dihasilkan lebih rendah. Kadar etanol yang semakin tinggi pada 

campuran bensin-etanol yang digunakan membuat kinerja kendaraan 

bermotor lebih baik, meskipun jarak tempuh yang dihasilkan sedikit 

berkurang seiring bertambahnya kadar etanol. 

Elfasakhany.A (2014),menjelaskan bahwa, pengujian yang 

dilakukan pada campuran bensin tanpa timbal dengan variasi volume 

ethanol 10% bensin 90 % menghasilkan torsi ,daya mesin,efisiensi 

volumetris,dan konsumsi bahan bakar spesifik (sfc) yang lebih baik 

dibanding menggunakan campuran bensin tanpa timbal dan ethanol 

dengan kadar 3% dan 7%. Namun perlu dicatat bahwa konsumsi bahan 

bakar juga tergantung pada putaran mesin terlebih pada perbandingan 

campuran ethanol kurang dari 10% . Kadar emisi CO dan UHC (unburned 

hidrocarbon) menurun secara drastis namun kadar CO2 justru meningkat 

akibat peningkatan kemampuan bakar. 

Gatut Prijo Utomo (2015),menyatakan bahwa, bensin yang 

ditambahkan gas hidrogen (HHO) yang dihasilkan melalui elektrolisa air 

dengan mengujinya menggunakan volume bensin 10 ml pada 6000rpm 

konstan memiliki hasil yang lebik baik dari bensin murni dengan selisih 

waktu habisnya bensin selama 18,7 detik sedangkan kenaikan daya sebesar 

0,3 Hp ,dan efisiensi termal terjadi selisih 23,7% lebih baik dibanding 

hanya penggunaan bensin murni. 

Bell, A.G, (1998), menyatakan bahwa senyawa yang terkandung 

dalam bahan bakar juga mempengaruhi kecepatan dalam pembakaran. 

Bahan bakar jenis bensin dapat terbakar secara cepat sehingga tidak 

membutuhkan pengapian yang lebih maju (advanced) dibandingkan 
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dengan jenis bahan bakar yang lain. Bahan bakar alkohol terbakar lebih 

lambat sehingga membutuhkan pengapian yang lebih maju (advanced). 

Ammar, A.R (2010), menyatakan bahwa hasil yang ditunjukkan 

akan optimal bila luasan permukaan Cell yang digunakan untuk 

membangkitkan jumlah gas HHO secara signifikan adalah sebanyak 12 

kali luasan permukaan piston. Juga volume minimal dari air yang 

dibutuhkan oleh Cell adalah satu setengah kali dari kapasitas mesin. Hasil 

dari pemanfaatan gas HHO antara lain : mengurangi konsumsi dari bahan 

bakar 20-30% ,gas buang yang dihasilkan memiliki temperatur yang lebih 

rendah ,dan polutan dari emisi gas buang berkurang secara signifikan. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Mesin Pembakaran Dalam 

Mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, 

sangat umum digunakan dalam dunia kehidupan kita. Penggunaan mesin 

ini sebagai alat transportasi, sumber penggerak alat produksi, generator 

listrik dan sebagainya. Mesin-mesin pembakaran dalam secara umum 

dikenal berbahan bakar bensin dan solar. Karakteristik mesin bensin : 

1. Pengapian dilakukan oleh busi yang dikendalikan platina atau CDI 

(capasitor discharge ignition) 

2. Rasio kompresi pada ruang bakar rendah atara 8-14 : 1. 

3. Putaran mesin tinggi, tenaga dan torsi yang dihasilkan lebih tinggi 

dari mesin diesel dengan kapasitas yang sama. 

Untuk selanjutnya pembahasan dipusatkan pada mesin bensin 4 

langkah, sesuai dengan mesin untuk penelitian yang diujikan. Mesin tipe 

ini sangat umum digunakan dengan pertimbangan ekonomis yang tinggi. 

2.2.2 Motor Bakar Empat Langkah 

  Motor bakar empat langkah merupakan mesin yang populer 

digunakan sebagian besar industri pabrikan otomotif. Motor bakar empat 

langkah memerlukan empat kali gerakan piston naik turun atau dua kali 

putaran poros engkol atau 720° untuk mendapatkan sekali langkah tenaga. 
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Jika dibandingkan dengan mesin dua langkah, mesin empat langkah 

mempunyai reaksi yang lebih lambat dalam akselerasi. Siklus mesin empat 

langkah atau siklus Otto yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Udara dan bensin bergerak menuju ruang bakar karena perbedaan 

tekanan antara atmosfer dan ruang bakar, diperlihatkan pada  Gambar 

2.1 Saat piston bergerak dari TMA ke TMB (Titik Mati Bawah), katup 

masuk terbuka, katup buang tertutup, sehingga terjadi perubahan 

volume pada ruang bakar, hal ini mengakibatkan turunnya tekanan 

ruang bakar, sedangkan tekanan luar tetap, maka udara akan bergerak 

masuk ke ruang bakar. 

 

 

Gambar 2.1 Langkah Hisap 

 

b. Gambar 2.2 memperlihatkan kondisi katup masuk dan buang tertutup, 

piston bergerak dari TMB menuju TMA. Volume ruang bakar akan 

mengecil dan campuran udara serta bensin akan terkompresi. Pada 

proses ini terjadi kenaikan tekanan dan suhu ruang bakar. 
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Gambar 2.2 Langkah Kompresi 

c. Saat piston akan mendekati TMA, campuran udara bensin diledakan 

oleh sistem pengapian yang diperlihatkan pada Gambar 2.3 Pengapian 

terjadi sesaat sebelum piston mendekati TMA. Hal ini perlu 

diperhatikan karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk 

merambat dan membakar seluruh campuran udara bensin di ruang 

bakar. Untuk mendapatkan tenaga yang maksimal, maka harus 

didapatkan tekanan maksimum sesaat setelah TMA. 

 

Gambar 2.3 Langkah Kerja 

d. Proses pembakaran yang terjadi akan meninggalkan sisa gas 

pembakaran. Proses selanjutnya adalah terbukanya katup buang saat 

piston mendekati TMB dan akan mulai bergerak keatas yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.4 Gas buang sisa pembakaran akan 



11 
 

terdorong keatas melewati saluran buang hingga saat Katup masuk 

tertutup Katup buang tertutup piston pada TMA. Piston pada TMA 

akan bergerak ke TMB kembali dan siklus ini akan berulang kembali. 

 

 

Gambar 2.4 Langkah Buang 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke_engine  

 

2.2.3 Unjuk Kerja Mesin 

Pengujian unjuk kerja suatu mesin dilakukan menggunakan 

dynamometer dengan cara membebani engine, pengujian ini dilakukan 

dengan cara melakukan pengereman pada poros mesin dengan mengatur  

putarannya . 

 Gaya pengereman pada poros bisa terukur kemudian panjang lengan 

sudah ditetapkan maka torsi dapat dihitung. Torsi sudah diketahui maka 

daya poros dapat ditentukan hasil pengukuran tersebut dinamakan bhp 

(brake horse power). Pengukuran konsumsi bahan bakar dapat dilakukan 

secara langsung dengan menggunakan gelas ukur yang sudah tersedia di 

panel instalasi pengujian. 

Satuan daya untuk sistem British adalah hp, 1hp adalah daya yang 

diperlukan untuk menarik beban seberat 200 lb sejauh 165 ft dalam waktu 1 

menit. Sedangkan untuk sistem Metric adalah PS, 1PS adalah gaya yang 

diperlukan untuk menggerakkan benda seberat 75 kg sejauh 1 meter dalam 
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waktu  1 detik. Horse power disingkat hp  dan Pferdestarke disingkat 

PS.(Modul Prestasi Mesin Jilid 2,2014).Pengereman secara  mekanik 

dengan Prony Brake, secara hidraulik dengan Hydraulic Dinamometer dan  

secara listrik dengan Electric dynamometer .  

  

Gambar 2.5 Hydraulic dynamometer 

 

Gambar 2.6 Electric Dynamometer 
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a. Torsi 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja yakni 

menggerakkan atau memindahkan mobil atau motor dari kondisi diam 

hingga berjalan. Untuk itu torsi berkaitan dengan akselerasi mesin. 

                    

Gambar 2.7 Momen Torsi 

Sehingga dapat dirumuskan yakni : 

T = F x r ..............................................................................(1) 

dimana: 

T = Torsi benda berputar (N.m) 

F = Gaya keliling dari benda yang berputar (N) 

r = Jarak benda ke pusat rotasi (m) 

b. Daya 

Daya mesin adalah hubungan kemampuan mesin untuk menghasilkan 

torsi maksimal pada putaran tertentu. Daya menjelaskan besarnya output 

kerja mesin yang berhubungan dengan waktu, atau rata-rata kerja yang 

dihasilkan. Pada motor bakar daya dihasilkan dari proses pembakaran di 
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dalam silinder dan biasanya disebut dengan daya indikator (indicated 

horsepower). Daya indikator merupakan suatu tenaga yang diterima oleh 

piston, dimana tenaga tersebut berasal dari tekanan gas pembakaran 

bahan bakar di dalam ruang bakar mesin. 

 

  

Gambar 2.8 Keseimbangan Energi pada Motor Bakar 

Jika dirumuskan secara spesifik yakni: 

Ne = Ni – (Ng + Na)........................................................(2) 

dimana: 

Ne = daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni = daya indikator (HP) 

Ng = kerugian daya gesek (HP) 

Na = kerugian daya asesoris (HP) 

Dalam usaha meningkatkan kemampuan unjuk kerja mesin ada 

beberapa hal yang menjadi parameter antara lain : 

a. Pertama yang paling sering dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kapasitas silinder sehingga  volumetris campuran udara yang terhisap 
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akan meningkat  .Kapasitas silinder sepeda motor dengan kapasitas awal 

109 cc kemudian di bore up menjadi 149,5 cc dapat meingkatkan daya 

maksimum motor dari 4,58 KW menjadi 5,98 KW atau meningkat 

sebesar 23,4% (Motorplus edisi 476, 2008:8) .Dalam melakukan bore up 

atau meningkatkan kapasitas mesin, ketebalan dinding silinder 

hendaknya tidak melebihi batas aman dari standar pabrikan dengan 

memperhatikan kemampuan mesin terhadap tekanan tinggi dan 

kemampuannya dalam pendinginan. 

b. Kedua , membuat material komponen menjadi lebih ringan dengan tidak 

mengabaikan kekuatan materialnya.Torak merupakan komponen 

bergerak dan menerima tekanan yang sangat besar.Komponen torak yang 

ringan membuat mesin bekerja lebih optimal karena tenaga untuk 

menggerakkan relatif kecil di banding torak yang berat begitu juga 

komponen mesin lainnya dibutuhkan riset lebih jauh tentang kualitas 

bahan dan proses treathment material dengan bahan yang ringan namun 

memiliki kekuatan yang sesuai. 

c. Ketiga, mendinginkan masukan udara sebelum masuk ke intake manifold 

.Udara yang memiliki temperatur tinggi ketika bercampur dengan bahan 

bakar di dalam ruang bakar akan menimbulkan kondisi autoignition yang 

mengakibatkan gejala knocking dimana bahan bakar terbakar dengan 

sendirinya akibat temperatur yang tinggi sehingga berdampak buruk bagi 

performa dan kondisi mesin. Penurunan 10 °C temperatur udara yang 

dimasukkan,meningkatkan daya mesin yang semula 3,74 kW menjadi 
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7,48kW.(http://www.serayamotor.com/indonesian-automotive-discussion 

-forum/pengaruh-posisi-knalpot-dan-suhu-udara-hisap/) Pendinginan 

udara masukkan pada sepeda motor dengan memperbesar kapasitas filter 

udara. 

d. Keempat ,melancarkan pasokan campuran udara dan bahan bakar 

kedalam ruang bakar. Penggantian spuyer karburator meningkatkan daya 

maksimum sekitar 1,4 % yang semula 4,57 kW menjadi 4,67 kW (Motor 

Plus edisi 478, 2008:11).Hambatan dalam saluran intake manifold dapat 

mengurangi kemampuan hisap piston terhadap campuran udara dan 

bahan bakar.Mengurangi hambatan saluran hisap ada beberapa cara 

antara lain memperbesar diameter dan menghaluskan (porting) saluran 

intake manifold,menggunakan filter udara free flow,menggunakan 2 (dua) 

katup hisap dengan diameter yang lebih kecil atau menggunakan ukuran 

katup hisap dengan diameter lebih besar untuk memperkaya pasokan 

campuran bahan bakar. Penggunaan spuyer dengan ukuran lebih besar 

dilakukan setelah mesin memakai knalpot racing atau penambahan 

volume ruang bakar..Dengan memperhalus permukaan intake manifold 

dapat meningkatkan torsi sebesar 1,8 % ,daya maksimum naik 3 % ,serta 

konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS) turun sebesar 4,9 % ,namun 

kesalahan dalam penghalusan dapat merusak aliran dan merubah aliran 

turbulensi campuran bahan bakar dan udara .(Eka Dewi, 2003:7) 

e. Kelima ,membebaskan aliran gas buang (exhaust gas) .Hambatan aliran 

gas buang yang susah dikeluarkan maupun tekanan balik dari muffler 



17 
 

menyebabkan langkah buang dari piston terhambat. Hambatan udara 

dapat dikurangi dengan menambah jumlah katup buang,mengurangi 

lekukan dari saluran gas buang,dan menggunakan knalpot muffler free 

flow atau knalpot racing untuk mencegah tekanan balik.Ukuran saluran 

gas buang yang terlalu kecil mempunyai hambatan udara yang besar 

terutama terasa pada saat mesin dalam kondisi full load dan putaran 

tinggi menyebabkan tekanan balik yang mengurangi daya mesin. 

   Knalpot racing berdasar pengujian dynotest chassis dynamometer 

dapat meningkatkan daya efektif 4,75 % (Sasongko, 2007:58).Dalam 

pengaplikasian knalpot free flow diperlukan penyetelan ulang suplai 

bahan bakar oleh karburator maupun injektor untuk menyesuaikan bahan 

bakar untuk mencapai pembakaran sempurna.Knalpot modifikasi atau 

racing yang tidak sesuai dengan diameter yang terlalu besar dapat 

menyebabkan turbulensi gas buang manjadi kacau mengakibatkan 

campuran bahan bakar dan udara pembilas langsung terbuang berdampak 

konsumsi bahan bakar boros dan mesin cepat panas. 

f. Keenam, meningkatkan pasokan udara dan bahan bakar ke ruang bakar 

dengan memadatkan volume campuran udara dan bahan bakar.Salah 

satunya dengan penggunaan turbocharger dan supercharger dapat 

meningkatkan pasokan udara ke ruang bakar ,meningkatkan tekanan 

udara agar lebih efektif pemasukannya. Penambahan udara atau excess 

air pada putaran tinggi atau pada full load bertujuan sebagai menjaga 

optimalisasi pembakaran agar tetap sempurna dan menghasilkan 
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performa maksimal pada kondisi beban berat atau  full load dimana lebih 

banyak kandungan oksigen dan nitrogen yang di suplai ke ruang bakar 

juga berdampak pada penyerapan temperatur gas buang yang lebih baik 

sehingga temperatur cenderung menurun. (https://ubiaod.wordpress.com 

/2015/02/28/excess-air-ratio-engine-diesel/). Mengganti atau mengatur 

ulang durasi camshaft dengan memperlama bukaan katup hisap menjadi 

solusi lain dalam meningkatkan  pasokan udara dan bahan bakar ke ruang 

bakar.Namun hal ini memerlukan ketelitian dan harus dibarengi dengan 

pengaturan ulang CDI yang tentunya diimbangi penerapan CDI 

programable. 

g. Ketujuh, meningkatkan perbandingan kompresi untuk menghasilkan 

tenaga besar dengan memperbesar diameter piston dan silinder atau 

memperpanjang langkah kompresi, mengurangi atau memapas ketebalan 

permukaan kepala silinder, dan mengurangi ketebalan packing kepala 

silinder.Namun ketebalan kepala silinder atau packing yang dikurangi, 

dapat berakibat pada kondisi mesin yang berisiko mengalami overheating 

karena luas penampang perpindahan kalor menjadi berkurang. 

h. Kedelapan, mengubah perbandingan rasio transmisi mesin, gigi 

sproket,atau puli pada motor matik.Perbandingan gigi transmisi mampu 

meningkatkan performa mesin untuk putaran bawah menengah maupun 

tinggi .Dalam penggantian dibutuhkan perhitungan yang sesuai antara 

daya yang mampu dihasilkan mesin dengan transmisi  sebagai penyalur 

daya mesin ke roda motor.Ukuran gigi sproket yang lebih kecil akan 
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meningkatkan kecepatan putaran maksimal (topspeed) sebesar 7 -10 % 

namun akselerasi putaran bawah menjadi lambat.(Andreas Galih,2009:5) 

i. Kesembilan ,kualitas bahan bakar dengan oktan tinggi. Bahan bakar 

dengan kualitas oktan rendah cenderung memiliki sifat autoignition atau 

akan terbakar lebih awal bila bekerja pada temperature dan tekanan 

tinggi hal tersebut berdampak pada kerusakan komponen mesin baik 

piston, katup dan silinder akibat bahan bakar telah terbakar sebelum 

piston bergerak mencapai TMA , getaran mesin berlebih, overheating, 

hingga piston berlubang (https://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating)  

.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan (2013) yang 

melakukan penelitian terhadap tiga jenis bahan bakar, yaitu pertalite 90, 

pertamax 92 dan pertamax plus 98, diperoleh hasil bahwa bahan bakar 

pertamax plus menghasilkan daya efektif tertinggi, diikuti oleh pertamax. 

Penelitian yang sama oleh Saragih dan Kawano juga dilakukan dengan 

bahan bakar yang sama dengan hasil pengujian terbaik adalah pertamax 

(2013).Berdasar hal tersebut membuktikan bahwa bahan bakar dengan 

kualitas oktan yang baik atau RON (Research Octane Number) dan MON 

(Motor Octane Number) yang tinggi akan menghasilkan kualitas 

pembakaran yang lebih sempurna dimana anti-knock index number (AKI 

=(RON+MON)/2) menjadi indikasi kemampuan suatu bahan bakar 

dalam menghadapi tuntutan performa mesin tinggi.  
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2.2.4 Bahan Bakar Ethanol 

Bahan bakar ethanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif 

yang mampu menggantikan bahan bakar fosil meskipun hingga kini masih 

amat sedikit termanfaatkan. Ethanol yang sering juga disebut solvent 

alcohol, etil alkohol atau alkohol absolut yang memiliki rumus kimia 

,C2H5OH. Etanol merupakan cairan yang tidak berwarna (bening) yang 

mudah menguap dengan aroma yang khas. Pada proses pembakaran 

ethanol tidak menghasilkan asap dengan lidah api berwarna biru yang 

kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa.Ethanol dapat dibuat 

dari proses pemasakan, fermentasi ,dan distilasi beberapa jenis tanaman 

seperti tebu, jagung,ubi, singkong atau tanaman lain yang kandungan 

karbohidatnya tinggi. Bahkan dalam beberapa penelitian ternyata ethanol 

juga dapat dibuat dari selulosa atau limbah hasil pertanian (biomassa). 

Sehingga ethanol memiliki potensi cukup cerah sebagai pengganti bensin. 

Dalam penelitian sebelumnya arif (2012) mengatakan bahwa 

proses pembakaran akan terjadi jika unsur-unsur bahan bakar teroksidasi. 

Proses ini akan menghasilkan panas sehingga akan disebut sebagi proses 

oksidasi eksotermis, jika oksigen yang dibutuhkan untuk proses 

pembakaran diperoleh dari udara dimana udara terdiri dari 21% oksigen 

dan 78 % nitrogen. Gashohol adalah campuran bahan bakar antara 

gasoline (C8H18)  dan ethanol (C2H5OH). mencampurkan ethanol dan 

bensin akan berdampak pada perubahan sifat dari bahan bakar termasuk 

nilai oktan kandungan volatile ,kandungan air,dan  kadar oksigen yang 
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dimiliki ethanol  sekitar 33% dari beratnya. (AVL MTC 

Motortestcenter,2010:13) Campuran ideal dan masing-masing senyawa 

penyusun bensin dapat dihitung dari massa relative masing-masing atom 

dan kesetimbangan reaksi kimia. Reaksi stoikikiometrinya adalah sebagai 

berikut : 

 0.9(C8H18) + 0.1(C2H5OH) + 23,1/2 (O2+3,76N2)        7,4CO2 + 8,4H2O + 

23,1/2*3,76 N2 

Bebarapa karakteristik bahan bakar yang mempengaruhi kerja mesin 

bensin adalah:  

1. Bilangan Oktan 

Ethanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi dari pada bensin 

yaitu research octane 108.6 dan motor octane 89.7 sehingga memiliki 

angka AKI (Anti-Knocking Index) yang tinggi (R+M/2) sekitar 99.15 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating) . Angka oktan pada 

bahan bakar mesin Otto menunjukkan kemampuannya menghindari 

terbakarnya campuran udara bahan bakar sebelum waktunya. Jika 

campuran udara bahan bakar terbakar sebelum waktunya akan 

menimbulkan fenomena knocking yang berpotensi menurunkan daya 

mesin, bahkan bisa menimbulkan kerusakan serius pada komponen 

mesin. 
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2. Nilai Kalor 

Nilai kalor suatu bahan bakar menunjukkan seberapa besar energi 

yang terkandung didalamnya. Nilai kalor ethanol sekitar 67% nilai 

kalor bensin, hal ini karena adanya oksigen dalam struktur ethanol. 

Berarti untuk mendapatkan energi yang sama jumlah ethanol yang 

diperlukan akan lebih besar. Adanya oksigen dalam ethanol juga 

mengakibatkan campuran menjadi lebih ‘miskin/lean’ jika 

dibandingkan dengan bensin, sehingga campuran harus dibuat lebih 

kaya untuk mendapatkan unjuk kerja yang diinginkan. 

3. Volatility 

Volatility suatu bahan bakar menunjukkan kemampuannya untuk 

menguap. Sifat ini penting, kerena jika bahan bakar tidak cepat 

menguap  maka bahan bakar akan sulit tercampur dengan udara pada 

saat terjadi pembakaran. Zat yang sulit menguap tidak dapat digunakan 

sebagai bahan bakar mesin bensin meskipun memiliki nilai kalor yang 

besar. Namun demikian bahan bakar yang terlalu mudah menguap juga 

berbahaya karena mudah terbakar. 

4. Panas Laten Penguapan 

Ethanol memiliki panas penguapan (heat of vaporization) yang 

tinggi. Ini berarti ketika menguap ethanol akan memerlukan panas 

yang lebih besar, dimana panas ini akan diserap dari silinder sehingga 

dikhawatirkan temperaturnya puncak akan rendah. Padahal agar 
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pembakaran terjadi secara efisien maka temperatur mesin tidak boleh 

terlalu rendah. 

5. Emisi gas buang 

Ethanol memiliki satu molekul OH dalam susunan molekulnya. 

Oksigen yang inheren didalam molekul ethanol tersebut membantu 

penyempurnaan pembakaran antara campuran udara bahan bakar dalam 

silinder. Ditambah dengan rentang keterbakaran (flammability) yang 

lebar yakni 4.3 - 19 vol dibandingkan dengan gasoline yang memiliki 

rentang keterbakaran 1.4 - 7.6 vol, pembakaran campuran udara – 

ethanol menjadi lebih baik. Hal inilah yang dipercaya sebagai faktor 

penyebab relatif rendahnya emisi CO dibandingkan dengan 

pembakaran udara - gasolin. Karena temperature puncak dalam silinder 

lebih rendah disebanding dengan pembakaran bensin, maka emisi NO, 

yang dalam kondisi atmosfer akan membentuk NO yang bersifat racun, 

juga akan turun. Selain itu pendeknya rantai karbon pada ethanol 

menyebabkan emisi UHC pada pembakaran ethanol relative lebih 

rendah dibandingkan dengan bensin yakni berselisih hingga 130 ppm 

(Yuksel dkk, 2004) 
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Tabel 2.1 Perbandingan sifat bahan bakar ethanol, dan pertalite 

 Ethanol Bensin Pertalite 
Rumus Molekul C2H5OH C8H18 

  Berat Molekul 46 95 – 120 

Oxygen content (%) 34,8 0 

  Densitas (kg/m )3 789,3 770 

LHV (MJ/kg) 26,9 44,3 

Angka oktan 108,6 90-91 

Warna bening hijau 

Sumber : (https://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating) 

 

2.2.5 Bahan Bakar Hidrogen Oksigen (HHO) 

 

Gambar 2.9 Proses Elektrolisis Air dan NaCl 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Elektrolit/ , diakses 2 April 2017) 

 

1. Pengertian Elektrolisa Air 

Elektrolisa adalah suatu proses memisahkan beberapa senyawa 

kimia menjadi unsur – unsurnya atau memproduksi suatu 
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molekul baru dengan memanfaatkan arus listrik 

(Helmenstine,2001) .Sedangkan elektrolisa air adalah  merupakan 

proses pemisahan molekul air (H2O) melalui proses elektrolisa 

sehingga menghasilkan molekul Hidrogen (H2) dan Oksigen (O2). 

Proses elektrolisa air hanya dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan larutan elektrolit yang bersifat asam maupun basa 

(alkaline electrolysist).Pada reaksi tersebut pada elektroda negatif 

(katoda) menghasilkan gas Hidrogen, sedangkan pada elektroda 

positif (anoda) menghasilkan gas Oksigen. 

 

2. Brown’s Gas (Hidrogen Hidrogen Oxygen: HHO)  

Gas Brown merupakan gas hasil dari pemecahan air murni (H2O) 

dengan proses elektrolisis.Gas yang dihasilkan dari proses 

elektrolisis air tersebut adalah gas Hidrogen dan Oksigen,dengan 

komposisi 2 Hidrogen dan 1 Oksigen (HHO).(Lowrie ,2005) 

3. Bahan Stainless Steel sebagai Elektroda 

Elektroda berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber 

tegangan ke air sebagai elektrolizer. Pada proses elektrolisis yang 

menggunankan arus DC, kutub elektroda terbagi menjadi dua 

yakni kutub positif (anoda)  dan kutup negatif (katoda).Material 

serta luasan permukaan elektroda yang bersinggungan dengan air 

sangat berpengaruh terhadap kecepatan reaksi pemecahan air 

dalam menghasilkan gas HHO. Akibatnya perlu disesuaikan 
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material yang memiliki konduktifitas baik dan mampu 

bersinggungan langsung dengan air/larutan elektrolit yang besifat 

asam. Berdasar tabel A.1 dapa dilihat bahwa stainless steel tipe 

SS 316F,316L,317,329,dan 304 mempunyai keunggulan tahan 

terhadap korosi sehingga akan lebih sesui digunakan dalam 

proses elektrolisis. 

4. Karakteristik gas Brown (HHO) 

Gas HHO memiliki perbandingan komposisi mol yakni 2:1 

sebagaimana dapat dilihat pada reakasi dibawah ini :  

 

Gas hidrogen mempunyai beberapa karakteristik antara lain : 

tidak berwarna, sangat ringan ,densitasnya rendah,mudah 

meledak/terbakar (flameable) ,sangat mudah bereaksi dengan zat 

kimia lain,memiliki angka oktan yang tinggi RON lebih dari 130 

sehingga tidak mampu terbakar tanpa adanya api,jarak 

pendingiannya rendah,mampu terbakar dengan sendirinya hanya 

pada temperatur tinggi. 

Dalam percobaan yang dilakukan dengan penambahan gas 

elektrolisa air, bahan bakar yang masuk ke ruang bakar bukan 

hanya bensin saja melainkan bensin dan gas elektrolisa air ( H2 + 

0,5 O2) dan dengan asumsi bahwa jumlah gas H2 + O2 yang di 

hasilkan reaktor elektrolisa air adalah proporsional, maka 

stoikiometri pembakaran yang terjadi adalah: 

                2 H2O (g) + O2 (g)                            2HO2 (l) 
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C8H18 + 12,5O2 + 12,5 (3,76)N2 + n (H2 + 0,5 O2)        8CO2 + (9 

+ n) H2O + 12,5(3,76)N2 

Dengan menambah sejumlah n (H2 + 0,5 O2), dimana nilai n 

adalah jumlah mol gas elektrolisa yang masuk ke ruang bakar. 

Penambahan gas elektrolisa ini secara ideal tidak mempengaruhi 

AFR standarnya, karena oksidator gas H2 telah setimbang dari 

yang dihasilkan oleh reaktor elektrolisa air. 

 

5. Daya yang Dibutuhkan Generator Brown’s Gas  (Watt)   

Untuk menghasilkan gas HHO dengan menggunakan proses 

elektrolisis air dibutuhkan energi listrik. Energi listrik pada 

baterai aki dipergunakan untuk sistem kelistrikan di kendaraan 

(seperti lampu, dan air conditoner). Namun masih ada sisa 

energi listrik yang dapat dipergunakan sebagai sumber tegangan 

untuk sistem injeksi Brown’s Gas. Energi listrik tersebut 

jumlahnya terbatas, sehingga sistem injeksi Brown’s Gas yang 

dipasang pada kendaraan dayanya harus dibatasi.  

Oleh karena itu harus diketahui seberapa besar daya yang 

dibutuhkan oleh sistem injeksi Brown’s Gas. Perumusan untuk 

mencari daya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (Ihsan 

Sopandi,2015):   

P = V.I  ..................................................................(3) 

 



28 
 

dimana:   

P  = Daya yang dibutuhkan sistem injeksi Brown’s Gas 

(Watt)     

V  = Beda potensial/Voltase (Volt)             

I   = Arus listrik (Ampere) 

 

Kemudian dengan hukum Ohm, kita dapat mengetahui 

seberapa besar hambatan yang dibutuhkan pada sel generator. 

� = �. �  .........................................................................(4) 

dimana: 

R = Hambatan (ohm) 

 

6. Debit dan Laju produksi gas HHO(flowrate HHO) 

Debit gas Brown yang dihasilkan generator HHO dapat 

dihitung dengan persamaan dibawah ini  : 

 

� =
�

�
  ..............................................................................(5) 

dimana : 

ṁ  : Laju produksi gas Brown (gr/detik) 

V : Volume produksi gas Brown (ml) 

t : Waktu (detik) 
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Sedangkan laju flowrate gas Brown dapat dihitung dengan 

persamaan dibawah yakni (Ihsan Sopandi,2015) : 

 

ṁ = Q x ρHHO   .......................................................(6) 

dimana : 

ṁ  : laju produksi gas Brown (gr/detik) 

Q : Debit produksi gas Brown (ml/detik) 

ρ HHO : Massa jenis gas Brown (gr/ml) 

(ρHHO = 0,287 gr/L ) (ρHidrogen = 0,069 gr/L) (ρOksigen = 0,219 gr/L) 

 

7. Efisiensi generator HHO (ηHHO) 

Efisiensi generator HHO dapat dihitung dengan persamaan dibawah : 

 

ηHHO   =

 � � � �� ���

�
�100%  ...........................................(7) 

  dimana : 

 ηHHO  : Efisiensi generator HHO (%) 

 LHV HHO : LHV gas HHO (119930 J/gr) 

Q  : Debit produksi gas Brown (ml/s) 

ρ HHO  : Massa jenis gas Brown (gr/ml) 

 P  : Daya generator HHO (Watt) 
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2.2.6 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Specific Fuel Consumption)  

 

Konsumsi bahan bakar didefinisikan yakni seberapa banyak 

jumlah bahan bakar yang dikonsumsi dalam mendukung kinerja mesin 

tiap satuan waktu (cc/menit) .Sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik 

merupakan parameter sebagai ukuran bagaimana bahan bakar 

menghasilkan daya kuda sebagai tingkat efisiensi ekonomis pemakaian 

bahan bakar perjamnnya (kg/jam.hp). Nilai Konsumsi bahan bakar yang 

rendah menjadi indikasi pemakaian bahan bakar yang irit, oleh sebab itu 

nilai konsumsi bahan bakar yang rendah sangat diinginkan untuk 

mencapai efisiensi bahan bakar. (As’adi, M : 2011) 

Bahan bakar (mf), yang masuk ke dalam karburator dapat 

dihitung dengan persamaan :  

 

mf = Vf · ρf  .................................................................(8) 

dimana :  

Vf  : Volume bahan bakar (m3)  

ρ f : Massa jenis bahan bakar  (kg/m3) 

mf  : Massa bahan bakar yang masuk ke dalam mesin (kg) 

sedangkan konsumsi bahan bakar spesifik  dirumuskan sebagai berikut: 
(Willard W. Pulkrabek, 1997) 

��� =
��

� .�
  ............................................................................(9) 

       dimana :   

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

      N : Daya mesin (kW)  

     t : Waktu (jam) 
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Catatan : 

 1 hp  = 33000 ft lb/menit = 550 ft lb/ detik.   1 PS = 75 m kg/detik 

 1 hp =   745,699872 W  
 1 hp =   0,745699872 kW     
 1 PS = 736 W     
 1 PS = 0,986 hp 
 1 Nm= 0,7375621483695506  ft-lbs .  
 1 ft-lbs = 1,35581795 Nm 
 Sumber : http://www.convertunits.com/ 
 
         

 


