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Abstrak 

 

Motor diesel 4 langkah digunakan secara luas sebagai sumber penggerak kendaraan bermotor, perahu, 

pembangkit tenaga listrik atau alat pertanian. Luasnya penggunaan motor diesel disebabkan motor diesel 
memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dari motor bensin, torsi yang lebih besar dari motor bensin 

dengan kapasitas yang sama dan perawatan yang mudah. Tetapi penggunaan yang luas di berbagai sektor 

ekonomi di Indonesia menyebabkan sering terjadinya kelangkaan bahan bakar solar khususnya di wilayah 

Indonesia bagian timur yang berada di luar jangkauan distribusi PT. Pertamina sebagai penyedia bahan bakar 

untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, persediaan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar utama di dunia 

semakin menipis karena minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk 

mengetahui apakah minyak goreng tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan bakar alternatif dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap prestasi mesin maka diadakan pengujian dengan membandingkannya dengan bahan bakar 

solar. Prestasi mesin di sini dibatasi hanya membandingkan antara solar murni 100% (B0), campuran antara solar 

dengan 10%  minyak goreng (B10) dan minyak goreng murni 100% (B100) kemudian dititik beratkan pada 

pemakaian / konsumsi bahan bakar spesifik rata-rata atau bsfc ( break specific fuel consumtion ), tekanan efektif 

rata-rata atau bmep ( break mean effective pressure ) dan eV (effisirnsi volumetric) dengan mengabaikan energi 
yang hilang akibat gesekan dan panas dan yang lainnya karena kondisi operasional pada ketiga jenis pecobaan 

adalah sama dan kondisi atau spesifikasi motor Diesel dianggap baru. Data yang diperoleh kemudian diolah dan 

dianalisa untuk menggambarkan bentuk hubungan antara variabel yang diukur langsung selama pengujian dan 

variabel yang dihitung dari data yang diukur. Dari hasil pengolahan dan analisa, data yang diperoleh tersebut 

bervariasi sesuai dengan jenis bahan bakar yang diuji, yang mana dari data hasil pengujian dan analisa 

menunjukan bahwa pengaruh terbesar bahan bakar terhadap eV (effisiensi volumetric) adalah minyak goreng 

murni dengan beban 4 kW pada rpm 2200. Pengaruh terbesar bahan bakar terhadap bmep tidak telalu signifikan 

terhadap ketiga jenis bahan bakar hanya terhadap beban cukup signifikan dengan beban 4 kW pada rpm 1550. 

Pengaruh terbesar bahan bakar terhadap bsfc adalah minyak goreng murni dengan beban 1 kW pada rpm 2200. 

 

Kata kunci: Minyak goreng olein, Minyak Solar, Performance Mesin 
 

 

1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Motor Diesel digunakan secara luas 

sebagai sumber penggerak kendaraan bermotor, 

perahu, pembangkit tenaga listrik, dan alat 

pertanian. Luasnya penggunaan motor Diesel 

disebabkan motor Diesel memiliki konsumsi bahan 

bakar yang lebih hemat dari motor bensin, torsi 

yang lebih besar dari motor bensin dengan 
kapasitas yang sama dan perawatan yang mudah. 

Energi pembakaran yang digunakan dalam 

kendaraan angkut, motor penggerak kapal atau 

perahu dan pembangkit daya listrik merupakan 

bagian terbesar dalam penggunaan bahan bakar 

solar secara keseluruhan.. Energi yang digunakan 

bersumber dari minyak bumi yang diolah menjadi 

bahan bakar solar.  

Eksploitasi minyak bumi untuk kebutuhan 

pembakaran dapat mengakibatkan krisis energi. 

Sebagai gambaran, diperkirakan minyak bumi di 

Laut Utara akan habis pada tahun 2010. Bahkan 

pada saat ini, Indonesia telah mengimpor bahan 

bakar sebanyak 740.000 ton bahan bakar per hari 

karena produksi dalam negeri tidak dapat lagi 

memenuhi permintaan pasar yang meningkat 

dengan cepat akibat pertumbuhan ekonomi dan 

jumlah penduduk.  

Menipisnya cadangan minyak bumi 

memacu pencarian sumber bahan bakar alternatif 
yang dapat diperbaharui. Salah satunya dengan 

menggunakan minyak nabati seperti minyak 

goreng. Secara umum terdapat dua jenis minyak 

goreng yang beredar di pasaran Indonesia yaitu 

minyak goreng jenis olein dan minyak goreng jenis 

RBDPO (Refined, Bleach and Deodorize Palm Oil) 

atau dikenal dengan minyak curah. Selain itu 

minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah 

dapat pula digunakan sebagai bahan bakar motor 

diesel. Minyak goreng yang banyak digunakan pada 
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saat ini berasal dari minyak yang dihasilkan oleh 

buah pohon sawit yang merupakan tanaman tropis. 

Indonesia merupakan negara penghasil minyak 

sawit kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. 

Malaysia memproduksi 47% kebutuhan minyak 

sawit dunia, sedangkan Indonesia memproduksi 

sebesar 36% kebutuhan minyak sawit dunia 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh, system pembakaran motor 

Diesel dengan menggunakan 100% bahan bakar 
solar, campuran 10% minyak goreng 90% bahan 

bakar solar dan 100% minyak goreng terhadap 

prestasi mesin. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan laporan skripsi ini hanya 

dibatasi pada perbandingan  prestasi motor diesel 

untuk masing-masing jenis bahan bakar. 

Prestasi mesin disini di titik beratkan 

kepada pemakaian / kosumsi bahan bakar spesifik 

rata-rata atau BSFC ( Break Specific  Fuel 
Consumption ), tekanan efektif rata-rata atai bmep ( 

break main effective pressure ) dan effisiensi 

volumetrik (eV), dengan mengabaikan energi 

hilang akibat gesekan, panas dan yang 

lainnya,karena kondisi operasional pada ketiga 

jenis percobaan adalah sama dan spesifikasi motor 

Diesel dianggap masih baru. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui penggunaan dan 

pemanfaatan minyak goreng olein sebagai bahan 
bakar alternatif pada motor Diesel, serta 

membandingkannya dari segi prestasi mesin dengan 

bahan bakar solar.  

 

1.5 Target Luaran 

Adapun target luaran dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat dimuat dalam jurnal 

nasional  

2. Diikutsertakan dalam seminar nasional 

 

2. Studi Literatur 

 

2.1 Prinsip Kerja Motor Diesel 

Terdapat dua klasifikasi motor Diesel yaitu motor 

diesel 2 langkah dan 4 langkah. Perbedaan 

mendasar antara motor Diesel 2 langkah dengan 

motor Diesel 4 langkah adalah motor Diesel 2 

langkah memerlukan 2 langkah torak atau satu 

putaran poros engkol untuk mendapatkan 1 langkah 

kerja atau ekspansi sedangkan motor Diesel 4 

langkah memerlukan 4 langkah torak atau 2 putaran 

poros engkol untuk mendapatkan 1 langkah kerja 

atau ekspansi. Motor Diesel yang digunakan secara 
luas sebagai motor penggerak sebagian besar 

menggunakan motor Diesel 4 langkah. Penggunaan 

motor Diesel 2 langkah terbatas pada motor 

berukuran besar seperti motor pembangkit listrik 

tenaga Diesel, motor penggerak kereta api atau 

motor penggerak kapal laut berukuran besar. 

Terbatasnya penggunaan motor Diesel 2 langkah 

diakibatkan perlunya peralatan tambahan berupa 

supercharger atau turbocharger untuk mendorong 

udara masuk ruang bakar agar mencapai tekanan 

kerja. Selain itu, getaran yang dihasilkan oleh 

motor Diesel 2 langkah jauh lebih besar dari motor 

Diesel 4 langkah. 

           
 hisap     kompresi    ekspansi    buang 

 
Gambar 2.2 Langkah-langkah pada motor Diesel 

Sumber : http://www.bankspower.com 

 

2.2 Minyak Goreng Olein 

Minyak goreng cair dengan titik 

pengabutan yang rendah diperlukan karena 

penggunaannya yang luas di wilayah beriklim 

temperatur rendah dan penggunaan pendingin 

ruangan pada rumah tangga. Untuk memenuhi 

pemintaan pasar yang luas, maka pembuat minyak 

goreng mengeluarkan produk yang lebih cair yaitu 

minyak goreng jenis olein. Minyak goreng olein ini 
dapat diperoleh dengan proses fraksinasi yang 

sederhana. 

Proses fraksinasi menggunakan bahan 

baku RBDPO yang akan menghasilkan minyak 

goreng olein sebagai produk utama dan minyak 

stearin sebagai  produk  sampingan.  Proses  

fraksinasi  berdasar  pada  dua  proses  dasar  yaitu : 

1. Kristalisasi. 

2. Penyaringan.  

Secara garis besar proses fraksinasi 

memanfaatkan trigliserida dalam minyak yang 
memiliki titik leleh yang berbeda-beda. Pada 

temperatur tertentu, trigliserida dengan titik leleh 

yang lebih rendah akan mengkristal menjadi 

padatan sehingga terbentuk fraksi cairan (olein) dan 

fraksi padatan (stearin). Kedua fraksi kemudian 

dipisahkan dengan proses penyaringan. 

Fraksinasi kering digunakan untuk 

memisahkan olein dan stearin dari RBDPO yang 

merupakan produk hasil pelakuan fisik. RBDPO 

yang melewati proses fraksinasi lebih lanjut akan 

menghasilkan kualitas yang bervariasi. Biasanya 

dihasilkan tiga jenis olein yaitu : 
1. Olein dengan kualitas normal. 

2. Olein dengan kualitas super. 

3. Olein dengan titik pengabutan 7 – 8 0C. 

 

2.3  Bahan Bakar Solar 

Minyak solar adalah bahan bakar jenis 

distilat berwarna kuning kecoklatan yang jernih. 

http://www.bankspower.com/
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Minyak solar, yang juga disebut petrodiesel, adalah 

gabungan dari Hydrocarbon yang komposisinya 

terdiri dari 75% hydrocarbon jenuh ( Paraffins ) 

dan 25% Aromatic Hydrocarbons ( napthalenes 

dan alkylbenzenes). Rumusan kimia dari minyak 

solar adalah C16H34, dengan rentang antara 

C9H20 sampai C16H34. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/petroleum) 

Apabila kualitas bahan bakar motor bensin 

diukur dengan bilangan oktana, kualitas bahan 

bakar motor Diesel diukur dengan bilangan setana.  
Sebagai bahan bakar standar dipergunakan 

bahan bakar hidrokarbon rantai lurus, yaitu 

hexadecane atau cetane (C16H34) dan alpha-

methylnaphtalene. C16H34 adalah bahan bakar 

dengan periode persiapan pembakaran yang 

pendek; kepadanya diberikan angka 100 (bilangan 

setana = 100). 

Sedangkan alpha-methylnaphtalene 

mempunyai periode persiapan pembakaran yang 

panjang, jadi tidak baik dipergunakan sebagai 

bahan bakar motor Diesel; kepadanya diberikan 
angka 0 (bilangan setana = 0). 

Bahan bakar motor Diesel komersial yang 

diperdagangkan mempunyai bilangan setana antara 

35 – 55. (W. Arismunandar, Motor bakar torak, hal. 

98-99). 

 
H H          H H H          H H H H

H C C          C C C          C C C C H

H H          H H H          H H H H  
 
 

Sumber: W. Arismunandar, Bahan bakar torak 

 

 

 

 
 

Gambar 2.23  Struktur kimia alpha-

methylnapthalene 

Sumber: W. Arismunandar, Motor bakar torak 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi bahan bakar solar yang dijual 

di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi sesuai Surat Keputusan Dirjen Migas 

3675 K/24/DJM/2006  

 

2.4 Prestasi Mesin 

a.  Tekanan Efektif Rata-Rata atau BMEP 

Tekanan efektif rata-rata atau BMEP ( 

Brake Main Effective Pressure ), dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

                          nR. Pb                       

bmep  =                                             ( bar )      (1) 

                          Vd . N   

 

(John B. Heywood, McGRAW-HILL, hal.50 ) 

 
Dimana : 

 Pb  = daya motor ( kW ) 

 Vd  = volume silinder ( m³ ) 

 N  = putaran motor ( rpm) 

NO  Karakteristik  UNIT  
Batasan  

Metode 

Uji 

ASTM/lain 

MIN  MAX  ASTM  IP  

1 Angka Setana     45 - D-613    

2 Indeks Setana   48 - D4737    

3  Berat Jenis 

pada 15 0 C  

Kg/m3  815  870  D-1298 

/ D-

4737 

   

4  Viskositas 

pada 40 0 C  

Mm2/sec  2.0  5.0  D-445     

5 Kandungan 

Sulfur 

% m/m - 0.35 D-1552    

6  Distilasi : 
T95  

°C  -  370  D-86     

7  Titik Nyala  °C  60  -  D-93     

8  Titik Tuang  oC  -  18  D-97    

9  Karbon 

Residu  

merit  -  Kelas 

I  

D-4530    

10  Kandungan 

Air  

Mg/kg  -  500  D-1744    

11  Biological 

Grouth  

-  Nihil      

12  Kandungan 

FAME  

% v/v  -  10      

13  Kandungan 

Metanol & 

Etanol  

% v/v  Tak 

Terdeteksi  

D-4815    

14 Korosi bilah 

tembaga  

Merit  -  Kelas 

I  

D-130    

15  Kandungan 

Abu  

% m/m  -  0.01  D-482    

16  Kandungan 

Sedimen  

% m/m  -  0.01  D-473    

17  Bilangan 

Asam Kuat  

mgKOH/gr  -  0  D-664    

18  Bilangan 

Asam Total  

mgKOH/gr -  0.6  D-664    

19  Partikulat  Mg/l  -  -  D-2276    

20  Penampilan 

Visual  

-  Jernih dan 

terang  

    

21  Warna  No.ASTM  -  3.0  D-1500     

H CH3

H C C H

C C C

C C C

H C C H

H H

http://en.wikipedia.org/wiki/petroleum
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 nR   = 2, untuk mesin 4 langkah 

(number of crank revolutions for 

each power stroke per cylinder ) 

 

 

b.   Pemakaian / Konsumsi Bahan Bakar 

Spesifik Rata-Rata atau BSFC 

Pemakaian / Konsumsi bahan bakar 

spesifik rata-rata atau BSFC ( Brake Specific Fuel 

Consumtion ), dirumuskan sebagai berikut : 

 

                       F                  ηυ . ρi  

bsfc   =                                         (2)          

 ( g/kWh )    1 + F                bmep  

 

(Colin R. Ferguson, Purdue University, hal. 461 ) 

 

Dimana : 

F   = F / A = rasio perbandingan bahan bakar 

dan udara ( fuel-air ratio ) 

ηυ  = eV = efisiensi volumetrik (volumetric 

efficiency ) 
ρi  = massa jenis fluida (mixture density in the 

intake manifold)  (kg/m³) 

 

c.   Rasio Perbandingan Bahan Bakar dan 

Udara ( Flow-Air Ratio ) 

Rasio perbandingan bahan bakar dan udara 

dirumuskan sebagai berikut : 

                              mf   

F / A =                          

  ma                          (3)              

     
Dimana : 

ma   = laju aliran massa rata-rata udara ( 

air mass flow rate ) (kg/s) 

 mf   = laju aliran massa rata-rata bahan 

bakar ( fuel mass flow rate ) 

(kg/s) 

           

d.  Efisiensi Volumetrik (Volumetric Efficiency) 

Effisiensi volumetrik dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

ηv = eV  =   nR ( ma  +  mf  ) /  ρa . Vd  . N    (4) 

                                   

(Colin R. Ferguson, Purdue University, hal. 234 ) 

 

Dimana : 

nR  = 2, untuk mesin 4 langkah ( number of 

crank revolutions for each power 

stroke per cylinder ) 

 ma  =  laju aliran massa rata-rata udara (air 

mass flow rate ) (kg/s) 

 mf   =  laju aliran massa rata-rata bahan 

bakar ( fuel mass flow rate ) (kg/s)                 
 ρi   = massa jenis fluida  ( mixture density in 

the intake manifold)  (kg/m³)             

 Vd  = volume silinder ( m³ ) 

 N   = putaran motor ( rpm) 

3. Metodologi Penelitian 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

studi perbandingan dengan menggunakan minyak 

goreng, khususnya minyak goreng olein ( bening ) 

dengan bahan bakar solar terhadap prestasi mesin 

pada motor diesel Kubota model ET80. Adapun 

komposisinya sebagai berikut : 

a) Baha bakar solar murni ( B0 ) 

b) Campuran antara 10% minyak goreng 
dengan 90% solar ( B10 ) 

c) Minyak goreng  olein murni ( B100 ) 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah membandingkan 

hasil yang diperoleh antara pemakaian bahan bakar 

solar murni (B0), campuran antara minyak goreng 

olein dan solar (B10) dan minyak goreng olein 

murni (B100) terhadap tekanan efektif rata-rata 

(bmep) dan konsumsi bahan bakar efektif rata-rata 

(bsfc) dan effisiensi volumetrik (eV). 

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian selama tiga bulan (Januari 2015 - Maret 

2015 ), bertempat di Laboratorium Motor Bakar 

Institut Teknologi Nasional ( ITENAS ) Bandung. 

 

3.4 Alat dan Bahan Pengujian 

 

3.4.1 Alat Penelitian 

a. Generator listrik 5 KW 
Generator listrik digunakan untuk membebani 

motor diesel pada saat dijalankan. 

 

 
Gambar   3.1 Generator listrik 

 

b.  Pemanas air 1 KW 

Pemanas air digunakan untuk membagi 

pembebanan menjadi masing-masing 1 KW. 

Penulis menyediakan empat buah pemanas air 

untuk membagi pembebanan menjadi 1 KW, 2 

KW, 3 KW dan 4 KW. 

 

 
 

Gambar 3.2 Pemanas air 
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c. Buret atau Gelas Ukur 

Buret atau gelas ukur dipakai untuk menakar 

kebutuhan minyak goreng atau bahan bakar 

solar yang diperlukan. 

d. Flowmeter 

Flowmeter dipakai untuk mengukur laju aliran 

udara. 

e. Tachometer 

Putaran motor diambil dari putaran roda gila 

dengan menggunakan tachometer digital. 

f. Stopwatch 
Dipergunakan untuk mengukur waktu yang 

diperlukan dalam proses pengujian. 

g. Tanki Bahan Bakar 

h. Tanki Udara 

i. Lembar pengujian ( job sheet ) 

Lembar pengujian dipergunakan untuk 

mencatat dari setiap hasil pengujian, sebelum 

dilakukan pengolah data. 

 

3.4.2  Bahan Penelitian 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
adalah : 

a. Motor diesel Kubota model ET80 dengan 

spesifikasi : 

1. Silinder tunggal  

2. Sistem injeksi tidak langsung. 

3. Kapasitas silinder 506 cc. 

4. Perbandingan diameter x langkah : 8,75 

x 8,4 mm. 

5. Tenaga maksimum 5.88 KW/2200 rpm. 

6. Perbandingan kompresi : 23 : 1 

 

 
 

Gambar 3.3 Motor Diesel 

 

b. Bahan bakar solar 100% 

c. Solar dengan campuran minyak goreng olein 

10% 

 
 

Gambar 3.5 Solar dengan campuran minyak 

goreng olein 10% 

 
d. Minyak goreng olein 100% 

Minyak goreng olein adalah jenis minyak 

goreng yang banyak dijual di toko dan 

supermarket dengan berbagai merk. Minyak 

goreng ini paling banyak digunakan oleh ibu-

ibu rumah tangga meskipun harganya lebih 

mahal dari minyak goreng curah atau RBDPO. 

 

 
 

Gambar 3.6 Minyak goreng olein 100% 

 

3.4.3  Proses penelitian 

Pengujian dilakukan dengan perubahan 

putaran poros dilakukan setiap 50 rpm dari 1500 

rpm sampai 2200 rpm. Pembebanan dilakukan pada 

kondisi idle sebesar 1000 W, 2000 W, 3000 W dan 
4000 W. 

Bahan bakar yang digunakan untuk 

pengujian adalah : 

a. Solar. 

b. Solar dengan campuran minyak goreng 

olein 10 %. 

c. Minyak goreng olein.. 

Putaran motor diambil dari putaran roda 

gila dengan menggunakan tachometer 

digital. Laju pemakaian bahan bakar 

diukur dengan menggunakan buret ukuran 
50 ml dan stopwatch. Laju aliran udara 

diambil pada saluran masuk tangki udara 

dengan menggunakan flowmeter tipe AM 

4203. 

 

Adapun skema instalasi pengujian, seperti 

ditunjukan pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.1. Skema instalasi pengujian 

 
Keterangan gambarnya, adalah : 

1. Generator listrik 5 KW. 

2. 4 buah pemanas air dengan beban masing-

masing 1 KW. 

3. Buret 50 ml. 

4. Flowmeter tipe AM 4203. 

5. Tachometer  

6. Stopwatch. 

7. 2 buah tangki bahan bakar. 

8. Tangki udara. 

 

4. Hasil Analisa dan Pembahasan 
Dengan menggunakan software SPSS 17, analisa 

dilakukan dengan peubah kontrolnya eV, bsfc dan 

bmep. 
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4.1 Analisa Terhadap eV (efisiensi volumetrik) 

 

Tabel 4.1  Tests of Between-Subjects Effects eV 

Dependent Variable: ev  

a  R Squared = .963 (Adjusted R Squared = .948) 

 

4.1.1. Pengaruh Bahan Bakar Terhadap eV 

H0 : semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap eV 

H1 : tidak semua bahan bakar yang mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap eV 

Fh = 114.334,   sig. = 0.000 
Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap eV. Dengan kata lain sekurang-

kurangnya ada satu bahan bakar yang memberi 

pengaruh berbeda terhadap eV. 

 

Untuk mengetahui bahan bakar mana yang 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap ev 

dilakukan tes duncan (lihat tabel 4.2) 

 

Tabel 4.2 Pengaruh bahan bakar terhadap eV 

            Bahan 

bakar N Subset 

    1 2 3 

Solar 100% 60 .3872     

Campuran 60   .3918   

Minyak 

goreng 100% 
60     .4200 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

 Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

Based on Type III Sum of Squares 

The error term is Mean Square(Error) = .000. 
 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 60.000. 

 b  Alpha = .05. 

Dari tabel 4.2 diperoleh bahwa masing-

masing bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap ev, bahan bakar yang memberi 

pengaruh paling besar terhadap ev adalah minyak 

goreng 100%. 

 

 

 

4.1.2. Pengaruh Beban Terhadap eV 

H0 : semua beban memberi pengaruh yang sama 

terhadap ev 

H1 :tidak semua beban memberi pengaruh yang 

sama terhadap ev 

Fh = 760.545,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua beban mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap ev. Dengan kata lain sekurang-kurangnya 

ada satu beban yang memberi pengaruh berbeda 
terhadap ev. 

Untuk mengetahui beban mana yang mempunyai 

pengaruh berbeda terhadap ev dilakukan tes duncan 

(lihat tabel 4.3). 

 

Tabel 4.3 Pengaruh beban terhadap eV 

Duncan  

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 
Based on Type III Sum of Squares 

The error term is Mean Square(Error) = .000. 

 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 45.000. 

 b  Alpha = .05. 

masing-masing beban memberi pengaruh yang 

berbeda terhadap terhadap ev. Pengaruh terbesar 

diberikan oleh beban 4 kw 

 

4.1.3 Pengaruh RPM Terhadap eV 

H0 : semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap ev 

H1 :tidak semua RPM mempunyai pengaruh 
terhadap ev 

Fh = 50.197,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap ev. Dengan kata lain sekurang-kurangnya 

ada satu RPM yang memberi pengaruh berbeda 

terhadap ev. 

Untuk mengetahui RPM  mana yang mempunyai 

pengaruh berbeda terhadap ev dilakukan tes duncan 

(lihat tabel 4.4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model .549(a) 53 .010 62.549 .000 

Intercept 
28.752 1 28.752 

173642.

172 
.000 

Bahan_bakar .038 2 .019 114.334 .000 

Beban .378 3 .126 760.545 .000 

RPM .116 14 .008 50.197 .000 

Bahan_bakar * 

Beban 
.013 6 .002 13.124 .000 

Bahan_bakar * 

RPM 
.004 28 .000 .831 .708 

Error .021 126 .000     

Total 29.322 180       

Corrected Total .570 179       Beb

an N Subset 

    1 2 3 4 

1 45 .3367       

2 45   .3793     

3 45     .4249   

4 45       .4578 

Sig.   1.000 1.000 1.000 1.000 
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Tabel 4.4 Pengaruh RPM terhadap eV 
ev

Duncan
a,b

12 .3533

12 .3633

12 .3750

12 .3792 .3792

12 .3808 .3808 .3808

12 .3875 .3875

12 .3917 .3917

12 .4000 .4000

12 .4067 .4067

12 .4117 .4117

12 .4208 .4208

12 .4300 .4300

12 .4308 .4308

12 .4317 .4317

12 .4325

.059 .300 .137 .052 .115 .207 .343 .083 .061 .671

RPM

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2150

2050

2100

2200

Sig.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subset

Means for groups in homogeneous subsets  are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .000.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
RPM yang memberi pengaruh terbesar terhadap ev 

adalah RPM = 2200. Namun demikian tersebut 

tidak begitu mencolok dibandingkan dengan RPM 

= 2100, RPM = 2050, dan RPM= 2050. Dengan 

kata lain keempat RPM tersebut tidak berbeda 

secara signifikan terhadap ev, tetapi berbeda secara 

signifikan dengan RPM lainnya dalam memberi 

pengaruh terhadap ev. 
 

4.1.3. Pengaruh Interaksi Bahan Bakar - 

Beban Terhadap eV 

H0 : semua interaksi bahan bakar - beban 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap ev 

H1:tidak semua intraksi bahan bakar-beban 

mempunyai pengaruh terhadap eV      

Fh = 13.124,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua interaksi bahan bakar – beban mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap ev. Dengan kata lain 

sekurang-kurangnya ada satu interaksi bahan  bakar 
-beban yang memberi pengaruh berbeda terhadap 

ev. 

 

4.1.5. Pengaruh Interaksi Bahan Bakar – 

RPM Terhadap eV 

H0 : semua interaksi bahan bakar – RPM 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap ev 

H1: tdk semua interaksi bahan bakar-RPM 

mempunyai pengaruh terhadap eV 

Fh = 0. .831,   sig. = 0.708 

Karena sig. > 0.05 maka H0 diterima. Artinya 
semua interaksi bahan bakar – RPM mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap ev. Dengan kata lain 

interaksi bahan bakar – RPM tidak memberi 

pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap 

ev. 

 

4.2 Analisa Terhadap bmep (break mean 

effective pressure) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Tests of Between-Subjects Effects bmep 

 

Dependent Variable: bmep  

a  R Squared = .987 (Adjusted R Squared = .982) 

 

4.2.1. Pengaruh Bahan Bakar Terhadap bmep 

H0 : semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap bmep 

H1 : tidak semua bahan bakar yang mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bmep 

Fh = 0.000,   sig. = 1.000 

Karena sig. > 0.05 maka H0 diterima. Artinya 
semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap bmep.  

 

 Tabel 4.6 Pengaruh bahan bakar terhadap bmep 

 Duncan  

 Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on Type III Sum of Squares 

 The error term is Mean Square(Error) = .116. 

 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 60.000. 

 b  Alpha = .05. 

 

4.2.2. Pengaruh Beban Terhadap bmep 

H0 : semua beban memberi pengaruh yang sama 

terhadap bmep 

H1 :tidak semua beban memberi pengaruh yang 

sama terhadap bmep 

Fh = 2981.742,   sig. = 0.000 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
1112.748(a) 53 20.995 180.663 .000 

Intercept 
5196.443 1 5196.443 

44715.0

26 
.000 

Bahan_bakar 
.000 2 .000 .000 

1.00

0 

Beban 
1039.547 3 346.516 

2981.74

2 
.000 

RPM 
73.202 14 5.229 44.993 .000 

Bahan_bakar 

* Beban 
.000 6 .000 .000 

1.00

0 

Bahan_bakar 

* RPM 
.000 28 .000 .000 

1.00

0 

Error 
14.643 126 .116     

Total 
6323.834 180       

Corrected 

Total 
1127.391 179       

Bahan bakar N Subset 

    1 

Solar 100% 60 5.3730 

Campuran 60 5.3730 

Minyak goreng 

100% 
60 5.3730 

Sig.   1.000 
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Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua beban mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bmep. Dengan kata lain sekurang-

kurangnya ada satu beban yang memberi pengaruh 

berbeda terhadap bmep. 

Untuk mengetahui beban mana yang mempunyai 

pengaruh berbeda terhadap bmep dilakukan tes 

dunkan (lihat tabel 4.7). 

 

 Tabel 4.7 Pengaruh beban terhadap bmep 

Duncan  

 Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

Based on Type III Sum of Squares 

The error term is Mean Square(Error) = .116. 

 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 45.000. 

 b  Alpha = .05. 

Dari tabel 4.7 diperoleh bahwa masing-
masing beban memberi pengaruh yang berbeda 

terhadap bmep. Pengaruh terbesar diberikan oleh 

beban 4 kw 

 

4.2.3 Pengaruh RPM Terhadap bmep 

H0 : semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bmep 

H1 :tidak semua RPM mempunyai pengaruh 

terhadap bmep 

Fh = 44.993,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 
semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bmep. Dengan kata lain sekurang-

kurangnya ada satu RPM yang memberi pengaruh 

berbeda terhadap bmep. 

Untuk mengetahui bahan bakar mana yang 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap bmep 

dilakukan tes duncan (lihat tabel 4.8) 

 

         Tabel 4.8 Pengaruh RPM terhadap bmep 
bmep

Duncan
a,b

12 4.4575

12 4.5600 4.5600

12 4.6675 4.6675 4.6675

12 4.7825 4.7825 4.7825

12 4.9000 4.9000 4.9000

12 5.0250 5.0250 5.0250

12 5.1600 5.1600 5.1600

12 5.3000 5.3000

12 5.4475 5.4475

12 5.6000 5.6000

12 5.7675 5.7675

12 5.9425 5.9425

12 6.1250 6.1250

12 6.3250 6.3250

12 6.5350

.157 .134 .117 .102 .079 .063 .052 .275 .231 .211 .192 .153 .134

RPM

2200

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1600

1550

1500

Sig.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Subset

Means for groups in homogeneous subsets  are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .116.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
Dari tabel 4.8 diperoleh bahwa RPM = 

1500 memberi pengaruh terbesar terhadap bmep. 

Namun walaupun demikian ia juga mempunyai 

pengaruh yang tidak jauh beda dengan RPM = 1550 

terhadap bmep. Kedua RPM tersebut berbeda 

secara signifikan dengan RPM lainnya dalam 

memberi pengaruh terhadap bmep. 

 

4.2.4. Pengaruh Interaksi Bahan Bakar – 

Beban Terhadap bmep 

H0 : semua interaksi bahan bakar - beban 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap bmep 

H1 :tidak semua intraksi bahan bakar - beban 

mempunyai pengaruh terhadap      bmep 
Fh = 0.000,   sig. = 1.000 

Karena sig. > 0.05 maka H0 diterima. Artinya 

semua interaksi bahan bakar – beban mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bmep.  

 

4.2.5. Pengaruh Interaksi Bahan bakar – 

RPM  Terhadap bmep 

H0 : semua interaksi bahan bakar – RPM 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap bmep 

H1: tidak semua interaksi bahan bakar-RPM 

mempunyai pengaruh terhadap bmep 
Fh = 0. 000,   sig. = 1.000 

Karena sig. > 0.05 maka H0 diterima. Artinya 

semua interaksi bahan bakar – RPM mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bmep. Dengan kata 

lain interaksi bahan bakar – RPM tidak memberi 

pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap 

bmep. 

 

4.3  Analisa Terhadap bsfc (break spesific fuel 

consumption) 

 
Tabel 4.9 Tests of Between-Subjects Effects bsfc 

Dependent Variable: bsfc  

a  R Squared = .979 (Adjusted R Squared = .971) 
 

4.3.1. Pengaruh Bahan bakar Terhadap bsfc 

H0 : semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap bsfc 

H1 : tidak semua bahan bakar yang mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bsfc 

Beban N Subset 

    1 2 3 4 

1 45 2.1487       

2 45   4.2987     

3 45     6.4473   

4 45       8.5973 

Sig.   1.000 1.000 1.000 1.000 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
339378.480(a) 53 6403.368 112.530 .000 

Intercept 
1676195.350 1 1676195.350 

29456.76

6 
.000 

Bahan_bakar 5142.768 2 2571.384 45.188 .000 

Beban 262091.029 3 87363.676 1535.293 .000 

RPM 66411.155 14 4743.654 83.363 .000 

Bahan_bakar 

* Beban 
5135.954 6 855.992 15.043 .000 

Bahan_bakar 

* RPM 
597.573 28 21.342 .375 .998 

Error 
7169.851 

12

6 
56.904     

Total 
2022743.681 

18

0 
      

Corrected 

Total 
346548.330 

17

9 
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Fh = 45.188,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap bsfc. Dengan kata lain sekurang-

kurangnya ada satu bahan bakar yang memberi 

pengaruh berbeda terhadap bsfc. 

Untuk mengetahui bahan bakar mana yang 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap bsfc 

dilakukan tes duncan (lihat tabel 4.10) 

 

 Tabel 4.10 Pengaruh bahan bakar terhadap bsfc 

Duncan  

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

Based on Type III Sum of Squares 

The error term is Mean Square(Error) = 56.904. 

 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 60.000. 

 b  Alpha = .05. 

 

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa masing-

masing bahan bakar mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap bsfc. Pengauh terbesar diberikan 
oleh minyak goreng 100% 

 

4.3.2. Pengaruh Beban Terhadap bsfc 

H0 : semua beban memberi pengaruh yang sama 

terhadap bsfc 

H1 :tidak semua beban memberi pengaruh yang 

sama terhadap bsfc 

Fh = 1535.293,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua beban mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bsfc. Dengan kata lain sekurang-
kurangnya ada satu beban yang memberi pengaruh 

berbeda terhadap bsfc. 

 

Untuk mengetahui beban mana yang 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap bsfc 

dilakukan tes dunkan (lihat tabel 4.11) 

                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 Tabel 4.11 Pengaruh beban terhadap bsfc 

Duncan  

 Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

Based on Type III Sum of Squares 
The error term is Mean Square(Error) = 56.904. 

 a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 45.000. 

 b  Alpha = .05. 

 

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa masing-

masing beban memberi pengaruh berbeda terhadap 

bsfc. Beban yang memberi pengaruh terbesar 

adalah beban 1 kw. 

 

4.3.3. Pengaruh RPM Terhadap bsfc 

H0 : semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bsfc 
H1 :tidak semua RPM mempunyai pengaruh 

terhadap bsfc 

Fh = 83.363,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua RPM mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap bsfc. Dengan kata lain sekurang-

kurangnya ada satu RPM yang memberi pengaruh 

berbeda terhadap bsfc. 

Untuk mengetahui bahan bakar mana yang 

mempunyai pengaruh berbeda terhadap bsfc 

dilakukan tes duncan (lihat tabel 4.12). 
 

Tabel 4.12 Pengaruh RPM terhadap bsfc 
bsfc

Duncan
a,b

12 65.8008

12 69.8933 69.8933

12 75.1975 75.1975

12 79.2908 79.2908

12 82.6892 82.6892

12 87.1175 87.1175

12 91.0917 91.0917

12 96.1683 96.1683

12 99.9942 99.9942

12 104.3492 104.3492

12 109.7033

12 115.9900

12 119.9367 119.9367

12 123.0842 123.0842

12 127.1892

.186 .087 .186 .272 .153 .199 .102 .216 .160 .085 .202 .309 .185

RPM

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

Sig.

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Subset

Means for groups in homogeneous subsets  are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = 56.904.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.a. 

Alpha = .05.b. 

 
RPM = 2200 merupakan RPM yang memberi 
pengaruh terbesar terhadap bsfc, namun demikian 

pengaruhnya tidak berbeda secara signifikan 

 

Bahan bakar 
  

N 
  

Subset 

1 2 3 

Solar 100% 
60 

90.65

92 
    

Campuran 
60   

95.26

40 
  

Minyak goreng 

100% 
60     

103.576

0 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

 
Beb

an 

  

N 

  

Subset 

1 2 3 4 

4 45 60.0076       

3 
45   

73.049

6 
    

2 
45     

93.713

3 
  

1 
45       

159.228

4 

Sig.   1.000 1.000 1.000 1.000 
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dengan RPM = 2150. Kedua RPM ini memberi 

pengaruh yang berbeda secara signifikan dibanding 

dengan RPM lainnya dalam hal mempengaruhi 

bsfc. 

 

4.3.4. Pengaruh Interaksi Bahan bakar-Beban 

Terhadap bsfc 

H0 : semua interaksi bahan bakar - beban 

mempunyai pengaruh yang sama terhadap bsfc 

H1 :tidak semua intraksi bahan bakar - beban 

mempunyai pengaruh terhadap bsfc 
Fh = 15.043,   sig. = 0.000 

Karena sig. < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya tidak 

semua interaksi bahan bakar – beban mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bsfc. Dengan kata 

lain sekurang-kurangnya ada satu interaksi bahan  

bakar -  beban yang memberi pengaruh berbeda 

terhadap bsfc. 

 

4.3.5. Pengaruh Interaksi Bahan bakar-RPM 

Terhadap bsfc 

H0 : semua interaksi bahan bakar – RPM 
mempunyai pengaruh yang sama terhadap bsfc 

H1 :tidak semua interaksi bahan bakar - RPM 

mempunyai pengaruh terhadap bsfc 

Fh = 0. 375,   sig. = 0.998 

Karena sig. > 0.05 maka H0 diterima. Artinya 

semua interaksi bahan bakar – RPM mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap bsfc. Dengan kata 

lain interaksi bahan bakar – RPM tidak memberi 

pengaruh yang berbeda (secara signifikan) terhadap 

bsfc 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisa, diperoleh data sebagai 

berikut: 

a) Dibandingkan dengan Solar 100% dan 

Campuran,  Minyak goreng 100% 

memberikan pengaruh terbesar terhadap ev 

dan bsfc. Sedangkan untuk bmep masing-

masing bahan bakar tsb memberi pengaruh 

yang tidak berbeda secara signifikan.  

b) Beban yang memberi pengaruh tebesar 

terhadap ev dan bmep adalah 4 kw, 

sedangkan untuk bsfc pengaruh terbesar 

diberikan oleh beban 1 kw. 

c) RPM yang memberi pengaruh terbesar 

terhadap ev dan bsfc adalah RPM = 2200. 

Terhadap ev, pengaruh RPM tersebut tidak 

berbeda signifikan denagn RPM = 2100, 

RPM = 2050, dan RPM=2050 sedangkan 
trehadap bsfc pengaruh RPM tersebut 

tidak berbeda secara signifikan dengan 

RPM =2150. 

RPM yang memberi pengaruh terbesar 

terhadap  bmep adalah RPM = 1500. 

Namun walaupun demikian, terhadap 

bmep  ia juga mempunyai pengaruh yang 

tidak berbeda secara signifikan dengan 

RPM = 1550. 

 

5.2 Saran 

 Minyak goreng dapat digunakan sebagai 

bahan bakar pada motor diesel namun untuk 

aplikasi di lapangan diperlukan kajian lebih lanjut 

mengenai emisi gas buang dan uji ketahanan 

komponen motor diesel. 
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