
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mesin  mobil  maupun  motor  memerlukan  jenis  bensin  yang  sesuai

dengan  desain  mesin  itu  sendiri  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dan

menghasilkan kinerja  yang optimal.  Jenis  bensin  tersebut  biasanya  diwakili

dengan angka / nilai oktan (RON), misalnya Premium ber-oktan 88, Pertamax

ber- oktan 92 dan seterusnya. Semakin tinggi angka oktan, maka harga per

liternya pun umumnya lebih tinggi (mahal). 

Dibandingkan  dengan  bensin  premium  yang  memiliki  nilai  oktan  88,

Pertamax  menghasilkan  timbal  dan  kandungan  Nox  dan  Cox  yang  lebih

sedikit. BBM ini telah dikembangkan untuk digunakan pada kendaraan yang

diproduksi  setelah  tahun  1990.  Pertamax  ditujukan  untuk  kendaraan  yang

memiliki  tekhnologi  setara  Electronic  Fuel  Injection  (EFI)  dan  catalyc

converters (pengubah katalitik). Dengan nilai oktan yang dikandung Pertamax

terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki dibandingkan premium. Saat ini

sudah  banyak  sekali  produsen  kendaraan  bermotor  yang  memproduksi

kendaraan  dengan  teknologi  EFI  yang  tujuannya  adalah  agar  lebih  ramah

lingkungan

Perlu diketahui, bahwa setiap jenis mesin mobil ataupun sepeda motor

memiliki spesifikasi mesin yang berbeda-beda. Pada brosur yang baik akan

menampilkan  informasi  rasio  kompresi  (Compression  Ratio  /  CR).

Compression Ratio ini adalah hasil perhitungan perbandingan tekanan yang

berkaitan dengan volume ruang bakar terhadap jarak langkah piston dari titik
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mati bawah ke titik mati atas saat mesin bekerja. Bahan Bakar Minyak (BBM)

dengan  oktan rendah  lebih  mudah terbakar.  Semakin  tinggi  nilai  CR pada

mesin  artinya  membutuhkan  BBM bernilai  oktan  tinggi.  Mesin  berkompresi

tinggi membuat BBM cepat terbakar (akibat tekanan yang tinggi), yang akan

menjadi masalah adalah, ketika BBM terbakar lebih awal (karena oktan rendah

sedangkan CR tinggi) sebelum busi memercikkan api. Saat piston naik ke atas

melakukan  kompresi,  bensin  menyala  mendahului  busi,  akibatnya  piston

seperti  dipukul  keras  oleh  ledakan  ruang  bakar  tersebut,  kejadian  ini

dinamakan detonasi / knocking

Pada motor bakar, unjuk kerja mesin sangat dipengaruhi oleh fenomena

pembakaran  didalam  mesin  itu  sendiri.  Semakin  sempurna  proses

pembakaran  di  setiap  kondisi  kerja  mesin  pada  mesin  tersebut,  semakin

tinggilah  prestasi  mesin  yang  dihasilkan.  Beberapa  hal  yang  menentukan

kesempurnaan  pembakaran  adalah  perbandingan  kompresi  mesin

(Compression Ratio), Ketepatan waktu pembakaran, perbandingan campuran

udara dan bahan bakar serta homogenitas campuran. Kesalahan penggunaan

bahan bakar bisa menyebabkan fenomena knocking yang selanjutnya akan

memperpendek usia komponen-komponen mesin itu sendiri.

Semakin  tinggi  nilai  kalor  yang  dihasilkan  dalam  suatu  bahan  bakar

menunjukan semakin sempurna proses pembakarannya. Semakin tinggi rasio

kompresi  kendaraan maka semakin tinggi  pula nilai  oktan yang dibutuhkan

untuk proses pembakaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi atau

irit  bahan  bakar.  Semakin  sempurna  proses  pembakarannya  dalam  mesin

motor maka semakin bagus kinerja kendaraan. 

Untuk mengetahui nilai kalor yang dihasilkan pada suatu bahan bakar,

dapat diketahui dengan cara menggunakan alat calorimeter.
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Pada Tugas Akhir ini difokuskan pada pengujian nilai kalor bahan bakar

pertamax dengan  menggunakan  metode  calorimeter  bom.  Diharapkan  nilai

kalor  pertamax  hasil  uji  ini  dapat  sesuai  dengan  nilai  kalor  standar.

Berdasarkan  hal  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan,

yaitu :

1. Bagaimana rancangan alat proses dari sistem pengoperasian menggunakan

alat bom calorimeter?

2. Bagaimana pengaruh dari perubahan temperature dan pengadukan terhadap

perolehan nilai kalor yang didapat?

3. Bagaimana perbandingan nilai kalor percobaan dengan nilai kalor standart dari

pertamax?


