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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara yang mempunyai hasil bumi berupa minyak bumi yang 

digunakan sebagai bahan bakar. Akantetapi makin bertambahnya tahun, cadangan minyak 

bumi di Indonesia semakin menipis. Hal ini dikarenakan minyak bumi adalah sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya kalau sewaktu-waktu habis. 

Setiap kehidupan manusia membutuhkan bahan bakar sepanjang waktu, akantetapi 

seperti pemaparan di atas bahwa sumber bahan bakar yaitu minyak bumi akan habis. Oleh 

karena itu diperlukan sumber bahan bakar alternatif selain minyak bumi. Sumber bahan 

bakar alternatif ini harus bersifat terbaharukan, artinya dapat diperbaharui atau dibuat lagi 

saat habis. Salah satu sumber bahan bakar terbaharukan adalah tanaman biji jarak. 

Tanaman ini bisa menjadi sumber bahan bakar alternatif yang terbaharukan dengan sistem 

biofuel.  

Mesin-mesin yang menggunakan akan mengeluarkan polusi (CO2) yang 

mengakibatkan berbagai kerugian seperti global warming, climate change, dan kesehatan 

manusia. Oleh karena itu perlu penyelamatan dunia yang dapat dilakukan dengan 

mengurangi CO2 yang ada di udara. Kadar CO2 yang ada di udara akan berkurang jika 

diserap oleh tanaman, salah satunya oleh tanaman jarak. 

Tanaman jarak yang menyerap CO2 yang ada di udara untuk pembakaran dan 

proses fotosintesa yang akan menghasilkan biji jarak. Biji jarak akan diperlukan sebagai 

sumber bahan bakar nabati yang dapat diperbaharui. Bahan bakar ini adalah bahan bakar 

biofuel yang diperlukan oleh mesin. Mesin yang menggunakan bahan bakar ini memang 

akan tetap menghasilkan CO2, akan tetapi CO2 itu akan diserap kembali oleh tanaman jarak 

untuk proses fotosintesa, begitu prosesnya dan akan berjalan terus menerus. 

Dengan menggunakan bahan bakar alternatif biofuel yang sumbernya adalah biji 

jarak maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena dengan 

sumber bahan bakar alternatif jarak, akan membuka peluang kerja dimana masyarakat akan 

dapat menanam sendiri tanaman ini. Disamping itu, Indonesia mempunyai lahan yang 

cukup untuk menanam tanaman ini dan memang tanaman ini cocok di Indonesia. Dengan 
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begitu kesejahteraan masyarakat tidak perlu bergantung lagi pada minyak bumi yang 

keberadaannya hampir punah. 

Dunia otomotif yang semakin berkembang di dunia, menuntut pabrikan-pabrikan 

kendaraan bermotor untuk melakukan berbagai perubahan agar alat transportasi menjadi 

lebih baik. Tidak hanya pada mesinnya yang bertambah kemampuan disertai dengan 

pemakaian bahan bakar yang efisien dan emisi ramah lingkungan, melainkan juga 

penampilan baik eksterior maupun interior yang semakin futuristik dan memanjakan 

konsumen dengan fitur unggulan yang ada.  

Hal ini menuntut mahasiswa Teknik Mesin khususnya di Universitas Sebelas 

Maret, untuk terus belajar dengan giat agar tidak ketinggalan materi teknologi dan 

pengetahuan yang semakin maju di bidang otomotif, bak itu materi kuliah, buku-buku 

referensi, internet dan juga praktikum. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir mengenai modifikasi mesin diesel dengan bahan 

bakar biofuel kami dapat merumuskan masalah : 

1. Proses pembuatan bahan bakar biofuel 

2. Proses pembuatan engine stand 

3. Cara perakitan mesin diesel menggunakan biofuel 

4. Membandingkan efisiensi mesin menggunakan solar dengan biofuel. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat tugas yang kami peroleh dari kampus yaitu memodifikasi mesin diesel 

dengan menggunakan bahan bakar biofuel maka kami menekankan pada pembuatan engine 

stand mesin biofuel, pembuatan bahan bakar biofuel, dan pemahaman cara kerja mesin 

diesel berbahan bakar biofuel. 

Dengan demikian pembatasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembuatan bahan bakar biofuel. 

2. Bagaimana cara pembuatan stand mesin diesel 

3. Bagaimana cara kerja mesin diesel berbahan bakar biofuel. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Memodifikasi mesin diesel berbahan bakar biofuel. 

2. Mengetahui dan membandingkan efisiensi bahan bakar antara solar dengan 

biofuel. 

3. Mengetahui proses pembuatan bahan bakar biofuel. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang akan kami peroleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat memodifikasi mesin diesel berbahan bakar biofuel. 

2. Dapat mempelajari  kerja dari mesin diesel. 

3. Dapat mengetahui efisiensi bahan bakar biofuel. 

4. Mampu  melakukan pemasangan komponen sesuai prosedur. 

 

1.6 Metodologi 

Dalam penyusunan laporan “ Modifikasi Mesin Diesel dengan Bahan Bakar 

Biofuel (Jarak Pagar) ” penulis menempuh metodologi sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Penulis melaksanakan penelitian dan pengamatan di lapangan untuk 

menemukan masalah yang harus diatasi dan melakukan analisa terhadap 

komponen-komponen alat dan bahan, untuk mengatasi masalah tersebut. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pendataan spesifikasi komponen dan pengumpulan 

data-data serta data yang diperlukan untuk mencari dimensi yang akan 

digunakan dalam perancangan dan pengerjaan engine stand. 

3. Metode Literatur 

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui bahan-bahan bacaan, 

media cetak, maupun media cetak yang berhubungan dengan  pembuatan 

Laporan Proyek Akhir dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.. 

4. Metode Konsultasi 

Penulis melakukan konsultasi pada semua pihak yang dapat 

membantu penyusunan Laporan Proyek Akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Menerangkan  tentang latar belakang dan memilih judul Tugas Akhir. 

2. BAB II Dasar Teori 

Berisi tentang seluk beluk Motor Diesel dan Bahan Bakar Biofuel. 

3. BAB III  Proses Pembuatan Biofuel (Minyak Jarak) 

Berisi laporan tentang bagaimana proses pembuatan minyak jarak dan analisis data. 

4. BAB IV Proses Pembuatan Engine Stand 

Berisi tentang bagaimana proses perancangan stand mesin, serta proses perakitan 

mesin dari awal hingga akhir. 

5. BAB V Pengambilan Data dan Pembahasan 

Berisi tentang bagaimana cara pengetesan mesin diesel menggunakan bahan bakar 

biofuel dan membandingkan efisiensi bahan bakar tersebut dengan solar. 

6. BAB VI Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari kerja yang dilakukan. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Bahan Bakar 

2.1.1 Minyak Jarak (Biofuel) 

Jatropha curcsl dikenal sebagai jarak pagar. Jarak pagar merupakan tanaman semak 

yang tumbuh cepat dengan ketinggian mencapai 3-5 meter.tanaman ini tahan kekeringan 

dan dapat tumbuh di tempat bercurah hujan 200 milimeter per tahun hingga 1.500 

milimeter per tahun.jarak pagar hampir tidak memiliki hama karena sebagian besar bagian 

tubuhnya beracun. Tanaman ini mulai berbuah setelah berusia lima bulan dan mencapai 

produktivitas penuh pada usia lima tahun. Buahnya elips dengan panjang satu inci, 

memiliki dua hingga tiga biji. Umur tanaman ini bisa mencapai 50 tahun.biji, daging buah, 

dan cangkang bisa digunakan sebagai bahan bakar.selain itu bagian-bagian tubuh jarak bisa 

digunakan untuk insektisida, pupuk, dan biogas (http://id.wikipedia.org). 

Ciri-ciri tanaman jarak pagar antara lain adalah perdu atau pohon kecil, bercabang-

cabang tidak teratur, tinggi sekitar 1,7 meter, tumbuh sebagai tanaman liar atau tanaman 

pagar, dan dapat tumbuh baik di tanah tidak subur dan beriklim kering. Dengan sifat yang 

demikian, jarak pagar mudah ditanam di mana pun asal ada lahan.minyak jarak adalah 

minyak nabati yang sebagai sumber energy terbarukan yang digunakan sebagai bahan 

bakar nabati pengganti solar yang diperoleh dari ekstraksi biji tanaman jarak (ricinus 

communis). Dalam bidang farmasi dikenal pula sebagai minyak kastroli. 

(http://id.wikipedia.org ). 

Minyak ini serba guna dan memiliki karakter yang khas secara fisik. Pada suhu 

ruang minyak jarak berfasa cair dan tetap stabil pada suhu rendah maupun suhu sangat 

tinggi. Minyak jarak diproduksi secara alami yang mengadung 90% asam ricinoleat. 

Minyak jarak juga merupakan sumber utama asam sebasat, suatu asam dikarboksilat. 

Pemanfaatan minyak jarak dan turunannya sangat luas dalam berbagai industri: sabun, 

pelumas, minyak rem dan hidrolik, cat, pewarna, plastik tahan dingin, pelindung (coating), 

tinta, malam dan semir, nilon, farmasi (1% dari total produk dunia), dan parfum. Dan yang 

akan kita pakai yaitu pemanfaatan minyak jarak sebaga sumber energi terbarukan sebagai 

pengganti solar. Minyak jarak pagar menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah 
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lingkungan dan memiliki cetane number yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan 

bakar diesel konvensional yang ada di pasaran. Bahan dasar ini sebenarnya merupakan 

tanaman penghasil minyak yang sudah digunakan masyarakat sejak zaman dulu, kemudian 

tanaman ini dibudidayakan secara besar-besaran ketika zaman penjajahan Jepang 

(http://id.wikipedia.org). 

 

Tabel 2.1. Properti Jarak Pagar  

PROPERTY JATROPHA OIL SOLAR 

Flash point 240/110 °C 50 oC 

Calorific value l/kg 9 470 kcal/kg 10170 kcal/kg 

Carbon residue  0.64 0.15 

Cetane value 51.0 50.0 

Distillation point (°C)  295 °C 350 °C 

Kinematics Viscosity 50.73 cs 2.7 cs 

Pour point 8 °C 10 °C 

Speciflc gravity (15 °C/4 °C)  0.917/ 0.923(0.881) 0.85 

(http://www.indobiofuel.com). 

Biofuel adalah minyak nabati yang diperoleh dari ekstraksi biji tanaman jarak 

(Jatropha curcs l). Minyak ini serba guna dan memiliki karakter yang khas secara fisik. 

Pada suhu ruang minyak jarak berfasa cair dan tetap stabil pada suhu rendah maupun suhu 

sangat tinggi. Minyak jarak diproduksi secara alami dan merupakan trigliserida yang 

mengadung 90% asam ricinoleat. Minyak jarak juga merupakan sumber utama asam 

sebasat, suatu asam dikarboksilat  (http://id.wikipedia.org). 

Pada penggunaan 100% minyak biofuel tanpa modifikasi, biasanya diperlukan pemanas 

untuk mengubah kekentalan minyak tersebut sehingga menyerupai kekentalan solar 

(http://www.bursainternet.com). 

Biodiesel adalah senyawa methyl ester atau ethyl ester yang digunakan sebagai 

bahan bakar alternative pengganti bahan bakar minyak bumi. Biodiesel lebih ramah 
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lingkungan karena biodegradable dan non toxic. Pembakaran biodiesel mampu mengurangi 

emisi sebesar 20% (http://anekaindustri.com). 

Bioethanol adalah sejenis alkohol yang merupakan bahan kimia yang terbuat dari 

bahan baku tanaman yang mengandung pati, misalnya ubi kayu, ubi jalar, jagung dan sagu.  

Bahan-bahan ini yang diubah menjadi ethanol. Bioethanol ini harus memiliki kadar / grade 

sebesar 99,5 % sampai dengan 100 % kekeringannya sehingga dengan demikian tidak akan 

menimbulkan efek korosi bagi mesin (http://www.beritadaerah.com). 

 

2.2 Motor Diesel Stasioner 

2.2.1. Penjelasan Mesin Diesel 

 Motor diesel adalah motor bakar torak yang berbeda dengan motor bensin karena 

proses penyalaan bukan dengan loncatan api listrik. Pada langkah hisap hanyalah udara 

segar saja yang masuk ke dalam silinder. Pada waktu torak mencapai Titik Mati Atas 

(TMA) bahan bakar disemprotkan kedalam silinder dan terjadilah proses penyalaan 

pembakaran, pada saat udara dalam silinder sudah bertemperatur tinggi. Persyaratan ini 

dapat dipenuhi bila digunakan tekanan udara (kompresi) yang cukup tinggi, dan bahan 

bakar harus berkabut dengan halus. Untuk mengkabutkan bahan bakar dengan halus 

digunakan perawatan injeksi bahan bakar. Alat ini digunakan untuk mengkabutkan bahan 

bakar pada ruang bakar dengan volume dan saat penyemprotan tertentu sesuai dengan 

putaran mesin. Sistem injeksi bakan bakar diesel berfungsi untuk melayani kebutuhan 

bahan bakar selama motor diesel tersebut bekerja. Proses pembakaran tidak terjadi 

sekaligus tetapi memerlukan waktu dan terjadi dalam beberapa tahap. Di samping itu 

pembakaran akan berlangsung antara 30-40 derajat sudut engkol. Di bawah ini merupakan 

grafik tekanan versus sudut engkol yang menggambarkan secara grafis periode saat 

pembakaran (Wiranto Arismunandar, 1988). 
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Gambar 2.1 Grafik tekanan versus sudut engkol (Wiranto Arismunandar, 1988). 

 Kurang lebih 18-20 derajat sebelum torak mencapai TMA bahan bakar mulai 

disemprotkan. Bahan bakar akan segera menguap dan bercampur dengan udara yang sudah 

bertemperatur tinggi. Oleh karena temperatur sudah melebihi temperatur penyalaan bahan 

bakar, bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Waktu yang diperlukan antara saat 

bahan bakar mulai disemprotkan dengan saat mulai terjadi pembakaran disebut periode 

persiapan pembakaran (1) (Wiranto Arismunandar, 1988). 

Waktu persiapan pembakaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tekanan 

dan temperatur udara pada saat bahan bakar mulai disemprotkan, gerakan udara dan bahan 

bakar, jenis dan derajat pengabutan bahan bakar, serta perbandingan bahan bakar-udara 

lokal. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan selama periode persiapan pembakaran bukan 

merupakan faktor yang terlalu menentukan waktu persiapan pembakaran. Sesudah 

melampaui waktu persiapan pembakaran, bahan bakar akan terbakar dengan cepat. Hal 

tersebut dapat dilihat Gb. 2.1 sebagai garis lurus yang menanjak, karena proses tersebut 

terjadi dalam suatu proses pengecilan volume (selama itu torak masih bergerak menuju 

TMA) sampai torak bergerak kembalibeberapa derajat sudut engkol sesuadah TMA, 

tekanannya masih bertambah besar tetapi laju kenaikan tekanannya berkurang. Hal ini 

disebabkan karena kenaikan tekanan yang seharusnya terjadi dikompensasi oleh bertambah 

besarnya volume ruang bakar sebagai akibat bergeraknya torak dari TMA ke TMB 

(Wiranto Arismunandar, 1988). 
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 Periode pembakaran, ketika terjadi kenaikan tekanan yang berlangsung dengan 

cepat (garis tekanan yang curam dan lurus, garis BC pada Gb. 2.1) Dinamai periode 

pembakaran cepat (2). Periode pembakaran ketika masih terjadi kenaikan tekanan sampai 

melewati tekanan yang maksimum dalam tahap berikutnya (garis cd, Gb. 2.1) dinamai 

periode pembakaran terkendali (3). Dalam hal terakhir ini jumlah bahan bakar yang masuk 

ke dalam silinder sudah mulai berkurang. Selanjutnya dalam periode pembakaran lanjutan 

(4) terjadi proses penyempurnaan pembakaran dan pembakaran dari bahan bakar yang 

belum sempat terbakar (Wiranto Arismunandar, 1988). 

Laju kenaikan tekanan yang terlalu tinggi tidaklah dikehendaki karena dapat men 

yebabkan beberapa kerusakan. Maka haruslah diusahakan agar periode pembakaran terjadi 

sesingkat-singkatnya sehingga belum terlalu banyak bahan bakar yang siap untuk 

terbakarselama waktu persiapan pembakaran. Supaya diperoleh efisiensi yang setinggi-

tingginya, pada umumnya diusahakan agar tekanan gas maksimum terjadi pada saat torak 

berada diantara 15-20 derajat sudut engkol sesudah TMA. Hal tersebut dapat dilaksanakan 

dengan jalan mengatur saat penyemprotan yang tepat (Wiranto Arismunandar, 1988). 

 Dibandingkan dengan motor bensin pada motor diesel mempunyai keuntungan dan 

kerugian sebagai berikut (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

Keuntungan : 

a. Mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan electric igniter, hal ini berarti 

mesin diesel memiliki tingkat kesulitan lebih kecil daripada mesin bensin. 

b. Mesin diesel lebih fleksibel dan lebih mudah dioperasikan daripada mesin bensin. 

c. Penggunaan bahan bakar pada mesin diesel lebih ekonomis daripada mesin bensin. 

Kerugian : 

a. Tekanan pembakaran maksimum lebih besar (hampir dua kali) dari mesin bensin. 

Hal ini berarti bahwa suara dan getaran mesin diesel lebih besar. 

b. Tekanan pembakarannya yang lebih tinggi, maka mesin diesel harus dibuat dari 

bahan yang tahan tekanan tinggi dan harus mempunyai struktur yang sangat kuat. 

Hal ini berarti bahwa untuk daya kuda yang sama, mesin diesel jauh lebih berat 

daripada mesin bensin dan biaya pembuatannya pun mejadi lebih mahal dan lama. 

c. Mesin diesel memerlukan sisten injeksi bahan bakar yang presisi. Dan ini berarti 

bahwa harganya lebih mahal dan memerlukan pemeliharaan yang lebih cermat 

dibanding dengan mesin bensin. 
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d. Mesin diesel mempunyai perbandingan kompresi yang lebih tinggi dan 

membutuhkan gaya yang lebih besar untuk memutarnya. 

 

2.2.2. Siklus Diesel 

Proses termodinamika dan kimia yang terjadi di dalam motor bakar torak sangat 

kompleks untuk dianalisis menurut teori. Untuk memudahkan, analisis tersebut kita perlu 

membayangkan suatu keadaan yang ideal. Makin ideal suatu keadaan makin mudah 

dianalisis, akantetapi dengan sendirinya makin jauh menyimpang dari keadaan sebenarnya. 

Pada umumnya untuk menganalisis motor bakar dipergunakan siklus udara sebagai siklus 

yang ideal. Pada mulanya jenis motor bakar diesel dirancang untuk memenuhi siklus diesel 

(ideal), yaitu seperti siklus otto tetapi proses pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan-

konstan. Siklus diesel dapat digambarkan dalam diagram p vs v sebagai berikut (Wiranto 

Arismunandar, 1988) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Diagram p vs v dari siklus tekanan konstan (Wiranto Arismunandar, 1988) 

Proses siklus diesel dari diagram di atas adalah sebagai berikut (Wiranto 

Arismunandar, 1988): 

1. Proses 1-2 

Proses kompresi isentropis ( )21 SS =  

2. Proses 2-3 

Proses penambahan panas secara isobarik ( P = konstan ) 
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3. Proses 3-4 

Proses ekspansi (S = konstan) 

4. Proses 4-1 

Proses pembuangan panas secara isovolumetris (v=konstan) 

Proses-proses penting pada proses pembakaran mesin diesel adalah bahan bakar 

diinjeksikan dengan sistem fuel injection ke dalam silinder setelah terjadi kompresi oleh 

piston sebelum proses pembakaran dimulai. Bahan bakar cair diinjeksikan dengan 

kecepatan tinggi melalui nozzle kecil di ujung injector, dipisahkan menjadi butiran-butiran 

lembut dan kecil, kemudian masuk ke ruang pembakaran. Bahan bakar menguap dan 

bercampur dengan udara bertekanan dan bertemperatur tinggi, kemudian bahan bakar 

menyala spontan. Hal ini terjadi karena temperatur di dalam silinder lebih tinggi dari 

temperatur nyala bakar (J.B.Heywood, 2000). 

Penyemprotan bahan bakar ke dalam silinder dilaksanakan dengan menggunakan 

penyemprot bahan bakar. Bahan bakar yang disemprotkan itu harus habis terbakar sesuai 

prestasi yang diharapkan. Dapat dikatakan fungsi penyemprot bahan bakar adalah (Wiranto 

Arismunandar, 1988): 

1. Memasukkan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan 

2. Mengubah bahan bakar sesuai dengan derajat pengabutan yang diminta 

3. Mendistribusikan bahan bakar untuk memperoleh pembakaran sempurna dalam 

waktu yang ditetapkan. 

Tekanan udara di dalam silinder sangat tinggi (35-50 atm) ketika bahan bakar 

disemprotkan. Dengan sendirinya tekanan penyemprotan haruslah lebih tinggi dari tekanan 

udara tersebut. Kelebihan tekanan ini juga diperlukan untuk memperoleh kecepatan 

penyemprotan (kec.bahan bakar ke luar dari penyemprot) tertentu, yaitu sesuai 

denganderajat pengabut yang diinginkan. Besarnya kecepatan penyemprotan (Wiranto 

Arismunandar, 1988): 

f
D y

P
xgCC
D

== 2  

Dimana, 

C = kecepatan penyemprotan, m / detik 

CD = koefisiensi aliran 
g = percepatan gravitasi, m / detik2 
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PD  = kelebihan tekanan penyemprotan, kg / m2 

fy  = berat jenis bahan bakar, kg / m3  

Makin kecepatan penyemprotan makin tinggi derajat pengabutannya. Kecepatan 

tersebut dapat mencapai 400 m/detik dengan takanan penyemprotan 70 sampai 1000 

cm
kg . Untuk siklus ini dipergunakan pengidealan yang sama seperti siklus volume-

konstan, kecuali mengenai pemasukan kalor sebanyak qm pada siklus diesel dilaksanakan 

pada tekanan-konstan (proses 2-3) (Wiranto Arismunandar, 1988). 

 

2.2.3. Cara Kerja Mesin Diesel 

a. Mesin Diesel 2 Tak 

Langkah Kerjanya ditunjukkan sebagai berikut (http://images.google.co.id) : 

1. Langkah Kompresi dan Hisap  

Pada saat langkah hisap, udara bersih masuk kedalam ruang silinder dengan 

bantuan pompa hisap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Langkah kompresi dan hisap (http://images.google.co.id) 

Yang terjadi pada langkah ini adalah : Piston bergerak dari TMB (Titik Mati 

Bawah) ke TMA (Titik Mati Atas). saluran masuk membuka sehingga udara 

bersih masuk ke dalam dengan bantuan pompa udara. Sesaat setelah saluran 

hisap menutup dan saluran buang menutup maka mulai dilakukan langkah 

kompresi hingga tekanan udara mencapai 700-9000 C 

(http://images.google.co.id) 

2. Langkah Usaha dan Buang 

Pada langkah ini yang terjad iadalah: sebelum piston mencapai TMA (Titik 

Mati Atas), injector akan mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar dan ini 
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sebagai pembakaran awal, karena bahan bakar bercampur dengan udara 

bersih dan bertekanan tinggi maka akan terjadi proses pembakaran 

sempurna, akibatnya akan mendorong piston dan piston pun bergerak dari 

TMA ke TMB, sesaat piston belum mencapai TMB (Titik Mati Bawah) 

katup buang sudah mulai membuka. Dan bila saluran hisap membuka maka 

udara bersih akan membantu mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar  

(http://images.google.co.id) 

 

b. Mesin Diesel 4 Tak 

Seperti pada motor empat tak dengan bahan bakar bensin, motor diesel 

empat tak juga bekerja dalam empat langkah selama dua putaran poros engkol 

(7200). Berturut-turut dalam silinder terdapat langkah hisap, langkah kompresi, 

langkah pembakaran dan langkah buang (Wiranto Arismunandar, 1988). 

 

A                     B                    C                   D 

Gambar 2.5. Cara kerja mesin diesel 4 tak (Wiranto Arismunandar, 1988). 
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Keterangan : 

A. Langkah Hisap 

Udara dimasukkan ke dalam silinder. Piston membentuk kevakuman di dalam 

silinder seperti pada motor bensin, piston bergerk ke bawah dari TMA ke TMB. 

Kevakuman dalam ruang bakar menyebabkan udar masuk atau terhisap ke dalam 

silinder melalui katup masuk yang terbuka disekitar awal langkah hisap dan akan 

terbuka sampai torak mencapai TMB. 

B. Langkah Kompresi 

Dalam proses ini torak bergerak dari Titik Mati Bawah menuju Titik Mati Atas 

(TMA), pada saat ini kedua katup tertutup sehingga udara yang ada dalam silinder 

dapat dimampatkan dengan kuat dan menyebabkan temperatur naik sekitar 500-

8000 C. 

C. Langkah Usaha 

Pada akhir langkah kompresi sebelum torak mencapai TMA, bahan bakar cair 

dalam bentuk kabut halus disemprotkan kedalam udara panas dalam silinder, bahan 

bakar menyala dan terbakar sehingga menaikkan tekanan dalam silinder, langkah 

ini desebut langkah kerja. Gas panas mendorong torak menuju TMB, gas 

mengembang dari volume silinder yang kemudian meneruskan energi yang timbul 

pada batang torak dan poros engkol yang kemudian dirubah menjadi gerak putar 

untuk memberi tenaga pada mesin. 

D. Langkah Buang 

Pada langkah buang katup pembuangan terbuka. Torak bergerak dari TMB ke 

TMA dan mendorong gas-gas hasil pembakaran ke luar melalui katup buang yang 

terbuka. Selama mesin menyelesaikan empat langkah (hisap, kompresi, 

pembakaran dan buang), poros engkol berputar dua langkah dan menghasilkan satu 

tenaga. Ini disebut dengan siklus diesel empat langkah. Tabel di bawah ini 

menunjukkan perbandingan mesin diesel dengan mesin bensin. 

Antara 2 tak dengan 4 tak lebih efisien 4 tak, karena pembakaran lebih sempurna. 
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2.3 Konstruksi Mesin Diesel 4 Tak 

Pada penjelasan kali ini akan dijelaskan mengenai bagian utama yang terdapat pada 

mesin besar diesel 4 tak. Secara garis besar mesin diesel 4 tak terdiri dari enam bagian 

utama, yaitu (Wiranto Arismunandar, 1988): 

1. Mekanisme katup 

2. Pengubah tenaga 

3. Sistem bahan bakar 

4. Sistem penghubung 

5. Sistem pelumasan  

6. Sistem pendinginan 

Adapun bagian tambahan dari mesin diesel stasioneri satu silinder yang terdapat 

didalamnya yang keberadaannya tidak mempengaruhi kinerja dari mesin itu sendiri, bagian 

tersebut adalah: 

7. Sistem kelistrikan 
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2.3.1. Mekanisme Katup 

Bagian ini berfungsi sebagai pengatur saat membuka dan menutupnya katup, baik 

katup isap maupun katup buang, sehingga sesuai dengan langkah kerja mesin tersebut. 

Adapun bagian utama sistem katup ditunjukkan pada gambar 2.4.: 

 

Gambar 2.6. Mekanisme katup (Wiranto Arismunandar, 1988) 

 

Keterangan:

1. Tuas 

2. Batang penekan 

3. Pengikat kam (tappet)  

4. Poros kam 

5. Kam  

6. Ujung kam  

7. Pegas dalam Jalan katup  

8. Batang katup  

9. Dudukan katup  

10. Bidang rapat katup  

11. Kepala katup 

12. Lingkaran dasar kam 

13. Batang penekan 

14. Jarak bebas katup 

15. Penahan pegas 

16. Pemegang 

17. Pegas luar  

18. Pegas dalam Jalan
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Poros kam berputar sehingga pada saat tertentu kam akan menekan tappet 

dilanjutkan batang penumbuk sehingga menekan tuas katup, sehingga ujung batang katup 

tertekan dan daun katup akan membuka. Pada saat poros kam dalam posisi bebas maka 

katup akan menutup dikarenakan gaya dorong dari pegas. Langkah ini terjadi pada katup 

hisap maupun katup buang saat mambuka dan menutupnya daun katup yang mempunyai 

waktu berbeda sesuai dengan langkah mesin. Untuk mesin diesel katup masuk terbuka 

kurang lebih 12 derajat putaran poros engkol sebelum TMA dan menutup pada 42 derajat 

setelah TMB. Sedang katup buang terbuka 54 derajat sebelum TMB dan menutup 19 

derajat sesudah TMA. Kelambatan menutup katup masuk ini dimaksudkan agar 

kelambatan masuknya udara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Saat membukanya 

katup buang juga dipercepat untuk memaksimalkan pembuangan gas sisa pembakaran 

(Wiranto Arismunandar, 1988). 

 

2.3.2. Bagian Pengubah Tenaga 

Bagian ini adalah bagian utama proses perubahan tenaga hasil pembakaran menjadi 

gerak translasi dan dari gerak translasi menjadi gerak rotasi. Bagian utamanya adalah ruang 

bakar, blok silinder, piston beserta kelengkapannya.  

Proses perubahan tenaga pembakaran terjadi di ruang bakar akibat penyemprotan 

bahan bakar pada ruang bertekanan tinggi. Akibat ledakan hasil pembakaran piston akan 

terdesak oleh ledakan sehingga bergerak dari TMA menuju TMB sebagai langkah usaha. 

Pada saat itu terjadi perubahan energi hasil pembakaran menjadi energi gerak translasi. 

Piston yang bergerak translasi akan diubah menjadi rotasi pada poros engkol dengan 

perantara setang piston. Gerak rotasi yang dialirkan akan dimanfaatkan untuk 

menggerakkan mesin (Wiranto Arismunandar, 1988). 

2.3.3. Sistem Bahan Bakar 

Sistem bahan bakar dari instalasi mesin diesel didefinisikan sebagai peralatan yang 

diperlukan untuk menangani bahan bakar dari tangki penampung bahan bakar sampai 

pompa injeksi bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan dari kilang merupakan bahan 

bakar bersih. Tetapi selama pemindahan dari tangki penyimpanan pada kilang ke dalam 

mobil atau kapal tangki selama pengangkutan ke instalasi, dan selama perpindahan ke 

tangki instalasi, sering tercemar oleh debu, kerak tangki, air dan hasil oksidasi. Keadaan 
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yang sangat penting dari sistem bahan bakar dari mesin diesel adalah pemasukan bahan 

bakar yang benar-benar bersih ke pompa presisi tekanan tinggi dan nozzle injeksi. Debu 

dalam bahan bakar berlaku sebagai amplas, kalau terdapat debu, maka pompa dengan 

plunyer akan mudah bocor dan tidak akan mampu lagi untuk bekerja sebagai alat penakkar 

bahan bakar yang presisi (Wiranto Arismunandar, 1988). 

Dalam mesin satu silinder, mungkin pada putaran rendah hal ini tidak begitu 

berarti, tetapi pada saat beban penuh, tekanan yang dikompresi tidak bisa maksimal, karena 

terjadi kebocoran kompresi. Ini berakibat tenaga yang dihasilkan akan merosot dengan 

drastis, sehingga torak harus mengulangi beban yang harus digerakkannya, tentu saja ini 

berakibat fatal karena silinder dan kepala silinder harus menerima beban berulang-ulang, 

ini akan berakibat peretakan kepala silinder atau macetnya torak. Jadi kerusakan yang 

paling sering terjadi dalam pompa bahan bakar adalah disebabkan oleh kotoran yang ada 

dalam bahan bakar, hal ini dapat mempunyai akibat yang fatal dan memerlukan biaya yang 

mahal. Bahan bakar yang kotor juga berakibat atas keausan yang sangat berlebihan dari 

lapisan silinder, torak dan cincin torak (Wiranto Arismunandar, 1988). 

Sistem bahan bakar motor diesel umumnya meliputi sebuah tangki bahan bakar, 

saringan bahan bakar, pipa masuk, pipa tekanan tinggi, pompa injeksi, dan nozzle. Bagian-

bagian tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, jika salah satu dari bagia-

bagian tersebut tidak bekerja seperti bagaimana mestinya maka bagian-bagian yang lainnya 

akan terpengaruh pula sehingga kinerjanya menjadi tidak maksimal dan dapat mengurangi 

daya dari mesin itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan perawatan berkala pada setiap 

komponen-komponen tersebut, untuk menghindari terjadinya kerusakan yang merata 

(Wiranto Arismunandar, 1988). 
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Pada sistem bahan bakar mesin diesel, pompa menghisap bahan bakar dari tangki 

bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh fuel filter. Dengan digerakkan oleh mesin, pompa 

injeksi menekan bahan bakar dan mengalirkannya melalui delivery line ke injection nuzzle, 

dan selanjutnya di injeksikan ke dalam silinder.  

a. Tangki bahan bakar. 

Berguna untuk tempat persediaan bahan bakar solar. Di dalam tangki tersebut 

biasanya terdapat saringan bahan bakar yang menyatu dengan tangki. Tangki bahan 

bakar ditempatkan di bagian atas mesin, ini berguna agar bahan bakar dapat 

mengalir sendiri ke pompa injeksi tanpa diperlukan pompa tambahan. Dalam tangki 

harus diberikan perlengkapan untuk menguras air dan membuang endapan. Ujung 

pipa penghisapan bahan bakar harus di atas titik yang mungkin dicapai endapan, 

paling tidak 1-2 cm di atas alas. Saluran ventilasi terletak pada bagian tutup tangki 

yang berupa lubang kecil untuk saluran keluar masuk udara. 

b. Pipa masuk. 

Pipa masuk berguna untuk mengalirkan bahan bakar solar dari tangkii ke pompa 

injeksi, pipa ini biasanya terbuat dari plastik yang fleksible. Berguna jika nantinya 

bocor agar mudah diganti dan harganya jauh lebih murah. 

c. Pipa bertekanan tinggi 

Pipa bertekanan tinggi berguna untuk mengalirkan bahan bakar yang mempunyai 

tekanan tinggi dari pompa injeksi ke nozzle pengabut. Biasanya bahan yang 

digunakan adalah baja, karena pipa ini harus dapat menahan fluida bertekanan 

tinggi. 

d. Saringan solar 

Berfungsi untuk menyaring bahan bakar solar yang hendak masuk ke pompa injeksi 

dari pompa masuk, selanjutnya bahan bakar yang sudah bersih disalurkan menuju 

pompa penekan bahan bakar. 

e. Pompa injeksi 

Fuel injection pump berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar solar menuju nozzle 

pengabut. Bahan bakar yang dialirkan oleh pompa injeksi tersebut mempunyai 

tekanan yang tinggi. Pompa ini bekerja berdasarkan putaran mesin yaitu saat 

pengkabutan, di dalam proses injeksi terdapat timer yang dihubungkan dengan 

poros engkol, sehingga di dapat waktu yang tepat saat pompa bekerja. 
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f. Nozzle injektor 

Berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar solar dalam bentuk kabut  yang 

sifatnya mudah terbakar. Dalam pemasangan nozzle harus presisi dan tidak boleh 

bocor, karena akan mempengaruhi kinerja mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Nozzle Injektor cap (Wiranto Arismunandar, 1988) 

Keterangan gambar : 

1. Nozzle body 

2. Injektor body 

3. Stell ball 3.0000G 200b 

4. Spindle 

5. Adjusting spring 

6. Adjusting screw 

7. Nut 

8. Fuel return connector 

9. Copper seal washer 

10. Copper seal washer 

11. Washer 

  

g. Governor 

Berfungsi untuk mengatur keseimbangan putaran mesin, sesuai banyak dan 

sedikitnya bahan bakar yang dihasilkan oleh pompa penekan bahan bakar yang 

diberikan pada nozzle pengabut (Wiranto Arismunandar, 1988) 
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2.3.4. Bagian Penghubung 

Bagian penghubung befungsi sebagai pengatur gerak putaran antara poros 

engkol, poros kam dan poros pompa bahan bakar. Sehingga gerakan piston, 

gerakan katup dan saat penyemprotan bahan bakar dapat bekerja secara serempak. 

Bagian penghubung pada motor diesel ada 2 jenis, yaitu (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

a. Sistem penghubung roda gigi 

b. Sistem penghubung rantai 

Untuk diesel tipe 1 silinder biasanya menggunakan tipe penghubung roda gigi, yang 

terdiri  atas beberapa roda gigi, yaitu (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

a. Pump Gear 

Roda gigi ini berhubugan dengan poros engkol yang berfungsi mengatur timing 

pemompaan bahan bakar oleh injektor pump. Terdapat poros nok pada roda gigi, 

yang berfungsi untuk menekan pompa bahan bakar. 

b. Cam Gear 

Roda gigi ini berfungsi untuk mengatur pergerakan katup, yaitu mengatur katup 

pada saat langkah-langkah tertentu sesuaidengan kebutuhan ruang bakar. 

c. Idle Gear 

Roda gigi ini befungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin, roda gigi ini 

dihubungkan dengan balancing di dalamnya, sehingga dapat menyeimbangkan 

putaran di setiap langkah (stroke). 

 

2.3.5. Sistem Pelumasan 

Fungsi utama system pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan. Disamping 

fungsi utama, system pelumasan juga berfungsi sebagai fluida pendingin, pemnbersih dan 

penyekat. Beberapa system pelumasan yang biasa dipergunakan pada motor bakar ialah 

(Wiranto Arismunandar, 1988 ): 

· Sistem tekanan penuh 

· Sistem cebur 

· Sistem gabungan (semi cebur) 
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Beberapa sifat penting yang harus dipenuhi minyak pelumas agar memenuhi 

fungsinya sebagai pelumas adalah (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

a. Kekentalan 

Kekentalan minyak pelumas harus sesuai fungsi minyak sebagai pencugah keausan 

bagian yang bergesekan. Minyak pelumas yang terlalu knetal sukar mengalir 

melalui salurannya. Oeh karena itu kekentalan minyak pelumas harus sesuai 

dengan karakter mesin. 

b. Indeks Kekentalan 

Kekentalan minyak pelumas dapat berubah-ubah menurut perubahan trmperatur. 

Minyak pelumas yang baik tidak terlalu peka terhadap perubahan temperature 

sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. 

c. Titik Tuang 

Pada temperature tertentu minyak pelumasakan membentuk jaringan kristal yang 

menyebabkan minyak sukar mengalir. Karena itu sebaiknya minyak pelumas 

mempunyai titik tuang serendah-rendahnya. 

d. Stabilitas 

Beberapa minyak pelumaspada temperature tinggi akan berubah susunan kimianya 

sehingga terjadi endapan yang menyebabkan cincin torak melekat pada alurnya. 

Karena itu bak minyak pelumas mendapat  ventilasi yang cukup. 

e. Kelumasan 

Minyak pelumas harus memiliki kelumasan, atau sifat melumasi, yang cukup baik, 

yaitu membasahi permukaan logam.  

Sedangkan sebagai penggerak dari pelumasan tersebut yaitu dengan menggunakan 

pompa pelumasan tunggal. 

 

2.3.6. Sistem Pendingin 

 Pada mesin, bahan bakar di dalam silinder untuk  merubah energy panas menjadi 

tenaga gerak. Tapi energy panas yang  dihasilkan tidak semuanya menjadi tenaga. Energy 

yang dimanfaatkan secara efektif hanya sekitar 25%. Umumnya mesin didinginkan oleh 

system pendinngin udara atau system pendinginan air. Pada diesel satu silinder ini 

menggunakan system pendinginan air (Wiranto Arismunandar, 1988) 
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Sistem pendinginan air ada 2, yaitu (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

a. Sistem pendinginan manual 

Cara kerja sistem pendinginan manual (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

1. Saat mesin dalam keadaan dingin 

Pada saat mesin dalam keadaan dingin air tetap berada disekitar silinder blok, 

agar jika mesin hidup dapat langsung mendinginkan. 

2. Saat mesin dalam keadaan panas 

Pada saat mesin panas, air yang berada di sekitar silinder menjadi panas dan 

suhu air mencapai 100o C sehingga air naik ke permukaan dan digantikan air 

yang dingin di atas. Setelah air tadi bergerak keatas dan membuang kalor di 

permukaan, maka air yang berada di bawah kembali memanas yang yang 

kemudian bergerak ke atas dan digantikan lagi oleh air yang telah dingin. 

Proses ini berlangsung selama suhu silinder lebih besar dari pada suhu air. 

b. Sistem pendingin pompa 

Cara kerja sistim pendingin pompa (Wiranto Arismunandar, 1988) : 

1. Saat mesin dalam keadaan dingin 

Pada saat mesin dalam keadaan dingin air tetap memenuhi silinder block, saat 

mesin dihidupkan, pompa akan diputar oleh belt yang terhubung dengan roda 

gila, dengan demikian pompa dapat langsung bekerja mensirkulasi air yang 

berada di dalam silinder block untuk dipindahkan ke tong penampung air untuk 

digantikan airnya, walaupun air yang berada di dalam silinder tesebut masih 

dalam keadaan dingin. Proses ini belangsung selama mesin dalam keadaan 

hidup dan pompamasih diputar olrh roda gila, walaupun suhu di dalam silinder 

lebih rendah. 

2. Saat mesin dalam keadaan panas 

Pada saat mesin dalam keadaan panas, panas yang terjadi di dalam silinder 

block akan dihisap oleh air, air di sekitar silinder tersebut akan meningkat 

temperaturnya hingga 100o C. Oleh sebab itu air tersebut harus membuang 

kalornya dan digantikan dengan air yang lebih dingin. Sedangkan pompa disini 

bertugas mensirkulasi air dingin atauair yang telah dibuang kalornya yang 

berada di dalam tong penampung air ke sekitar silinder block untuk menyerap 

panas kembali, air dingin yang berada di dasar tong dipompa menuju dasar 
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silinder mesin, kemudian air panas yang berada di sekitar silinder akan 

didorong ke atas untuk digantikan, sedangkan air panas tersebut terdorong 

hingga ke dalam tong penyimpanan, dipermukaan tong penyimpanan inilah air 

tersebut akan membuang kalornya, setelah kalornya dibuang air tersebut 

bergerak ke dasar tong dikarenakan daya isap pompa, kemudian air dingin 

tersebut kembali disirkulasi ke dalam mesin untuk menggantikan air yang 

temperaturnya berlangsung selama mesin dalam keadaan menyala dan pompa 

masih terhubung dengan mesin, walaupun suhu dinding silinder lebih rendah 

dari air tersebut (Wiranto Arismunandar, 1988). 

Karena jumlah air lebih banyak dan system sirkulasinya konstan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistim pendingin dengan menggunakan metode 

pompa jauh lebih baik dan temperatur mesin jauh lebih dingin daripada mesin 

diesel dengan sestim pendinginan manual. Untuk penggunaan mesin dalam 

jangka waktu yang lama, disarankan untuk menggunakan sistim pendingin 

dengan pompa, karena dapat meminimalkan resiko pemuaian dinding silinder 

(Wiranto Arismunandar, 1988). 

2.4 Konversi Energi Mesin Diesel Menggunakan Biofuel 

Bahan bakar yang awalnya merupakan suatu zat kimia yang kemudian di dalam heater kit 

terjadi perubahan energi listrik dari instalasi menjadi energi panas yang ditimbulkan oleh 

alumunium voild kemudian di dalam ruang bakar akan terjadi siklus pembakaran sehingga 

akan menghasilkan suatu usaha yang kemudian akan di teruskan oleh puli menjadi putaran 

yang bisa distel. 
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2.5 Bagian-bagian Mesin Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.8. Mesin diesel dengan modifikasi 

Keterangan :  

1. Tangki bahan bakar 

Berfungsi untuk menyimpan bahan bakar solar. 

2. Tangki air 

Berfungsi untuk menyimpan air mendidih. 

3. Saringan udara 

Berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam silinder 

dari kotoran, debu, dll. 

4. Knalpot 

Berfungsi untuk pembuangan sisa hasil pembakaran dan meredam suara 

yang keluar. 

5. Tuas pengatur kecepatan 

Berfungsi sebagai pengatur kecepatan atau putaran mesin. 

6. Box terminal 

Berfungsi untuk terminal output. 

7. Indicator pelumas 

Berfungsi sebagai petunjuk (indicator) kondisi pelumas. 
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8. Saringan bahan bakar 

Berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran. 

9. Lubang pemasukan minyak pelumas 

10. AC Generator 

Berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. 

11. Engkol  

Berfungsi untuk menyalakan mesin. 

12. Heater kit 

Berfungsi untuk memanaskan bahan baker biofuel. 

2.6 Beberapa Perhitungan Pada Mesin Diesel 

1. Torsi dan Daya 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk menghasilkan kerja. Dalam 

prakteknya, torsi dari mesin berguna untuk mengatasi hambatan-hambatan 

sewaktu kendaraan berada pada jalan melonjak, atau waktu mempercepat laju 

kendaraan. Dalam laboratorium, torsi diukur dengan dinamometer. Besar torsi 

dapat dihitung dengan rumus: (KBK Konversi Energi UNS, 2004) 

· Ne =  V.A.cos Ø 

· T =  
n

Ne
.

60..30
p

 

   Dimana : 

    Ne = Daya  (Watt) 

  T = Torsi  (N.m) 

  V = Tegangan  (Volt) 

I = Arus  (Amper) 

n = Putaran (rpm) 

Putaran poros engkol diukur dengan menggunakan tachometer. Pada motor 

bakar torak, daya yang berguna adalah daya popros karena poros itulah yang 

menggerakkan beban. 
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Catatan : Satuan Ne selain Watt bisa memakai satuan HP atau PS, dimana : 

  1 PS = 0,986 HP = 75 kg. ik
m

det  atau 

  1 HP = 746,5 W  = 1,014 PS 

  Satuan Torsi (T) bisa memakai kg.m dimana 

  1 kg.m = 9,807 N.m 

 

2. Tekanan Efektif Rata-Rata (bmep) 

Tekanan efektif rata-rata didefinisikan sebagai tekanan teoritis (konstan), yang 

apabila mendorong torak sepanjang langkah kerja dapat menghasilkan tenaga 

(tenaga poros) (KBK konversi Energi UNS, 2004) 

bmep = 
raklangkah to volume

siklusper  kerja 
 

  = 
anzV

Ne

L ...
7510060

1
1

xx

 

bmep = 
anzV
xNex

L ...
105,4 5

 

dimana : 

bmep = tekanan efektif rata-rata  ÷
ø
öç

è
æ

2cm
kg  

Ne = daya poros / daya efektif  ( )PS  

V L  = 27olumen langkah torak per silinder ( )3cm  

z = jumlah silinder 

n = putaran poros engkol  ( )rpm  

a = jumlah siklus per putaran,   
putaran

 siklus
 

= 1 untuk motor 2 tak 

= 2
1  untuk motor 4 tak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



28 

 

 

 

3. Pemakaian Bahan Bakar Spesifik  

Pemakaian bahan bakar spesifik menyatakan banyaknya bahan bakar yang 

dikonsumsikan mesin per jam untuk setiap daya kuda yang dihasilkan. Harga 

pemakaian bahan bakar spesifik yang lebih rendah menyatakan efisiensi yang 

tinggi. Jika dalam suatu pengujian mesin diperoleh data mengenai penggunaan 

jumlah bahan bakar (kg bahan bakar / jam ) dan dalam waktu 1 jam diperoleh 

tenaga yang dihasilkan N HP, maka pemakaian bahan bakar spesifik dihitung 

sebagai berikut : (KBK Konversi Energi UNS, 2004) 

B =  Gf/Ne 

Dimana : 

B = pemakaian bahan bakar spesifik  (kg.bb/jam.HP) 

Gf = jumlah bahan bakar yang digunakan (kg.bb/jam) 

N = jumlah tenaga yang dihasilkan per jam (HP) 

 

4. Efisiensi Termal Efektif 

Menyatakan efisiensi pemanfaatan panas bahan bakar untuk diubah menjadi 

tenaga mekanis (poros). Besar efisiensi termal efektif dapat dihitung dengan : 

(KBK Konversi Energi UNS, 2004) 

   %100
427

753600
.

x
x

QG
Ne

cf
e =h  

   %100
.
.32,6

x
QG
Ne

cf
e =h  

 dimana : 

 eh  = efisiensi termal efektif   ( )%  

 Ne = daya poros / daya efektif   ( )PS  

 fG  = jumlah bahan bakar yang digunakan ÷
ø
öç

è
æ

jam
bbkg.  

 cQ  = nilai kalor bahan bakar  ÷
ø
öç

è
æ

bbkg
kcal

.   

Catatan : 1 kcal = 427 kg.m 

   1 PS = 75 kg.m/detik 

   PS = Metric Horse Power 
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BAB III 

PROSES PENGOLAHAN BIOFUEL 

 

3.1 Pedoman Pengolahan Biofuel 

Sebelum melakukan proses pengolahan minyak jarak menjadi bahan bakar biofuel 

perlu diketahui langkah urutan kerja dan beberapa tahapan. Agar pada waktu melakukan 

pengolahan dapat memperoleh hasil maksimal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

3.1.1 Mengenai Kondisi Mesin Yang Digunakan 

Sebelum menggunakan sebuah mesin terlebih dahulu kita mengetahui dan 

mengenali kondisi awal mesin sebelum digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menghidupkan mesin dan mencobanya, sehingga dapat diketahui kondisi layak tidaknya 

mesin itu untuk dipakai. 

3.1.2 Persiapan Kerja 

Pada waktu mesin digunakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan. 

b. Menggunakan mesin sesuai aturan yang benar 

c. Memakai wear pack 

 

3.1.3 Alat dan Bahan 

a. Alat 

· Mesin screw press 

· Mesin filter press 

· Mesin degumming tank 

· Kunci shock 

· Kunci T 

· Sikat baja dan cutter 

b. Bahan 

· Biji jarak 

 

29 
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3.2 Proses Pengolahan Biofuel 

Dalam melakukan proses pengolahan dari biji jarak pagar menjadi biofuel 

memerlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Proses Pengepresan 

Pada proses ini bertujuan untuk memisahkan minyak jarak yang terkandung dalam 

biji jarak dengan cara dipres. Adapun mesin yang digunakan yaitu mesin screw 

press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Mesin screw press 

Keterangan : 

1. Corong masukan bahan bakar 

2. Handle pengatur tebal bungkil 

3. Corong keluaran minyak 

4. Control panel 

5. Corong keluaran bungkil 

6. Motor 

7. Pulley 
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3.2.1.1 Langkah Kerja 

1. Penampung minyak jarak hasil pengepresan dan bungkil disiapkan pada posisi 

masing-masing. 

2. Mesin dihubungkan dengan arus listrik kemudian mesin dihidupkan dengan 

menggeser tombol power posisi ON 

3. Bahan (biji jarak) yang telah dipanaskan dalam oven (pada suhu 150 - 180 C, 

selama kurang lebih 10 menit) dimasukkan ke dalam corong. 

Ketika mesin screw press dihidupkan, motor listrik akan berputar searah 

putaran jarum jam. Dan dengan adanya sabuk (belt)yang menghubungkan 

antara pulley motor dengan pulley poros maka secara bersama – sama poros 

akan ikut berputar. Poros yang terdapat di dalam screw press berbentuk seperti 

alur dan dilengkapi penyetel gap (jarak antar cincin ulir) di sebelah ujung kiri. 

 

                           Gambar 3.2. Poros 

Dengan berputarnya poros maka biji jarak yang telah dimasukkan akan 

terdorong masuk mengikuti alur pada poros. Dan dengan adanya cincin ulir yang 

melingkari poros, biji jarak akan tertekan dan kemudian hancur sehingga biofuel 

yang dengan sendirinya menetes ke bawah melalui sela-sela yang ada pada cincin 

ulir. Cincin ulir yang melingkari poros terdiri dari 12 buah yang semuanya telah 

diatur urutannya agar minyak yang dihasilkan dapat maksimal. Penyusunan cincin 

ulir jangan sampai terbalik-balik, karena ini sangat mempengaruhi hasil daripada 

pengepresan.  
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Gambar 3.3. Cincin ulir 

Biji jarak yang telah hancur kemudian masuk ke alur sebelah kanan yang 

diameternya lebih besar. Di sini akan terjadi penekanan yang lebih besar lagi 

karena jarak cincin ulir dengan alur lebih kecil sehingga bungkil yang 

kemungkinan masih ada kandungan minyaknya bias terperas lagi dan 

mengeluarkan minyak. 

Pelepah jarak akan keluar dengan sendirinya melalui lubang pengeluaran 

yang terdapat pada poros sebelah kanan. 

4. Jika bahan yang diproses telah habis, untuk menghentikan mesin dengan 

menggeser kembali tombol power ke posisi OFF. 

5. Setelah mesin dan bagian-bagiannya sudah kembali dingin, membersihkan 

bagian-bagian mesin baik bagian dalam maupun bagian luar mesin. Hal ini 

bertujuan agar kotoran mudah dibersihkan.  

 

3.2.1.2 Membersihkan Mesin 

Adapun langkah pembersihannya adalah sebagai berikut: 

a. Kendorkan baut penahan cincin ulir 

b. Kendorkan penyetel jarak antar cincin ulir berlawanan arah jarum jam 

sampai terlepas. 

c. Kendorkan penyetel poros dengan memutarnyaa berlawanan arah jarum jam 

sampai terlepas, kemudian melepas poros dengan menariknya keluar secara 

perlahan. 
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d. Keluarkan cincin ulir dari dudukannya. 

Sebelum mengambilnya keluar, terlebih dahulu menandai cincin ulir satu 

per satu agar ketika memasang kembali urutannya tidak terbalik-balik. Hal 

ini bertujuan agar hasil pengepresan bias maksimal, sebab jika cincin ulir 

terbalik urutannya maka hasil yang didapat tidak bias maksimal. 

e. Bersihkan sela cincin ulir (jalan minyak keluar) menggunakan sikat baja 

sampai bersih. Jika ada kotoran yang susah hilang, cara membersihkannya 

dengan menggunakan cutter. 

f. Bersihkan corong bagian dalam jika dimungkinkan ada kotoran yang 

mengendap dengan cara ditap dengan membuka plat tap-tapan . 

g. Setelah semua bersih langkah selanjutnya yaitu pasang semua komponen 

dengan cara kebalikan dari melepas. 

h. Cek kembali komponen-komponen, kemudian hidupkan mesin untuk test 

drive. 

 

3.2.1.3 Analisa Data Pengepresan 

Tabel 3.1. Data stelan mesin screw press 

No Setelan kiri 

(mm) 

Setelan 

kanan (mm) 

Berat biji 

jarak (kg) 

Waktu 

(detik) 

Minyak 

(cc) 

Bungkil 

(kg) 

1 80 35 1,5 261 260 1 

2 78 35 1,5 293 420 1 

3 77  35 1,5 285 450 1 

4 76 35 1,5 259 320 1 

5 74 35 1,5 270 420 1 

6 73 35 1.5 Macet   

 

3.2.1.4 Kesimpulan 

Semakin ke kanan setelan poros maka minyak yang dihasilkan semakin 

banyak sebab ruang yang ditempati bungkil ketika akan  keluar semakin 

sempit sehingga biji jarak yang tertekan di dalam screw press semakin 

maksimal. Pada proses pengepresan jarak tiap satu putaran ulir kiri maka 
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poros screw press akan bergerak mengencang sepanjang 2 mm. Pemerasan 

optimal didapatkan dengan cara mengepress ulang bungkil biji jarak. 

 

 jarak setelan 

Gambar 3.4. Handle pengatur screw press 

Hasil terbaik pada setelan ke-3 (kiri 78 mm dan kanan 35 mm). dari situ 

diambil randemen, untuk menghasilkan 1 liter minyak jarak kotor 

dibutuhkan 4-5 kg biji jarak. Jadi besar randemen yang dihasilkan adalah 

sebesar:  

%20%100
5
1

=x  

Pada setelan ke-6 mesin macet. 

 

3.2.2 Proses Penyaringan 

Setelah melalui proses pengepresan menggunakan screw press, proses 

selanjutnya adalah proses penyaringan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan 

kotoran yang tercampur di dalam minyak jarak. Adapun mesin yang 

digunakan adalah filter press. 
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Gambar 3.5. Mesin filter press 

Keterangan: 

1. Lampu indicator power 3 phase 

2. Tombol power ON – OFF 

3. Selang masukan minyak yang difilter 

4. Kran keluaran hasil filter 

5. Penampung minyak hasil filter 

 

3.2.2.1 Langkah Kerja 

a. Meletakkan selang penyedot filter press ke dalam penampung minyak 

jarak hasil dari mesin screw press. 

b. Menyiapkan penampung minyak jarak hasil filterisasi pada tempatnya. 

c. Menghidupkan mesin filter press dengan menekan tombol power ke 

posisi ON. 

d. Memindahkan minyak yang telah difilter ke tangki degumming tank 

secara berkala. 

e. Setelah proses filterisasi selesai, untuk menghentikannya tekan tombol 

power ke posisi OFF. 
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3.2.3 Proses Pemisahan 

Setelah melalui proses penyaringan, tahap selanjutnya adalah pemisahan air 

dan gum dari minyak jarak. Adapun mesin yang dipergunakan adalah 

degumming tank. 

 

Gambar 3.6. Degumming tank 

Keterangan : 

1. Motor pengaduk 

2. Lampu indicator power 3 phase 

3. Tombol power ON – OFF 

 

Keterangan : Pada proses ini tidak dikerjakan karena pada proses ini 

dibutuhkan minimal 50 liter minyak jarak yang sudah di filter. Sedangkan 

kami hanya membuat contoh sample yang tidak mencapai 50 liter karena 

biji jarak sulit didapatkan. 
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BAB IV 

PROSES PEMBUATAN ENGINE STAND 

 

4.1 Pembuatan Engine Stand 

 Dalam suatu pembuatan alat diperlukan perencanaan yang matang agar hasilnya 

optimal dan efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. Dalam metode perencanaan, 

hal-hal yang dilakukan yaitu pembuatan gambar dan pemilihan komponen yang tepat 

dengan memperhatikan kekuatan bahan, penampilan dan harga dari komponen 

tersebut. 

Dalam proyek akhir ini peralatan yang dihasilkan yaitu engine stand 

menggunakan mesin diesel dan generator. Secara garis besar bahan yang dibutuhkan 

adalah bahan rangka dan komponen-komponen pelengkap. Bahan-bahan untuk 

pembuatan rangka berupa besi profil U 5. Sedang komponen pelengkapnya berupa 

panel voltmeter, roda, dudukan pemanas (heater kit), dudukan tangki bahan bakar, 

dan lain sebagainya. 

 

4.1.1 Gambar Rancangan Engine Stand 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

Gambar 4.1. Rancangan engine stand 
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4.1.2 Perhitungan Rancangan 

Diasumsikan gaya terpusat 

Reaksi tumpuan : 

 

 

 A  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan Statika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Gaya yang bekerja pada engine stand 
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Gambar SFD (Shear Force Diagram) 
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Gambar BMD (Bending Momen Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. SFD 

Gambar 4.4. BMD 
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Gambar NFD (Normal Force Diagram) 
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Menentukan center of gravity 
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Gambar 4.5. NFD 

Gambar 4.6. Center of gravity 
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MENCARI MOMEN INERSIA 

Momen Inersia dari segiempat (1) terhadap x-x axis, 

4
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=

 

M.I. = IG1 + ah2 

 = 213,33 + 160 x 232 

 = 84.853,33 mm4 

Momen Inersia dari segiempat (2) terhadap x-x axis, 

4

4

3

2

18522
12
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12
.

mm

db
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=

=

=

 

M.I. = IG2 + ah2 

 = 18522 + 126 x 232 

 = 11.916,4 mm4 

Momen Inersia dari segiempat (3) terhadap x-x axis, 

4

4
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=

 

M.I. = IG3 + ah2 

 = 213,33 + 160 x 232 

 = 84.853,33 mm4 
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Mencari Shearing Stress 
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Tegangan geser ijin besi cor adalah 0,56 kg/mm2, oleh karena itu rancangan engine stand 

aman digunakan. 

4.1.3 Proses Pembuatan Engine Stand  

4.1.3.1 Alat dan Bahan 

 Setelah melakukan perancangan barulah kita bisa memulai pembuatan rangka. 

Akan tetapi sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita 

gunakan dalam pembuatan engine stand. Adapun alat dan bahan yang digunakan 

adalah : 

1. Alat 

§ Mesin las listrik 

§ Gerinda tangan 

§ Mesin bor bangku 

§ Bor tangan 

§ Mesin milling 
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§ Mistar baja 

§ Gergaji  

§ Satu set kunci pas 

§ Satu set kunci ring 

§ Satu set kunci T 

§ Obeng (+) ,(-) 

§ Tang 

§ Palu 

§ Penitik 

§ Penggores 

§ Sikat baja 

§ Ragum  

§ Katrol 2 ton 

§ Kuas 

§ Kompresor 

§ Kabel rol 

2. Bahan 

§ Besi profil U 5 

§ Plat besi dengan ukuran 62 cm x 5 cm x 3 mm 

§ Plat besi dengan tebal 5 mm 

§ Elektroda las listrik 3,2 mm 

§ Mata gerinda potong 

§ Mata gerinda asah 

§ Mata bor 

§ Amplas 

§ Cat 

§ Dempul 

§ Lampu control 

§ Stecker 
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4.1.3.2 Pembuatan Engine Stand 

Adapun langkah-langkah pembuatan chasis adalah sebagai berikut : 

1. Memotong besi profil U 5 dengan panjang 141 cm sebanyak 2 batang 

2. Memotong besi profil U 5 dengan panjang 52 cm sebanyak 6 batang 

3. Memotong besi profil U 5 dengan panjang 93 cm sebanyak 2 batang 

4. Memotong besi profil U 5 dengan panjang  110 cm sebanyak 1 batang 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar. 4.7. Proses pemotongan bahan 

5. Membuat alur pada besi profil U5 yang panjangnya 52 dengan mesin milling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.8. Proses milling 

6. Mengelas material yang telah dipotong seperti gambar gambar rancangan. 

7. Memotong plat besi ukuran 10 cm x 10 cm x 0.5 cm untuk dudukan baut roda 

8. Mengemal plat sesuai lubang pada dudukan roda 

9. Mengebor plat besi ukuran 10 cm x 10 cm x 0.5 cm untuk dudukan roda 

10. Mengelas dudukan roda pada bagian bawah stand 

11. Membuat penyangga / penahan dudukan heater kit 

12. Mengelas penyangga / penahan dudukan mesin 
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13. Mengebor dudukan heater kit 

14. Menggerinda kotoran-kotoran bekas las dan membuat chamfer pada bagian 

ujung material yang runcing 

15. Mengamplas stand yang sudah terangkai sebelum didempul 

16. Mendempul bagian – bagian stand yang kurang rata 

17. Mengamplas halus pada hasil dempulan 

18. Mengecat stand 

19. Memasang roda-roda pada dudukannya 

 

4.2 Proses Pembuatan Pemanas (Heater Kit) 

Pemanas berfungsi untuk membuat kekentalan biofuel menjadi lebih encer agar dapat 

dengan mudah dikabutkan oleh sistem injeksi, selain itu berfungsi untuk meninggikan 

suhu biofuel sehingga titik nyala biofuel menjadi lebih rendah. Sebelum melakukan 

proses pembuatan Pemanas sebaiknya mempersiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan. 

4.2.1 Alat dan Bahan 

4.2.1.1 Alat 

§ Bor tangan 

§ Obeng (-) 

§ Tang 

§ Palu 

§ Penitik 

§ Gerinda tangan  

4.2.1.2 Bahan 

§ Pipa tembaga dengan ukuran 3/8” x 3 m 

§ Alumunium voild 4 lembar 

§ Mata gerinda 

§ Mata bor 

§ Box kayu 

§ MCB 1 A 

§ Kabel 

§ Kran 3 saluran dengan ukuran 3/8” 
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§ Selang bahan bakar dengan ukuran 3/8” 

§ Lampu control 

§ Staker 

4.2.2 Cara Pembuatan 

1. Membuat spiral pipa tembaga dengan diameter 20 cm 

2. Melilitkan alumunium voild ke pipa tembaga  

3. Merangkai alumunium voild secara seri kemudian diparalelkan 

4. Mengebor box untuk membuat lubang saluran selang bahan bakar 

5. Memasang pipa tembaga ke dalam box  

6. Memasang selang saluran bahan bakar (input dan output) 

7. Memasang MCB pada sisi luar box 

8. Merangkai instalasi listrik untuk rangkaian pemanas 

 

Gambar 4.9. Heater kit 

4.2.3 Cara kerja Heater kit 

Pada saat mesin diesel dinyalakan maka mein diesel memutar generator sehingga 

menghasilkaan aliran listrik yang dialirkan pada pemanas, maka terjadi perubahan energi 

listrik dari generator menjadi energi panas pada heater kit. Panas yang dihasilkan oleh 

pemanas akan meninggikan suhu biofuel yang mengalir di dalam pipa tembaga heater kit. 

Sehingga viskositas dari biofuel menjadi rendah yang menyebabkan biofuel menjdi encer. 

Tujuan daripada pemanasan biofuel tersebut adalah untuk membuat kekentalan 

biofuel menjadi lebih encer agar dapat dengan mudah dikabutkan oleh sistem injeksi, 
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Selain itu berfungsi untuk meninggikan suhu biofuel sehingga titik nyala biofuel menjadi 

lebih rendah. 

Sesuai dengan mekanika fluida, di jelaskan bahwa semakin tinggi temperatur zat 

cair, maka semakin rendah viscositas zat cair tersebut. Sesuai dengan rumus persamaan 

empiris zat cair : (Bruce R. Munson, 1974) 

µ = De B/T 
Dimana : 

D dan B adalah konsta 

T adalah temperatur 

Sebelum menggunakan bahan bakar biofuel, mesin menggunakan bahan bakar solar 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar biofuel di dalam heater kit panas sehingga 

menurunkan angka kekentalan biofuel agar mudah dikabutkan oleh injector di dalam ruang 

bakar. Lama penggunaan solar ini sekitar 10-15 menit. Suhu yang terjadi berkisar antara 

50-600 C. 

Viskositas gas meningkat dengan suhu, tetapi viskositas cairan berkurang dengan 

naiknya suhu. Perbedaan dalam kecenderungan terhadap suhu tersebut dapat diterangkan 

dengan penyebab-penyebab viskositas. Tahanan suatu fluida terhadap tegangan tergantung 

pada kohesinya dan pada laju perpindahan momentum molekularnya. Cairan, dengan 

molekul-molekul yang jauh lebih rapat daripada gas, mempunyai gaya-gaya kohesi yang 

jauh lebih besar daripada gas. Kohesi nampaknya merupakan penyebab utama viskositas 

dalam cairan; dan karena kohesi berkurang dengan naiknya suhu, maka demikian pulalah 

viskositas. Sebaliknya, gas mempunyai gaya-gaya kohesi yang sangat kecil. Sebagian 

besar dari tahanannya terhadap tegangan geser merupakan akibat perpindahan momentum 

molekular.(Viktor L. Streeter, 1985) 

Gambar 4.10. Skema aliran bahan bakar pada diesel yang dimodifikasi 
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4.3 Proses Perakitan 

4.2.4 Merakit Mesin ke Engine Stand 

1. Angkat mesin diesel dengan katrol 

 

Gambar 4.10. Pengangkatan diesel dengan katrol 

2. Pasangkan mesin diesel pada engine stand sesuai dengan dudukan yang telah 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Pemasangan diesel pada engine stand 

3. Angkat generator dengan katrol 

4. Pasangkan generator pada engine stand sesuai dengan dudukan yang telah 

dibuat 
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Gambar 4.12. Pemasangan generator pada engine stand 

5. Buat lubang untuk dudukan pemanas dengan mengebor tangan 

6. Pasang dudukan pemanas dan membautnya  

 

Gambar 4.13. Memasang dudukan heater kit pada stand 

7. Buat dudukan voltmeter dan memasang voltmeter 

8. Memasang belt pada pulley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Pemasangan belt pada pulley 
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4.2.5 Memasang Pemanas pada Engine Stand 

1. Buat dudukan pemanas paada engine stand 

2. Pasang pemanas pada dudukannya 

3. Beri penyangga pemanas 

 

4.2.6 Merakit Pemanas Dengan Mesin Diesel 

1. Sambung selang in pemanas dengan tangki bahan bakar biofuel 

2. Sambung selang out pemanas pada kran 3 saluran yang akhirnya masuk ke bosh 

pump 

3. Ketika memasang selang pada kran 3 saluran usahakan terpasang dengan baik 

dengan menggunakan klem agar tidak terjadi kebocoran. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.15. Pemasangan kran 3 saluran 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Alat dan bahan 

1. Alat 

· Mesin diesel 

· Tachometer 

· Power analiszer 

· Stopwatch 

· Buret  

2. Bahan 

· Solar 

· Minyak jarak 

 

5.2 Langkah Kerja 

5.2.1 Menggunakan Bahan Bakar Solar 

1. Hidupkan mesin diesel menggunakan engkol, tunggu 10-15 menit. Hal ini 

bertujuan untuk memanaskan mesin. 

2. Buka keran bahan bakar solar (untuk pengetessan mesin menggunakan 

bahan bakar solar) 

3. Setelah mesin hidup, diamkan selama kurang lebih 10 menit. Hal ini 

bertujuan untuk memanaskan mesin 

4. Setting putaran mesin, tegangan dan frekuensi. 

Frekuensi yang diinginkan adalah 50 Hz dengan angka toleransi 2,5%. 

Setelah didapatkan frekuensi yang diinginkan, mencatat tegangan yang 

timbul dan mencatat putaran yang dihasilkan. Ketiga faktor ini menjadi 

patokan dalam penyetingan. 

5. Masukkan solar ke dalam buret sebanyak 25 cc, kemudian disaat yang 

bersamaan hidupkan stopwatch setelah ketinggian solar mencapai angka 0. 

6. Catat waktu yang dibutuhkan mesin diesel untuk menghhabiskan 25 cc 

bahan bakar solar. 

52 
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7. Lakukan langkah selanjutnya dengan menggunakan beban 0 watt – 2700 

watt. 

8. Setelah percobaan selesai, matikan mesin dengan menurunkan putaran 

secara perlahan. 

 

Tabel 5.1. Data percobaan dengan solar 

Tingkatan 

Beban 

Waktu 

(s) 

Frekuensi 

(Hz) 

Tegang

an (V) 

I (A) Cos 

 

KW Rpm 

diesel 

Rpm 

generator 

0 279 49.4 214.7 0.01 1 0 1712 1481 

200 225 50.3 232.9 0.8 1 0,19 1746 1509 

400 195 50.2 231.6 1.61 1 0,38 1748 1505 

600 174 50.3 225.5 2.42 1 0,56 1747 1504 

800 158 50.2 215.8 3.14 1 0,68 1756 1508 

1000 140 50.7 207.6 3.84 1 0,79 1758 1508 

1200 138 50.7 193 4.58 1 0,88 1774 1521 

1400 132 50.6 175 5.09 1 0,89 1770 1518 

1600 129 50.8 160 5.51 1 0,88 1774 1521 

1800 126 50.6 143.4 5.84 1 0,84 1774 1520 

2000 125 50.6 128.4 6.09 1 0,78 1766 1513 

2300 124 50.5 89.6 6.71 1 0,70 1765 1515 

2700 122 50.8 89.6 6.71 1 0,60 1770 1516 
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5.2.1.1 Perhitungan 

4.2.6.1 Beban 200 watt 

Konsumsi bahan bakar : 25 cc / 225 detik 

Tegangan   : 232,9 volt 

Arus listrik   : 0,8 amper 

a. Torsi  

· Ne =  V.A.cos Ø 

   =  232,9.0,8.1 

   = 186,32 Watt = 0,249 HP = 0,252 PS 

· T =  
n

Ne
.

60..30
p

 

   = 
1509.

60.32,186.30
p

 

   = 70,78 N.m 

 

b. Bmep (Tekanan efektif rata-rata )  

· Bmep =  
anZVL

Ne
...

450000.
 

   = 
5.1.1509.0,Cm 353

Ps.450000 0,252
3

 

   =  0,42 (Kg/cm3) 

 

c. Pemakaian bahan bakar spesifik (B) 

· Gf = 33
3

/10.82,0.
1

3600
.

225
.25

mKg
jam

dt
dt

cm -  

   =  0,328 Kg.bb/jam 
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· B =  Gf/Ne 

   = 
Hp

jamKgbb
249,0

/328,0
 

   =  1,317 Kgbb/jam.HP 

d. h e (Efisiensi bahan bakar) 

· h e = %100
.

)(.632
x

QcGf
psNe

 

· h e = %100
/10170./328,0

252,0.632
x

KgKcaljamKgbb
Ps

 

   = 4,77% 

 

Tabel 5.2. Hasil perhitungan data dengan solar 

Tingkatan 

Beban 

(Watt) 

Ne 

(Watt) 

Torsi 

(N.m) 

Bmep 

(Kg/Cm3) 

Gf 

(Kg.bb/jam) 

B 

(Kg.bb/jam.HP) 

h e 

(%) 

0 2.147 0.83 0.005 0.265 92.01 0.069  

200 186.32 70.78 0.42 0.326 1.317 4.77 

400 372.876 142.02 0.857 0.378 0.757 8.31 

600 545.71 207.99 1.239 0.421 0.583 10.79 

800 677.612 257.58 1.555 0.467 0.514 12.24 

1000 797.184 303.04 1.829 0.527 0.493 12.75 

1200 883.94 333.174 2.011 0.534 0.451 13.96 

1400 890.75 335.71 2.026 0.559 0.468 13.44 

1600 881.6 332.26 2.006 0.572 0.484 13.00 

1800 837.456 315.83 1.907 0.585 0.521 12.14 

2000 781.956 296.26 1.789 0.590 0.563 11.18 

2300 601.21 227.48 1.373 0.595 0.739 8.52 

2700 601.216 227.33 1.372 0.064 0.750 8.39 
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5.2.2 Menggunakan Biofuel 

1. Hidupkan mesin diesel menggunakan engkol, tunggu 10-15 menit. Hal ini 

bertujuan untuk memanaskan mesin. 

2. Buka keran bahan bakar solar  

3. Setelah mesin hidup, diamkan selama kurang lebih 10 menit. Hal ini 

bertujuan untuk memanaskan mesin. 

4. Setting putaran mesin, tegangan dan frekuensi. 

Frekuensi yang diinginkan adalah 50 Hz dengan angka toleransi 2,5%. 

Setelah didapatkan frekuensi yang diinginkan, mencatat tegangan yang 

timbul dan mencatat putaran yang dihasilkan. Ketiga faktor ini menjadi 

patokan dalam penyetingan. 

5. Hubungkan steaker heater kit ke stop kontak keluaran generator, menunggu 

selama 10-15 menit agar heater kit memanaskan biofuel yang berada di 

dalam heater kit. 

6. Buka keran bahan bakar biofuel, disaat ini pula menutup keran solar. 

7. Masukkan solar ke dalam buret sebanyak 25 cc, kemudian disaat yang 

bersamaan hidupkan stopwatch setelah ketinggian solar mencapai angka 0. 

8. Catat waktu yang dibutuhkan mesin diesel untuk menghhabiskan 25 cc 

bahan bakar minyak jarak. 

9. Lakukan langkah selanjutnya dengan menggunakan beban 0 watt – 2700 

watt. 

10. Setelah percobaan selesai jangan langsung mematikan mesin, akan tetapi 

mengganti bahan bakar solar dengan cara membuka kran bahan bakar solar 

selama 10-15 menit.  Hal ini bertujuan agar biofuel yang masih berada di 

dalam ruang bakar bisa habis terbakar oleh solar. 

11. Disaat yang bersamaan, matikan heater kit. 

12. Setelah itu  matikan mesin dengan menurunkan putaran secara perlahan. 
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Tabel 5.3. Data percobaan menggunakan biofuel  

Tingkatan 

Beban 

(Watt) 

Suhu 

(0 C) 

Waktu 

(Detik) 

f 

(Hz) 

Voltase 

(V) 

I (A) Cos 

 

KW Rpm 

D 

Rpm 

G 

40 63 239 50.1 217.3 0.16 1 0,04 1738 1500 

240 75 210 49.8 228.7 1.02 1 0,23 1730 1490 

440 79 180 49.9 230 2.64 1 0,43 1738 1495 

640 82 160 49.8 220.4 2.64 1 0,58 1738 1492 

840 82 145 49.8 208.8 3.36 1 0,70 1741 1494 

1040 81 135 50.2 198.3 4.04 1 0,80 1756 1505 

1240 78 127 50.2 184.2 4.62 1 0,84 1753 1503 

1440 76 120 50.3 170.1 5.11 1 0,86 1760 1510 

1640 73 112 50.2 154 5.50 1 0,84 1767 1504 

1840 69 115 50.3 139.2 5.84 1 0,81 1760 1511 

2040 66 114 50.2 125 6.08 1 0,75 1756 1503 

2340 63 113 50.1 107 6.39 1 0,68 1756 1505 

2740 55 112 50.2 86.7 6.63 1 0,57 1759 1505 

 

5.2.2.1 Perhitungan 

1. Beban 240 watt 

Konsumsi bahan bakar : 25 cc / 210 detik 

Tegangan   : 228,7 volt 

Arus listrik   : 1,02 amper 

a. Torsi  

· Ne =  V.A.cos Ø 

   =  228,7.1,02.1 

   = 233.274 watt = 0,312 HP = 0,317 PS 
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· T =  
n

Ne
.

60..30
p

 

   = 
1509.

60.274,233.30
p

 

   = 89.748 N.m 

b. Bmep (Tekanan efektif rata-rata )  

· Bmep =  
anZVL

Ne
...

450000.
 

   = 
5.1.1509.0,Cm 353

Ps.450000  0,317
3

 

   =  0.534 (Kg/cm3) 

c. Pemakaian bahan bakar spesifik (B) 

· Gf = 33
3

/10.82,0.
1

3600
.

 210
.25

mKg
jam

dt
dt

cm -  

   =  0.394 Kg.bb/jam 

· B =  Gf/Ne 

   = 
Hp

jamKgbb

 0,312

/ 0.394
 

   =  1.264 Kgbb/jam.HP 

d. h e (Efisiensi bahan bakar) 

· h e = %100
.

)(.632
x

QcGf
psNe

 

· h e = %100
/10170./0.394

 0,317.632
x

KgKcaljamKgbb
Ps

 

   = 5.369 %  
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Tabel 5.4. Hasil perhitungan data percobaan dengan biofuel  

Tingkatan 

Beban 

(Watt) 

Ne 

(Watt) 

Torsi 

(N.m) 

Bmep 

(Kg/Cm3) 

Gf 

(Kg.bb/jam) 

B 

(Kg.bb/jam.HP) 

h e 

(%) 

0 34.768 13.287 0.08 0.346 7.371 0.907  

200 233.274 89.748 0.534 0.394 1.264 5.369 

400 430.1 164.92 0.996 0.46 0.799 8.473 

600 581.586 223.56 1.35 0.518 0.663 10.17 

800 701.586 269.2 1.626 0.571 0.607 11.14 

1000 801.132 305.148 1.843 0.613 0.572 12.7 

1200 851 324.57 1.961 0.652 0.572 11.833 

1400 869.21 329.982 1.994 0.69 0.593 11.423 

1600 847.0 322.833 1.951 0.702 0.615 10.94 

1800 812.93 308.41 1.856 0.72 0.661 10.196 

2000 760 289.86 1.751 0.726 0.713 9.487 

2300 683.73 260.43 1.575 0.733 0.8 8.467 

2700 574.582 218.94 1.323 0.739 0.96 7.05 
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Grafik di atas menggambarkan bahwa efisiensi bahan bakar mengalami kenaikan 

nilai dari titik 0,069 % kemudian mencapai titik puncak pada 12,75 % kemudian 

mengalami penurunan sampai titik 7,05 % pada tingkatan beban 2700 watt lampu. 

Sedangkan pada efisiensi bahan bakar minyak jarak nilai mengalami kenaikan linear dari 

titik 0,907 % kemudian mencapai titik puncak pada 13,96 % kemudian mengalami 

penurunan sampai titik 8,39 %. Nilai efisiensi bahan bakar naik secara linear dikarenakan 

sebanding dengan tingkatan beban yang diberikan. Semakin besar tingkatan beban yang 

diberikan, maka semakin besar pula nilai efisiensi bahan bakarnya. Tetapi ketika melewati 

titik kerja maksimal generator, nilai efisiensi bahan bakar akan mengalami penurunan. 

Penurunan ini dikarenakan kondisi generator yang digunakan tidak mampu menghasilkan 

daya listrik secara optimal. 

Seperti terlihat pada rumus berikut : 

 

 

Gambar 5.3. Rangkaian generator 

VL = E – (IA . ZA)  

Nilai VL cenderung menurun dikarenakan nilai tegangan (E) yang dihasilkan tetap, 

sedangkan arus (IA) dan impedansi (ZA) semakin bertambah. Maka tegangan yang 

dihasilkan akan kecil. Cara untuk menaikkan tegangan (E) agar tetap konstan adalah 

dengan menambahkan AVR (Automatic Voltage Regulator) sehingga nilai E akan 

meningkat seiring bertambahnya nilai arus (IA) dan impedansi (ZA) dan nilai VL akan 

konstan. 

Dari grafik di atas disimpulkan bahwa efisiensi bahan bakar solar lebih baik 

daripada bahan bakar minyak jarak, hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi bahan bakar 

E 
IF 

ZF 

AVR 

VL 

ZL 

IA 
ZA 
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minyak jarak lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar minyak solar, hal ini 

disimpulkan dari nilai efisiensi biofuel yang lebih kecil dibandingkan nilai efisiensi minyak 

solar. Tetapi pada tingkat beban 1000 watt lampu, nilai efisiensi kedua bahan bakar 

tersebut sama besar yaitu 12,75 %. 

Efisiensi minyak jarak memang lebih rendah di bandingkan minyak solar, akan 

tetapi minyak jarak sudah dapat menggantikan minyak solar sebagai bahan bakar alternatif 

apabila kandungan minyak bumi habis dengan catatan menggunakan converter sebelum 

biofuel masuk ke dalam ruang bakar mesin. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah menyelesaikan proyek tugas akhir “ Modifikasi Mesin Diesel dengan 

Bahan Bakar  Biofuel (Minyak Jarak) “ beserta laporannya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada proyek akhir ini, mesin diesel yang awalnya menggunakan bahan bakar 

solar, diganti dengan menggunakan bahan bakar biofuel 

2. Efisiensi bahan bakar mesin diesel dengan menggunakan solar lebih irit 

dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar biofuel 

3. Torsi dan Efisensi bahan bakar maksimum yang dicapai adalah pada tingkatan 

beban 1200 Watt, setelah itu menurun. Penurunan ini disebabkan karena 

terpengaruh dengan kondisi / daya yang dihasilkan oleh generator. 

4. Setelan screw press: 

a. Setelan gap antar ulir, jika terlalu rapat minyak yanfg keluar sedikit. Jika 

terlalu renggang, sebagian kotoran akan keluar melalui celah gap. 

b. Setelan poros, semakin ke kanan hasil minyak yang diperoleh semakin bagus 

dan bungkil yang keluar lebih kering. 

c. Setelan yang dapat menghasilkan minyak paling banyak adalah pada setelan 

kiri 78 mm dan kanan 35 mm 

 

6.2 Saran 

1. Generator perlu diperbaiki atau diganti dengan generator yang memiliki daya 

yang lebih besar, agar data yang dihasilkan bisa lebih valid, signifikan dan sesuai 

dengan teori yang ada. 

2. Menambahkan AVR (Automatic Voltage Regulator) 

3. Agar mendapatkan data yang lebih baik, perlu penambahan tenaga pada diesel. 
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