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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembakaran 

Proses pembakaran adalah secara fisik terjadi di dalam silinder selama 

pembakaran yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan temperatur 

dan tekanan di dalam silinder (Wardan Suyanto 1989:252). Pembakaran diawali 

dengan loncatan bunga api dari busi pada akhir langkah kompresi. Loncatan 

bunga api terjadi sebelum torak mencapai titik mati atas (TMA) sewaktu langkah 

kompresi. Saat loncatan bunga api biasanya dinyatakan dalam derajat sudut 

engkol sebelum torak mencapai titik mati atas (TMA). (Soenarta dan Furuhama, 

1995:26). (Wiratmaja 2010:18) menjelaskan bahwa secara umum hanya terdapat 

tiga unsur yang penting di dalam bahan bakar yaitu Karbon, Hidrogen dan Sulfur 

(belerang). Dalam proses pembakaran energi kimia diubah menjadi energi dalam 

bentuk panas dimana dalam setiap pembakaran dihasilkan gas sisa hasil dari 

proses pembakaran yang dinamakan gas buang yang meliputi beberapa 

komponen-komponen gas buang antara lain CO2, NO2, H2O, SO2, dan CO. Dalam 

proses pembakaran setiap macam bahan bakar selalu membutukan udara tertentu 

agar bahan bakar tadi dapat terbakar sempurna (Soenarta, Furuhama 1995:8). 
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Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam proses pembakaran motor bensin 

yaitu : 

a. Pembakaran Normal  

Pembakaran normal (sempurna) adalah pembakaran dimana semua unsur di 

dalam bahan bakar membentuk gas CO2 dan H2O, sehingga tidak ada lagi bahan 

bakar tersisa. Mekanisme pembakaran sempurna (normal) dalam motor bensin 

dimulai pada saat terjadi loncatan bunga api listrik darri busi. Selanjutnya api 

membakar campuran bahan bakar udara yang berada disekelilingnya dan terus 

menjalar keseluruh  bagian sampai semua campuran bahan bakar udara habis 

terbakar (Wiratmaja 2010:18). 

b. Pembakaran Tidak Normal 

Pembakaran yang tidak sempurna akan menimbulkan suatu gejala yang 

dinamakan dengan denotasi atau sering disebut knocking. Hal ini terjadi karena 

disebabkan oleh proses pembakaran yang tidak serentak pada saat langkah 

kompresi belum berakhir (busi belum memercikan bunga api) ditandai dengan 

adanya pengapian sendiri yang muncul mendadak pada bagian akhir dari 

campuran. Campuran yang telah terbakar akan menekan campuran bahan bakar 

yang belum terbakar. Akibatnya, meningkat sehinga melewati temperatur untuk 

menyala sendiri (Wiratmaja 2010:18). 

2.2  Angka Oktana 

Angka oktana merupakan parameter terpenting dalam spesifikasi bahan 

bakar motor otto, karena angka oktana berkaitan langsung dengan kualitas bahan 

bakar motor otto yang akan mempengaruhi proses pembakaran di dalam ruang 

bakar dan juga menentukan tingkat efisiensi thermal motor.Nilai oktan adalah 
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indikator dari bahan bakar untuk mesin pembakaran mesin bensin, yang 

menunjukkan seberapa kuat bahan bakar tersebut tidak terbakar dengan sendirinya 

(Sarjono dan Putra, 2013:5). Angka oktan yang dimiliki oleh etanol lebih tinggi 

dari pada pertalite. Jika campuran udara dan bahan bakar terbakar sebelum 

waktunya akan menimbulkan fenomena knocking 14 yang memiliki potensi untuk 

menurunkan daya mesin, bahkan mampu menimbulkan kerusakan serius pada 

komponen mesin (Handayani, 2007:100). Bensin dengan bilangan oktan yang 

tinggi memiliki periode penundaan yang panjang. Oleh karena itu lebih sesuai 

untuk motor bensin dengan perbandingan kompresi yang tinggi. Dengan adanya 

bensin dengan bilangan oktan yang tinggi hambatan yang disebabkan oleh 

detonasi berangsur-angsur dapat diatasi (Arismunandar, 1977:85). 

2.3 Kapur Barus 

Kapur barus atau kamper ( C10H16O ) merupakan Kristal yang mudah 

menyublim. Bahan pewangi ini berasal dari getah pohon kapur barus yang 

mengandung senyawa kimia bernama naftalen. Selain berfungsi sebagai 

pewangi, kapur barus berfungsi juga sebagai pengusir hama. Seperti rayap, 

kutu ataupun jamur. Kapur barus atau kamper adalah zat padat berupa lilin 

berwarna putih dan agak transparan dengan aroma yang khas dan kuat.Zat ini 

adalah terpenoid dengan formula kimia C10H16O. Zat ini ditemukan dalam 

kayu tanaman jenis pohon laurel kamper (Cinnamomum camphora), pohon 

besar yang ditemukan di Asia, terutama di Sumatera, Kalimantan dan Taiwan, 

juga pohon (Dryobalanops aromatica), pohon besar yang tumbuh di hutan 

Kalimantan, kampermemiliki rumus kimia C10H16O, dan merupakan bahan 

hidrokarbon. 

http://www.wikiwand.com/id/Terpenoid
http://www.wikiwand.com/id/Karbon
http://www.wikiwand.com/id/Hidrogen
http://www.wikiwand.com/id/Oksigen
http://www.wikiwand.com/id/Cinnamomum_camphora
http://www.wikiwand.com/id/Sumatera
http://www.wikiwand.com/id/Kalimantan
http://www.wikiwand.com/id/Taiwan
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Kamper dapat meningkatkan nilai oktan karena terdapat kandungan naptalena 

yang bisa meningkatkan nilai oktan bahan bakar, kualitas oktan kamper yang 

tinggi menunjukkan kemampuan yang bagus dalam menghambat terjadinya 

knocking pada mesin. Hal ini ditunjukkan dengan temperatur auto ignition serta 

camphor mampu dipanaskan hingga temperatur yang lebih tinggi. (Ningrat, 2016) 

 

2.4 Jenis Bahan Bakar 

2.4.1  Bahan Bakar Pertalite 

Merupakan bahan bakar cair non subsidi pengganti bahan bakar premium 

karena pemerintah hanya membolehkan penggunaan bahan bakar premium untuk 

golongan menengah kebawah, dengan penggantian bahan bakar ini tak hanya 

harganya saja yang lebih mahal dari premium, namun oktan serta kelebihan-

kelebihan lainnya pun sangat menguntungkan. Pertalite ini sendiri berwarna 

kehijau-hijauan dengan nilain oktan 90, kandungan sulfur 0,05% m/m (setara 

500ppm) dan dengan berat jenis maksimal 770 kg/m3 minimal 715 kg/m3 (pada 

suhu 15˚ celcius) sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang mempunyai 

kompresi mulai dari 9,1 : 1 hingga 10,1 : 1 terutama kendaraan yang sudah 

menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection (EFI). Pertalite diklaim lebih 

irit bahan bakar serta lebih ramah lingkungan dari bahan bakar premium kaena 

tidak adanya kandungan timbal dan logam. (Direktorat  Jendral Minyak dan Gas 

(Ditjen Migas) No.367.K/24/DJM/2006) 
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2.4.2 Bahan Bakar Premium 

Bensin premium adalah bensin yangtelah diberi TEL (tetra ethyl lead dan 

bernilai oktan 88. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat 

berwarnakekuningan yang jernih. Bensin premium mempuyai sifat anti ketukan 

yang baik dan dapat dipakai pada mesin dengan batas kompresi hingga 9,0 : 1 

pada semua jenis dan kondisi, namun tidak baik jika digunakan pada motor bensin 

dengan kompresi tinggi karena dapat menyebabkan knocking. Knocking dapat 

dikurangi dengan menambahkan zat additive, seperti TEL (tetra ethyl lead, 

Pb(C2H54), MTBE (methyl tertiarybutyl,ether, C5H11O), atau etanol dalam bahan 

bakar tersebut bensin premium produk pertamina memiliki kandungan maksimum 

sulfur (S) 0,05%, timbal (Pb) 0,013% (jenis tanpa timbal) dan Pb 0,3% (jenis 

dengan timbal), oksigen (O) 2,72%, pewarna 0,13 gr/100 L, tekanan uap 62 kPa, 

titik didih 215 ºC, serta massa jenis (suhu 15ºC) 715 ÷ 780kg/m3. (Maryanti 2001) 

Premium atau sering kita sebut bensin merupakan salah satu hasil dari 

penyulingan (destilasi) dari minyak bumi. Bensin merupakan bahan bakar untuk 

motor bakar jenis SI (Spark Ignition), yaitu mesin yang proses penyalaannya 

menggunakan percikan api dari busi. Premium yang dipasarkan adalah bensin 

yang ditambah dengan zat aditif. Zat aditif tersebut antara lain adalah TEL (Tetra 

Ethyl Lead / (C2H5)4Pb) atau TML (Tetra Methyl Lead / (CH3)4Pb). Aditif ini 

berfungsi sebagai zat anti knocking karena dengan penambahan zat ini angka 

oktan meningkat, semula berkisar antara 75 sampai 78, menjadi 86 sampai 89. 

TEL larut dalam bensin dan mendidih pada temperatur 200 0C, serta mempunyai 

berat sekitar 1,7 kg/liter. Kandungan utama dari TEL adalah timbal yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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Tabel 2.3 Komposisi Pertalite dan Premium 

Kandungan Komponen 

Penyusun  

Pertalite  Premium  Selisih  

Komposisi (%)  

 

1. Heptane, 2,6-dimethyl-  

 

0,24  0,26  -0,02  

 

2. Heptane, 2.5-dimethyl-  

 

0,72  0,76  -0,04  

 

3. 3-Heptene, 4-ethyl-  

 

0,20  0  0,20  

 

4. 7-Methyl-1,3,5 

Cycloheptatriene  

 

26,42  21,09  5,33  

 

5. Nonane, 4,5-dimethyl-  

 

1,70  1,74  -0,04  

 

6. Octane, 3-dimethyl-  

 

1,04  1,13  -0,09  

 

7. –Methyl-1,3,5-

Cycloheptatriene  

 

8,31  0  8,31  

 

8. Cyclohexane, 1-ethyl-

4-methyl-, trans-  

 

0,22  0,25  -0,03  

 

9. Nonane  

 

0,54  0,56  -0,02  

 

10. Benzene, (1-

methylethyl)-  

 

0,60  0,55  0,05  

 

11. Benzene, propyl-  

 

2,19  2,11  0,08  

 

12. Cyclohexane, 1,2,4-

Tris(Methylene)-  

 

7,77  7,73  0,04  

 

13. Benzene, 1,2,3-

Trimethyl-  

 

3,90  4,02  -0,12  

 

14. Benzene, 1,3,5-

trymethyl-  

 

4,63  4,45  0,18  
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Sumber: (Luthfi,dkk.2007) 

 

 

 

 

15. Benzene, 1-ethyl-3-

methyl-  

 

2,94  2,82  0,12  

 

16. Nonane. 2-methyl-  

 

0,32  0,27  0,15  

 

17. Cyclohexane, 1,2,4-

Tris (Methylene)  

 

11,68  11,70  -0,02  

 

18. 1H-INDENE, 2,3 

DIHYDRO-  

 

0,99  0,97  0,02  

 

19. Benzene, 1,2-diethyl-  

 

0,68  0,63  0,06  

 

20. Benzene, 1-methyl-3-

propyl-  

 

1,89  1,73  0,16  

 

21. Benzene, 1-methyl-2-

propyl-  

 

1,31  1,19  0,22  

 

22. Benzene, 2-ethyl-1,4-

Dimethyl-  

 

2,19  2,13  0,06  

 

23. Benzene, 1-methyl-3-

propyl-  

 

0,49  0,37  0,12  
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2.5  Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian sebelumnyayang dilaksanakan oleh Fintas Afan Agrariksa, 

Bambang Susilo, dan Wahyu Agung Nugroho (2013) uji performa motor bakar 

bensin (On Chassis) menggunakan campuran bahan bakar berjenis premium 

dengan etanol. Hasil dalam penelitian ini campuran premium dan etanol yang 

mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar sama dengan premium murninya, 

akan didapatkan nilai konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dari nilai 

konsumsi bahan bakar premium itu sendiri. Yang mana membuktikan bahwa 

penambahan etanol pada bahan bakar premium mampu memberikan efisiensi 

termal pada reaksi pembakaran dalam mesin (Brusstar,2008). Dengan adanya 

efisiensi termal, pemborosan panas yang terjadi pada mesin akibat hasil 

pembakaran bahan bakar yangmelebihi suhu yang dibutuhkan menjadi berkurang 

sehingga kerja mesin semakin irit bahan bakar. 

Serta hasil dari pengujian emisi gas buang menunjukkan bahwa semakin 

besar campuran etanol ke dalam premium, maka emisi CO semakin menurun 

(Bourne,2007). Hal ini terjadi bila proses pembakaran kurang optomal akibat dari 

kekuaran oksigen sehingga bahan bakar tidak terbakar sempurna (Turnip,2009). 

Dengan adanya penambahan etanol dapat mengoptimalkan reaksi pembakaran. 

Hasil reaksi pembakaran tak sempurna berupa CO berubah menjadi pembakaran 

sempurna yang menghasilkan CO2. Dan membuktikan bahwa etanol dapat 

mengurangi emisi gas buang, setidaknya untuk zat yang lebih bersifat racun bagi 

lingkungan.  


