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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana unjuk keria mesin bensin dengan menggunakan

bahan bakar campuran bensin-biotenol. Unjuk keria yang dimaksud adalah daya, torsi dan konsumsi bahan bakar
spesifik (q,[c). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimen. Untuk mengetahui besarnya
daya, torsi dan konsumsi bahan bakar spesifik (sfcJ dengan menggunakan alat Dynotester. Data yang diperoleh dari
pembacaan alat ini adalah daya, torsi dan waktu konsumsi bahan bakar. Data hasil pembacaan akan dikonversikan
menjadi konsumsi bahan bakar spesifik (sfcJ, Objek pada penelitian ini adalah motor bensin 4 tak 1 silinder merk
Honda Mega Pro dengan menggunakan variasi bahan bakar campuran etanol prosentase 0 - 20 o/o. Desain penelitian
ini dilakukan tiga kali pengulangan untuk setiap variasi cxampuran bahan bakar dengan putaran yang terkontrol
yaitu 4500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, dan 10000 rpm. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
anailisi deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara grafis fenomena terukur dalam histogram ata poligon
frekuensi. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan unjuk kerja pada penggunaan campuran bahan bakar
bensin bioetanol. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya daya, torsi dan turunnya konsumsi bahan bakar spesifik
[s/cJ. Besarnya peningkatan daya terjadi pada campuran E-20 dengan rentang kenaikan daya 12,7 kW. Besarnya
torsi tertinggi terjadi pada campuran E-15 dengan torsi 12.8 N.m.Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik (s/c.)

terjadi pada campuran bioetanol E-10 dengan 0.090 kg/kw.hr. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
uniuk kerja pada pemakaian bahan bakar campuran bensin-bioetanol pada prosentase 10 - 20 %. Sehingga
disarankan agar penggunaan campuran etanol kedalam bensin tidak melebihi dari 20 o/o.

Kata Kunci : Bioethanol, Dynotest, Daya,Torsi, sfc

PENDAHULUAN
Biopremium merupakan campuran antara

bioetanol dengan bensin yang sering juga dikenal
dengan sebutan biofuel, Penerapan penggunaan
biopremium pada motor dimaksudkan untuk
mengetahi peningkatan dan penurunan yang
terjadi pada performa mesin, akselerasi setiap
putaran mesin, dan pemakaian bahan bakar pada
motor.

Bioetanol merupakan suatu alkohol yang
terdari hidrogen dan karbon. Etanol dapat dibuat
dari proses pemasakan, fermentasi dan distilasi
dari beberapa ienis tanaman" Sehingga bioetanol
ini berpotensi cukup cerah sebagai pengganti
bensin dikarenakan bahan dan pembuatannya
yang terbilang cukup mudah .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Imam Shodiqin (2013) tentang "Uji Performa
Penggunaan Bioetanol dari Limbah Pepaya Sebagai
campuran Premium Pada Motor Jupietr MX " dapat
disimpulkan bahwa hasil peningkatan tertinggi
torsi terbesar \2,A32o/o pada 5000 rpm, daya
efektif sebesar 15,7360/o pada 5000 rpm dan
penurunan tertinggi pada konsumsi bahan bakar
sebesar 20,7o/o pada 6000 rpnL semuanya terdapat
pada campuran biopremium E25.

Bahan utama yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: tuak hasil fermentasi nira
kelapa selama t2 hari, Sedangkan peralatan yang
digunakan adalah: alat destilator (steroglass ratary
evaporator) merk strike 202, alkoholmeter merk
Alkoholmeter Nach Ricter&Tralles, gelas ukur 100

ml dan 500 ml merklWAKI Pyrex, Gas
Chromatography merk Varian type GC.3300,
timbangan digital merk Sartorius cp3235, dan
piknometer merk IWAKI Pyrex cap approxzS ml,

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap.
Tahap pertama adalah proses fermentasi selama 2
hari, agar nira kelapa mengalami fermentasi
sempurna. Proses fermentasi dilakukan pada suhu

ruang (26-28Oq. Tahap kedua adalah proses

destilasi yang dilakukan pada suhu 780C, sampai
volume hasil destilasi sebanyak 75o/o dari volume
awal. Proses destilasi dilakukan berulang-ulang
sampai diperoleh bioetanol dengan kadar alkohol e"
900/o dan kadar etanol e"94o/o. Tahap ketiga adalah
penentuan kualitas bioetanol yang dihasilkan.
Parameter kualitas bioetanol yang diamati
meliputi kadar etanol, densitas, specific gravity,
API Gravity, dan nilai kalor. Diagram alir penelitian
disajikan pada Gambar 1.

KadarAlkohol
Alat yang digunakan untuk mengukur kadar

alkohol adalah alkoholmeter, Pengukuran kadar
alkohol dilakukan setiap selesai destilasi dan
pengukuran dihentikan bila kadar alkohol yang
diukur e"90o/o fkadar alkohol sesuai ASTM untuk
bahan bakar cair) dan kadar etanolnya e"94o/o.
Langkah-langkah pengukuran menggunakan
alkoholmeter adalah dengan memasukkan destilat
sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur,
kemudian alkoholmeter dicelupkan ke dalam
destilat. Batas yang tercelup pada permukaan



Riczan Wahyu Bagus Saputro, Widya Aryadi, Hadromi: Analisa Pengaruh Variasi Campuran Bahan Bakar... [6g-24)

Densitas ditentukan mula-mula botol
piknometer 25 ml yang kosong ditimbang. Setelah
itu ke dalam piknometer tersebut dimasukkan
sampel sampai penuh dan ditimbang kembali.
Densitas dihitung dengan persamaan:

(2)

Dimana:
M = massa (piknometer + sampel) - massa

piknometer kosong
Vp = Volume piknometer (25 ml)

Specific Gravity danAPI Gravity
Specific grality dan Apt gravity adalah

suatu pernyataan yang menyatakan densitas
(kerapatan) atau berat per satuan volume dari
suatu bahan. Hubungan antara specific gravity {sg)
dan API gravity (G), menurut adalah sebagJi
berikut:

destilat menunjukkan kadar alkohol pada sampel
yang diuji,

Rendemen Bioetanol
Rendemen bioetanol dihitung dari hasil

pengukuran volume bioetanol yang diperoleh dari
destilasi hasil fermentasi nira kelapa dibagi dengan
volume bahan dasar/produk awal Besarnya harga dari Apl graviet berkisar

dari 0-100, sedangkan specific grafity
merupakan harga relatif dari densitas suatu
bahan terhadap air. Hubungan antara densitas
dan specifi c gravity adalah sebagai berikut :

(3)

(4)

Vo(L)

KadarEtanol
Pada penelitian ini, kadar etanol diukur

mengikuti penentuan kadar etanol ditentukan
dengan menggunakan gas kromatografi. Adapun
langkah-langkahnya adalah diinjeksikan ke
dalam gas kromatografi sebanyak 1pl fmikro liter
sampel) dengan menggunakan alat microsiringe.
Kondisi gas kromatografi yaitu: suhu coloum
1500C, suhu lnjector 1500C, dan suhu detector
2000C, sehingga akan keluar puncak dengan
waktu retensi dan luas area tertentu, Adapun
standar yang qipakaj-adalah etanol L00o/o. Kadar
etanol secara kualitatif ditentukan oleh waktu
retensi puncak sampel, sedangkan kadar etanol
secara kuantitatif ditentukan dengan cara
menghitung luas area puncak sampel
dibandingkan dengan luas area puncak standar
dikalikan kondisi standar.

Densitas

(s)

Nilai densitas, specific gravity dan Apl
g r ov ity kemud ia n digunakan untukmenghitung
nilai kalor.

Nilai Kalor ( Heating Value)
Nilai Kalor (NK) dihitung menggunakan

persamaan berikut:

Dimana G
persamaan (3)

METODE PENELITIAN
Variabel bebas

(6)

dihitung menggunakan
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pada penelitian ini adalah:



dengan menggunakan konsumsi bahan bakar E-5
(95% premium + 5olo bioethonal), E-10 [90%
premium + 1,0o/o bioethanol), E-15 (85%o premium
+ 75o/o bioethanol), dan E-20 (800/o premium +

20olo bioethanol) pada mesin Honda Mega Pro.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
peforma mesin Honda Mega Pro, yaitu: torsi, daya,
dan konsumsi bahan bakar. Variabel kontrol dalam
penelitian ini adalah:
a. Putaran mesin dari putaran idle sampai putaran

maksimum (4500-10000 rpm).
b. Mesin yang digunakan Honda Mega Pro
c. Temperatur oli mesin 60 C sampai B0 C
d. Menggunakan celah busi sebesar 0,20 mm
e. Menggunakan celah katub sebesar 0,25 mm

Data yang diperoleh dari hasil pengujian
yaitu torsi, daya dan konsumsi bahan bakar
spesifik dimasukkan ke dalam tabel dan
ditampilkan dalam bentuk grafik yang kemudian
dianalisa dan ditari kesimpulannya, sehingga dapat
diketahui presentase perubahan peforma mesin
pada penggunaan biopremium dalam berbagai
komposisi.

Kadar Alkohol Hasil Destilasi
Dalam penelitian ini pembuatan

alkohol dilakukan dengan fermentasi alami pada
nira kelapa selama 2 hari. Nira kelapa memiliki
kadar gula total sekitar 12-18 persen sedangkan nira
sorgum memiliki kadar gula toal 11-16 persen dan
nira tebu 9-17 persenJ. Proses fermentasi nira
kelapa bersifat alami karena nira kelapa sudah
mengandung khamir liar yang sangat aktif, dan
fermentasi nira kelapa melibatkan penggunaan
S accharomyces cereviceae .

Pengujian terhadap kadar alkohol hasil destilasi
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bertingkat disajikan pada Tabel 1. Hubungan antara
kadar alkohol dengan frekuensi destilasi disajikan
pada Gambar 2. Pada Tabel 1 tampak bahwa kadar
alkohol dari nira kelapa setelah fermentasi adalah
rata-rata sebesar 6,360/o. Kadar alkohol ini sesuai
dengan kisaran prosentase beberapa penelitian
.bahwa kadar alkohol yang terdapat pada produk
yang dihasilkan dari fermentasi berkisar antara 3-
10 persen tergantung dari jenis produk yang
difermentasi. menyatakan bahwa kadar alkohol
untuktuak kelapa berkisar antara 5-8 persen.

Pada Gambar 2 terlihat bahwa kadar
alkohol rata- rata meningkat dengan semakin
seringnya destilasi dilakukan. Peningkatan drastis
terjadi pada destilasi pertama sampai destilasi ke
enam, yang diikuti dengan peningkatan yang
semakin kecil sampai destilasi ke 14. pada destilasi
pertama terjadi peningkatan sebesar 1_L,47o/0, dan
pada destilasi ke dua terjadi peningkatan sebesar
1.7,77o/o. Namun pada destilasi ke tiga sampai ke
delapan terjadi peningkatan kadar alkohol yang
semakin menurun yaitu masing-masing sebesar
75,83o/o, 12,300/o, 17,30o/o, 8,88a/o, 2,50o/o dan
2,40o/o. Pada destilasi ke-9 hingga ke 14
peningkatan kadar alkohol sangat kecil bahkan
cenderung onstan, yaitu peningkatan kadar
alkoholnya tidak lebih besar dari l,0Oo/o. Hal ini
disebabkan karena semakin sering destilasi
dilakukan semakin sedikit komponen air dalam
bahan yang akan didestilasi atau tidak adanya lagi
komponen untuk dipisahkan lebih lanjut. Jika suatu
zat cair yang telah murni didestilasi akan
mempunyai kuantitas yang sama dan
kesetimbangan akan dicapai.

Pada Tabel 1 dan Gambar 2 juga terlihat
bahwa destilasi terus dilakukan hingga destilasi
ke-74., walaupun pada destilasi ke-10 kadar
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Tabel 1, KadarAlkohol Tuak pada Beberapa Tahapan Destilasi
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Gambar 2. Grafik Hubungan KadarAlkohol dengan
Frekuensi Destilasi

alkohol sudah memenuhi standar ASTM untuk
bahan bakar cair yaitu kadar alkoholnya lebih besar
atau sama dengan 90o/o. Hal ini dilakukan karena
pada destilasi ke-10, kadar etanol yang diperoleh
belum memenuhi SNI (standar Nasional Indonesia)
untuk bioetanol yaitu kadar etanolnya harus lebih
besar atau sama dengan 94o/o, sehingga destilasi
tetap diteruskan hingga kadar etanol yang
diperoleh memenuhi SNI untuk bioetanol.

Rendemen Bioetanol
Rendemen bioetanol yang dihasilkan dari

tuak kelapa disajikan pada Tabel 2. Rata-rata
rendemen bioetanol yang dihasilkan dari destilasi
tuak kelapa adalah 4,83o/o. Rendemen bioetanol
yang dihasilkan dari destilasi tuak kelapa pada
penelitian ini setara dengan rendemen bioetanol
dari sampah organik yaitu sebesar 4,50 - 7,70o/o
(Mahyuda, 2006). Namun, Iebih kecil dibandingkan
dengan rendemen bioetanol yang dihasilkan dari
bahan nabati lainnya seperti dari tongkol jagung
yang menghasilkan rendemen sebesar l4,Z2o/o
(Anonim, 2006a), tetes tebu memiliki rendemen
sebesar 25,00o/o, dan ubi singkong memiliki
rendemen sebesar 16,660/o.

Kualitas Bioetanol
Dari pengukuran dan perhitungan

terhadap kualitas bioetanol dari nira kelapa
diperoleh hasil seperti diuraikan pada Tabel 3.

I(adarEtanol
Pada Tabel 3 terlihat bahwa kadar etanol

rata- rata dari bioetanol yang dihasilkan dari 14
kali destilasi adalah sebesar 95,!3o/o, Kadar etanol
yang dihasilkan pada penelitian ini, lebih besar dari
kadar etanol yang diperoleh dari sampah organik.
Kadar etanol sampah organik setelah didestilasi
sebanyak 18 kali adalah sebesar 92,95o/o fMahyuda,
2006). Hal ini menunjukkan bahwa kandungan
kadar etanol nira kelapa memiliki potensi yang
tidak jauh berbeda untuk dijadikan bioetanol
dengan sampah organik,

Densitas
Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa

besar densitas rata-rata yang dihasilkan adalah
sebesar 0,766 kg/|. Hal ini menunjukkan bahwa
densitas bioetanol yang dihasilkan dari nira kelapa
tidak jauh berbeda dari densitas bioetanol yang
dihasilkan dari bahan lain, yaitu berkisar antara
0,7 30 -0,820 kgll (lrawan,2007).

Densitas bahan bakar diduga akan
sangat berpengaruh terhadap laju konsumsi bahan
bakar. Semakin besar densitasnya diprediksi akan
semakin meningkatkan konsumsi bahan bakar atau
semakin boros. Densitas yang besar akan
menghasilkan nilai kalor yang kecil sehingga
menyebabkan kualitasnya rendah (lrawan, ZOOT).
Densitas dipengaruhi oleh temperatur, makin tinggi
temperaturnya maka densitas akan lebih rendah dan
sebaliknya semakin rendah temperaturnya maka
densitasnya akan semakin naik sehingga
kualitasnya semakin jelek (Fembriyono, 2003).

190 430

Tabel 2. Rendemen Bioetanol dari Tuak Kelapa Setelah Didestilasi Sebanyak 14 kali

Ukngm VolrrnrcegrlUNBUtr filn /r* ReruIentn(?o)

2

3 Deudbr(k/I)
4 geciEc Gtrvity

gJ74 0,782
0,?91 0,80I
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Tabel 3. Kualitas Bioetanol dari Tuak Kelapa

No. Parameter kuali -nte

2 XnfuE6auol(9{) 95,00 94,30 96,10 95,13
0,745 0,766
o.v& 0,786

5 ASI cmyity 47,01 4t ll SIJf 4t,61
[ _ MIeiECr(t-hl&] 11.1E6,6? 11.143,99 ll.33s,t5 n"nrg$



Specific gravity
Specific gravity adalah densitas bahan

bakar dibagi dengan densitas air pada temperatur
yang sama. Specific gravity bioetanol yang
dihasilkan pada penelitian ini adalah rata-rata
sebesar 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa bioetanol
dari nira kelapa memiliki kualitas yang sama
besarnya dengan produk bioetanol lainnya seperti
bioetanol dari sampah organik yang memiliki nilai
specific gravity berkisar antara 0,760-0,870
(Mahyuda, 2006). Menurut Fembriyono (2003),
specific g ravifz yang lebih tinggi akan m e nyeb ab kan
bahan bakar sulit menyala, sehingga kualitas dari
bahan bakar tersebut rendah.

API Gravity dan Nilai kalor
Tabel 3 menunjukkan bahwa bioetanol

nira kelapa memiliki nilai API Gravity rata-rata
sebesar 48,61 dengan nilai kalor rata-rata sebesar
71.221,94 kkal/kg, Nilai .4P1 Gravity mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan nilai kalor.
Nilai kalor berbanding lurus dengan nilai API
Gravity. Semakin besar nilai API Gravitynya akan
menyebabkan nilai kalo yang tinggi pula. Nilai
kalor yang diperoleh dari penelitian ini lebih tinggi
dari nilai kalor yang dihasilkan dari sampah
organik dan bahan bakar cair lainnya. Nilai kalor
dari bioetanol sampah organik berkisar antara
10.000 -11,000 kkal/kg, sedangkan nilai kalor dari
bahan bakar cair pada umunya berkisar antara
10.160-11.000 kkal/kg. Nilai kalor yang lebih besar
akan menyebabkan lebih mudah terbakar
sehingga kualitasnya lebih baik. Hal ini menunjukkan
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bahwa kualitas bioetanol nira kelapa lebih baik dari
bioetanol sampah organik, maupun bahan bakar
cair pada umumnya.

HASILDANPEMBAHASAN
Penelitian dilakukan menggunakan

metode eksperimen tcrhadap sepeda motor Honds
Mega Pro tahun 2009. Secara lengkap data-data
yang didapatkan bisa dilihat pada gambar 4 yang
menunjukan grafik keseluruhan dari Torsi
penggunaan bahan bakar E-5, E-10, E-15, dan E-20.
Pada putaran 4500 rpm sampai 7000 rpm, grafik
torsi cenderung mengalami peningkatan sampai
torsi maksimum. Hal ini disebabkan karena
putaran mesin yang semakin naik di pengaruhi
oleh kecepatan aliran bahan bakar dan udara
masuk ke ruang bahan bakar yang semakin naik
pula. Pada keaadan ini campuran udara dan bahan
bakar mendekati campuran stochiometric, akibat
tekanan dan temperatur yang dihasilkan semakin
tinggi. Pada putaran tinggi, silinder tidak
mempunyai cukup waktu untuk mengisi penuh
campuran udara dan bahan bakar, perbandingan
udara dan bahan bakar lebih miskin sehingga torsi
yang dihasilkan menurun pada putaran 7000 rpm
sampai 10000 rpm.

Penggunaan bahan bakar E-5, mempunyai
harga torsi paling rendah dari keempat jenis bahan
bakar yaitu berkisar 6,7 Nm pada putaran mesin
10000, Dan bahan bakar E-15 mempuyai harga
torsi tertinggi dari keempat jenis bahan bakar yaitu
berkisar L2,B Nm. Dari ketiga bahan bakar yang
dibandingkan dengan pertamax, torsi penggunaan

,*4*E-5
-**E-10
*rtu* E-15
*4(*E-20

15

15

.10
o6 f,
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Gambar 4, Grafik Putaran Mesin Terhadap Torsi

4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
putaran mesin (rpm)

4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000
putaran mesin (rpm)

Gambar 5. Grafik Putaran Mesin Terhadap Daya
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bahan bakar E-LS paling tingi rata-rata torsinya
dari pada campuran yang lain.

Gambar 5 menunjukan grafik keseluruhan
dari daya penggunaan bahan bakar biopremium.
Pada putaran 4500 rpm sampai 8000 rpm daya
mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pada
putaran rendah daya yang dihasilkan kecil. Daya
maksimal didapat pada putaran menengah hingga
pada putaran 8000 rpm dihasilkan daya yang
maksimal. Pada putaran tinggi antara putaran
9000 rpm hingga 10000 rpm daya mengalami
penurunan, hal itu disebabkan ada penurunan
dorongan torak akibat tekanan pembakaran tidak
maksimal, gesekan juga meningkat disetiap
putaran tinggi, sehingga daya yang dihasilkan
menjadi menurun. Pencampuran etanol ke dalam
premium meningkatkan daya yang seiring naiknya
jumlah campuran, tetapi pada penggunaan bahan
bakar E-20 harga daya yang dihasilkan paling
tinggi dibandingkan penggunaan bahan bakar lain
yaitu 1,2,7 kW pada putaran 7000 rpm dan 9000
rpm. Pada putaran 4500 rpm sampai 8000 rpm,
konsumsi bahan bakar spesifik mengallmi
penurunan. Hal ini disebabkan oleh putaran mesin
yang semakin naik dan dipengaruhi oleh daya yang
lebih besar, sehingga aliran bahan bakjr yang
masuk ke ruang bakar semakin menurun. pada
putaran 9000 sampai 10000 rpm, konsumsi bahan
bakar meningkat. Hal ini disebabkan oleh putaran
mesin yang semakin naik dan dipengaruhi oleh
daya yang menurun, sehingga aliran bahan bakar
yang masuk ke ruang bahan bakar semakin
meningkat. Pada keadaan ini terjadi ketidak-
seimbangan antara aliran bahan bakar yang masuk
dengan kemampuan sistem penyalaan sehingga
terjadinya keterlambatan pembakaran.

Banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi
oleh motor dibandingkan dengan daya yang
dihasilkan dalam tiap satuan waktu disebui
konsumsi bahan bakar spesifik. Terlihat dari harga
sfc dan grafik bahwa penggunaan bahan bakar E-10
mempunyai harga sfc yang lebih rendah
dibandingkan bahan bakar yang lain pada putaran
8000 rpm.

**6*E-5

*#*E-10

--j,:;:ir*. E-15

4*E-20

SIMPULANDANSARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh pada penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Frekuensi destilasi yang dihasilkan dari nira

kelapa untuk mendapatkan kadar etanol sesuai
SNI bioetanol sebesar e"94o/o adalah sebanyak
14kali.

2. Bioetanol nira kelapa mempunyai potensi cukup
tinFgi untuk dikembangkan karena kualitas
bioetanol yang dihasilkan sesuai dengan
standar SNI dan nilai kalornya lebih besar dari
nilai kalor bahan bakar cair pada umumnya.

3. Hasil torsi maksimum dengan biopremium
sebesar [11,8 kgf.m pada E-S, 11,6 kgf.m pada
E-70, 12,8 kgf.m pada E-1,5, 12,3 pada E-20) di
putaran 7000 rpm. Maka di dapatkan torsi
maksimum terdapat pada bahan bakar
biopremium E-15 sebesar 12,8 kgf,m.

4, Hasil daya efektif maksimum dengan
biopremium sebesar (11,6 pS pada E-5, 12,1 pS
pada E-10, 1,2,6 PS pada E-15, tZ,T pS pada E-
20). Maka didapatkan hasil daya efektif
optimum terdapat pada penggunaan bahan
bakar biopremium E-20 pada 7000 dan 8000
rpm sebesar 72,7 PS.

5. Hasil bahan bakar spesifik minimum dengan
biopremium (0,103 kglpS.jam pada E-5 di
putaran 7000 rpm, 0,090 kg/pS,jam pada E-10
di putaran 8000 rpm, 0,091 kg/pS.jam pada E-
15 di putaran 7000 rpm, 0,092 kg/pS,jam pada
E-20 di putaran 8000 rpm). Dari bahan bakar
tersebut maka di dapatkan hasil konsumsi
bahan bakar spesifik yang minimum terdapat
pada penggunaan bahan bakar biopremium E-
10 yakni sebesar 0,090 kg/pS.jam.

Saran
1. Perlu dilakukan analisis penggunaan energi

untuk mengetahui konsumsi energi dalam
proses pembuatan bioetanol dengan cara
destilasi bertingkat

2, Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan
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Gambar 6 Grafik Putaran Mesin Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Spesifik
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menggunakan variasi campuran yang berbeda
pada kendaraan di atas tahun 2009.
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