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ANAIISA PERFOR]VIA MESIN DIESEL PENGGERAK ALAT PEMBUAT PELET
PAKAN IKAN DENGAN MENGGT]NAI(AN

DINAMOMETER PROII-Y BRAKE

Ambo Intangl'
lJurusanTeknik Mesin. Fakultas Teknih Universitas Tamansiswa Palembang,

Jl, Tamansiswa No, 261 Palembang
"Email : ambo.intang @gmatl.com

Abstrak
Tingl<at perforrunsi mesin tanry beban pada pengujian bertujuan sebagai pembanding

p'formansi mesin penggerak setelalt dtbebani alat pembuat pelet sehingga untuk selanjutnya akan

bisa diprediksi tingkat pembebanan sehingga performansi minimum akibat pembebanan lnng
nentbmt stabil kzrja mesin. Stabilitas kerja mesin penggerak tidak terleps dmi adarrya

bseimbangan antara pembebmon dan tinglcat performansi mesin yang sesuai dmgan pembebanut
Ersebut. Pengujian performansi dilalculcan dengm alat bont dinamometer prony bralce yng
ditenalran, lnitu : mesin yang digunalcan mesin Diesel Dong Feng R175 ernpat langlah dan alat
pmbuat pelet ilan lapasitas 50 kgljarn, pttaran mesin qwal 1550 rpm dengan wriasi beban

dinsnameter 3kS; a kg; 6 kS; Z kg dan Slcg sertawabu yang dibutuhlean unruk menghabislan 84,81
nl biosolar. Hasil pmgtjian mentmjukan balwa bebm, walou dan juga beban prony turut
beryengaruh pda torsi, dqta, dan pemalwian bahan bakar dalam keadaan mesin tetap beropersi
rnrmal, Jilra beban prony semaHn meninglat, mala pada beban tertentu motor akan memberikqt
torsl malcsimum mala daya efektif juga rnalaimum yang dibertl@n motor. Saat daya efektif menjadi
malrsimttm disilulah pemalaian bahut balar rnenjadi minimurn Oleh larena pada OTB (operasi

tanpa beban) daya lebih besar bisa dicapai dari ODB (operasi dengan beban) sehingga pemalaian
balwn balar efeWif menjadi lebih rendah pda OTB gear box pelet ilcan.

Kdakund.: OTB, ODB, Torsi, Daya, BahonBalar Spesifik

1. PENDAHT]LUA}T

Bidang industri perikanan sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan
beragam. Perkembangan yar.q teiadi, bukar saja pada keluaran terbaru dtri teknik
perneliharaannya tetapi jugaalat'. pendukung berupa ala pembud pele pakan ikan yang sudah

mengalami modifikasi. Ilampir sebagian sistem padateknologi alat pembuat pakan ikan, baik yang

marrual maupun yang bermotor diperlukan suatu analisa teknik. Analisa teknik yang paling utama
perlu dilakukan pada mesin/motor penggerak yang bertujuan untuk mendapatkan unjuk kerja motor
yang tetap baik dan tidak melebihi jangkauan sistem kerja standamy4 daryan panbebanan dan

tanpa beban berupa alat pengepres pelet ikan tersebut. Sebelum melakukan pengujian dengan

tambahan beban alat pengepres pelet maka t:rirgkad. performansi mesin tanpa pembebanan perlu

diketahui terlebih dahulu dengan menggunalsar ald uji yang sama.

Tingka performansi mesin operasitanpa beban (OTB) pada pengujian bertujuan sebagai

pembanding performansi mesin penggerak setelah dibebani alat pengepres pelet dau oprasi dengan

beban (ODB) sehingga untuk selanjutnya akan bisa diprediksi tingkat pembebanan sehingga
performansi minimum akibat pembebanan yang bisa membud stabil kerja mesin. Stabilitas kerja
mesin penggerak tidak terlepas dengan adanyz keseimbangan arfrara pembebanan dan tingkd
performansi mesin yang sesuai dengan pembehanan tersebut. Pembebanan dapat merubah tingkat
performansi motor penggerak. Dengan demikian, masalah yang dlkaji adalah sejauhmana pengaruh

variasi beban terhadap performansi mesin diesel tanpa beban (OTB) alat pengepres pelet ikan dan

dengan dengan beban (ODB) alat tersebut.
Selain torsi dan day4 konsumsi bahan bakar merupakan indikaor performansi yang

penting. Konsumsi bahan bakar spesifft adalahjumlah bahan bakar yang dibutuhkan setiap jam
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untuk membangkition daya sebesar satu kilowatt. Menurut Arismunandar (1988), pemakaian
bahan bakr spesifik untuk motor diesel berkisar antara (0,190 - 0,244 kelkwh) Sedangkan
drsiensi termis menunjukkan kemampuan mesin dalam mengubatr energi kalor bahan bakar
menjadi energi mekanis, menurut Willard W.P (1996) efisiensi termis motor diesel berada di
bawah 50% sedangkan menurut Khovakfi (1977), drsiensi termis berkisar pada 29Yo - 42% dan
sisanya adalah kerugian-kerugian energi.

Penelitian ini riiseienggarakan untuk memenuhi tujuan yaitu, mengetahui pengaruh beban
mesin terhadap performansi motor dan membandingkan performansi mesin tanpa beban dan
dengan beban alat pembuat pelet ikan. Untuk lebih terarahnya penelitialr ini, maka ruang lingkup
permasalahan dibafasi pada:
1. Mesin Diesel Dong Feng Rl75 errpat langkah dan alat pembuat petet pakan ikan kapasitas 50

kdjrrr;
2.futaran mesin araral i55O rym
3. Variasi beban dinamometer 3 ke; a kg ; 5 kg; 6kg;7 kg dan 8 kg.

Prony Disk Brake yang digunakan pada penelitiar ini dapd dilihat pada garnbar I berikut :

Gambar 1. Dinamometer Prony Disk Brake

Untuk mendapatkan data- ddahubungan yang diinginkara maka dilakukan langkatr-langkah
pengolahan dda sebagai berikut :

1. Menghitung perbanding an gayapadapedal (K) pada ganfrar 2 didapar dari persamaan:
a

K =; .. (l)
Dimana:
a: Ja,rak dari pedal rem ke fulcrum/tumpuan.
b : Jarak dari pushrod ke fulorum/ tumpuan.

Gambar 2. Gaya tekanan kotak beban ke master silinder

ISSN 2407-7852



(Ambo Imang)
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yang digunakan untuk mencari ga,yayffig keluar dari pedal rem @f :

Gambar3. Diagram Benda Bebas Pembebanan KotakBeban

X =0
0
cos$ = F.o.cos6

: Gaya yarg dihasilkan dari pedal rem (kgfl
= Gayayang menekan pedal rem (kgf)

I- Persarra^m untuk menghitung tekanan hidrolik (P") yang dibangkitkan padamaster silider yaitu :

_ F* .a_F-fu'o' tt -A
=# Gs/c1n') .(3)

: Tekanan hidrolik (Wor?)
: Gayayangdihasilkan dari pdal rem (kgf)
: Diameter silider padamaster silinder (cm)

Persamaan unttrk mencmi gayayangmenekan pad rem (Fr) yaitu :

- P"x0,785 (D') ....... .... .................(4)

f, : Gaya yang menekan pad rem (kgf)
D : Diameter silinder roda (cm)

le = Teliaflafl iiiiiiyek rein (kgeffi2)

Craya gesek pengoeman (F)

Gambar 4. Disk Brake (Chan,Yefri 2 01 0)

IIntuk menghilnggayagesek yang ditimbulkan oleh rem menggunakan persamaan yaitu:

u ISSN 2407-7852
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Fp = It Fp . . . ... ... ..... . .. (5)
Dimana:
Fp : Gayagesek pe,ngereman (kgf)

Koefisien gesek

Fp : Gayayangmenekm pad (kgf)

6. Torsi Pengereman ( Tr)
Kampas rem berada pada dua sisi permukaan piringan cakranr, ketika ditekan oleh gaya Fp

yang tegak lurus dengan kampas rem akan menyebabakan kampas rem dan piringan calcam saling
bergesakan sehingga menimbulkan gaya gesek yang bekoja sej{ar pirhgan cakram. Ketika
piringan cakram diputar dengan putaran tertentu, maka poros akan memberi usatra yang besar
sebagai reaksi untuk melavran gaya gesek. Usaha yang dilakukan ini dalam bentuk mome torsi.
Berdasarkan dimensi dari piringan cakararry kedudukan karnpas rem, besar gaya Fp dan koofisien
gesek anatar kedua permukaay maka torsi dapat dihitung dengan persaflrarm sebagai berikut:
(Sularso & SugaK,. 2002HaL.91)

Gambar 5. Notasi untuk disk brake

rp=2.tt.Fpl*(r-ffilm (6)

rp=ZFpl,+(r-ffi...J1 m (7)

Mesin pembud pelet ikan mempunyai mekanisme penggerak sampai padayang digerakan
dihubunglran dengan mekanisme transmisi poros, sabuk , pully dan kopling. Pada kondisi ini terjadi
kerugian dmi penggerak menuju ke yang di gerakan sehingga daya maupun torsi yang
ditransmisikan oleh penggerak ke yrr''g digerakan akan lebih kecil. Bqadasarkan mekanisme (ala
pengujian) yang telah di jelaskan di atas maka torsi pada motor penggerak dapat dt hitung sebagai
berikut: (Sto[(, 199 4, 3 45 dalam Tetelep ta, PW . 20 | 4)

T^ = =2- @.m) (8)
tltotLtot

Dimana:
n1 : Putaran pada magnet
n2: Putaran padaporos Prony Brake
; -L . ...(9).rot 

fL2 
.........,..,.,,,,...,.

rhs: Efisiensi Sabuk (95%-99%) diambil : 0,97

466: Efisiensi Pully (0,95-0,97) diambil :0,96
qs1: Efisiensi tiga bantalan (0,98-0,99) diambil :0,955

ry1: Efisiensi kopling 0,99
qp : Efisiansi poros 0,99

ftor 
: Ins. rlos.Inr. Tr Ip: 0,97x0,96x0,955 x0,99x 0,99 : 0,87 5

Dengan demikian, torsi pada motor dapat dihitung sabagai berikut:

sd
bebanmr
b€rild (S

ff. = Jo=ri
Krn

4m31
l:ud

_, [_
-Lr

ndo
iEI!t
IlGd
E
rda

ISSN 2407-7852



(Ambo Iilang)

m oleh gayaEp
n calsam saling
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rcbagai berikut:

ryang digerakan
mdisi ini terjadi
pun torsi yang
mekanisme (alat
I hitung sebagai

t November 20f6

=&=#.#Nm)... ... ... .........(e)

daya efektif motor adala tenaga yang diberikan oleh motor untuk mengatasi
i pada putaran porcs prony bmfu tertenit, dan dapd. dihitung dengan persamaan sebagai

$harto, 1991, hal. 136 dalam Tetelept4 PW. 2014)

ry (watt) ...................Persamaan (1 0)

pada putaran tertentu dan ditahan sampai bahan bakar terpakai 10 ml. Sduan
i bahan bakar adahh kg/jam, maka volme bahan bakar ymg tslah diperoleh dikalikan

brdjenis bahan bakar.

'*T -:::**- ::::::ffi,sebagai 
berikut:

demikian pemakaian bahan bakar perjam adalah
860

BJsaVts,
E:

h: volume batran bakar yang didapat dari variasi kecepatan pergigi
I[h: uut jenis bahan bakar solar, berkisar antaaS2O-870 kglms dm biodiesel dali CPO 862

5fo3 6O*a Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi) B1O : 860 kg/m3
f:uraktu (detik)

Performansi kendaraan terhadap penggunaan bahan bakar selalu dinilai dengan pemakaian
bakar efektif, sihingga pdmya dapat diketahui efektiftya bahar bakar dalam massa per

EqEa dan per waktu pemakaian ketika kendaraan beroperasi. Perhitungannya dengar
persam:urn sebgai beriktu: (Pettofsky, hal 63 dalam Tetelepta, PW.2014)

(13)

TETODE PENELITIAN

yarg dibutuhkan untuk penelitian adalahkurang dari 4 bulan, yang meliputi:

Perancangan alat dibuat di Lab. Teknologi Mekanik Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Tamansiswa Falenrbarg
Uji Performnasi Mesin dilakukan di Lab. Konversi Energi Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Tamansiswa Palemb ang

variabel penelitian yang dipakai yaitu:

Vaiabel Tetap: pembebanan dengan ald.pengepres pelet ikan dan tanpapembebanan;pttaran
anal mesin; dan volume panakaiar bahan bakar
Variabel Terkontrol: gaya penekanan rem
Variabel bebas adalah putaran pada masing-masing pembebanan; waktu pengukuran sampai
tercapai volume batran bakar habis 84,81 ml
Variabel terikat adalah torsi, daya dan konsumsi bahan bakar

2.1AIat Dan Bahan Penilitian
L AlatPenelitian

- Dinamometer prony yang telah dibuat
- Variasi beban prony sebanyak 5 pembebanan yang berbeda.

ISSN 2,107-7852
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Gambar 6. Pembebanan pada Prony
- Tachometer Digital
- Stop Watch
- Tabung SkalaBahan Bakar

2.Bahan Penelitian
Adapun bahan peneliti

- MotorDiesel
Merek
Tipe
Ruang bakar
DaneterxLangffi
OutpuVPutaran mesh
Sistem pendingin
Sistem pelumasan
Cra menghidupkan
Berat mesin ( approD

an yang dipakai adalah sebagai berikut:

Dong feng R-175.
: Satu silinder, Ilorizontal 4 larfl<ah.
Pengabutan langsung.
75x80mm
7W /2600rpm
Pendingin air gravitasi
Kombinasi tekanan
Tangan engkol
65 Kg

- Gear book pengepres pelet ikan, kapasitas 50 kg/jam.

Gambar 7. Dinamoter Prony Brake Mesir Diesel Uji dan Gear book pengepres pelet
ikan

2.2 Prosedur Penelitian
Mesin yang akan diukur torsinya dilaakkar pada lingkungan terbuka dengan membuka

jendela lab. atarr dipastikan terdapat sirkulasi udara yang baik dan rotor yang digunakan disini
ad,dah calcam yang dihubungkan dengan gesekan mekanis (remcakam/disc bmke) terhadap stator
yang ditumpu oleh bantalan yang mempunyai gesekan kecil. Putaran mesin sampai pada stator
dihubungkan melalui transmisi sabuk dan puli dengan lima variasi pembebanan dengar putaran
satu:satu. Torsi yang dihasilkan pada stdor ketika rotor tersebut berputar diukur dengan cra
menyeimbangkan stdor dengan ala penunjang alilr pemberat pedal rem. Pengujian kali ini kita
akan melakukan pengujian dengan metode constant speed test untuk tiap pengujian. Bahan bakar
yang digunakm dalah Solar 810. Adapun langkahJangkah pengujian adalah sebagai berikut:
- Hidupkan motor selama l0 menit sebagai pemanasan untuk mencapai kondisi kerja yang
diinginkan. Dalam kondisi ini motor motor belum dibebani dengan ala pengepres pelet pakan ikan.
- Mesin dioperasikan pada putaran awal 1550 rpm dan dihubungkan dengan putaran satu:satu
dengan stdor dinamometer prony dan biarkan beroperasi hingga menghabiskan bahan bakar
sebanyak 84,81 ml.

ISSN 240?-7852
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gepres pelet

gm membuka
gunakan disini
tsrhadap stator
ni pada stator
lengan putaran
r dengan caa
n keli ini kita
r- Bahan bakar
i berikut:
si kerja yang
btpakan ikan.
Ee satu:satu
L bahan bakar

- Ketika sudah tercapaiterc,qu volume pemakaian bahan bakar yang ditentukan diberi aba-aba,

untukmemperhmikan angka]dng terterapadakdua tochometet dan stopwatch. Kernudian bebiu
diangkat dari pedal rem.
3. Catatputaran padaprony dan waktu padatabel penelitian.
4, Lakukan prosedur 2 sunpar dengan 4 padaoperasi dengan beban mesin gear box ald pengepres

pelet ikan untuk pembebanan 4 s/d 8 kg dan Untuk masing-masing beban pengujian dilakukm
sebanyak limakali.
5. Diagram Alir Fenelitian

VARIABEL TERKONIROL
- Gayape,r.elorunran

VARIABELTIDAKTETAP

- Putarm pada masing-masing

VARTABELTETAP
- Per$ebana[ dengan aldpngePres

pelet ikrn dan tarpa pembebanan
- Putaran awal nesiru dan

- Vot:oe pe.nakaian babaa bakor

VARIABELYA}IGTI'<JSA-*--.T
- TosiProny (In)
- l[aktu Konsunsi Bahm Bakr (t)

VARIABEL YA}IG DIHITT'NG
- TssiMotor(I-)
- DayaEfektif(N.)
- PeoakaianBahan bakar efehif (B")

KESIMPUI,AN DA}.I
SARAI.I

ISSN 2407-7852
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DaIa-datayarrg diarnbil pada peneltian adalah :

Tabel l. Pengambilan Data pada Putaran Mesin n1: 1550 rpm

Pengujian

Mesin

Beban

Dinamomets

fks)

Putaran Prony

n7

(m)

Wakht Uji

(detik)

Volume

Konsr:msi Baban

Bakar(m3)

Taopa Beba

J 1530 75 0-00008481

4 1520 69 0.00008481

5 1515 e2 0.0000M81

6 1486 63.0 0,00008481

7 1475 60.1 0.00008481

8 1460 60 0.00008481

Deogal Beban

3 1509 73 0.00008481

4 t486 7t 0-00008481

5 1473 il 0,0000M81

6 AM 62 0.00008481

,7 1465 54 0.00008481

8 1425 48 0-00008481

3. HASIL DATI PEMBAHASA}I
3.1. Hasil
Perhitungan Gaya Plunyer, Tekanatr Hidrolikdatr Gaya TekanPiston

penititian ini dilakukan untuk mencari performdnce mesin diesel penggerak alat pengepres

pakan ikan dengan variabel penelitian adalah uji perfornansi tanpa beban dan dengan beban alat

p"ng.pr"r pakan ikan tersebut. Penelitian dilakukan s€cara statis dengan mengunakan peralatan

p*a"h"g"d"1rh dynamometer trye Pruny Disk Bmke. Performansi yang dicari sesuai variabel

penelitian adalah Torsi, DayaEfekttf dan Pemakaian Bahan Bakar Efektif dari motor mesin diesel

uji.
Mendapdkan perfomazsi sebagaimna yang dikatakan di atas, maka pertama yang harus

dicai adalah besar torsi yang terjadi pada pony bralee. Se*tar mekanisme prony bralce yang

tergarnbar pada gurrbar 3, makapuameter utama untuk mendapdkan torsi yang terjadi padaprony

Ui*e aAaAtbeban Fr, selain itu juga dimensi dari konstruksiprony bmke.Melalui alat pendukung

tersebu! maka dilakukan juga variasi beban Fr (seperti terlih* pada tabel 2) yarre kemudian

dikonversi d6:i kilogran ke Newton. Melalui beban yang divariasikar tersebut dihitung gryapada

plntyer Fk (persamaan 2), tekanan hidrolik Pe (persamaan 3) dan gtyatekan piston Fp (persamaan

+). lf*l pohiturrga, selengkapnya, sesuai varisi beban dapat diliha pada tabel berikut ini (tabel

2).
Piston

uym
{@padr
STgcaef y-'' dilirr,!
-i-nqg bcrr
ZEEdlpcfri

Dtffihgr
S6€d

E' jr€rb
Hitiaiair
tu6dkir
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Tabel2. Per{ritunean Gava Plu Tekanan HidrolikDau a Tekan

Beban .Bebao

rN\

a

/m1

b

/m)

d.

(m')

D

t/m\

!il4 Fr

rN)

P"

rN/m2\

FP

rN\

) 2943 0-1 0-02 0.0727 0,029 0-785 147.15 tt62206.,l5 '167-27

4 39-A 0.1 0.02 0,0127 0^029 0.785 r9620 1549608^19 1023.03

5 49.05 0.1 0.02 0,0127 0-o29 0"785 24525 1937010.U 1278.79

6 58.85 0,1 0.02 0,07?7 0.029 0.785 294,30 23M472,29 t534-54

7 68.67 0,1 0,02 0.0t27 0.029 0-785 343,35 2711814.34 1790,30

8 7Z-48 0-l 0.02 0.0127 o-o29 0.785 392.40 3099216-39 2M6.06
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Perhitungan Momen Torsi Pada Prony
Gaya tekan piston pada kampas rern menyebabkan terjadinya kontak antam karnpas rem

dengan piringan calsam dengan besar koofisien gesek p antara kedua pemrukaan adalah 0,38
(Sularso & Suga K.. 2002. Hal. 93). Gesekan antara kampas rem dengan piringan cakram

menyebakan adaaya gaya gesek antara kedua permukaan tersebut. Ketika porcs pronybreake
diputar pada putaran tertentu, maka akan terjadi suatu usaha dalam bentuk reaksi untuk mengatasi
gaya gesek yaitu beban torsi yang terjadi padapotos prony brake. Besar gaya tekan piston Fp yang

telah dihitung sebelumnya (diambil pada tabel 2) serta dimensi dari piringan cakraff, maka dapa
dihitnng besar momen torsi pada poros prony bmlce dan perhitungannya menggunakan persamaan

7. Hasil perhitungar selengkapny4 sesuai varisi beban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel3. Perhitu Momen Tonsi

Beban

t'ko)

Pp

rN)
lr

0

/md\
Sitr 012

R1

/m'I

Rz

fml

Tp

fNm\

3 767.27 0-38 0-95 0.461 0.08 0.10 1,62.89

4 1023.03 0-38 0-95 0_461 0.08 0.10 217,19

5 t278J9 0.38 0,95 o_461 0-08 0.10 27t.49

6 1534_54 038 0.95 0,461 0,08 0-10 325-79

7 1790_30 0^38 0.95 0-461 0.08 0,10 380,08

I 2M6.06 0.38 0.95 0^461 0-08 0.10 434.38

Perhitungan Torsi dan Daya Efektif Motor
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa disamping pernakatan/ konsumsi bahan

bakar, juga torsi dan daya efektif motor adalah merupakan performansi utama dari sr'ratur mesin.

Penelitian ini adalah untuk mengkaji hal tersebut sesuai variasi variabel penelitiam (lihat penjelasat
dan tabel hasil pada sub bab A.l dan A.2) dan dinilai untuk masing-masing tanln beban gear box

dan dengan beban gear box pengepres pelet ilan.dengan putaran satu:satu dan putaran mesin arval

n1 : 1550 rpm.
Torsi pada motor d4d dihitung dengan menggunakan persamaan l0 sedangkan daya efektif

motor dapd dihitung dengan menggunakan persamaan 11. Data yang dibutuhkan untuk
menghitung torsi pada motor adalah torsi pada porcs prony baralce (diambil pada tabel 3), putarar
poros engkol motor n1 zrwal dan putaan porcs plony brake n2 adalah sarna Data kedua putaran

untuk setiap variasi, diarnbil dengan menggunakan tochometer saat dilakukan pengujian. Daya
efektif motor dihitung berdasarkan torsi motor yang telah diperoleh sebelumnya dan putaran poros

engkol motor n1 tetap. Hasilnya dapa dilihd pada tabel berikut:

Efektif Motorabel 4. Perhitungan'l'orci dan

Pengujian

L,fEsin

Beban

l'ks)

Fr

rN)

nr

(mm)

Az

Im\

Tp

fN m)

T-

fNm)

N.

fWaft)

TmpaBeban

J 29-43 1550 1530 162.89 183-76 13704-00

4 3924 1550 $2n 217.19 243-41 18152,58

5 49.05 1550 I 515 27t-49 30327 22616.08

6 58.86 r550 t4% 325,79 356_95 26619.80

7 6A-67 1550 t4'15 380.08 413.36 30826.54

8 7848 1550 1460 434-38 467.61 34872.05

Dengan

Beban

f, 2943 1550 1509 162,89 t&t,24 13515,91

4 39.24 r550 1486 217.r9 237-97 t7746.53

5 49.05 1550 1473 271-49 294.86 21989.10
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6 58-86 1550 t470 325-79 353-1 26333-78

7 68-67 1s50 1465 380.08 410.56 30617.54

8 78.48 1550 1425 434.38 456.40 34436.08

Perhitungan Pemakaian Bahan Bakar Efektif
Pemakaian bahan bakar efektif adalahjurnlah kilogram bahan bakar yang dikonsumsi oleh

kendaraan per watt dan per jam pemakaian. Mendapatkan jumlah pemakaian bahan bakar efektif
Bg maka yang harus diketahui adalah pemakaian bahan bakar per jam B dan daya efektif Ne dari
kendaraan untuk setiap variasi. Perhitungan pernakaian bahan bakar per jam B menggunakan
persamaan 13. Terkait dengan hal tersebu! maka data waktr"r yang diperlukan adalah waktu yang
dibutuhkan untuk menghabiskan volume batran bakar 84,81 ml dan didapat saat melakukan
pengujian. Selanjutnya pemakaian bahan bakar efektif Be dihitung dengan menggunakan
perszrmaan 14, dimana daya efektif Ne diambil dari tabel 4. Ilasil perhitungan sebagaimana

dijelaskan di das dapat dilihat padatabel berikut iru:

Tabel5. Perhitu Pemakaian Bahan Bakar Efektifngatr tr tr

Pergujian

Mesin

ll2 Fr Volume

(m3)

Waktu

/det)

B

ftslim)
Be

ftp Wiam)

Tanpa Beban

1530 29.43 0.00008481 75 3.50 0.000252

1520 3924 0.0000M81 69 3.81 0.000206

1515 49.05 0.00008481 64.2 4-O9 0-00017'l

1486 58,86 0,0000848r 63.0 4.17 0,000150

1475 6A 67 0.00008481 60.1 4.37 0.000135

t460 7848 0-0000M81 60 4.38 0.0001 I 8

DenganBeba

1509 29.43 0-00008481 I3 3-60 0 000259

r486 3924 0_00008481 71 3_70 0^000200

1473 49-05 0-00008481 64 4-70 o-C0o777

1470 58,86 0.00008481 a 424 0.000153

146s 68.67 0.00008481 54 4.86 0.000150

1425 78.48 0-00008481 48 547 0.000148

G.r
Dfrrker

lrrElr fu
hlcF&

H
l= pda h
egildaF
3k- tks.

Gd
hpddih
lA25 +rn de

3.2. Pembahasan

Analisa fungsi antara putaran m€sin n2 dan torsi Tm motor akibat variasi Beban Prony
Brake I'p pada Operasi Mesin Tanpa Beban dan Dengan Beban Gear Box Pelet Ikan

Gambar 9. hasilnya memperlihatkan bahwa untuk opersi mesin tanpa beban gear box pelet
ikan pada beban 3 kg - 8 kg mengalami penurunan putaran magnet (n) dari 1530 rpm - 1460 rpm.
Torsi motor (Tm) yang semakin meningkat dai 183,76 N.m - 467,61 N.m, Iapi ada kecardrungan
mengalami penurunan dengan meningkanya beban. Pada Gambar 14 jugq hasilnya
memperlihatkan bahwa untuk operasi mesin dengan beban gear box pelet ikan pada beban 3 kg - 8

kg mengalami penurunan putaran magnet (n) dari 1509 rpm - 1425 rpm dengan torsi motor (Tm)
yang semakin meningkat da/t 18L,24 N.m - 456,40 N.m pada beban 3 kg - 8 kg dan juga cendrung
menurun tapi tidak signifikan pada dengan semakin tingginya beban Fr.
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Gamhar 9. Grafik fungsi antara putaran mesin n2 dan torsi Tm motor akibat variasi
Beban Prony Brake F1, pada Operasi Mesin Tanpa Beban dan Dengan Beban Gear Box Pelet

Ikan

Analisa fungsi antart putaran nz dan daya efektif Ne motor akibat variasi beban Prony
Brake pada Operasi Tanpa Beban dan Dengan Beban Gear Box Pelet Ikan

Garnbar 10 hasilnya memperlihatkan bahwa untuk operasi mesin tanpa beban gear box pele
'kanpadabeban 3 kg - 8 kg mengalami penurunan putaran magnet (n) dari 1530 rpm - 1460 rpm

dengan deya efektif (Ne) yang somakin meningkt dai 13704,00 Watt - 34872,05 Watt pada bebar

3kg-8kg
Gambar 15 hasilnya juga memperlihatkan bahwa untuk operasi mesin dengan beban gear

box pelet ikan pada beban 3 kg - 8 kg mengalami penurunan putaran magnet (nd dari 1509 rpm -
1425 rpmdengan daya efektif (N9) yang semakin menmgkd dari l35l5,9lW*t-34036,08 Watt
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Gambar 10. Garfik fungsi antara putaran nz dan daya efektif Ne motor
akibat variasi beban Prony Brake pada Operasi Tanpa Beban

dan Dengan Beban Gear Box Pelet Ikan

Analisa fungsi antara daya efektif Ne - torsi Tm motor akibat variasi beban pedal prony
barake pada operasi tanpa beban dan dengan beban Gear Box Pelet Pakan Ikan
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Gambar 11. Garfik fungsi antara daya efektif Ne - torsi Tm motor akibat
variasi beban pedal prony barake pada operasi tanpa beban

dan dengan beban Gear Box Pelet Pakan Ikan

Gambar l1 hasilnya memperlihatkan bahwa untuk operasi mesin tanpa beban gear box pelet
lkan pada beban 3 kg - 8 kg mengalami peningk*an daya efelnrf (Ne) dari 13704,00 Watt -
34872,05 Wdt dengan torsi motor (Tm) yarg semakin meningkd dali 183,76 N.m - 467,61 N.m.
Dan hasilnya juga memperlihatkan bahwa untuk operasi mesin dengan beban gear box pelet ikan
pada beban 3 kg - 8 kg mengalami peningkdan daya efektif (Ne) dari 13515,91 Wd,t-34036,08
Watt dengan torsi motor CIr.r) yang semakin meningkat dai, 181,?4 N.m - 456,40 N.m.

Analisa fungsi antara daya efektif Ne Bahan bakar efelrtif motor Akibal variasi beban Prony Brake
pada Operasi Tanpa Beban dan Dengan Beban Gear Box Pelet Ikan

Ilasilnya manperlihatkan bahwa unhrk operasi mesin tanpa beban gear box pelet ikan pada
beban 3 kg - 8 kg mengalami peningkatan daya efektif (Ne) dari 73704,00 Watt - 34872,05 Watr
dengan bahan bakar efektif (Be) yang semakin menurun dari 0,000252 kgw/jam -0,000118
kg.djarn (gamba 12).
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Gambar 12. Garfik fungsi antara daya efektif Ne Bahan bakar efektif motor
Akibat variasi beban Prony Brake pada Operasi Tanpa Beban

dan Dengan Beban Gear Box Pelet Ikan

Ilasilnya jugamemperlihatkan bahwa untuk operasi mesin dengan beban gear box pelet ikan
pada beban 3 kg - 8 kg mengalarni peningkdxr daya efektif (Ne) dari 13515,97 Watt -34036,08
Watt dengan batran baka efektif (Be) yang semakin menurun dari 0,000259 fu.W/jart-0,000148
kg.Wdam.

4. KESIMPULANDAN SARAN
4.l Kesimpulan

Dari hasil pengujian tanpa beban dan dengan beban gear box penrbuat pelet ikan pada

operasi mesin diesel Dong feng R-175 menggunakan beban Prony 3kg - 8kg dengan putaran mesin

arral (nl) 1550 rpr4 dapat disimpulkan:

1. Putaran mesin pada Operasi Mesin TanpaBeban (OTB) lebih tinggi dari operasi mesin Dengan

Beban Gear Box Pelet Ikan (ODB) serta cendrung unhrk menuflrn dengan naiknya beban prony

disk brake dan Torsi pada OTB lebih finggi dari ODB Gear BoxPelet Ikan serta cendnrng naik
dengan naiknya beban pada prony disk brake. Hal ini tedadi kareta mesin beroperasi jatrh

dibawah putaran maksimumnya.
2. Daya mesin pada OTB cendrung lebih tinggi dari Daya mesin pada ODB Gear box pelet ikan

serta cendrung naik dengan kenaikan beban pada prony disk brake. Hal ini terjadi karena selain

putaran operasi mesin masih jauh dari putaran maksimumnya j:uga disebabkan oleh rendahnya

limit pemebebanan pada prony disk brake.

3- Kenaikan torsi dan daya cendrung identik dengan kenaikan beban prony disk barake pada dua
jenis operasi juga dikararakm pada pengujian belum dioperasikan pada pudaran maksimum

dan limit pembebanan prony brake yang masih rendah.
4. Pemakaian Bahan Bakar Efektif pada OTB lebih rendah dari ODB gear box pelet ikan serta

turun dengan naiknya beban pada prony disk brake. Hal ini berarti bahwa pada putaran lebih
rendah dan daya yang lebih rendah maka pemakain bahan baklar spesifiknya akan lebih

rendah.
5. Hasil pengujian menunjukan bahwa bebarl waktu dan juga beban prony turut berpengaruh

pada torsi, day4 dan pemakaian bahan bakar. Jika beban prony semakin meningkat maka

seharusnya pada beban tertentu motor akan memberikan torsi maksimurh disitulah iuga daya

efektif maksimum yang dibedkan motor. Ketika daya efektif menjadi maksimum disitulah
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pemai€ian bfian bakar menjadi minimum. Oleh karena pada OfB daya lebih besar bisa
dicapar dari ODB sehingga pemakaian bahan bakar efektif menjadi lebih rendah pada OTB
gear box pelet ikan.

4.2. Saran

1. Untuk mendapatkan analisa yang lebih mendekati performa standamya maka pada pengujian
lebih lanjut perlu menaikkan putaran mesin arnal mendekati putaran maksimumnya dan
menambah limit pembebanan prony disk barake.

2. Variasi operasi perlu dilanjutkan dengan mengikutkan variasi hasil produksi pelet ikan
berdasarkan jumlah bahan baku peletnya.

3. Pembebanan prony brake sampai dengan 8kg sebenamya sudah representdif yang berarti
bahwa ada masalah di mekanisme disk brakeny4 sehingga perlu dikalibrasi ulang dau diganti
dengan yang baru.
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