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BAB V 

KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan terkait penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar 

alternative dapat ditarik dari penulisan Tugas Akhir / Skripsi ini sebagai 

berikut: 

1.  Daya dan Torsi : 

Dalam penggunaan Elpiji terdapat penurunan daya dan torsi, tetapi sampai 

putaran tertentu maka hampir tidak terdapat perbedaan antara daya yang 

dihasilkan oleh bahan bakar bensin maupun Elpiji. Untuk bahan bakar 

Premium menghasilkan daya sebesar 3.653 kW pada putaran 5500 rpm 

sedangkan untuk Elpiji sendiri menghasilkan daya 1.621 kW sehingga terjadi 

penurunan sebesar 53.05% dan untuk Torsi bensin pada rpm 5500 

menghasilkan 4.5 ft lb sedangkan bahan bakar Elpiji 2.76 ft lb terjadi 

penurunan sebesar 38.66%.  

2. Konsumsi Bahan Bakar 

Merujuk data komsumsi bahan bakar di BAB 3 didapat untuk menempuh 

jarak 64 km memerlukan bahan bakar elpiji sebanyak 1 kg sedangkan dalam 

pemakaian bahan bakar Premium memerlulkan 1,5238 kg atau setara dengan 

2,095 liter, dengan demikian dapat diasumsi untuk harga 1 kg elpiji adalah 

5000 sedangkan asumsi 1liter Premium 4500 sehingga untuk menempuh jarak 

64 km untuk bensin diperlukan biaya 9500 sedangkan untuk bahan bakar elpiji 

hanya memerlukan biaya 5000 sehingga terjadi penghematan sebesar 47,36%. 

3.  Emisi gas buang :  

Konverter yang penulis pakai menggunakan jenis konverter ekperimental 

karena tidak dilengkapi dengan sensor yang dapat mengatur jumlah bahan 

bakar yang harus disuplai ke ruang bakar. Dari pengujian didapat hasil untuk 

bahan bakar Premium untuk kadar CO 4.67% CO2 2.7% HC 1275 ppm O2 

tetapi hasil yang diperoleh dalam pengujian uji emisi berada di 15.1% 
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sedangkan penggunaan Elpiji untuk CO 4.30% CO2 2.5% HC 1271 ppm O2 

14.9% sehingga emisi yang dikeluarkan masih dibawah ambang batas yang 

diperbolehkan oleh kementrian lingkungan hidup. 

5.2 SARAN 

Beberapa saran yang terkait penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar alternatif 

yang didapat dari Tugas Akhir / Skipsi ini sebagai barikut. 

1. Bahwa Elpiji secara ekonomis merupakan bahan bakar alternative yang 

cukup menarik untuk dipergunakan sebagai pengganti Premium meskipun 

terdapat penurunan daya. Seperti dipaparkan, penurunan daya ini tidak akan 

cukup terasa ketika kendaraan berbahan bakar Elpiji digunakan dalam kota 

sebab kecepatan pengemudianya yang relatif rendah. Penggunaan Elpiji yang 

lebih ekonomis per satuan jarak tempuh rata-rata tentunya memiliki daya tarik 

yang kuat pada tataran pengguna/pemilik kendaraan bermotor yang harus 

mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar. Sehingga disarankan agar 

penggunaan bahan bakar Elpiji dapat lebih di itensifkan. Saran ini culup kuat 

dan cukup dapat diterima masyarakat ketika dalam saran tersebut terselip 

motivasi ekonomis. 

2. Bahwa Elpiji sebagai bahan bakar alternatif membawa kebaikan tambahan 

dalam bentuk emisi gas ��� ( gas rumah kaca dominan) yang lebih rendah 

sehingga kebaikan ini dapat menjadi suatu kebijakan pemerintah dalam rangka 

mengurangi kosentrasi polutan udara di daerah perkotaan. Secara tak langsung 

pengurangan kosentrasi polutan akan berakibat pada penurunan biyaya 

kesehatan dimana uang yang tidak jadi di pergunakan untuk pemeliharaan  

kesehatan dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. 

3. Bahwa sebagai manfaat sampingan penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar 

alternative juga akan berakibat dipenuhi amanat peraturan perundang-

undangan untuk melakukan verifikasi energy dimana ditegaskan perlunya 

peningkatan kontribusi bahan bakar gas (dengan Elpiji salah satunya) dalam 

energy mix nasional. Hal ini tentu akan berakibat pada beban keuangan 
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Negara yang lebih ringan dengan berkurangnya subsidi berbanding lurus 

dengan peningkatan kosumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. 

4. Bahwa tekanan Elpiji dalam tabung relative lebih rendah (maksimum 10 

bar) dibanding dengan CNG (minimum 200 bar) sehingga tabung Elpiji juga 

lebih ringan dibanding tabung CNG. 

5. Terkait dengan tekanan kerja di atas maka tidak berlebihan kalau Elpiji 

merupakan bahan bakar alternatif yang lebih ekonomis serta dapat segera 

diimpletasikan. Hal ini terutama dilihat dari aspek investasi I untuk 

penyediaan infrastuktur yang harus dikeluarkan untuk menyediakan stasiun 

pengisisan bahan bakar gas yang mencukupi sehingga masyarakat pengguna 

tidak terjebak dalam keterbatasan ketersediaan bahan bakar gas dalam 

penggunaan kelak. 

6. Bahwa terhadap konverter kit eksperimental harus lebih dikembangkan 

lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna 

7. Bahwa terkait penggunaan gas sebagai bahan bakar maka aspek 

keselamatan harus lebih diperhatikan. 
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