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Ingin lebih Irit Bahan Bakar? Berikut Tipsnya 

Baru isi bensin tapi bensin sudah habis? Masalah seperti ini memang cukup membingungkan. Jika sudah 

dihadapkan dengan masalah seperti ini, pengemudi mobil biasanya lebih memilih untuk tidak ambil 

pusing dan langsung membawanya ke bengkel mobil. Servis kendaraan memang cara yang sangat 

efektif untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi tahukah Anda kalau Anda sebenarnya bisa mengatasi 

masalah ini dengan cara berkendara yang benar? Selain itu, ada beberapa kebiasaan yang jika dilakukan 

justru akan menguras bensin dengan lebih cepat. Jika Anda ingin terhindar dari masalah ini, berikut 

beberapa tips hemat bensin yang berhasil kami rangkum. 

1. Gunakan Bahan Bakar yang Sesuai 

Umumnya masyarakat memang lebih memilih bahan bakar yang lebih terjangkau dengan harapan bisa 

sedikit berhemat. Namun sebenarnya menggunakan bahan bakar yang kurang sesuai justru bisa 

memberikan dampak yang lebih serius. Bukannya berhemat, mesin mobil justru menjadi lebih boros. 

Itulah yang biasa dialami oleh para pemilik mobil. 

2. Tips hemat bensin yang pertama agar terhindar dari masalah seperti ini adalah dengan memilih 

bahan bakar yang sesuai dengan kompresi ruang bakar mesin. Untuk mobil keluaran terbaru, rasio 

kompresi ruang bakarnya biasanya berada di angka 11.0:1. Karena itu, bahan bakar yang digunakan 

idealnya bahan bakar dengan Ron 92. Jika dipaksakan menggunakan bahan bakar seperti premium, bisa 

dipastikan mesin akan terdengar seperti bunyi menggelitik dan tidak bisa mengeluarkan tenaga 

terbaiknya. 

3. Jangan Memanaskan Mesin terlalu Lama 

Memanaskan mesin sebelum digunakan memang baik. Namun jika terlalu lama memanaskan mesin 

efeknya juga tidak baik. Bagaimanapun juga, saat Anda memanaskan mesin, Anda akan membakar 

bahan bakar. Semakin lama Anda memanaskan mesin maka semakin banyak pula bahan bakar yang 

tebakar percuma. Selain itu, mesin-mesin mobil keluaran terbaru juga sudah lebih canggih. Karena itu 

Anda tidak perlu lagi berlama-lama memanaskan mesin. 

4. Jangan Mengemudi secara Agresif 

Cara berkendara sangat menentukan boros tidaknya konsumsi bahan bakar. Jika Anda berkendara 

dengan agresif, bisa dipastikan bahan bakar kendaraan Anda akan lebih cepat habis. Namun apa 

sebenarnya mengemudi secara agresif itu? Mengemudi secara agresif adalah mengemudi dengan 

akselerasi spontan dan sering mengerem secara mendadak. Sebenarnya gaya mengemudi seperti ini 

tidak hanya boros bahan bakar. Dengan mengemudi seperti ini, kampas rem juga akan lebih cepat habis 

dan tentu saja membahayakan pengguna jalan lain. 

Berkendara baik dan santun adalah cara yang baik untuk menghemat bahan bakar. Jangan terlalu sering 

menekan pedal gas secara mendadak. Sebagai gantinya, injak pedal gas secara perlahan dan lembut. 

Cara mengemudi seperti ini juga lebih nyaman baik untuk pengemudi maupun untuk penumpang. Selain 

itu, cara ini juga lebih aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. 


