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ABSTRAK 

 

Dhysa Gitta Prasetya (2013). “Perbandingan Unjuk Kerja antara Motor yang 

Mempergunakan CDI Limiter dengan yang Mempergunakan CDI Unlimiter 

(Studi Kasus pada Honda Megapro 160 cc)”. Skripsi. Pendidikan Teknik Mesin 

S1. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

 Sistem pengapian merupakan sistem yang sangat  penting pada sepeda 

motor yang berfungsi untuk mengatur proses pembakaran campuran bahan bakar 

dan udara di dalam silinder sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada sepeda 

motor produksi saat ini kebanyakan mempergunakan CDI limiter. CDI limiter 

adalah CDI yang memiliki batasan dalam memercikan bunga api ke dalam ruang 

bakar. CDI unlimiter adalah CDI yang yang kerjanya tanpa ada batasan pengapian 

dan mampu menghasilkan unjuk kerja mesin sampai RPM berapapun tergantung 

seberapa kuat mesin berputar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan daya, torsi dan konsumsi bahan bakar pada motor Honda Megapro 160 

cc yang mempergunakan CDI limiter dan unlimiter. 

Pengujian dilakukan pada mesin motor Honda Megapro 160 cc. Desain 

penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Teknik analisis data 

mempergunakan teknik analisis deskriptif yaitu mengamati dan mencatat secara 

langsung hasil eksperimen kemudian menyimpulkan dalam bentuk tabel dan 

polygon. Variabel dalam penelitian ini meliputi daya (hp), torsi (Nm) dan 

konsumsi bahan bakar (cc/menit) dan variabel kontrol meliputi suhu kerja mesin 

dan suhu ruangan. Pada pengujian ini digunakan alat dynamometer untuk 

mengetahui daya dan torsi keluaran sepeda motor dan untuk pengujian konsumsi 

bahan bakar digunakan alat buret ukur. Pengambilan data dilakukan pada putaran 

mesin 4000, 6000, dan 8000 rpm. 

Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan daya, torsi dan konsumsi 

bahan bakar yang dihasilkan oleh kedua CDI. Untuk daya, dan torsi yang 

dihasilkan CDI unlimiter memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan CDI limiter dan untuk konsumsi bahan bakar CDI unlimiter 

memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan CDI limiter, yang 

artinya konsumsi bahan bakar CDI unlimiter lebih irit jika dibandingkan dengan 

CDI limiter, sehingga dari penelitian yang sudah dilakukan pada motor Honda 

Megapro 160 cc dapat disimpulkan ternyata ada kenaikan daya dan torsi yang 

dihasilkan pada motor yang menggunakan CDI unlimiter dan untuk konsumsi 

bahan bakar terjadi penurunan pada motor yang menggunakan CDI unlimiter. 

 

 

 

                            Kata Kunci : unjuk kerja, konsumsi bahan bakar dan CDI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini yang semakin pesat, mendorong 

manusia untuk selalu menciptakan inovasi. Perkembangan teknologi juga  terjadi 

pada bidang otomotif, khususnya pada sistem pengapian pada sepeda motor. 

Sistem pengapian merupakan salah satu dari sekian banyak komponen sepeda 

motor yang paling sering mengalami perkembangan. Dikarenakan untuk 

memperoleh unjuk kerja mesin yang baik dibutuhkan sistem pengapian yang baik 

pula. 

Sistem pengapian merupakan sistem yang sangat penting pada sepeda motor. 

Menurut Jama & Wagino (2008: 165), sistem pengapian pada motor bensin 

berfungsi  mengatur proses pembakaran campuran bensin dan udara di dalam 

silinder sesuai waktu yang sudah ditentukan yaitu pada akhir langkah kompresi. 

Sistem pengapian ini sangat berpengaruh pada daya, torsi dan konsumsi bahan 

bakar yang dibangkitkan oleh mesin tersebut. 

Sistem pengapian khususnya pada motor bensin 4 langkah telah mengalami 

banyak penyempurnaan. Pada saat awal sepeda motor mulai diproduksi sistem 

pengapian pada motor bensin menggunakan sistem pengapian konvensional 

(platina). Sistem pengapian konvensional merupakan sistem pengapian yang 
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menggunakan platina (contact breaker) untuk memutus dan menghubungkan 

tegangan baterai ke kumparan primer.  

Pada saat ini sistem pengapian konvensional pada sepeda motor telah 

mengalami perkembangan yaitu sistem pengapian CDI (Capasitor Discharge 

Ignition). Sistem pengapian konvensional pada saat ini sudah mulai ditinggalkan 

oleh para produsen motor dan beralih ke sistem pengapian CDI, karena di dalam 

sistem pengapian konvensional masih banyak kelemahan yang ditimbulkan. 

Sistem pengapian  yang sangat populer pada saat ini adalah sistem pengapian 

CDI. Karena sistem pengapian CDI ini telah mengatasi beberapa kelemahan yang 

ditimbulkan oleh sistem pengapian konvensional, sehingga sistem CDI masih 

digunakan pada kendaraan khususnya sepeda motor pada saai ini. 

Sistem pengapian CDI ini menurut sumber arus yang digunakan dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu CDI-AC dan CDI-DC. Sistem CDI-AC adalah sistem 

pengapian elektronik dengan sumber arus listrik berasal dari koil eksitasi. Pada 

CDI ini pengapian yang terjadi tidak stabil, karena arus yang digunakan oleh 

sistem pengapian ini tergantung oleh putaran mesin. Hal tersebut akan membuat 

pengapian yang terjadi pada putaran rendah kurang optimal. Sistem pengapian 

CDI-DC adalah sistem pengapian elektronik dengan sumber arus listrik berasal 

dari baterai, sehingga pengapian yang terjadi akan stabil dari putaran rendah 

sampai putaran tinggi. Tetapi pada sistem pengapian ini, baterai harus selalu terisi 

karena sumber arus yang digunakan pada sistem ini berasal dari baterai. 

Pada  sepeda motor produksi saat ini kebanyakan sistem pengapiannya 

menggunakan sistem pengapian CDI limiter. CDI limiter adalah CDI yang 



3 
 

 
 

memiliki batasan dalam memercikkan bunga api ke dalam ruang bakar pada rpm 

tertentu dan percikan bunga api yang dihasilkan pada putaran tinggi relatif kurang 

stabil. Biasanya CDI pada motor bawaan pabrik ini memiliki limiter sekitar 8000 

rpm sampai 9000 rpm. Sehingga apabila motor dipacu pada rpm tinggi melibihi 

dari pada rpm yang telah ditentukan oleh CDI, sehingga motor akan terasa seperti 

tersendat-sendat dan performanya menurun. 

Dengan kelemahan yang ditimbulkan CDI limiter tersebut kurang disukai 

oleh para konsumen yang suka akan kecepatan tinggi, khususnya anak muda pada 

jaman sekarang. Karena banyak anak muda pada saat ini yang suka dengan dunia 

olah raga balap motor seperti: road race, drag race, moto GP dan lain-lain 

Untuk mengatasi kelemahan dari CDI limiter (standar) ini dan untuk 

memperoleh performa mesin yang lebih optimal, pada saat ini banyak  pabrikan 

CDI yang menawarkan CDI unlimiter (BRT Powermax Hyperband)sebagai 

pengganti CDI limiter. CDI unlimiter adalah CDI yang kerjanya tanpa ada batasan 

pengapian dan mampu melayani kerja mesin pada RPM tinggi tergantung dari 

seberapa kuat mesin sepeda motor tersebut berputar. Sebenarnya CDI unlimiter 

juga memiliki batasan dalam memercikkan api hingga 20.000 rpm. CDI unlimiter 

juga memiliki pengapian yang lebih baik dari pada CDI limiter. Sehingga dengan 

tidak adanya batasan dalam pengapianya diharapkan performa mesin akan 

mencapai performa yang maksimal. 

Pada saat ini banyak konsumen yang mengganti CDI limiter pada sepeda 

dengan CDI unlimiter. Namun banyak konsumen yang belum mengetahui berapa 

kenaikan performa mesin dan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan antara yang 
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menggunakan CDI limiter dengan CDI unlimiter. Dari uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Unjuk 

Kerja dan Konsumsi Bahan Bakar Antara Motor yang Mempergunakan CDI 

Limiter dengan Motor yang Mempergunakan CDI Unlimiter”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar perbedaan daya dan torsi pada sepeda motor yang 

mempergunakan CDI limiter dan CDI unlimiter.  

2.  Seberapa besar perbedaan konsumsi bahan bakar pada sepeda motor yang 

mempergunakan CDI limiter dan CDI unlimiter . 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti perlu membatasi beberapa masalah 

pada variabel yang akan diteliti, meliputi daya (hp), torsi (Nm) dan konsumsi 

bahan bakar (cc/menit). 

D. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam pemakaian istilah-istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

istilah-istilah yang perlu diberi penegasan yaitu : 
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1. Unjuk Kerja Motor Bensin  

Unjuk kerja motor bensin dalam penelitian ini adalah prestasi motor bensin 

pada setiap putaran dengan indikator daya (hp) dan torsi (Nm) yang dikeluarkan 

oleh motor 1 silinder.  

2. Konsumsi Bahan Bakar  

Komsumsi bahan bakar adalah jumlah pemakaian bahan bakar yang 

dikonsumsi oleh motor yang menghasilkan daya 1 hp selama satu jam. Satuan 

konsumsi bahan bakar biasanya dinyatakan dalam satuan cc/menit. 

3. CDI Limiter 

CDI limiter adalah CDI yang memiliki batasan dalam memercikkan bunga 

api ke dalam ruang bakar pada rpm tertentu  

4. CDI Unlimiter 

CDI unlimiter adalah CDI yang kerjanya ada batasan pengapian namun 

batasan tersebut lebih tinggi dari CDI limiter, sehingga mampu melayani kerja 

mesin pada putaran tinggi tergantung dari seberapa kuat mesin sepeda motor 

tersebut berputar. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan unjuk kerja pada sepeda motor yang 

mempergunakan CDI limiter dan CDI unlimiter. 

2. Untuk mengetahui perbedaan konsumsi bahan bakar pada sepeda motor yang 

mempergunakan CDI limiter dan CDI unlimiter. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian adalah 

1. Sebagai masukan bagi pemilik dan pengguna kendaraan tentang pengaruh 

penggunaan CDI unlimiter terhadap daya, torsi dan konsumsi bahan bakar 

pada sepeda motor 

2. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa terutama mahasiswa otomotif 

tentang pengaruh penggunaan CDI unlimiter sebagai salah satu langkah 

alternatif dalam memodifikasi kendaraan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Motor Bensin 

Motor bensin merupakan salah satu dari mesin pembakaran dalam 

atau internal combustion engine, sangat umum digunakan dalam dunia 

kehidupan kita. Penggunaan mesin ini sebagai alat transportasi, sumber 

penggerak alat produksi, generator listrik dan sebagainya.  

Motor bensin memiliki karakteristik seperti berikut:  

a. Pengapian dilakukan oleh busi yang dikendalikan platina atau CDI. 

b. Rasio kompresi pada ruang bakar rendah atara 8-11: 1. 

c. Putaran mesin tinggi, tenaga dan torsi yang dihasilkan lebih tinggi dari 

mesin diesel dengan kapasitas yang sama. 

d. Suhu mesin yang relatif  lebih rendah. 

Prinsip kerja dari motor bensin menurut Hidayat (2012:14). Prinsip 

kerja motor bensin adalah mesin yang bekerja memanfaatkan energi dari gas 

panas hasil proses pembakaran, di mana proses pembakaran berlangsung di 

dalam silinder mesin itu sendiri sehingga gas pembakaran sekaligus berfungsi 

sebagai fluida kerja menjadi tenaga atau energi panas. 

Untuk selanjutnya pembahasan dipusatkan pada sistem pengapian 

sepeda motor 4 langkah, sesuai dengan mesin untuk penelitian yang diujikan. 
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2. Sistem Pengapian 

Awal atau permulaan pembakaran sangat diperlukan karena, pada motor 

bensin pembakaran tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Pembakaran campuran 

bensin dan udara yang dikompresikan terjadi di dalam ruang bakar (silinder blok) 

setelah busi memercikkan bunga api, sehingga diperoleh tenaga akibat pemuaian 

gas (eksplosif) hasil pembakaran, mendorong piston ke posisi TMB (titi mati 

bawah) menjadi langkah usaha. Agar busi dapat memercikkan bunga api dengan 

tepat, maka diperlukan suatu sistem yang bekerja secara akurat. Sistem pengapian 

terdiri dari berbagai komponen, yang bekerja bersama-sama dalam waktu yang 

sangat cepat dan singkat. Menurut Haryono (1997:29). Bunga api pada busi 

berasal dari arus listrik tegangan tinggi di mana arus ini mengalir pada waktu 

tertentu, jadi sewaktu arus mengalir busi memercikan bunga api dan sewaktu tidak 

ada aliran, busi mati. 

Pada sistem pengapian sepeda motor terdapat dua macam sistem 

pengapian, yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. 

Sistem pengapian konvensional adalah sistem pengapian yang masih 

menggunakan platina untuk memutus dan menghubungkan tegangan pada baterai 

ke kumparan primer. Sistem pengapian CDI  dibuat untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang terjadi pada sistem pengapian konvensional, baik yang 

menggunakan baterai maupun magnet. Pada pengapian konvensional umumnya 

kesulitan membuat komponen seperti contact breaker (platina) dan unit pengatur 

saat pengapian otomatis yang cukup presisi (teliti) untuk menjamin keterandalan 
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dari kerja mesin. Bahkan saat dipakai pada kondisi normal, keausan komponen 

tersebut tidak dapat dihindari. 

Sarat penting yang harus dimiliki oleh motor bensin, agar mesin dapat 

bekerja dengan efisien menurut Jama & Wagino (2008: 165), yaitu: 

a. Tekanan kompresi yang tinggi. 

b. Saat pengapian yang tepat dan percikan bunga api yang kuat 

c. Perbandingan campuran bensin dan udara yang tepat 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badrawada (2008:231) yang 

berjudul Pengaruh Perubahan Sudut Pengapian Terhadap Prestasi Mesin Motor 4 

Langkah. Hasil dari pengujian diketahui bahwa masing-masing parameter unjuk 

kerja mesin yang dihitung dengan persamaan yang telah ditentukan akan 

mengalami kenaikkan seiring dengan  naiknya putaran mesin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tirtoatmodjo, dkk (2000:21) yang berjudul 

Peningkatan Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah dengan Penggunaan Busi 

Dua Elektrode dan Busi Tiga Elektrode. Hasil dari pengujian diketahui bahwa 

penggunaan busi dua elektrode dan tiga elektrode akan meningkatkan energi 

aktivasi yang akan mempercepat proses pembakaran. 

Sistem pengapian CDI yang digunakan pada sepeda motor dapat digolongkan 

menjadi 2, yaitu: 

a. CDI limiter yaitu CDI yang terdapat batasan pada pengapiannya dan 

biasanya terdapat pada bawaan sepeda motor saat ini 

b. CDI unlimiter yaitu CDI yang tidak terdapat batasan pengapianya. Dan 

biasanya banyak dijual di pasaran. 



10 
 

 
 

3. Sudut Saat Pengapian 

Saat pengapian campuran bahan bakar adalah saat terjadinya percikan bunga 

api pada busi beberapa derajat sebelum titik mati atas (TMA) pada akhir langkah 

kompresi. Saat terjadinya percikan bunga api pada busi harus ditentukan dengan 

tepat supaya campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar dengan sempurna 

sehingga memperoleh performa mesin yang maksimal.  

Untuk memperoleh daya yang maksimum dari suatu operasi 

hendaknya penyalaan diatur sedemikian rupa sehingga tekanan tekanan gas 

maksimum terjadi pada saat torak berada di sekitar 15 sampai 20 derajat 

engkol sesudah TMA. Jadi, penyalaan yang baik bergantung pada kecepatan 

perambatan nyala, jarak perambatan nyala maksimum, dan kecepatan poros 

engkol. (Arismunandar, 2002:68). 

 

Bila pengapian terjadi terlalu awal (sudut pengapian terlalu besar), maka gas 

sisa yang belum terbakar, terpengaruh oleh pembakaran yang masih berlaku dan 

pemampatan yang masih berjalan, akan terbakar sendiri. Ini berarti kerugian daya. 

Menurut Soenarta dan Furuhuma (1995:26). Pada pembakaran sempurna setelah 

penyalaan dimulai, api menjalar dari busi dan ke seluruh arah dalam waktu yang 

sebanding, dengan 20 derajat sudut engkol atau lebih untuk membakar campuran 

sampai mencapai tekanan maksimum. Kecepatan api kurang dari 10-30 m/detik. 

Bila pengapian terjadi terlalu lambat, beberapa pukulan berkurang, tetapi 

berarti juga menurunnya daya. Tetapi dapat dibayangkan bahwa pengapian lambat 

dapat mengakibatkan terbakar sendiri, walaupun dalam praktek hal ini hampir 

tidak pernah terjadi. Bila pengapian terlambat, jadi ruang di atas piston pada a khir 

pembakaran sudah membesar bahwa sebagian kecil dari kalor berubah menjadi 

tekanan. Akibatnya adalah sisa kalor dalam jumlah besar tertinggal di dalam 

motor. Bukan hanya disebabkan oleh pembebanan termis dari beberapa bagian, 
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seperti katupnya menjadi terlalu panas, tetapi disebabakan oleh suhu yang tinggi 

akan terlampaui batas terbakar sendiri. 

Waktu pengapian yang dimajukan (timming advance) yaitu sudut pengapian 

maju beberapa derajat sebelum TMA ketika percikan busi menyalakan campuran 

bahan bakar di dalam ruang bakar selama langkah kompresi. Waktu pengapian 

yang mundur (retaded timming) dapat didefinisikan sebagai merubah sudut 

pengapian sehingga campuran bahan bakar dan udara terjadi lebih lambat dari 

waktu yang ditentukan oleh pabrik.  

 

4. Komponen Sistem Pengapian CDI 

Sistem pengapian CDI yang terdapat pada tiap jenis kendaraan bermotor 

khususnya motor bensin 4 langkah memiliki karakteristik yang berbeda. Namun 

demikian tiap-tiap sistem pengapian CDI memiliki suatu komponen kelistrikan 

yang sama, antara lain:  

a. Dioda 

Dioda merupakan suatu komponen semi konduktor yang berfungsi untuk 

mengijinkan arus mengalir di dalam sebuah rangkaian hanya dalam satu 

arah (forward bias), yaitu dari anoda ke katoda dan meblokirnya saat 

mengalir dalam arah yang berlawanan (reverse bias). (Jama & Wagino: 

2008:101)  
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Gambar1. Dioda dan simbol dioda 

b. Dioda Zener,  

Dioda zener merupakan jenis dioda yang memiliki sifat dioda hanya bila 

tegangan kerjanya (beda potensial di antara kedua kakinya) belum 

melampaui tegangan tembusnya (breakdown voltage). Bila tegangan 

kerjanya melampaui tegangan tembusnya, dioda ini akan kehilangan sifat 

ke-dioda-annya. (Jama & Wagino: 2008: 103). Hal ini yang membedakan 

dioda zener dengan dioda biasa yang pada umumnya menyearahkan arus 

listrik ke suatu rangkaian.  

 

Gambar2. Dioda zener dan simbol dioda zener 
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c. Transistor  

Transistor merupakan kependekan dari transfer resistor, atau suatu 

komponen elektronika yang dapat mengalirkan atau memutuskan aliran 

arus yang besar dengan pengendalian arus listrik yang relatif sangat kecil, 

dengan mengubah resistansi lintasannya. (Jama & Wagino: 2008:104). Di 

dalam sistem komunikasi transistor digunakan sebagai penguat untuk 

memperkuat sinyal. Di dalam rangkaian elektronik transistor digunakan 

untuk sakelar elektronik laju tinggi. Transistor adalah komponen tiga 

terminal. Ketiga terminal tersebut adalah Basis (B), Kolektor (C), dan 

Emitor (E). Ada dua jenis transistor yaitu pnp dan npn. 

 

Gambar 3. Simbol transistor jenis pnp dan npn 

Transistor di dalam CDI digunakan untuk saklar masuk tegangan yang 

menuju ke kumparan. Prinsip kerja transistor adalah apabila arus mengalir 

pada basis, maka arus yang lebih besar akan mengalir melalui kolektor dan 

emitor. Apabila tidak ada arus dari basis, maka kolektor dan emitor tidak 

tersebut dapat mengalirkan arus listrik. Bila arus mengalir dari kolektor ke 

emitor maka transistor tersebut jenis npn. Bila arus tersebut mengalir 

melalui emitor kekolektor maka transistor tersebut jenis pnp. 
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d. Kapasitor  

Kapasitor merupakan komponen listrik yang dapat menyimpan 

energi listrik dalam jangka waktu tertentu. (Jama & Wagino: 2008:106). 

Sebuah kapasitor terdiri dari dua penghantar, di mana satu dengan yang 

lain dipisahkan dengan bahan isolator yang disebut dielektrikum. Kapasior 

akan bekerja bila terjadi rangkaian tertutup antara kedua kakinya dan akan 

melepaskan muatan yang disimpannya melalui kaki yang sama pula. 

Kapasitor melakuakan penyimpanan sampai penuh  dan setelah penuh, 

kapasitor tidak akan bekerja lagi. Besarnya kapasitor tergantung dari luas 

penghantar, tebal dielektrikum dan jenis dielektrikum yang dipakai. 

 

Gambar 4. simbol kapasitor 

e. Silicon Controller Rectifier (SCR) 

SCR (Silicon Controller Rectifier) pada prinsipnya terdiri dari 

beberapa dioda dengan tambahan satu elektroda yang dinamakan gate 

yang disingkat “G”. Adapun prinsip kerjannya dari SCR adalah apabila 

ada arus yang melewati kaki gate dan berhubungan dengan katoda, maka 

kaki anoda dan katoda akan terhubung sehingga SCR tersebut dapat 

meneruskan arus. Jadi fungsi SCR disini sebagai thyristor switch 

                   

   Gambar 5. Simbol Silicon Controller Rectifier (SCR)  
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f. Ignition timming control circuit 

Ignition timming control circuit berfungsi untuk mengatur waktu 

pengapian secara elektronik. Etika putaran mesin rendah, waktu pengapian 

dekat dengan titik mati atas (TMA). Begitu putaran tinggi, waktu 

pengapian dimajukan atau lebih awal. 

 

5. Sistem pengapian CDI (Capacitor Discharge Ignition)  

Sistem pengapian CDI merupakan salah satu jenis dari sistem pengapian 

elektronik. Sistem Pengapian CDI merupakan salah satu sistem pengapian yang 

paling terkenal digunakan pada sepeda motor saat ini. Sistem pengapian CDI 

terbukti lebih banyak keunggulan dibanding sistem pengapian konvensional 

(menggunakan platina).  

Tenggangan pengapian yang dikeluarkan oleh sistem pengapian CDI bisa 

mencapai kurang lebih 35.000 volt, sehingga dalam waktu proses pembakaran 

campuran bahan bakar dapat  terbakar lebih sempurna dibandingkan dengan yang 

menggunakan sistem pengapian konvensional. Pada sistem pengapian CDI tidak 

memerlukan perawatan dan penyetelan seperti yang menggunakan sistem 

pengapian konvensional, karena peran platina telah digantikan oleh oleh thyristor 

sebagai saklar elektronik dan pulser coil atau pick-up coil (koil pulsa generator) 

yang dipasang dekat flywheel generator atau rotor alternator (kadang-kadang 

pulser coil menyatu sebagai bagian dari komponen dalam piringan stator, kadang-

kadang dipasang secara terpisah).  
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Gambar 6. Sistem pengapian CDI 

 

Menurut Hidayat (2012:162) Prinsip Kerja CDI adalah: 

a. Tegangan aki 12 volt yang masuk ke dalam regulator di dalam CDI untuk 

distabilakan dan diumpan ke dalam travo step up 

b. Tegangan yang masuk ke dalam travo dinaikkan menjadi 300 volt dengan 

sistem switching yang dilakukan oleh model PWM kontrol (Pluse Wide 

Modulation). 

c. Tegangan keluaran travo disearahkan oleh diode dan keluaran menjadi 

tegangan DC. Kemudian digunakan untuk mengisi kapasitor dan siap 

untuk dipicu koil. 

d. Mikro komputer memberi perintah SCR untuk pembuangan muatan 

kapasitor (capasitor discharge) dengan tegangan 300 volt. 

e. Muatan kapasitor dibuang melalui ignition koil dan diperbesar oleh koil 

menjadi 35.000 volt. 

f. Saat mikro komputer menentukan waktu pembuangan kapasitor itulah 

yang disebut timing pengapian 

 

Secara umum beberapa kelebihan sistem pengapian CDI dibandingkan 

dengan sistem pengapian konvensional menurut Daryanto (2002: 110) antara lain: 

a. Platina bekerja secara mekanis diganti dengan sensor yang bekerja secara 

elektronis. Akibat gerakan tersebut platina akan mudah aus. 

b. Tidak memerlukan perawatan atau penyetelan dalam jangka waktu yang 

pendek seperti pada sistem pengapian konvensional. 

c. Bahan bakar lebih irit karena pembakarannya lebih sempurna. 

d. Aman dari hujan dan banjir karena tidak dipakainya platina yang sensitif 

air. 
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Sistem pengapian CDI pempunyai kekurangan menurut Daryanto (2002: 

110), antara lain : 

a. Kerusakan salah satu komponen di dalam unit CDI akan menyebabkan 

semua rangakaian unit CDI tidak berfungsi lagi. Kerusakan ini tidak dapat 

diatasi yang sifatnya sementara karena harus diganti dengan satu unit yang 

baru. 

b. Harganya relatif mahal. 

 

 

Gambar 7. Diagram rangkaian dasar unit CDI 

Berdasarkan sumber arusnya yang diperoleh CDI dapat dibedakan menjadi 

sistem CDI-AC (Alternating Current) dan sistem CDI-DC (arus searah). 

a. Sistem Pengapian CDI-AC  

Sistem pengapian CDI jenis arus bolak-balik atau yang biasa disebut 

dengan CDI AC (Alternating Current) merupakan suatu jenis CDI yang 
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sumber arusnya berasal dari source coil (koil pengisi) yang terdapat di 

dalam flywheel magnet. 

Cara kerja CDI-AC menurut Jama & Wagino (2008: 210-213) adalah 

pada saat flywheel magnet ini berputar, maka akan menghasilkan arus listrik 

AC dalam bentuk induksi listrik dari source coil. kemudian arus tersebut 

akan diterima oleh CDI unit dengan tegangan sebesar 100 volt sampai 400 

volt. Arus tersebut selanjutnya dirubah menjadi arus setengah gelombang 

(menjadi arus searah) oleh diode, kemudian disimpan dalam kondensor 

(kapasitor) dalam unit CDI. Kapasitor tersebut tidak akan melepas arus yang 

disimpan sebelum SCR bekerja. Pada saat terjadinya pengapian, pulsa 

generator akan menghasilkan arus sinyal. Arus sinyal ini akan disalurkan ke 

gerbang (gate) SCR. Dengan adanya trigger (pemicu) dari gate tersebut, 

kemudian SCR akan aktif dan menyalurkan listrik dari anoda (A) ke katoda 

(K). Dengan berfungsinya SCR tersebut menyebabkan arus (discharge) 

dengan cepat. Kemudian arus mengalir kekumparan primerkoil pengapian 

untuk menghasilkan tegangan sebesar 100 sampai 400 volt sebagai tegangan 

induksi sendiri. Akibat induksi dari kumparan primer tersebut kemudian 

terjadi induksi di dalam kumparan sekunder dengan tegangan sebesar 15 kV 

samapi 20 kV. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke busi dalam 

bentuk loncatan bunga api yang akan membakar campuran bensin dan udara 

di dalam ruang bakar. 

 

CDI-AC (arus bolak-balik) pun juga memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan: 

1) Kelebihan CDI-AC 

a) Arus tegangan bersumber dari koil pengisian (source coil). 

b) Komponen CDI tidak terhubung dengan sitem pengisian. 

c) Lebih tahan lama. 

d) Harga relatif murah. 

2) Kelemahan CDI-AC 

a) Arus tegangan tidak stabil 

b) Arus tegangan tegantung dari besarnya putaran mesin 
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Jenis sepeda motor yang menggunakan sistem pengapian CDI AC 

adalah: Honda Grand,Legenda, Supra Fit, Supra, Yamaha Force 1, Alfa, RX 

K, RX Z, Suzuki Tornado, GS, GX dan lain-lain. 

 

                               Gambar 8. Diagram rangkaian CDI-AC 

b. Sistem Pengapian CDI-DC 

Sistem pengapian CDI-DC menggunakan arus yang bersumber dari 

baterai, berbeda dengan CDI-AC yang bersumber dari source coil (koil 

pengisi/sumber). Prinsip dasar CDI-DC (Direct Current) adalah seperti 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 9. Prinsip dasar CDI-DC 
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CDI-DC (arus Searah) pun juga memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan: 

1) Kelebihan CDI-DC 

a) Arus tegangan bersumber dari Aki sehingga stabil. 

b) Spull jarang mati 

c) Dalam putaran rendah pengapian tetap maksimal 

2) Kelemahan CDI-DC 

a) Jika aki lemah maka dapat menyebabkan kerusakan pada CDI 

b) Sensitif terhadap konsleting 

c) Harga relatif lebih mahal dari pada CDI-AC 

Jenis sepeda motor yang menggunakan sistem pengapian CDI AC adalah: 

Honda Sonic 125, Karisma, Supra 125, Megapro, Gl-Pro, Beat, Spacy, 

.Suzuki Shogun 110, Shogun 125, Smash, Satria F, Yamaha Vega,Jupiter Z, 

Jupiter, Scorpio Z, Mio dan lain-lain. 

 

Gambar 10. Diagram sistem pengapian CDI-DC 
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Cara kerja sistem pengapian CDI dengan arus DC menurut Jama & 

Wagino (2008: 214-215) adalah: Pada saat kunci kontak di ON-kan, arus 

akan mengalir dari baterai menuju sakelar. Bila sakelar ON maka arus akan 

mengalir ke kumparan penguat arus dalam CDI yang meningkatkan 

tegangan dari baterai (12 Volt DC menjadi 220 Volt AC). Selanjutnya, arus 

disearahkan melalui dioda dan kemudian dialirkan ke kondensor untuk 

disimpan sementara. Akibat putaran mesin, koil pulsa menghasilkan arus 

yang kemudian mengaktifkan SCR, sehingga memicu kondensor/kapasitor 

untuk mengalirkan arus ke kumparan primer koil pengapian. Pada saat 

terjadi pemutusan arus yang mengalir pada kumparan primer koil 

pengapian, maka timbul tegangan induksi pada kedua kumparan yaitu 

kumparan primer dan kumparan sekunder dan menghasilkan loncatan bunga 

api pada busi untuk melakukan pembakaran campuran bahan bakar dan 

udara. 

 

6. CDI Limiter dan CDI Unlimiter 

Sistem pengapian CDI (Capasitor Discharge Ignition) selain AC 

dan DC juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:  

a. CDI limiter (dibatasi) 

Contoh : CDI bawaan pabrik pada saat ini 

b. CDI unlimiter (tidak dibatasi) 

Contoh : CDI BRT Powermax Hyperband 

1)  CDI Limiter 

CDI limiter ini merupakan CDI yang diberikan dari bawaan 

pabrik yang memproduksi sepeda motor tersebut, salah satunya seperti 

yang digunakan oleh sepeda motor Honda Mega Pro 160 cc . CDI 

limiter adalah CDI yang dibatasi pengapianya pada rpm tertentu, 

biasanya CDI limiter dibatasi pada putaran kurang lebih 9000 rpm.  

Apabila saat sepeda motor melaju kencang dan putaran mesin telah 

mencapai batasan pada CDI limiter maka secara otomatis tenaga 
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mesin akan diturunkan oleh CDI sehingga tenaga pun akan menurun 

(drop) dan konsumsi bahan bakar akan terbuang sia-sia. Hal ini 

dikarenakan di dalam rangkaian elektronik dioda terdapat dioda zener 

yang fungsinya untuk membatasi putaran mesin sepeda motor 

tersebut.  

2) CDI Unlimiter 

CDI unlimiter merupakan CDI yang biasanya dipakai oleh  

motor balap karena pada CDI unlimiter terdapat dioda zener yang 

tegangan tembusnya (breakdown voltage) lebih besar dari pada yang 

digunakan pada CDI limiter. CDI unlimiter adalah CDI yang 

sebenarnya kerjanya tetap terdapat batasan pada putarannya, namun 

batasan tersebut lebih tinggi kurang lebih pada putaran 20.000 rpm dari 

pada karena di dalam CDI limiter kurang lebih 9000 rpm tergantung 

spesifikasi motor. CDI unlimiter ini dibuat dengan maksud untuk 

memperoleh tenaga maksimal dari sebuah mesin, tanpa adanya 

hambatan dari limiter. 

 

7. Daya dan Torsi 

a.  Daya  

Daya merupakan salah satu parameter dalam menentukan 

performa motor. Pengertian dari daya motor adalah besarnya kerja 

motor tadi selama waktu tertentu. (Arends dan Berenschot, 1980 : 18). 

Satuan yang digunakan yaitu hp (horse power) 
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Daya yang didapat oleh motor dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Daya indikator merupakan daya motor secara teoritis, yang 

belum dipengaruhi oleh gesekan mekanik yang terjadi di 

dalam mesin. 

2) Daya efektif ialah yang berguna sebagai penggerak atau 

daya poros. 

Untuk menghitung besarnya daya motor 4 langkah dapat digunakan 

rumus : 

                              )(
60000

..2
kW

Tn
P


  

Dimana : 

P = Daya poros (kW) 

n = putaran mesin (rpm) 

T = torsi (Nm) 

 

b. Torsi 

 Gaya tekan putar pada bagian yang berputar disebut torsi, sepeda 

motor digerakkan oleh torsi dari crankshaft. (Jama  & Wagino, 2008 : 

23). Satuan yang digunakan yaitu Nm (Newton meter). 

Torsi = Gaya x jarak.        
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8. Konsumsi bahan bakar  

Konsumsi bahan bakar yaitu banyaknya pemakaian bahan bakar 

(cc) yang dikosumsi dalam pembakaran tiap satuan waktu (menit). Satuan 

yang digunakan yaitu cc/menit. Bahan bakar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah premium.  Pengujian konsumsi bahan bakar diukur 

berdasarkan banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi dalam waktu 1 

menit.  

 

B. KERANGKA BERFIKIR 

 Sistem pengapian pada motor bensin berfungsi untuk mengatur proses 

pembakaran campuran bensin dan udara yang terjadi di dalam ruang bakar. 

Pembakaran campuran bensin dan udara yang dikompresikan terjadi di dalam 

ruang bakar setelah busi memercikkan bunga api. Campuran bensin dan udara 

harus tepat dan bercampur secara homogen. Campuran bahan bakar yang 

kurang baik akan menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan juga 

dapat menyebabkan terjadinya detonasi. Faktor lain untuk memperoleh 

pengapian yang sempurna ialah tekanan kompresi yang sesuai, pengapian 

yang tepat dan tegangan listrik yang baik. 

 Waktu pengapian dan besarnya percikkan bunga api pada busi untuk 

membakar campuran bahan bakar di dalam ruang bakar harus sesuai dengan 

spesifikasi mesin. Waktu pengapian dan besarnya percikan bunga api yang 

dihasilkan oleh busi kurang tepat dapat menyebabkan campuran bahan bakar 

tidak dapat terbakar dengan sempurna sehingga dapat menurunkan performa 
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mesin dan juga bahan bakar menjadi lebih boros dan biasanya gas buang 

berwana kehitaman dan berbau bensin. 

 Upaya untuk memperoleh performa mesin yang maksimal, dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satu di antaranya yaitu dengan 

mengubah sistem pengapiannya. Mengubah sistem pengapian yang dimaksud 

adalah dengan cara mengganti sistem pengapian CDI limiter dengan sistem 

pengapian CDI unlimiter. 

 CDI limiter memiliki karakteristik yang berbeda dengan CDI 

unlimiter. Pada CDI terdapat satu komponen elektronik yang disebut dioda 

zener. Dioda zener pada CDI berfungsi untuk membatasi putaran mesin pada 

motor. Komponen inilah yang membedakan CDI limiter dengan unlimiter. 

Pada CDI limiter terpasang dioda zener tegangan tembusnya (breakdown 

voltage) lebih kecil dibandingkan yang terdapat pada CDI unlimiter. 

  Penggunaan sistem  pengapian CDI limiter dan unlimiter dapat 

mempengaruhi performa sepeda motor yaitu meliputi daya, torsi dan 

konsumsi bahan bakar.  Dengan demikian peneliti menduga akan terdapat 

perbedaan daya, torsi dan konsumsi bahan bakar pada motor yang 

menggunakan CDI limiter dan CDI unlimiter. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi-

experimen), dengan desain “one shot case study”. Dalam penelitian ini, 

perlakuan berupa perbedaan jenis CDI yang digunakan pada sepeda motor. 

Kemudian akan dilihat hasilnya berupa perubahan yang terjadi pada daya, 

torsi dan konsumsi bahan bakar pada masing masing variasi putaran 4000 

rpm, 6000 rpm dan 8000 rpm. 

 

(X – O)  

Keterangan: 

X = treatment (perlakuan) 

O= observasi (pengamatan) 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian menggunakan 

teknik analisis deskriptif yaitu mengamati dan mencatat secara langsung hasil 

eksperimen kemudian menyajikannya dalam bentuk tabel dan polygon sesuai 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Data yang dihasilkan yaitu daya (hp), 

torsi (Nm) dan konsumsi bahan bakar (cc/menit). 
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Penggambaran dari fenomena yang terjadi selama penelitian 

ditunjukan dalam tabel dan polygon yang menggambarkan perbedaan antara 

CDI limiter dengan CDI unlimiter terhadap daya, torsi dan konsumsi bahan 

bakar pada sepeda motor Honda Mega Pro 160 cc. 

 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel ialah suatu yang berbeda atau bervariasi, penekanan kata 

sesuatu diperjelas dalam definisi kedua yaitu simbol atau konsep yang 

diasumsikan sebagai perangkat nilai-nilai. (Sarwono, 2006: 53). Variabel 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Daya (besarnya kerja motor selama kurun waktu tertentu dalam satuan 

hp). 

b. Torsi (kekuatan berputar dalam satuan Nm).  

c. Konsumsi bahan bakar (banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi dalam 

satuan cc/menit). 

 

Variabel kontrol yaitu semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

kerja yang dilakukan oleh mesin yang dikendalikan sama meliputi suhu kerja 

mesin kurang lebih 80 ºC dan suhu ruangan kurang lebih 30 ºC. 
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Mulai 

Variasi putaran rpm  
4000, 6000, 8000 

 
Daya, torsi dan konsumsi bahan bakar 

 

Pencatatan dan mendeskripsikan data 

 

Persiapan penelitian 

CDI Limiter 

selesai 

CDIUnlimiter 

1. Langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Langkah penelitian 

 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Pelaksanaan eksperimen dan pengambilan data dalam peneltian ini 

dilakukan pada:  

Hari    : Minggu. 

Tanggal : 17 februari 2013. 

 Tempat  : Bengkel HYPERSPEED Jl. Majapahit No. 224 

     Pedurungan, Semarang.  
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D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

a. Dynamometer. 

Alat yang digunakan untuk mengukur daya, torsi (torque) dan 

putaran poros (rotation per minute) yang dihasilkan oleh suatu engine. 

b. Buret tetes 

Alat yang digunakan untuk mengukur konsumsi bahan bakar. 

c. Stop watch 

Alat digunakan untuk menghitung waktu konsumsi bahan bakar. 

d. Tachometer 

Alat yang digunakan untuk mengukur putaran mesin. 

e. Termometer 

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu kerja mesin. 

f. Kipas Angin (blower) 

Alat yang digunakan untuk mendinginkan mesin saat melakukan 

pengambilan data 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Bahan bakar berupa bensin premium. 

a. Sepeda motor Honda Megapro 160 cc satu silinder. 

b. CDI limiter standar. 

c. CDI unlimiter BRT Powermax Hyperband. 
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3. Spesifikasi CDI Unlimiter BRT POWERMAX HYPERBAND 

CDI BRT Powermax Hyperband memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

Warna   : Hitam karbon 

Mikroprosessor  : NXP Founded by Philips Semiconductor 

CDI Type    : DIGITAL DC System 

Operating Voltage   : 8 s/d 18 V 

Current Consumption  : 0.05 s/d 0.75 A 

Output Max    : 300 Volt 

Operation Temp   : -15 °C to 80°C 

Operation Freq   : 400 to 20.000 rpm 

4. Fitur CDI BRT Powermax Hyperband 

Fitur pada CDI BRT Powermax Hyperband ialah: 

1. Unlimiter 

2. Automatic Low Voltage Protection (ALVP) 

3. Multi Step Ignition Curve 

4. Plug and Play 

5. Sepeda motor yang digunakan adalah Honda Mega Pro, spesifikasinya 

adalah sebagai berikut : 

Tipe mesin : 4 langkah, 1 silinder, SOHC, pendingin udara 

Volume langkah : 156,7 cc 

Diameter x langkah : 63,5 x 49,5 mm 

Rasio kompresi : 9.0 : 1 

Daya Maksimum : 13,3PS/8500 rpm 
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Torsi Maksimum : 1,3kgf.m/6000 rpm 

Transmisi : 5 kecepatan 

Sistem pengapian : DC-CDI,Baterai 

Baterai : 12V-5 Ah  

 

E. Pelaksanaan Penelitian 

Ada dua tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu langkah 

persiapan dan langkah pengujian. 

1. Persiapan dan pemeriksaan bagian mesin : 

a. Melakukan pengecekan kondisi mesin uji yang meliputi kondisi minyak 

pelumas mesin, busi, kabel CDI, kabel koil, dan kabel-kabel sistem 

kelistrikan yang lainnya. 

b. Melakukan servis dan tune up pada mesin uji yang meliputi penyetelan 

karburator, sudut pengapian dan celah katup (intake valve dan outlet 

valve). 

c. Persiapan dan pemeriksaan alat uji : 

a) Memeriksa pemasangan alat uji dan perangkat alat uji. 

b) Menyiapkan dan memeriksa alat ukur dan alat-alat tambahan 

lainnya. 

c) Memeriksa selang dan sambungan-sambungan untuk memastikan 

tidak terjadi kebocoran atau hal lain yang dapat menghambat 

proses pengujian. 
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d) Memastikan semua instrumen bisa bekerja dengan baik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari terjadinya 

kecelakaan kerja. 

2. Langkah-langkah pengujian kinerja mesin sebagai berikut : 

a. Menaikkan dan memasang sepeda motor pada alat uji dynamometer. 

b. Memasang selang buret tetes pada lubang masuk bahan bakar pada 

karburator. Kemudian mengisi buret tetes dengan premium 88. 

c. Memanaskan motor hingga mendekati suhu kerja mesin selama (2-3 

menit) yaitu ± 80º C. 

d. Setelah proses pemanasan di atas selesai, memindahkan transmisi ke 

gigi 4. Dikarenakan pada posisi gigi 4 power band lebih luas atau besar 

dan tenaga puncak lebih cepat terasa.  

e. Mengatur putaran mesin dengan membuka katub gas hingga pada 

tachometer digital menunjukkan angka 4000 rpm. Setelah mencapai 

4000 rpm kemudian melakukan pengambilan data pengukuran daya, 

torsi dan konsumsi bahan bakar. 

f. Mencatat data besar konsumsi bahan bakar bersamaan dengan 

pengujian daya dan torsi, konsumsi bahan bakar diukur banyak bahan 

bakar bahan bakar yang digunakan oleh sepeda motor dalam waktu 1 

menit dengan menggunakan alat buret ukur dan stopwatch. 

g. Setelah mencatat data yang diperoleh, kemudian melakukan 

pengamatan juga pada putaran mesin 6000 rpm dan 8000 rpm. Setelah 

selesai mencatat data, kurangi putaran mesin sedikit demi sedikit hingga 
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mencapai putaran stasioner, dan kemudian matikan mesin selama ± 15 

menit untuk pendinginan mesin. 

h. Pengujian kembali dilakukan dengan mengulang langkah-langkah 

pengujian awal dengan menggunakan  CDI Unlimiter. 

 

PENGAMBILAN DATA PENELITIAN PADA SEPEDA MOTOR YANG 

MENGGUNAKAN CDI LIMITER DAN UNLIMITER 

 

Tabel 1. Pengambilan data penelitian 

 

CDI LIMITER 

 

CDI UNLIMITER 

 Putaran 
(rpm) Daya Torsi Konsumsi Daya Torsi Konsumsi 

 
(hp) (N.m) BB(cc/mnt) (hp) (N.m) BB(cc/mnt) 

4000 

      6000 

      8000 

      
 

     
 

        

Keterangan :  Agar didapatkan data yang valid untuk setiap langkah 

pengambilan data daya, torsi dan konsumsi bahan bakar pada 

setiap CDI dilakukan sebanyak 3 kali kemudian di ambil nilai 

rata-ratanya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil eksperimen yang dilakukan di 

bengkel HYPER SPEED Jl. Majapahit No. 224 Pedurungan Semarang, dengan 

mempergunakan mesin uji Honda Mega Pro 160 cc. Parameter yang diteliti adalah 

daya, torsi dan laju konsumsi bahan bakar dengan perlakuan merubah CDI limiter 

(standar bawaan pabrik) dengan CDI unlimiter (Powermax Hyperband merk BRT). 

Pengambilan data dilakukan dalam tiga variasi putaran mesin yaitu putaran rendah 

(4000 rpm), sedang (6000 rpm) dan tinggi (8000 rpm), sehingga akan diketahui 

seberapa besar perbedaan hasil daya, torsi yang lebih signifikan dari tiap-tiap CDI, 

serta berapa banyak bahan bakar yang digunakan untuk tiap-tiap CDI. Hasil pengujian 

daya, torsi dan konsumsi bahan bakar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

      Tabel 2. Daya motor yang mempergunakan CDI limiter. 

rpm 

 

daya (hp) 

  
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 5,3 5,2 5,8 5,4 

6000 9,5 9,2 9,1 9,3 

8000 12,4 12,3 11,7 12,1 
 

      Tabel 3. Daya motor yang mempergunakan CDI unlimiter. 

rpm 

 

daya (hp) 

  
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 5,2 6,6 6,3 6,0 

6000 11,2 11,6 11,3 11,4 

8000 13,3 13,9 13,5 13,6 
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      Tabel 4. Torsi motor yang mempergunakan CDI limiter. 

rpm 

 

torsi (Nm) 

  
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 9,35 9,26 10,22 9,67 

6000 11,25 11,60 10,76 11,20 

8000 10,99 10,90 10,32 10,74 
 

      Tabel 5. Torsi motor yang mempergunakan CDI unlimiter. 

rpm 

 

torsi (Nm) 

  
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 9,31 11,72 11,19 10,74 

6000 13,36 13,73 13,36 13,48 

8000 11,78 12,32 11,94 12,01 
 

      Tabel 6. Konsumsi bahan bakar motor yang menggunakan CDI limiter. 

rpm 

 

konsumsi Bb(cc/mnt) 

 
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 14,6 16,2 15,7 15,5 

6000 22,7 22,8 23,3 22,9 

8000 27 26,8 28,2 27,3 

 

         

      Tabel 7. Konsumsi bahan bakar motor yang menggunakan CDI unlimiter.  

rpm 

 

konsumsi Bb(cc/mnt) 

 
 

pengujian 1 pengujian 2 pengujian 3 rata-rata 

4000 13,2 12,7 12,4 12,8 

6000 20,7 21,2 21,3 21,1 

8000 25,4 26,4 25,5 25,8 
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B. Pembahasan 

1. Analisis perbandingan daya rata-rata yang dihasilkan pada motor yang 

mempergunakan CDI standar (limiter) dan CDI BRT Powermax 

Hyperband (unlimiter) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan 

grafik di bawah ini. 

Tabel 8. Perbandingan daya rata-rata motor yang mempergunakan CDI 

limiter dan CDI unlimiter. 

 

 

  

 

  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 12 di bawah ini : 

 

Gambar 12. Grafik daya rata-rata motor terhadap putaran mesin 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan daya rata-rata yang 

diperoleh pada motor yang mempergunakan CDI limiter dengan motor 

yang mempergunakan CDI unlimiter. Gambar grafik di atas menunjukkan 

bawah hasil penelitian menunjukkan daya yang dihasilkan pada CDI 

unlimiter memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan CDI limiter. Perbedaan daya yang dihasilkan oleh kedua jenis CDI 

ini dikarenakan perbedaan besar pengapian yang dihasilkan CDI tersebut.  

 Perbedaan besarnya pengapian dikarenakan ada perbedaan 

komponen yang terdapat di dalam CDI, sehingga membuat tegangan yang 

dihasilkan oleh CDI menjadi berbeda, karena tegangan yang dihasilkan 

berbeda sehingga percikan bunga api yang dihasilkan CDI pun menjadi 

berbeda, sehingga daya yang dihasilkan pun menjadi berbeda. Daya yang 

dihasilkan pada motor sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga api yang 

dihasilkan oleh busi, karena semakin besar pengapian yang dihasilkan 

maka pembakaran yang dihasilkan pada silinder menjadi lebih baik.  

Percikan bunga api yang tinggi juga akan terhindar dari detonasi 

(knocking) sehingga daya yang dihasilkan juga akan maksimal. CDI 

unlimiter memiliki pengapian yang lebih besar dari pada CDI limiter, oleh 

sebab itu daya yang dihasilkan oleh CDI unlimiter lebih tinggi dari pada 

daya yang dihasilkan oleh CDI limiter. Pengapian yang rendah 

memungkinkan untuk terjadinya detonasi (knocking) karena bahan bakar 

terbakar sebelum waktunya sehingga akan mengalami penurunan daya.  
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Dari penelitian yang telah dilakukan pada sepeda motor Honda 

Megapro 160 cc dapat disimpulkan  torsi yang dihasilkan oleh CDI 

unlimiter lebih tinggi dari pada CDI limiter. 

2. Analisis perbandingan torsi (Nm) yang dihasilkan pada motor yang 

mempergunakan CDI standar (limiter) dan CDI BRT Powermax 

Hyperband (unlimiter) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan 

grafik di bawah ini. 

Tabel 9. Perbandingan torsi rata-rata motor yang mempergunakan CDI 

limiter dan CDI unlimiter 

 

 

  

 

  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 13 di bawah ini : 

 

Gambar 13. Grafik torsi rata-rata motor terhadap putaran mesin 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan torsi yang diperoleh 

pada motor yang mempergunakan CDI limiter dengan motor yang 

mempergunakan CDI unlimiter. Gambar grafik di atas menujukkan bahwa 

hasil penelitian, menujukkan torsi yang dihasilkan pada CDI unlimiter 

memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan CDI 

limiter. Perbedaan torsi yang diperoleh dari kedua buah CDI dikarenakan 

perbedaan besar pengapian yang dihasilkan dari kedua buah CDI tersebut.  

Perbedaan besarnya pengapian dikarenakan ada perbedaan 

komponen yang terdapat di dalam CDI, sehingga membuat tegangan yang 

dihasilkan oleh CDI menjadi berbeda, karena tegangan yang dihasilkan 

berbeda sehingga percikan yang dikeluarkan CDI pun menjadi berbeda. 

Besarnya pengapian yang dihasilkan oleh CDI sangat mempengaruhi besar 

kecilnya torsi yang dihasilkan pada sepeda motor yang menggunakan CDI 

limiter dengan CDI unlimiter, karena hal ini berhubungan dengan gaya 

tekan pembakaran yang dihasilkan pada silinder piston.  

Gaya tekan pembakaran akan maksimal manakala percikan bunga 

api yang dihasilkan oleh busi lebih besar, sehingga campuran bahan bakar 

yang telah disemprotkan ke dalam ruang bakar akan terbakar sempurna 

dan gaya tekan pembakaran akan maksimal. Pada CDI unlimiter 

pengapian yang dihasilkan lebih besar dari pada pengapian yang 

dihasilkan oleh CDI limiter, sehingga motor yang mempergunakan CDI 
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unlimiter torsi yang dihasilkan lebih besar dari pada motor yang 

mempergunakan CDI limiter.  

Dari penelitian yang telah dilakukan pada sepeda motor Honda 

Megapro 160 cc dapat disimpulkan  torsi yang dihasilkan oleh CDI 

unlimiter lebih tinggi dari pada CDI limiter. 

3. Analisis perbandingan laju bahan bakar yang dihasilkan pada motor yang 

mempergunakan CDI standar (limiter) dan CDI Powermax Hyperband 

(unlimiter) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini. 

Tabel 10. Perbandingan laju konsumsi bahan bakar rata-rata motor yang 

mempergunakan CDI limiter dan CDI unlimiter 

 

 

  

 

  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 13 dibawah ini : 

 

Gambar 13. Grafik laju konsumsi Bb motor terhadap putaran mesin. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsumsi bahan bakar 

yang diperoleh pada motor yang mempergunakan CDI limiter dengan CDI 

unlimiter. Gambar grafik di atas menujukkan bahwa hasil penelitian, 

menujukkan konsumsi bahan bakar yang dihasilkan pada CDI unlimiter 

memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah jika dibandingkan dengan CDI 

limiter.  

Perbedaan laju konsumsi bahan bakar yang diperoleh dari kedua 

buah CDI dikarenakan pengapian yang dihasilkan oleh CDI unlimiter 

lebih besar dari pada CDI limiter. Besarnya pengapian dikarenakan ada 

perbedaan komponen yang terdapat di dalam CDI sehingga membuat 

tegangan yang dihasilkan oleh CDI menjadi berbeda, karena tegangan 

yang dihasilkan berbeda sehingga percikan yang dikeluarkan CDI pun 

menjadi berbeda.  

Besarnya pengapian yang dihasilkan oleh CDI sangat 

mempengaruhi konsumsi bahan bakar, karena dengan pengapian yang 

lebih baik (besar) campuran bahan bakar yang terdapat di ruang bakar 

akan terbakar dengan sempurna, sehingga tenaga yang dihasilkan akan 

lebih besar, karena lebih besar maka konsumsi bahan bakar akan lebih irit. 

Apabila pengapian yang kecil (buruk) maka campuran bahan bakar yang 

terdapat diruang bakar akan terbakar tidak sempurna, sehingga tenaga 

yang dihasilkan tidak maksimal, dan tenaga yang dihasilkanpun tidak 

maksimal sehingga konsumsi bahan bakar akan lebih banyak (boros). 
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Dengan pengapian yang kurang maksimal dapat menyebabkan 

kemungkinan terjadinya detonasi (knocking) karena campuran bahan bakar 

tidak dapat terbakar secara sempurna.  

Dari penelitian yang telah dilakukan pada sepeda motor Honda 

Megapro 160cc dapat disimpulkan  laju konsumsi bahan bakar yang 

dihasilkan oleh motor yang mempergunakan CDI unlimiter lebih rendah 

(irit) dari pada motor yang mempergunakan CDI limiter. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat 

perbedaan daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar pada motor Honda Megapro 160 

cc dengan variasi CDI standar (limiter) dengan CDI BRT Powermax Hyperband 

(unlimiter) pada masing-masing putaran dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengaruh pengantian CDI terhadap daya yang dihasilkan terjadi kenaikan. 

Pada putaran 4000 rpm motor yang mempergunakan CDI limiter daya 

yang dihasilkan sebesar 5,4 hp sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 6,0 

hp sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,6 hp. Pada putaran 6000 rpm motor 

yang mempergunakan CDI limiter daya yang dihasilkan sebesar 9,3 hp 

sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 11,4 hp sehingga terjadi kenaikan 

sebesar 2,1 hp. Dan pada putaran 8000 rpm pada motor yang 

mempergunakan CDI limiter daya yang dihasilkan sebesar 12,1 hp 

sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 13,6 hp sehingga terjadi kenaikan 

sebesar 1,5 hp. 

2. Pengaruh pengantian CDI terhadap torsi yang dihasilkan terjadi kenaikan. 

Pada putaran 4000 rpm motor yang mempergunakan CDI limiter torsi 

yang dihasilkan sebesar 9,67 Nm, sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 

10,74 Nm sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,07 Nm. Pada putaran 6000 

rpm motor yang mempergunakan CDI limiter torsi yang dihasilkan sebesar 
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11,20 Nm, sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 13,48 Nm sehingga 

terjadi kenaikan sebesar 2,28 Nm. Dan pada putaran 8000 rpm pada motor 

yang mempergunakan CDI limiter daya yang dihasilkan sebesar 10.74 

Nm, sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 12,01 Nm, sehingga terjadi 

kenaikan sebesar 1,7Nm. 

3. Pengaruh pengantian CDI terhadap konsumsi bahan bakar yang dihasilkan 

terjadi penurunan. Pada putaran 4000 rpm motor yang mempergunakan 

CDI limiter konsumsi bahan bakar yang dihasilkan sebesar 15,5 cc/mnt 

sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 12,8 cc/mnt sehingga terjadi 

penurunan sebesar 2,7 cc/mnt. Pada putaran 6000 rpm motor yang 

mempergunakan CDI limiter konsumsi bahan bakar yang dihasilkan 

sebesar 22,9 cc/mnt, sedangkan pada CDI unlimiter sebesar 21,1 cc/mnt, 

sehingga terjadi penurunan sebesar 1,8 cc/mnt. Dan pada putaran 8000 

rpm pada motor yang mempergunakan CDI limiter konsumsi bahan bakar 

yang digunakan sebesar 27,3 cc/mnt sedangkan pada CDI unlimiter 

sebesar 25,8 cc/mnt sehingga terjadi penurunan sebesar 1,5 cc/mnt. 

4. Semakin baik percikan bunga api yang dihasilkan busi maka daya dan 

torsi yang dihasilkan motor akan meningkat. Untuk konsumsi bahan bakar 

justru terjadi sebaliknya, yaitu semakin baik pengapian yang dihasilkan 

oleh busi maka bahan bakar yang diperlukan akan lebih sedikit. 
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B. SARAN 

1. Pengguna sepeda motor Megapro 160 cc 1 silinder hendaknya 

menggunakan CDI unlimiter merk BRT Powermax Hyperband bila 

menginginkan performa mesin yang lebih maksimal. 

2. Pengguna sepeda motor Megapro 160 cc 1 silinder hendaknya 

menggunakan CDI unlimiter merk BRT Powermax Hyperband bila 

menginginkan konsumsi bahan bakar mesin yang lebih irit. 
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Lampiran 1. Data hasil penelitian 

 
Gambar 14. Grafik hasil daya dan torsi CDI limiter penelitian pertama 
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Gambar 15. Grafik hasil daya dan torsi CDI limiter penelitian kedua 
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Gambar 16. Grafik hasil daya dan torsi CDI limiter penelitian ketiga 
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Gambar 17. Grafik hasil daya dan torsi CDI unlimiter penelitian pertama 
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Gambar 18. Grafik hasil daya dan torsi CDI unlimiter penelitian kedua 
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Gambar 19. Grafik hasil daya dan torsi CDI unlimiter penelitian ketiga 
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Lampiran 2. Dokumentasi 

 

Foto 1. Unit dynamometer 

 

 

Foto 2. Unit dynamometer 
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Foto 3. Pemasangan sepeda motor pada dynamometer 

 

 

Foto 4. Pemasangan sepeda motor pada dynamometer 
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Foto 5. Pemasangan perangkat dynamometer pada sepeda motor 

 

 

 

Foto 6. Pemasangan slang buret pada sepeda motor 
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Foto 7. CDI unlimiter dan CDI limiter 

 

 

 

Foto 8. Pengujian daya dan torsi pada dynamometer 
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Foto 9. Pengukuran laju konsumsi bahan bakar 

 

 

Foto 10. Tampilan layar dynamometer 
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Foto 11. Tampilan layar dynamometer 

 

 

 

Foto 12. Bengkel HYPER SPEED tempat penelitian 
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Lampiran 3. Surat ijin penelitian 
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Lampiran 4. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian 

 



61 
 

 
 

Lampiran 5. SK. Pembimbing skripsi 

 

 


