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ABSTRAK 

Iman, Ali Sofyan Nur. 2015. “Analisis Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan 

HKS Power Kompressor Terhadap Performa Motor Bakar 4 Langkah 4 Silinder”. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Winarno Dwi Raharjo, M.Pd. 

Kata kunci : F1-Z Turbo Ventilator, HKS Power Kompressor, Daya, Torsi, 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik. 

 

Krisis energi dewasa ini mengakibatkan pola pikir manusia untuk mencari 

suatu alat penghemat bahan bakar sekaligus dapat meningkatkan performa 

kendaraan. Salah satu alat yang dirancang dan diklaim dapat menghemat bahan 

bakar sekaligus dapat meningkatkan performa kendaraan yaitu F1-Z Turbo 

Ventilator dan HKS Power Kompressor. Untuk itu dilakukan penelitian dengan 

menambahkan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor yang 

merupakan salah satu alat dimana dapat memberikan efek peningkatan aliran 

udara masuk ke dalam silinder, sehingga dapat menyempurnakan pembakaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaaan F1-Z Turbo 

Ventilator dan pengaruh penggunaan HKS Power Kompressor terhadap daya dan 

torsi, serta pengaruhnya terhadap konsumsi bahan bakar spesifik pada mesin 

bensin 4 langkah 1597 cc. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

variabel bebas yaitu penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power 

Kompressor dan Variabel Terikat yaitu daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar 

spesifik yang dihasilkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan F1-Z Turbo Ventilator 

dan penggunaan HKS Power Kompressor pada berbagai putaran mesin dari 2000–

6000 rpm daya dan torsi yang dihasilkan tidak melebihi atau cenderung di bawah 

daya dan torsi yang dihasilkan mobil dengan sistem pemasukan udara standar. 

Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor justru  

menghalangi laju udara masuk ke dalam silinder. Memberi dampak massa udara 

yang terhisap masuk ke dalam silinder semakin berkurang, akibatnya pembakaran 

menjadi kurang sempurna. Begitu juga dengan konsumsi bahan bakar spesifik 

yang dihasilkan tidak menunjukkan penurunan yang berarti, karena sistem 

penyemprotan bahan bakar oleh injektor sudah diatur ECU dari masing-masing 

putaran mesin dan beban kendaraan. 

Simpulan dari penelitian ini adalah Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator tidak 

memberikan pengaruh meningkatnya daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar 

spesifik pada kendaraan. Begitu juga penggunaan HKS Power Kompressor juga 

tidak memberikan pengaruh meningkatnya daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar 

spesifik pada kendaraan. Untuk meningkatkan performa mesin yang lebih baik, 

sebaiknya digunakan alat induksi udara yang lebih kuat bisa berupa turbo charger 

atau turbo elektrik serta perlu dilakukan penelitian terhadap emisi gas buang yang 

dihasilkan.  
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ABSTRACT 

Iman, Ali Sofyan Nur. 2015. “Analysis Of Use F1-z Turbo Ventilator And HKS 

Power Kompressor For Motor Gasoline 4 Stroke 4 Cylinder Performance”. 

Thesis of Majoring Engineering Machine. Technik Faculty of Semarang State 

University. Lecturer: Drs. Winarno Dwi Raharjo, M.Pd. 

Keywords: F1-Z Turbo Ventilator, HKS Power Kompressor, Power, Torque, 

Specific fuel comsumption. 

 

Today's energy crisis resulted in the human mindset to look for a fuel-

saving device as well as to improve vehicle performance. One of the tools was 

designed and is claimed to save fuel while increasing vehicle performance, 

namely F1-Z Turbo Ventilator and HKS Power Kompressor. For the research 

done by adding F1-Z Turbo Ventilator and HKS Power Compressor which is one 

tool which can give the effect of an increase in air flow into the cylinder, so as to 

enhance combustion. This study aims to determine the effect of the use of F1-Z 

Turbo Ventilator and influence the use of HKS Power Compressor to power and 

torque, as well as its influence on specific fuel consumption in gasoline engines 

1597 cc 4 stroke. This study used an experimental method with independent 

variables that use F1-Z Turbo Ventilator and HKS Power Compressor and 

Variable Bound is power, torque and specific fuel consumption generated. 

 The results showed that the use of F1-Z Turbo Ventilator and HKS Power 

Kompressor at various engine rotation of 2000-6000 rpm power and torque 

produced does not exceed or are likely under the power and torque produced 

automobile with standard air intake system. F1-Z Turbo Ventilator and HKS 

Power Kompressor actually even blocking the air flow into the cylinder. Affecting 

the air mass that is sucked into the cylinder on the wane, as a result of combustion 

becomes less than perfect. As well as the specific fuel consumption produced no 

significant reduction, because the system of spraying fuel by the injector is set 

ECU from each round of the engine and vehicle load. 

The conclusions of this study is use of F1-Z Turbo Ventilator does not give 

effect to the increased power, torque and specific fuel consumption in vehicles. 

Likewise the use of HKS Power Compressor also did not affect the increased 

power, torque and specific fuel consumption of the vehicle wok. To improve 

engine performance better, you should use tool more powerful air induction may 

be a turbo charger or turbo electric and necessary to study the emission of 

exhaust gases produced.  
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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kristanto, dkk (2001:12)  semua motor bakar membutuhkan udara 

dalam pembakaran bahan bakar. Pada putaran tinggi konsumsi udara dalam ruang 

bakar pada umumnya sering terlambat atau kurang padat, disebabkan terlalu 

sedikit waktu yang diberikan untuk memasukkan udara dari luar ke dalam ruang 

bakar. Sedangkan menurut Surono, dkk (2012:1) Motor bakar adalah suatu alat 

yang dapat menghasilkan tenaga melalui suatu proses tertentu dimana proses 

tersebut menghasilkan panas dan energi panas ini diubah menjadi energi gerak 

atau mekanis yang diperlukan sebagai penggerak utama pada suatu kendaraan. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka banyak macam 

komponen yang beredar di pasaran yang ditujukan untuk meningkatkan performa 

mesin. Salah satu diantaranya adalah komponen untuk meningkatkan kinerja 

sistem pembakaran. Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan penggunaan HKS 

Power Kompressor  ini diharapkan dapat membantu proses pemasukan udara ke 

dalam ruang bakar menjadi lebih cepat dan tidak terlambat.  

Prinsip kerja F1-Z Turbo Ventilator sebenarnya sama seperti Turbo 

Charger, hanya saja penggerak propeller turbinnya berbeda. Turbo Charger 

memanfaatkan gas buang untuk memutar turbin, sedangkan F1-Z Turbo 

Ventilator memanfaatkan udara masuk untuk memutar turbin. Keunggulan 

memakai F1-Z Turbo Ventilator yaitu: tarikan gas lebih ringan, menambah 

pasokan udara (O2) kompresi ke ruang bakar tanpa mengubah setingan dari ECU. 
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Prinsip kerja HKS Power Kompressor ialah untuk menghisap udara/gas 

bertekanan lebih rendah dari atmosfer dan biasanya disebut pompa vakum. 

Dengan adanya kevakuman pada ruang bakar maka udara dari luar dapat terhisap 

masuk ke dalam HKS Power Kompressor kemudian dialirkan masuk ke dalam 

ruang bakar. Sedangkan keunggulan memakai HKS Power Kompressor yaitu: 

meningkatkan massa aliran udara yang masuk ke dalam ruang mesin, dengan 

menyedot udara dari luar dan mengalirkannya ke dalam ruang mesin, efeknya 

dapat dilihat dari meningkatnya massa udara di ruang mesin. Dengan massa udara 

semakin besar otomatis tenaga mobil akan naik dan lebih responsif. 

Penambahan alat F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor ini 

diklaim dapat memberikan dampak positif yaitu memberikan peningkatan unjuk 

kerja dan memperbaiki proses pembakaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh 

penggunaan HKS Power Kompressor terhadap daya, torsi, dan konsumsi bahan 

bakar spesifik pada mesin 4 langkah 4 silinder 1597 cc.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaaan F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh 

penggunaan HKS Power Kompressor terhadap torsi dan daya pada mesin 

bensin 4 langkah 1597 cc? 
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh 

penggunaan HKS Power Kompressor terhadap konsumsi bahan bakar spesifik 

pada mesin bensin 4 langkah 1597 cc? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaaan F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh 

penggunaan HKS Power Kompressor terhadap torsi dan daya pada mesin 

bensin 4 langkah 1597 cc. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh 

penggunaan HKS Power Kompressor terhadap konsumsi bahan bakar spesifik 

pada mesin bensin 4 langkah 1597 cc.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dapat dipakai untuk mengetahui akibat penggunaan F1-Z Turbo 

Ventilator dan penggunaan HKS Power Kompressor terhadap performa (torsi, 

daya) dan konsumsi bahan bakar spesifik motor bensin 1597 cc. 

2. Memberikan bahan pemikiran yang dapat dipakai sebagai bahan referensi 

dalam pengembangan di bidang teknologi. 

3. Memberikan wawasan secara luas kepada peneliti dan pemerhati maupun 

kalangan industri otomotif tentang alternatif alat penghemat bahan bakar. 

4. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 



4 
 

 
 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Pertamax 

Bahan bakar minyak pertamina yang memiliki nilai oktan 92, bebas timbal, 

menggunakan ethanol sebagai peningkat bilangan oktannya, menghasilkan Nox 

dan Cox dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan BBM lain. 

2. F1-Z Turbo Ventilator 

Alat untuk menghemat bahan bakar dan meningkatkan performa tarikan mesin 

dengan cara menambah pasokan udara dan memadatkannya ke dalam ruang 

pembakaran tanpa mengubah setingan dari ECU. Mengurangi getaran mesin 

sehingga mesin menjadi halus (mengurangi suara menglitik pada mesin mobil), 

menyempurnakan pembakaran sehingga tenaga mesin bertambah serta lebih irit 

bahan bakar. 

3. HKS Power Kompressor 

Alat yang digunakan untuk memperbesar aliran udara yang masuk ke dalam 

ruang pembakaran, dengan cara menyedot udara dari luar dan mengalirkannya 

ke dalam ruang pembakaran sehingga massa udara meningkat. Dengan aliran 

udara semakin besar otomatis tenaga mobil akan naik dan lebih responsif. 

4. Unjuk Kerja (performa) 

Unjuk kerja atau performa merupakan torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar 

spesifik yang akan diteliti pada penelitian ini. Sedangkan tekanan efektif rata-

rata, efisiensi termal, efisiensi volumetrik tidak akan diteliti. 

5. Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja yang berupa 

putaran, dengan rumusan gaya dikalikan dengan jarak panjang lengan. 
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6. Daya merupakan salah satu parameter dalam menentukan performa motor. 

Daya merupakan kecepatan yang menimbulkan kerja motor selama waktu 

tertentu (Jama dan Wagino,2008:24). 

7. Konsumsi bahan bakar spesifik adalah banyaknya jumlah bahan bakar yang 

digunakan dalam satuan kg/kWjam. 

8. Mesin 4 langkah 1597 cc 

Mesin 4 langkah adalah mesin dimana untuk menghasilkan sebuah tenaga 

memerlukan empat proses langkah naik-turun piston. 1597 cc adalah volume 

silinder mesin dari titik mati atas ke titik mati bawah. 

 

1.6 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalah dibatasi pada: 

1. Penelitian hanya untuk mencari perubahan performa mesin dibatasi pada torsi, 

daya, dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

2. Mesin yang digunakan adalah motor bensin 4 langkah 4 silinder 1597 cc. 

3. Komponen yang digunakan adalah F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power 

Kompressor. 

4. Pengujian dilakukan pada putaran mesin 1000 rpm sampai 5000 rpm dengan 

range 1000 rpm. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Motor Bensin 

Menurut Hidayat (2012:11) motor bensin merupakan mesin pembangkit 

tenaga yang mengubah bahan bakar bensin menjadi tenaga mekanik. Sedangkan 

menurut Rahardjo dan Karnowo (2008:93) motor bakar adalah suatu mesin yang 

mengkonversi energi dari energi kimia yang terkandung pada bahan bakar 

menjadi energi mekanik pada poros motor bakar. Jadi daya yang berguna akan 

langsung dimanfaatkan sebagai penggerak adalah daya poros.  

Motor bensin termasuk ke dalam jenis motor bakar torak. Proses 

pembakaran bahan bakar dan udara terjadi di dalam silinder. Mesin pembakaran 

dalam (internal combustion engines) di dalam mekanismenya terdapat piston yang 

bergerak translasi. Di dalam mekanisme ini akan terjadi pembakaran antara bahan 

bakar dengan oksigen yang dinyalakan dengan alat bantu yaitu busi, dimana 

proses pembakaran berlangsung di dalam mesin itu sendiri, sehingga gas hasil 

pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja.  Karena  fluida 

tersebut dibatasi oleh dinding silinder maka tekanan dan temperatur meningkat, 

sehingga mendorong piston bergerak translasi (mundur), dimana piston tersebut 

dihubungkan ke poros engkol melalui batang piston. Gerakan translasi piston akan 

menyebabkan gerak rotasi poros engkol dan ini akan bergerak secara kontinyu 

selama terjadi pembakaran pada ruang bakar. Metode pembakaran pada motor 

bakar yang menggunakan bahan bakar bensin adalah dengan memanfaatkan 
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loncatan bunga api dari busi, maka campuran bahan bakar dan udara akan terbakar 

pada ruang bakar. Oleh sebab itu motor bensin disebut juga sebagai spark 

ignition. 

Menurut Hidayat (2012:22-23) kemampuan mesin adalah prestasi 

suatu mesin/motor yang erat hubungannya dengan daya mesin yang 

dihasilkan. Beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan mesin, antara 

lain : volume silinder, perbandingan kompresi, efisiensi volumetrik, 

pemasukan campuran udara dan bahan bakar (efisiensi pengisian) dan 

efisiensi daya motor. 

 

2.1.2 Prinsip Kerja Motor Bensin 

Menurut Hidayat (2012:14) prinsip kerja motor bensin adalah mesin yang 

bekerja memanfaatkan energi dari gas panas hasil proses pembakaran, dimana 

proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas 

pembakaran sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja menjadi tenaga atau energi 

panas.  

Piston yang terdiri dari satu atau lebih dari satu silinder dimana gerak 

bolak balik piston atau gerak translasi diubah menjadi gerak putar atau rotasi 

poros engkol. Di dalam silinder terjadi proses pembakaran bahan bakar ditambah 

oksigen dari udara menghasilkan gas pembakaran bertekanan sangat tinggi. Gas 

hasil pembakaran mampu menggerakkan piston yang diteruskan batang 

penghubung (connecting rod) dan dihubungkan dengan poros engkol. Gerak 

translasi torak menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya, gerak 

rotasi poros engkol menimbulkan gerak translasi pada torak/piston. 

Siklus kerja ialah rangkaian proses yang dilakukan oleh gerak bolak-balik piston 

yang membentuk rangkaian siklus tertutup yang sesuai dengan pengaturan gerak 
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kerja katup isap dan katup buang di setiap langkah kerjanya. Prinsip kerja motor 

bakar 4 (empat) langkah adalah sebagai berikut: 

 

 (a)     (b) (c) (d) 

Sumber: Heywood (1988:10) 

Gambar 1 : Prinsip Kerja Motor Empat Langkah 

a. Langkah Isap 

Langkah isap ditunjukkan pada gambar 1 (a). Piston bergerak dari titik 

mati atas (TMA) menuju titik mati bawah (TMB). Katup isap dibuka dan katup 

buang ditutup, karena terjadi tekanan kerendahan/vakum dalam silinder, 

selanjutnya throttle valve terbuka dan udara masuk ke dalam silinder sedangkan 

bahan bakar disemprotkan langsung oleh injektor ke dalam silinder dan 

bercampur dengan udara. 

b. Langkah Kompresi 

Langkah kompresi ditunjukkan pada gambar 1 (b). Piston bergerak dari 

titik mati bawah (TMB) menuju titik mati atas (TMA). Katup isap dan katup 
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buang ditutup. Pada proses ini campuran bahan bakar dan udara ditekan atau 

kompresi, akibatnya tekanan dan temperatur naik sehingga akan memudahkan 

proses pembakaran. 

c. Langkah Kerja 

Langkah usaha ditunjukkan pada gambar 1 (c). Piston bergerak dari titik 

mati atas (TMA) menuju titik mati bawah (TMB). Katup isap dan katup buang 

masih ditutup. Sesaat piston menjelang titik mati atas busi memercikan bunga api, 

terjadi ledakan dan seketika campuran bahan bakar dan udara terbakar secara 

cepat. Dengan terjadinya ledakan maka menghasilkan tekanan sangat tinggi untuk 

mendorong piston ke bawah, sebagai tenaga atau usaha yang dihasilkan mesin. 

d. Langkah Buang 

Langkah buang dapat ditunjukkan pada gambar 1 (d). Piston bergerak dari 

titik mati bawah (TMB) menuju titik mati atas (TMA). Katup isap ditutup dan 

katup buang dibuka. Pada proses ini gas yang telah terbakar dibuang oleh 

dorongan piston ke atas dan selanjutnya mengalir melalui katup buang. Pada 

posisi ini poros engkol telah berputar dua kali putaran penuh dalam satu siklus 

dari empat langkah. 

Menurut Gupta (2009:26-27) Seorang ilmuwan Jerman, A.Nicolaus Otto 

pada tahun 1876 mengusulkan standar untuk siklus ideal udara dengan volume 

konstan, yang membentuk dasar praktis untuk mesin bensin. Sedangkan menurut 

Rahardjo dan Karnowo (2008: 82) siklus ideal volume konstan sering disebut juga 

siklus ledakan (explostion cycle), karena proses pembakaran terjadi sangat cepat 
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dan menyebabkan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Penyalaan untuk proses 

pembakaran dibantu dengan loncatan bunga api.  

 

(a) 

 

(b) 

Sumber: Cengel dan Boles (2006:494) 

Gambar 2 : (a) Diagarm 𝘱-ν siklus Otto. (b) Siklus Udara Volume Konstan 

 

Gambar 2 adalah diagarm 𝘱-ν untuk siklus ideal otto. Adapun urutan 

prosesnya sebagai berikut: 
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a. Langkah kompresi (1-2)  

Kompresi isentropik dari gas ideal, dimana piston bergerak menuju TMA 

(titik mati atas), campuran udara – bahan bakar yang berada di dalam silinder 

ditekan dan dimampatkan, sehingga tekanan dan temperatur dalam silinder 

meningkat. Merupakan proses adiabatis. Tidak ada perpindahan panas. 

b. Proses pembakaran volume konstan (2-3)  

Pemasukan kalor pada volume konstan. Campuran bahan bakar - udara 

yang telah terkompresi mulai terbakar akibat percikan api yang ditimbulkan oleh 

busi. Akibat proses pembakaran ini maka temperatur dan tekanan di ruang bakar 

meningkat.  Dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada volume konstan. 

c. Langkah kerja (3-4)  

Ekspansi isentropik dari gas ideal. Tekanan yang ditimbulkan pada proses 

pembakaran mendorong  piston turun menuju TMB (titik mati bawah), langkah ini 

disebut langkah kerja (ekspansi). Pada langkah ini katup masuk dan katup buang 

dalam keadaan tertutup. Selama proses ekspansi ini temperatur dan tekanan mulai 

turun. Merupakan proses adiabatis. Tidak ada perpindahan panas. 

d. Proses pembuangan kalor (4-1)  

Pelepasan kalor pada volume konstan. Piston bergerak menuju titik mati 

atas mendorong gas di dalam silinder melalui katup buang. Dianggap sebagai 

proses pengeluaran kalor pada volume konstan. 
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(a) 

 
(b) 

Sumber: Cengel dan Boles (2006:494) 

Gambar 3 : (a) Diagram siklus aktual Otto (b) Proses kerja motor bensin  

4 langkah 

 

Menurut Rahardjo dan Karnowo (2008:86) pada gambar di atas 

adalah proses kerja motor bensin 4 langkah. Fluida kerjanya adalah 

campuran bahan bakar dan udara, jadi ada proses pembakaran untuk sumber 

panas. Pada langkah isap, tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan 

langkah buang. Proses pembakaran dimulai dari penyalaan busi (ignition) 

sampai akhir pembakaran. Proses kompresi dan ekspansi tidak adiabatis, 

karena terdapat kerugian panas yang keluar ruang bakar. 
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2.1.3 Sistem Induksi Udara (Air Induction System) 

Menurut Hidayat (2012:135) sistem induksi udara mengalirkan sejumlah 

udara yang diperlukan untuk pembakaran. Sistem ini terdiri atas: air cleaner, air 

flow meter, throttle body, dan air valve. 

a. Throttle Body 

Throttle Body terdiri atas: throttle valve, yang mengatur volume udara 

masuk selama mesin bekerja normal dan saluran bypass yang mengalirkan udara 

selama mesin berputar. Throttle position sensor juga dipasang pada throttle valve 

untuk mendeteksi sudut pembukaan katup throttle. Beberapa throttle dilengkapi 

dengan air valve tipe wax dan dash pot yang memungkinkan throttle valve 

kembali secara bertahap bila throttle valve tertutup. Air pendingin mengalir 

melalui throttle body untuk mencegah lapisan es pada musim dingin. 

b. Katup Udara 

Katup udara berfungsi untuk mengatur putaran idle pada saat mesin masih 

dingin. Pada umumnya katup udara yang digunakan pada sistem EFI terdapat dua 

tipe yaitu: tipe bi-metal dan tipe wax. 

c. Air Intake Chamber dan Intake Manifold 

Udara yang mengalir ke dalam intake manifold terputus-putus sehingga 

terjadi getaran pada udara yang masuk. Getaran tersebut akan mengakibatkan 

measuring plate di dalam air flow meter menjadi vibrasi, memungkinkan 

pengukuran volume udara kurang akurat. Karena itu, diperlukan air intake 

chamber yang mempunyai kapasitas besar untuk meredam getaran udara 
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2.1.4 F1-Z Turbo Ventilator 

F1-Z Turbo Ventilator adalah alat untuk menghemat bahan bakar dan 

meningkatkan performa mesin dengan cara menambah pasokan udara ke dalam 

ruang pembakaran tanpa mengubah setingan dari ECU. 

 

Gambar 4. F1-Z Turbo Ventilator 

 

Turbin pada F1-Z Turbo Ventilator berfungsi merubah laju aliran udara 

yang semula lurus menjadi pusaran/berputar setelah melewati turbin.  

 

Gambar 5. Instalasi Pemasangan F1-Z Turbo Ventilator 
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Prinsip kerja F1-Z Turbo Ventilator sebenarnya sama seperti Turbo 

Charger, hanya saja penggerak propeller turbinnya berbeda. Turbo charger 

memanfaatkan gas buang untuk memutar turbinnya, sedangkan F1-Z Turbo 

Ventilator memanfaatkan udara masuk untuk memutar turbin. Turbin pada F1-Z 

Turbo Ventilator berfungsi mengubah laju aliran udara yang semula lurus menjadi 

pusaran/berputar setelah melewati turbin, sehingga laju aliran udara yang masuk 

ke dalam ruang bakar menjadi lebih cepat dan padat.  

 

Gambar 6. Skema Sistem Induksi Udara dengan F1-Z Turbo Ventilator 

 

Cara kerja sistem induksi udara dengan F1-Z Turbo Ventilator adalah sebagai 

berikut: 

a. Udara yang telah disaring oleh air cleaner kemudian masuk ke bagian turbo 

ventilator yang dipasang di dalam connector pipe. 
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b. Turbo ventilator mengubah laju aliran udara yang semula lurus menjadi 

pusaran/berputar setelah melewati turbin, sehingga laju aliran udara yang 

masuk ke dalam ruang bakar menjadi lebih cepat dan padat. 

c. Massa udara yang lebih padat kemudian mengalir menuju throttle body, air 

intake chamber kemudian menuju intake manifold bersamaan dengan bahan 

bakar yang disemprotkan injector masuk ke dalam silinder. 

d. Di dalam ruang bakar, udara berreaksi dengan bahan bakar menghasilkan 

pembakaran. 

e. Gas sisa hasil pembakaran didorong oleh gerak torak ke TMA pada langkah 

buang. Gas buang ini kemudian mengalir ke saluran buang dan udara bebas. 

Menurut Dietzel (1980:331) tinggi tekanan yang dapat dihasilkan 

ventilator pada umumnya adalah 100 mm kolom air sampai 400 mm 

kolom air, kadang sampai dengan 1000 mm kolom air. Secara umum dapat 

dikatakan ventilator menghasilkan tekanan yang rendah. Ventilator dikenal 

juga dengan sebutan penukar udara, pembuang udara (exhauster), dan 

penghembus udara. 

 

Menurut Munson, dkk (2005:405). Jika fluida yang digerakkan 

adalah udara atau beberapa gas maka pada umumnya digunakan fan. Pada 

umumnya fan dioperasikan pada kecepatan putar yang relatif rendah dan 

mampu memindahkan suatu volume gas yang besar. Walaupun fluida yang 

digerakkan gas, perubahan kerapatan gas saat mengalir melalui fan 

biasanya tidak akan melebihi 7%, dimana untuk udara dinyatakan dalam 

perubahan tekanan kira-kira hanya sebesar 1 psi.  

 

Sehingga dalam menyelesaikan perhitungan fan, kerapatan gas dianggap 

konstan, dan analisis alirannya didasarkan pada konsep aliran tak mampu mampat. 

Oleh karena kenaikan tekanan yang terjadi rendah, konstruksi fan sering kali 

terbuat dari lembaran plat metal yang ringan dan tipis. Jenis-jenis fan antara lain 

blower, booster, dan exhauster, tergantung pada penempatan dalam sistem. 

Sebagai contohnya blower ditempatkan pada sisi masuk suatu sistem, exhauster 
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pada sisi keluar sistem, sedangkan booster diletakan di antara sisi masuk dan sisi 

keluar sistem. Mesin-mesin turbo yang digunakan untuk menghasilkan perubahan 

kerapatan gas dan tekanan yang besar dikenal sebagai kompresor. 

Mesin-mesin turbo adalah peralatan mekanik yang mengambil energi dari 

fluida (turbin) atau memberikan energi pada fluida (pompa) sebagai hasil dari 

interaksi dinamik antara peralatan/mesin dan fluida. Banyak mesin-mesin turbo 

yang memakai rumah atau selubung untuk menutupi sudu-sudu yang berputar atau 

rotornya, sehingga membentuk jalur aliran dalam, tempat fluida mengalir. 

Beberapa mesin turbo mempunyai sudu-sudu diam (stationary blades) dan 

sebagai tambahan sudu-sudu jalan (rotor blades). Sudu-sudu diam ini dapat 

dipasang untuk memberikan percepatan aliran sehingga berfungsi sebagai nosel 

atau dapat dipasang untuk menyebarkan aliran, dalam hal ini bekerja sebagai 

difuser. 

 

Sumber: Munson, dkk (2005:370) 

Gambar 7. Jenis-jenis aliran pada mesin turbo (a) Aliran radial (b) Aliran Aksial. 
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Pemahaman tentang perpindahan kerja dalam mesin-mesin turbo dapat 

diperoleh dengan mempelajari operasi dasar suatu kipas angin (pompa) dan kincir 

angin (turbin). Walaupun aliran dalam peralatan ini sebenarnya sangat komplek 

(yakni, dalam aliran tiga dimensi), fenomena yang penting dapat diilustrasikan 

dengan menggunakan tinjauan aliran yang disederhanakan dan segitiga 

kecepatannya. 

Menurut Munson, dkk (2005:370) perhatikan sebuah sudu fan yang 

digerakkan oleh sebuah motor pada kecepatan sudu konstan, ω seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 8a. Diketahui bahwa kecepatan keliling 

sumbu U = ωr , dimana r adalah jarak radial dari sumbu fan. Kecepatan 

absolut fluida (kecepatan fluida akibat putaran sudu fan yang terlihat oleh 

seseorang yang duduk tidak bergerak pada sebuah meja dimana fan 

tersebut diletakkan) dinyatakan dengan V, dan kecepatan relatif (kecepatan 

fluida yang terlihat oleh seseorang yang berada pada sudu fan) dinyatakan 

dengan W. Kecepatan fluida sebenarnya (absolut) adalah penjumlahan 

vektor dari kecepatan relatif dan kecepatan keliling sudu. 

V = W + U 

Dimana : 

V = Kecepatan absolut fluida 

W  = Kecepatan relatif fluida 

U = Kecepatan keliling sumbu 

Sketsa sederhana dari kecepatan fluida saat “masuk” dan “keluar” dari fan 

pada jari-jari r terlihat pada gambar 8b. Permukaan yang diarsir dengan tanda a-b-

c-d adalah bagian permukaan silinder (termasuk “potongan” pada sudu) yang 

ditunjukkan pada gambar 8a. Untuk penyederhanaan diasumsikan bahwa aliran 

bergerak tenang sepanjang sudu sehingga relatif pada sudu yang bergerak 

kecepatannya sejajar terhadap sisi depan dan belakang sudu (titik 1 dan 2). 

Sekarang dapat dianggap bahwa fluida yang masuk dan keluar fan mempunyai 
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jarak yang sama dari sumbu putarannya, sehingga U1 = U2 = ωr . Pada mesin-

mesin turbo yang sebenarnya, aliran yang masuk dan keluar tidak harus selalu 

sama dengan sudut sudu, dan garis lintasan (pathline) fluida dapat berubah sesuai 

dengan jari-jarinya. Pertimbangan ini penting untuk desain dan kondisi operasi di 

luar desain. 

 
Sumber: (Munson, dkk, 2005:371) 

Gambar 8. Idealisasi aliran melalui fan : (a) geometri sudu fan; (b) kecepatan 

absolut, V; kecepatan relatif, W; dan kecepatan sudu, U pada saluran 

masuk dan keluar sudu fan. 
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Menurut informasi ini dapat dibuat segitiga kecepatan yang terlihat pada 

gambar. Perhatikan bahwa pandangan tersebut dilihat dari atas fan, ke arah radial 

menuju sumbu putaran. Gerakan dari sudu mengarah ke bawah, gerakan udara 

yang masuk dianggap searah dengan sumbu putaran. Konsep yang penting untuk 

dipahami dari gambar sketsa tersebut adalah bahwa sudu fan (akibat dari bentuk 

dan gerakannya) “mendorong” fluida dan menyebabkan fluida berubah arah. 

Vektor kecepatan absolut V, berbelok selama aliran melewati sudu dari bagian 1 

ke bagian 2. Pada awalnya fluida tidak mempunyai komponen kecepatan absolut 

yang searah dengan gerakan sudu, arah θ (tangensial). Pada saat fluida 

meninggalkan sudu, komponen tangensial dari kecepatan absolut ini tidak nol. 

Agar hal ini terjadi, sudu harus mendorong fluida pada arah tangensial. Oleh 

karena itu, sudu komponen gaya tangensial pada fluida searah gerakan sudu. 

Komponen gaya tangensial dan gerakan sudu ini mempunyai arah yang sama. 

Munson, dkk (2005:373) menyatakan bahwa rotor berputar pada 

kecepatan sudut ω. Fluida pada awal masuk rotor arahnya aksial, aliran 

melintasi sudu menjadi berputar/radial. Kecepatan pada sisi masuk V1 dan 

kecepatan pada sisi keluar V2. Sudut sudu searah dengan kecepatan relatif 

yang masuk dan aliran relatif yang meninggalkan rotor searah dengan 

sudut sudu. 

 

Dapat dihitung kecepatan sudu pada sisi masuk dan keluar sebagai berikut: 

U1 = ωr1 = m/s 

U2 = ωr2 = m/s 

Jika diketahui kecepatan absolut fluida dan kecepatan sudu pada sisi 

masuk, dapat digambar segitiga kecepatan. Dapat diasumsikan bahwa aliran 

absolut pada sisi masuk barisan sudu radial (yakni, dari arah V1 adalah radial). 
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Pada sisi keluar diketahui kecepatan keliling sudu, U2, kecepatan keluar, V2, dan 

arah kecepatan relatif, β2, (akibat geometri sudu). Oleh karena itu dapat 

digambarkan secara grafik segitiga kecepatan keluar seperti yang ditunjukkan 

pada gambar. Dengan membandingkan segitiga kecepatan pada sisi masuk dan 

keluar, akan dapat dilihat bahwa seiring dengan melintasnya aliran fluida melalui 

barisan sudu. Vektor kecepatan absolut berubah arahnya sesuai/searah dengan 

gerakan sudu. Pada sisi masuk tidak ada komponen kecepatan absolut yang searah 

dengan putaran, pada sisi keluar komponen ini tidak nol. Artinya, sudu 

mendorong fluida pada arah gerakan sudu, oleh karena itu kerja terjadi pada 

fluida. 

 

 

Gambar 9. Perhitungan sudut dan segitiga kecepatan 
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2.1.5 HKS Power Kompressor 

HKS Power Kompressor adalah alat yang digunakan untuk memperbesar 

aliran udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran, dengan cara menyedot 

udara dari luar dan mengalirkannya ke dalam ruang pembakaran sehingga massa 

udara meningkat. Dengan tekanan udara semakin besar otomatis tenaga mobil 

akan naik dan lebih responsif.  

 

Gambar 10. HKS Power Kompressor 

 

Prinsip kerja HKS Power Kompressor ialah untuk mengisap udara/gas 

bertekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer dan biasanya disebut kompresor 

vakum. Dengan adanya kevakuman pada ruang bakar maka udara dari luar dapat 

terhisap masuk ke dalam HKS Power Kompressor kemudian dialirkan masuk ke 

dalam ruang bakar. Dengan aliran udara masuk yang semakin besar diharapkan 

performa kendaraan dapat meningkat karena pembakaran dalam silinder yang 

sempurna. 
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Gambar 11. Skema Sistem Induksi Udara dengan HKS Power Kompressor 

 

Cara kerja sistem induksi udara dengan HKS Power Kompressor adalah sebagai 

berikut: 

a. Udara yang telah disaring oleh air cleaner kemudian mengalir menuju throttle 

body, air intake chamber. Air intake chamber mendapat tambahan udara dari 

HKS Power Kompressor yang disambungkan pada selang breather. 

b. HKS Power Kompressor mengisap udara/gas bertekanan lebih rendah dari 

tekanan atmosfer. Dengan adanya kevakuman pada ruang bakar maka udara 

dari luar dapat terhisap masuk ke dalam HKS Power Kompressor kemudian 

dialirkan masuk ke dalam air intake chamber. 

c. Dari air intake chamber udara mengalir menuju intake manifold bersamaan 

dengan bahan bakar yang disemprotkan injector masuk ke dalam silinder. 
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d. Di dalam ruang bakar, udara bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan 

pembakaran. 

e. Gas sisa hasil pembakaran didorong oleh gerak torak ke TMA pada langkah 

buang. Gas buang ini kemudian mengalir ke saluran buang dan udara bebas. 

 

Gambar 12. Instalasi Pemasangan HKS Power Kompressor 

 

 Cara pemasangan HKS Power Kompressor dengan menyambung T yang 

sudah disediakan dari selang kendaraan yang berhubungan langsung dengan 

intake manifold, bisa berupa selang vakum atau selang breather. 

 

Gambar 13. Komponen-komponen HKS Power Kompressor 
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Pada komponen velocity chamber konsep kerja HKS Power Kompressor 

seperti pada venturi yaitu terjadi penyempitan ruang saat fluida masuk ke dalam 

velocity chamber. Hal ini dijelaskan pada persamaan bernoulli.  

Menurut Halliday dan Resnick (1991:588) Persamaan bernoulli 

dapat digunakan untuk menentukan laju fluida dengan cara mengukur 

tekanan. Prinsip yang umumnya digunakan di dalam alat pengukur seperti 

itu adalah sebagai berikut: persamaan kontinuitas mengharuskan laju 

fluida di tempat penyempitan akan bertambah besar; persamaan bernoulli 

kemudian memperlihatkan bahwa tekanan harus turun di tempat tersebut.  

 

Sumber: Sutrisno (1997:227) 

Gambar 14. Alat Ukur Venturi 

 

Alat ukur ini dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur 

laju suatu zat cair. Suatu zat cair dengan rapat massa 𝘱 mengalir melalui 

suatu pipa dengan luas penampang A. Pada leher (2) luas pipa menyempit 

menjadi a, dan suatu tabung manometer dipasang. Misal manometer berisi 

zat cair, dengan rapat massa 𝘱I . jika kita tahu 𝘱 , 𝘱I , penampang A dan a, 

serta tinggi h kita dapat menentukan kecepatan aliran (Sutrisno,1997:226). 

 

Jika kita pergunakan persamaan kontinuitas pada tempat (1) dan (2), kita dapat 

hubungkan: A V1 = a V2 

Persamaan bernoulli memberi hubungan : ½ 𝘱𝑉1
2 + 𝘱gy1 + 𝘱1 = ½ 𝘱𝑉2

2 + 𝘱gy2 + 𝘱2  

Karena tinggi y1 = y2, persamaan di atas menjadi : ½ 𝘱 𝑉1
2 +   𝘱1  = ½ 𝘱 𝑉2

2 + 𝘱2 
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2.1.6 Parameter Kerja Mesin  

a. Torsi 

Menurut Hidayat (2012:33) Tekanan gas yang diambil dari harga maksimal 

dan minimal adalah tekanan rata-rata. Gaya yang mendorong piston adalah 

besarnya tekanan rata-rata dikalikan dengan luas penampang piston, yang 

dinyatakan : 

F = A . Pr 

Keterangan : 

F = gaya yang mendorong piston (kg) 

A = luas penampang piston (cm2) 

Pr = tekanan rata-rata (kg/cm2) 

Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja, jadi torsi 

adalah suatu energi. Besaran torsi adalah besaran turunan yang bisa digunakan 

untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya 

(Rahardjo dan Karnowo,2008:98).  

Torsi poros maksimum pada kecepatan tertentu mengindikasikan kemampuan 

untuk memperoleh campuran udara dengan bahan bakar yang tinggi masuk ke 

dalam mesin, dimana posisi batang torak tegak lurus dengan poros engkol. Torsi 

dapat diperoleh dari hasil kali antara gaya dengan jarak, sehingga dapat ditulis 

persamaan sebagai berikut (Heywood,1988:46): 

T = F x b 

Keterangan : 

T = torsi keluaran mesin (N.m) 
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F = gaya penyeimbang yang diberikan (N) 

b = jarak lengan torsi (m) 

 

Sumber: Heywood (1988:44) 

Gambar 15. Geometri silinder, piston, batang torak dan poros engkol 

 

b. Daya 

Daya motor merupakan salah satu parameter dalam menentukan performa 

motor. Pengertian dari daya atau tenaga itu adalah kecepatan yang menimbulkan 

kerja motor selama waktu tertentu. Daya dinyatakan dalam kilowatt (kW), tenaga 

kuda (tk), horse power (hp), pferde stark (ps), dan sebagainya.  

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 maupun daya untuk 

menggerakkan alat-alat aksesori. 
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2) Daya usaha atau daya efektif ialah yang berguna sebagai penggerak atau daya 

poros. 

Untuk lebih mudah pemahaman tentang masing-masing daya, digunakan rumus 

(Rahardjo dan Karnowo,2008:100): 

Ne = Ni - (Ng + Na) 

Keterangan : 

Ne = Daya efektif  

Ni   = Daya Indikator 

Ng  = Kerugian daya gesek  

Na = Kerugian daya aksesoris  

Untuk menghitung besarnya daya pada motor 4 langkah digunakan rumus 

(Heywood,1988:46): 

P = 2πNT    

Atau 

P(kW)=2π xN(rev/s) x T(N.m )x10-3   

 

Keterangan : 

P = Daya poros (kW) 

N,n  = putaran mesin (rpm)  

T  = torsi (N.m) 

c. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 

Laju konsumsi merupakan hasil kali antara waktu pemakaian bahan bakar 

dengan massa jenis bahan bakar. Rumus laju konsumsi dapat ditulis sebagai 

berikut (Kurdi dan Arijanto,2007:56):  
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mf  =  
𝐵𝑏

𝑡
 x ρbb x 3,6  

Keterangan: 

Bb = konsumsi bahan bakar (ml) 

t = waktu  (detik) 

ρbb = massa jenis bahan bakar (gr/cm3) 

Dalam pengujian mesin, konsumsi bahan bakar diukur sebagai laju aliran 

massa jenis bahan bakar dibagi waktu. Pengujian yang lebih penting adalah 

konsumsi bahan bakar spesifik (sfc) dengan menghitung laju aliran bahan 

bakar dibagi daya yang dihasilkan (Heywood,1988:51). 

Konsumsi bahan bakar adalah jumlah pemakaian bahan bakar yang 

dikonsumsi oleh motor yang menghasilkan daya 1 kW selama satu jam.  

Rumus konsumsi bahan bakar spesifik dapat ditulis sebagai berikut 

(Heywood,1988:51): 

Sfc = 
ṁ𝑓 

𝑃
 

Keterangan : 

Sfc = Konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWjam)  

mf   = Laju aliran bahan bakar  (kg/jam) 

P  = Daya (kW) 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

Unjuk kerja (torsi dan daya) yang dihasilkan pada motor bensin 

dipengaruhi oleh hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Pembakaran 

yang sempurna menghasilkan torsi dan daya yang maksimal. Pembakaran yang 
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sempurna dipengaruhi beberapa faktor di antaranya ketepatan waktu pembakaran, 

kompresi, dan kualitas bahan bakar. 

Dengan menambah pasokan udara (O2) ke ruang bakar tanpa mengubah 

setingan dari ECU karena pada putaran mesin tinggi konsumsi udara dalam ruang 

bakar pada umumnya sering terlambat atau kurang padat. Hal ini disebabkan 

karena terlalu sedikitnya waktu yang diberikan untuk memasukkan udara dari luar 

ke dalam ruang bakar. Oleh karena itu F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power 

Kompressor ini dapat membantu proses pemasukan udara ke dalam ruang bakar. 

Dari kerangka berfikir di atas maka adanya dugaan bahwa F1-Z Turbo 

Ventilator dan HKS Power Kompressor dapat menambah pasokan udara (O2) ke 

ruang bakar untuk meningkatkan unjuk kerja motor bensin dan menghemat 

konsumsi bahan bakar. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan penelitian 

 

Gambar 16. Rancangan penelitian 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini 

menggunakan suatu metode pendekatan yaitu metode eksperimen. Metode 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali 

(Sugiyono,2010:72).
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3.3 Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono,2010:39). Variabel bebas pada penelitian ini adalah F1-Z Turbo 

Ventilator dan HKS Power Kompressor. 

b. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2010:39). Variabel terikat dari 

penelitian ini adalah daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik pada 

motor bensin 1597 cc.  

c. Variabel Kontrol 

Variabel  kontrol  merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono,2010:41). Variabel kontrol pada 

penelitian ini adalah: 

1) Variasi putaran mesin 1000 rpm sampai 5000 rpm dengan range 1000 

rpm. 

2) Posisi gigi kecepatan 4. 

3) Temperatur oli mesin 100 oC. 

4) Kelembaban udara (humidity) 60% - 65%. 

5) Suhu lingkungan 30oC. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

a. Referensi 

  Kajian teori dalam buku sebagai penunjang dalam melaksanakan 

penelitian. Literatur yang digunakan adalah yang berhubungan dengan performa 

motor bensin serta alat pengukur daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

b. Pengujian Lab  

Data yang diperoleh dari hasil pengujian yaitu daya, torsi, dan konsumsi 

bahan bakar spesifik dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan dalam bentuk 

grafik. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2010:72) penelitian eksperimen dilakukan di 

laboratorium dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali. 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dimasukkan ke dalam tabel 

dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang kemudian akan dideskripsikan menjadi 

kalimat yang mudah dibaca, dipahami, dan ditarik kesimpulannya, sehingga dapat 

diketahui pengaruh dari F1-Z Turbo Ventilator dan pengaruh HKS Power 

Kompressor terhadap daya dan torsi serta konsumsi bahan bakar spesifik terhadap 

motor bensin 4 langkah 4 silinder 1597 cc. 
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3.6 Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

1) Buret tetes, alat untuk mengukur volume dan konsumsi bahan bakar. 

2) Stop watch, alat untuk menghitung waktu konsumsi bahan bakar. 

3) Chassis Dynamometer, alat yang digunakan untuk mengukur daya 

(power), torsi (torque), dan putaran poros (rotation per minute) yang 

dihasilkan oleh suatu engine. 

4) Thermometer untuk mengukur temperatur oli mesin. 

5) Blower, untuk menjaga temperatur mesin. 

b. Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1)  1 unit motor bensin dengan spesifikasi : 

Model   : Mitsubhisi Lancer GLXi 

Tipe Mesin  : SOHC 16 V 

Bahan Bakar  : Pertamax 

Silinder   : 4 in-line  

Kapasitas  : 1597 cc 

Diameter x Langkah : 81 x 75.5 mm 

Kapasitas Tangki : 30 liter 

Transmisi  : 5 Kecepatan manual & satu mundur, Floor shift 

2) F1-Z Turbo Ventilator 

3) HKS Power Kompressor  
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3.7 Prosedur Penelitian 

a. Persiapan 

1) Melakukan tune up engine pada objek penelitian. 

2) Mempersiapkan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor.  

3) Memeriksa alat uji (Chassis Dynamometer). 

4) Mempersiapkan  perlengkapan alat dan instrumen pengujian yang akan 

digunakan. 

5) Memastikan semua instrumen bisa bekerja dengan baik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari terjadinya kecelakaan 

kerja. 

b. Pengujian 

1) Menyiapkan instrumen penelitian. 

2) Menempatkan mobil pada Chassis Dynamometer dan diatur sesuai standar 

penggunaan alat uji. 

3) Mengikat body mobil dengan tali reachet untuk pengaman supaya tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan. 

4) Menghidupkan mesin sampai suhu kerja tercapai. 

5) Mencoba putaran awal untuk mencoba memutarkan drum pada alat uji. 

6) Mengisi buret ukur dengan bahan bakar yang akan diuji. 

7) Setelah semua siap, mulai pengambilan data performa kendaraan berupa 

daya, torsi dan konsumsi bahan bakar spesifik pada putaran mesin yang 

telah ditentukan dengan kondisi mobil standar. Setelah selesai print out 

data hasil penelitian mobil standar. 
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8)   Memasang alat F1-Z Turbo Ventilator pada kendaraan dan lakukan 

pengambilan data seperti sebelumnya. Setelah selesai kemudian print out 

hasil penelitian. 

9)   Memasang HKS Power Kompressor pada kendaraan dan lakukan 

pengambilan data seperti sebelumnya. Setelah selesai kemudian print out 

hasil penelitian. 

10) Menyimpan data pengukuran daya, torsi dan konsumsi bahan bakar. 

11) Melakukan Pengujian tersebut sebanyak 3-5 kali untuk memastikan 

validitas hasil pengujian. 

12) Mencatat data hasil pengujian untuk selanjutnya dianalisis datanya, 

diolah dan dibandingkan. 

c. Akhir Pengujian 

Prosedur yang harus dilakukan pada akhir pengujian adalah: 

1) Menurunkan kendaraan dari chassis dynamometer.  

2) Melepas tali pengikat reachet pada body mobil. 

3) Merapikan dan membersihkan tempat, alat, dan bahan yang telah 

digunakan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diambil dari hasil eksperimen yang dilakukan di 

Laboratorium Teknik Mesin FT UNNES, eksperimen ini dilakukan dengan 

menggunakan mesin uji Mitsubishi Lancer SOHC GLXi 1597 cc tahun 2000 dan 

alat yang digunakan dalam eksperimen ini ialah F1-Z Turbo Ventilator dan HKS 

Power Kompressor. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan alat chassis 

dynamometer untuk menguji parameter penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. Parameter yang diteliti pada eksperimen ini adalah daya, torsi, dan 

laju konsumsi bahan bakar spesifik dengan menggunakan bahan bakar pertamax 

pada setiap percobaaan dan menggunakan alat berupa F1-Z Turbo Ventilator dan 

HKS Power Kompressor. 

Penelitian dilakukan dengan memperhatikan variabel kontrol yang telah 

dibuat sebelumnya, yakni temperatur oli mesin berkisar 100 oC, kelembaban udara 

(humidity) berkisar 60% - 65%, dan suhu lingkungan yang berkisar 30 oC, dengan 

memperhatikan variabel kontrol yang telah dibuat sebelumnya diharapkan hasil 

dari penelitian yang valid, relevan, dan kredibel. Awal pengujian pertama dengan 

memanaskan mesin mobil terlebih dahulu agar mobil mencapai suhu kerja yang 

ideal, setelah dicapai suhu kerja yang ideal kemudian dilakukan pengujian torsi, 

daya, dan laju konsumsi bahan bakar yang pertama pada mesin mobil yang masih 

dalam keadaan standar, kemudian pengujian torsi, daya, dan laju konsumsi bahan 

bakar kedua dilakukan pada mesin mobil yang telah dipasang F1-Z Turbo 
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Ventilator dan pengujian torsi, daya, dan laju konsumsi bahan bakar ketiga 

dilakukan pada mesin mobil yang telah dipasang HKS Power Kompressor. 

Masing-masing pengujian dilakukan minimal 3 kali untuk mendapatkan data yang 

benar-benar valid. Data hasil pengujian diambil dari putaran mesin 2000 rpm 

sampai 6000 rpm dengan range 1000 rpm dengan menggunakan gigi kecepatan 4 

yang paling tinggi. 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa variasi 

putaran mesin, pada variabel kontrol penelitian di bab 3 pengambilan data 

dilakukan pada putaran mesin 1000 rpm sampai 5000 rpm dengan range 1000 

rpm, akan tetapi karena masalah pembacaan grafik hasil pengujian pada alat 

chassis dynamometer yang dimiliki laboratorium Teknik Mesin Unnes, yakni alat 

tersebut hanya bisa membaca grafik hasil pengujian mulai dari putaran mesin 

2000 rpm sampai 6000 rpm maka variabel kontrol pada hasil penelitian dan 

pembahasan diubah dari putaran mesin 1000 rpm sampai 5000 rpm menjadi 2000 

rpm sampai 6000 rpm. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan performa 

yang dihasilkan baik daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik pada mobil 

standar dan mobil dengan menggunakan F1-Z Turbo Ventilator serta mobil yang 

menggunakan HKS Power Kompressor dari masing-masing putaran mesin. Hasil 

pengujian daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik dari masing-masing 

putaran mesin dari 2000 rpm sampai 6000 rpm dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 1. Hasil pengujian daya antara Mobil Standar, Mobil dengan F1-Z Turbo 

Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

Putaran 

(Rpm) 

Daya (kW) 

Standar F1-Z Turbo Ventilator HKS Power Kompressor 

2000 24 24 24 

3000 40 39 39 

4000 53 53 53 

5000 69 68 67 

6000 78 76 75 

Berdasarkan tabel di atas, agar mudah memahami maka data angka 

tersebut digambarkan melalui grafik berikut: 

 

Gambar 17. Grafik Daya vs Putaran Mesin antara Mobil Standar, Mobil dengan 

F1-Z Turbo Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

 

 Tabel dan grafik pada gambar di atas menunjukkan hasil dari pengujian 

daya. Dari data hasil penelitian daya tertinggi yang dihasilkan mobil standar pada 

putaran mesin 6000 rpm sebesar 78 kW dan daya tertinggi yang dihasilkan mobil 

dengan menggunakan F1-Z Turbo Ventilator pada putaran mesin 6000 rpm 

sebesar 76 kW, sedangkan daya tertinggi yang dihasilkan mobil dengan 
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menggunakan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 6000 rpm sebesar 75 

kW.  

Tabel 2. Hasil pengujian torsi antara Mobil Standar, Mobil dengan F1-Z Turbo 

Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

 

Putaran 

(Rpm) 

Torsi (Nm) 

Standar F1-Z Turbo Ventilator HKS Power Kompressor 

2000 115 115 112 

3000 128 124 124 

4000 127 126 125 

5000 131 130 129 

6000 124 120 120 

Berdasarkan tabel di atas, agar mudah memahami maka data angka 

tersebut digambarkan melalui grafik berikut: 

 

Gambar 18. Grafik Torsi vs Putaran Mesin antara Mobil Standar, Mobil dengan 

F1-Z Turbo Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

 

 Tabel dan grafik pada gambar di atas menunjukkan hasil dari pengujian 

torsi. Dari data hasil penelitian torsi tertinggi yang dihasilkan mobil standar pada 

putaran mesin 5000 rpm sebesar 131 Nm dan torsi tertinggi yang dihasilkan mobil 
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dengan menggunakan F1-Z Turbo Ventilator pada putaran mesin 5000 rpm 

sebesar 130 Nm, sedangkan torsi tertinggi yang dihasilkan mobil dengan 

menggunakan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 5000 rpm sebesar 129 

Nm. 

Tabel 3. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar spesifik antara Mobil Standar, Mobil 

dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

Putaran 

(Rpm) 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (kg/kWjam) 

Standar F1-Z Turbo Ventilator HKS Power Kompressor 

2000 0,07272 0,07219 0,07201 

3000 0,09127 0,09151 0,09220 

4000 0,11167 0,10285 0,10678 

5000 0,12636 0,12567 0,12909 

6000 0,18151 0,18501 0,18631 

Rata - rata 0,11670 0,11544 0,11727 

Berdasarkan tabel di atas, agar mudah memahami maka data angka 

tersebut digambarkan melalui grafik berikut: 

 

Gambar 19. Grafik Konsumsi Bahan Bakar Spesifik vs Putaran Mesin antara 

Mobil Standar, Mobil dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan Mobil 

dengan HKS Power Kompressor. 
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 Tabel dan grafik pada gambar di atas menunjukkan hasil dari pengujian 

konsumsi bahan bakar spesifik. Dari data hasil penelitian rata-rata konsumsi 

bahan bakar spesifik pada mobil standar sebasar 0,11670 kg/kWjam dan rata-rata 

konsumsi bahan bakar spesifik pada mobil dengan menggunakan F1-Z Turbo 

Ventilator sebesar 0,11544 kg/kWjam sedangkan rata-rata konsumsi bahan bakar 

spesifik pada mobil dengan menggunakan HKS Power Kompressor sebesar 

0,11727 kg/kWjam.  

Tabel 4. Ambient data antara Mobil Standar, Mobil dengan F1-Z Turbo 

Ventilator, dan Mobil dengan HKS Power Kompressor. 

Ambient data Standar F1-Z Turbo Ventilator HKS Power Kompressor 

Ambient temperature 29,8 oC 29,4 oC 29,5 oC 

Intake air temperature 27,8 oC 27,2 oC 27,2 oC 

Relative humidity 61,2 % 64,2 % 63,1 % 

Air pressure 993,2 hPa 996,3 hPa 995,9 hPa 

Steam pressure 25,7 hPa 26,3 hPa 26,0 hPa 

Oil temperatur 102,0 oC 105,0 oC 105,0 oC 

 

 Dari hasil penelitian didapat ambient data dari masing-masing eksperimen 

sebagai acuan dari variabel kontrol yang telah dibuat sebelumnya. Tabel di atas 

menunjukkan tekanan udara (air pressure) dari mobil standar sebesar 993,2 hPa, 

dan tekanan udara (air pressure) dari mobil yang menggunakan F1-Z Turbo 

Ventilator sebesar 996,3 hPa, sedangkan tekanan udara (air pressure) dari mobil 

yang menggunakan HKS Power Kompressor sebesar 995,9 hPa. Begitu juga 

relative humidity mobil standar sebesar 61,2% dan menggunakan F1-Z Turbo 

Ventilator sebesar 64,2% serta menggunakan HKS Power Kompressor sebesar 

63,1%. 
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4.2 Pembahasan 

Tabel 1 di atas dan grafik pada gambar 17 menunjukkan hubungan antara 

daya dan putaran mesin. Daya yang dihasilkan mobil yang menggunakan sistem 

pemasukan standar, sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem 

pemasukan dengan HKS Power Kompressor pada putaran 2000 rpm – 6000 rpm, 

daya yang dihasilkan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena putaran yang 

semakin tinggi dan pembakaran yang terjadi lebih sempurna. Daya tertinggi 

terdapat pada putaran 6000 rpm, kemudian terus menurun pada putaran yang lebih 

tinggi. Hal ini karena putaran yang semakin tinggi menyebabkan piston tidak 

mampu mengisap bahan bakar secara penuh dan adanya gesekan antara piston 

dengan dinding silinder. Daya yang dihasilkan mesin mobil yang menggunakan 

sistem pemasukan standar dijadikan acuan untuk membandingkan daya yang 

dihasilkan mobil dengan penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power 

Kompressor.  

Daya yang dihasilkan mobil yang menggunakan sistem pemasukan standar, 

sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem pemasukan dengan 

HKS Power Kompressor pada putaran mesin 2000 rpm masing-masing sebesar 24 

kW, 24 kW, dan 24 kW cenderung sama. Pada putaran mesin 3000 rpm masing-

masing sebesar 40 kW, 39 kW, dan 39 kW, daya yang dihasilkan mobil standar 

lebih besar dari lainnya. Pada putaran mesin 4000 rpm masing-masing sebesar 53 

kW, 53 kW, dan 53 kW, daya yang dihasilkan pada putaran ini juga cenderung 

sama. 
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Daya yang dihasilkan pada putaran mesin 5000 rpm masing-masing sebesar 

69 kW, 68 kW, dan 67 kW. Daya terbesar dihasilkan oleh mobil standar dan daya 

terkecil dihasilkan mobil yang menggunakan HKS Power Kompressor. Pada 

putaran mesin 6000 rpm masing-masing sebesar 78 kW, 76 kW, dan 75 kW. Daya 

terbesar dihasilkan oleh mobil standar dan daya terkecil dihasilkan mobil yang 

menggunakan HKS Power Kompressor. 

 Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator justru menghalangi laju udara masuk ke 

dalam silinder. Perputaran baling-baling F1-Z Turbo Ventilator yang diharapkan 

dapat menghisap udara dan menambah laju aliran udara masuk ke ruang bakar 

justru malah menghambat laju aliran udara tersebut, sehingga massa udara yang 

terhisap masuk ke dalam silinder semakin berkurang. Hal ini menyebabkan 

percampuran udara dan bahan bakar pada ruang bakar menjadi kurang sempurna 

karena massa udara yang terhisap berkurang akibatnya daya yang dihasilkan 

berkurang. 

 Daya yang dihasilkan mobil yang menggunakan F1-Z Turbo ventilator 

sedikit lebih kecil dibandingkan daya yang dihasilkan mobil standar. Hal ini 

dikarenakan juga pengaruh kelembaban udara pada saat pengujian performa mobil 

yang menggunakan F1-Z Turbo Ventilator sebesar 64,2%, sedangkan kelembaban 

udara pada saat pengujian performa mobil standar sebesar 61,2%. Ada perbedaan 

kelembaban udara sebesar 3%. Tekanan udara rendah berarti kerapatan udaranya 

renggang, sehingga O2 yang terkandung di dalamnya juga rendah. Semakin 

rendah kandungan O2 pada pencampuran bahan bakar dan udara yang terhisap 

masuk ke dalam ruang bakar menyebabkan pembakaran berjalan kurang 
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sempurna, karena pada proses pembakaran memerlukan O2 untuk menyalakan 

campuran bahan bakar dan udara dibantu dengan percikan bunga api oleh busi. 

Hal ini yang menyebabkan penurunan daya pada kendaraan yang menggunakan 

F1-Z Turbo Ventilator.  

 Penggunaan HKS Power Kompressor tidak mampu membuat laju udara 

masuk ke dalam silinder semakin cepat. Menurunnya massa udara yang terhisap 

disebabkan karena HKS Power Kompressor tidak mampu mempercepat laju aliran 

udara menuju ruang pembakaran. Velocity chamber pada HKS Power Kompressor 

tidak mampu mempecepat udara masuk ke dalam silinder efeknya malah 

membuat massa udara masuk ke dalam ruang bakar berkurang. Hal tersebut 

dikarenakan HKS Power Kompressor tidak dapat menghisap udara dari luar 

secara langsung dan mengalirkannya ke dalam ruang pembakaran tetapi hanya 

mengandalkan hisapan torak untuk menghisap udara dari luar dan mempercepat 

alirannya dengan menggunakan velocity chamber seperti lubang-lubang venturi 

untuk mempercepat aliran udara, akan tetapi HKS Power Kompressor pada 

kenyataannya tidak mampu mempercepat laju udara dan menambah massa udara 

masuk ke dalam ruang bakar. Hal ini menyebabkan percampuran udara dan bahan 

bakar pada ruang bakar menjadi kurang sempurna karena massa udara yang 

terhisap berkurang akibatnya daya yang dihasilkan juga berkurang. 

 Daya yang dihasilkan mobil dengan menggunakan HKS Power Kompressor 

mengalami penurunan sedikit dengan daya yang dihasilkan mobil standar. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh kelembaban udara pada saat pengujian performa mobil 

yang menggunakan HKS Power Kompressor sebesar 63,1%, sedangkan 
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kelembaban udara pada saat pengujian performa mobil standar sebesar 61,2%. 

Ada perbedaan kelembaban udara sebesar 1,9%. Tekanan udara rendah berarti 

kerapatan udaranya renggang, sehingga O2 yang terkandung di dalamnya juga 

rendah. Semakin rendah kandungan O2 pada pencampuran bahan bakar dan udara 

yang terhisap masuk ke dalam ruang bakar menyebabkan pembakaran berjalan 

kurang sempurna, karena pada proses pembakaran memerlukan O2 untuk 

menyalakan campuran bahan bakar dan udara dari percikan bunga api oleh busi. 

Hal ini yang menyebabkan penurunan daya pada kendaraan yang menggunakan 

HKS Power Kompressor.  

Tabel 2 dan grafik gambar 18 menunjukkan hubungan antara torsi dan 

putaran mesin. Torsi yang dihasilkan mobil yang menggunakan sistem pemasukan 

standar, sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem pemasukan 

dengan HKS Power Kompressor pada putaran 2000 rpm – 6000 rpm, torsi yang 

dihasilkan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena putaran yang semakin 

tinggi dan pembakaran yang terjadi lebih sempurna. Torsi tertinggi terjadi pada 

putaran 5000 rpm, kemudian terus menurun pada putaran yang lebih tinggi. Hal 

ini karena putaran yang semakin tinggi menyebabkan piston tidak mampu 

menghisap bahan bakar secara penuh dan adanya gesekan antara piston dengan 

dinding silinder. Torsi yang dihasilkan mesin mobil yang menggunakan sistem 

pemasukan standar dijadikan acuan untuk membandingkan daya yang dihasilkan 

mobil dengan penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor.  

Torsi yang dihasilkan mobil yang menggunakan sistem pemasukan standar, 

sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem pemasukan dengan 
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HKS Power Kompressor pada putaran mesin 2000 rpm masing-masing sebesar 

115 Nm, 115 Nm, dan 112 Nm. Torsi yang dihasilkan antara mobil standar 

dengan mobil yang menggunakan F1-Z Turbo Ventilator sama, sedangkan torsi 

yang dihasilkan HKS Power Kompressor lebih kecil. Pada putaran mesin 3000 

rpm masing-masing sebesar 128 Nm, 124 Nm, dan 124 Nm. Torsi yang dihasilkan 

mobil dengan menggunakan F1-Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor 

sama, sedangkan torsi yang dihasilkan mobil standar lebih besar. Pada putaran 

mesin 4000 rpm masing-masing sebesar 127 Nm, 126 Nm, dan 125 Nm. Torsi 

yang terbesar dihasilkan oleh mobil standar dan torsi yang terkecil dihasilkan oleh 

mobil menggunakan HKS Power Kompressor.  

Torsi yang dihasilkan mobil yang menggunakan sistem pemasukan standar, 

sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem pemasukan dengan 

HKS Power Kompressor pada putaran mesin 5000 rpm masing-masing sebesar 

131 Nm, 130 Nm, dan 129 Nm. Torsi yang terbesar dihasilkan oleh mobil standar 

dan torsi yang terkecil dihasilkan oleh mobil yang menggunakan HKS Power 

Kompressor. Pada putaran mesin 6000 rpm masing-masing sebesar 124 Nm, 120 

Nm, dan 120 Nm. Torsi yang dihasilkan mobil standar lebih besar dari yang 

lainnya. 

 Terjadi penurunan torsi pada mobil yang menggunakan F1-Z Turbo 

Ventilator. Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator justru menghalangi laju udara 

masuk ke dalam silinder. Perputaran baling-baling F1-Z Turbo Ventilator yang 

diharapkan dapat menghisap udara dan menambah laju aliran udara masuk ke 

ruang bakar justru malah menghambat laju aliran udara tersebut, sehingga massa 
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udara yang terhisap masuk ke dalam silinder semakin berkurang. Hal ini 

menyebabkan percampuran udara dan bahan bakar pada ruang bakar menjadi 

kurang sempurna karena massa udara yang terhisap berkurang akibatnya torsi 

yang dihasilkan berkurang. 

 Grafik torsi cenderung menurun baik pada mobil standar maupun mobil 

yang menggunakan F1-Z Turbo Ventilator. Penyebabnya karena pada putaran 

tinggi terjadi keterlambatan pembakaran, sehingga ledakan pembakaran terjadi 

pada saat torak menuju TMB. Hal ini dikarenakan terjadi keterlambatan suplay 

udara masuk ke dalam ruang pembakaran. 

 Penurunan torsi pada mobil yang menggunakan F1-Z Turbo Ventilator 

dibandingkan dengan mobil standar terjadi karena perbedaan kelembaban udara 

sekitar. Kelembaban udara pada saat pengujian performa mobil yang 

menggunakan F1-Z Turbo Ventilator sebesar 64,2%, sedangkan kelembaban 

udara pada saat pengujian performa mobil standar sebesar 61,2%. Ada perbedaan 

kelembaban udara sebesar 3%. Tekanan udara rendah berarti kerapatan udaranya 

renggang, sehingga O2 yang terkandung di dalamnya juga rendah. Semakin 

rendah kandungan O2 pada pencampuran bahan bakar dan udara yang terhisap 

masuk ke dalam ruang bakar menyebabkan pembakaran berjalan kurang 

sempurna, karena pada proses pembakaran memerlukan O2 untuk menyalakan 

campuran bahan bakar dan udara dibantu dengan percikan bunga api oleh busi. 

Hal ini yang menyebabkan penurunan torsi pada kendaraan yang menggunakan 

F1-Z Turbo Ventilator.  
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 Terjadi penurunan torsi pada mobil yang menggunakan HKS Power 

Kompressor. Menurunnya massa udara yang terhisap disebabkan karena HKS 

Power Kompressor tidak mampu mempercepat laju aliran udara menuju ruang 

pembakaran. Velocity chamber pada HKS Power Kompressor tidak mampu 

mempecepat udara masuk ke dalam silinder efeknya malah membuat massa udara 

masuk ke dalam ruang bakar berkurang. Hal tersebut dikarenakan HKS Power 

Kompressor tidak dapat menghisap udara dari luar secara langsung dan 

mengalirkannya ke dalam ruang pembakaran tetapi hanya mengandalkan hisapan 

torak untuk menghisap udara dari luar dan mempercepat alirannya dengan 

menggunakan velocity chamber seperti lubang-lubang venturi untuk mempercepat 

aliran udara, akan tetapi HKS Power Kompressor pada kenyataannya tidak 

mampu mempercepat laju udara dan menambah massa udara masuk ke dalam 

ruang bakar. Hal ini menyebabkan percampuran udara dan bahan bakar pada 

ruang bakar menjadi kurang sempurna karena massa udara yang terhisap 

berkurang akibatnya torsi yang dihasilkan juga berkurang. 

 Grafik torsi cenderung menurun baik pada mobil standar maupun mobil 

yang menggunakan HKS Power Kompressor. Penyebabnya karena pada putaran 

tinggi terjadi keterlambatan pembakaran, sehingga ledakan pembakaran terjadi 

pada saat torak menuju TMB. Hal ini dikarenakan terjadi keterlambatan suplay 

udara masuk ke dalam ruang pembakaran. 

 Penurunan torsi pada mobil yang menggunakan HKS Power Kompressor 

dibandingkan dengan mobil standar terjadi karena perbedaan kelembaban udara 

sekitar. Kelembaban udara pada saat pengujian performa mobil yang 
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menggunakan HKS Power Kompressor sebesar 63,1%, sedangkan kelembaban 

udara pada saat pengujian performa mobil standar sebesar 61,2%. Ada perbedaan 

kelembaban udara sebesar 1,9%. Tekanan udara rendah berarti kerapatan 

udaranya renggang, sehingga O2 yang terkandung di dalamnya juga rendah. 

Semakin rendah kandungan O2 pada pencampuran bahan bakar dan udara yang 

terhisap masuk ke dalam ruang bakar menyebabkan pembakaran berjalan kurang 

sempurna, karena pada proses pembakaran memerlukan O2 untuk menyalakan 

campuran bahan bakar dan udara dari percikan bunga api oleh busi. Hal ini yang 

menyebabkan penurunan torsi pada kendaraan yang menggunakan HKS Power 

Kompressor.  

 Tabel 3 dan grafik gambar 3 di atas menunjukkan hasil dari pengujian 

konsumsi bahan bakar spesifik. Konsumsi bahan bakar spesifik yang dihasilkan 

mobil yang menggunakan sistem pemasukan standar, sistem pemasukan dengan 

F1-Z Turbo Ventilator, dan sistem pemasukan dengan HKS Power Kompressor 

pada putaran mesin 2000 rpm sebesar 0,07272 kg/kWjam, 0,07219 kg/kWjam, 

dan 0,07201 kg/kWjam. Konsumsi bahan bakar spesifik terkecil dihasilkan oleh 

mobil yang menggunakan HKS Power Kompressor. 

 Konsumsi bahan bakar spesifik yang dihasilkan mobil yang menggunakan 

sistem pemasukan standar, sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan 

sistem pemasukan dengan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 3000 rpm 

masing-masing sebesar 0,09127 kg/kWjam, 0,09151 kg/kWjam, dan 0,09220 

kg/kWjam. Konsumsi bahan bakar spesifik terkecil dihasilkan oleh mobil standar. 

Pada putaran mesin 4000 rpm masing-masing sebesar 0,11167 kg/kWjam, 
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0,10285 kg/kWjam, dan 0,10678 kg/kWjam. Konsumsi bahan bakar spesifik 

terkecil dihasilkan oleh mobil yang menggunakan F1-Z Turbo Ventilator. 

 Konsumsi bahan bakar spesifik yang dihasilkan mobil yang menggunakan 

sistem pemasukan standar, sistem pemasukan dengan F1-Z Turbo Ventilator, dan 

sistem pemasukan dengan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 5000 rpm 

masing-masing sebesar 0,12636 kg/kWjam, 0,12567 kg/kWjam, dan 0,12909 

kg/kWjam. Konsumsi bahan bakar spesifik terkecil dihasilkan oleh mobil yang 

menggunakan F1-Z Turbo Ventilator. Pada putaran mesin 6000 rpm masing-

masing sebesar 0,18151 kg/kWjam, 0,18501 kg/kWjam, dan 0,18631 kg/kWjam. 

Konsumsi bahan bakar spesifik terkecil dihasilkan oleh mobil standar. 

 Dari data hasil penelitian rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik pada 

mobil yang menggunakan sistem pemasukan standar sebasar 0,11670 kg/kWjam 

dan rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik pada mobil dengan menggunakan F1-

Z Turbo Ventilator sebesar 0,11544 kg/kWjam, sedangkan rata-rata konsumsi 

bahan bakar spesifik pada mobil dengan menggunakan HKS Power Kompressor 

sebesar 0,11727 kg/kWjam. Di sini tidak terjadi penurunan konsumsi bahan bakar 

spesifik yang berarti, mengingat daya dan torsi yang dihasilkan juga tidak jauh 

berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi penggunaan F1-Z Turbo Ventilator dan 

HKS Power Kompressor pada putaran mesin 4000 rpm lebih diuntungkan karena 

pemakaian bahan bakarnya lebih irit dari mobil standar, dengan daya yang 

dihasilkan sama yaitu masing-masing 53 kW tetapi torsi yang dihasilkan lebih 

kecil dari mobil standar. Torsi yang dihasilkan mobil standar, mobil dengan F1-Z 
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Turbo Ventilator, dan mobil dengan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 

4000 rpm masing-masing sebesar 127 Nm, 126 Nm, 125 Nm. 

 Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator sebagai alat induksi udara atau 

penambah udara ternyata tidak mampu menaikan daya dan torsi yang dihasilkan. 

Hal ini dikarenakan rancangan produk F1-Z Turbo Ventilator yang menyebabkan 

kecepatan udara masuk dan keluar tidak seperti yang diiklankan. Berikut 

rancangan F1-Z Turbo Ventilator dan perhitungan kecepatan udara masuk dan 

keluarnya : 

 

Gambar 20. Perhitungan kecepatan sudut 

Dari gambar diatas dapat diketahui kecepatan udara masuk dan keluar 

melalui rumus :  

U1 = ωr1 = m/s 

U2 = ωr2 = m/s 

U1 : kecepatan sudu sisi masuk (m/s) 

U2 : kecepatan sudu sisi keluar (m/s) 
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ω : kecepatan sudut konstan (rad/s) 

r1 : jari-jari 1 (m) 

r2 : jari-jari 2 (m) 

1 rpm : 0,01047 rad/s atau 6000 rpm = 62,82 rad/s 

Misal perhitungan kecepatan masuk dan keluar pada putaran mesin 6000 rpm. 

U1 = ωr1 = (62,82 rad/s) (0,0085 m) = 0,53397 m/s 

U2 = ωr2 = (62,82 rad/s) (0,028 m) = 1,75896 m/s 

Pada hasil perhitungan kecepatan udara masuk dan keluar hanya terjadi 

sedikit perubahan kecepatan dari 0,85 m/s menjadi 2,8 m/s atau 3,2 kali lebih 

besar dari kecepatan udara keluar daripada kecepatan udara masuk. Hal ini tidak 

seperti yang tertera dalam iklannya bahwa F1-Z Turbo Ventilator dapat 

meningkatkan kecepatan aliran udara keluar menjadi 15 kali dari kecepatan udara 

masuk. Hal ini mungkin dikarenakan desain dan konstruksi F1-Z Turbo Ventilator 

yang kurang sempurna dan perputaran baling-baling F1-Z Turbo Ventilator yang 

justru menghalangi laju dari udara masuk serta dudukan rotor F1-Z Turbo 

Ventilator yang memecah arah aliran turbuler yang dihasilkan putaran baling-

baling sehingga menghambat aliran udara masuk ke dalam silinder.  

Penggunaan HKS Power Kompressor sebagai alat induksi udara atau 

penambah udara ternyata tidak mampu menaikan daya dan torsi yang dihasilkan. 

Ini dikarenakan konstruksi dan desain velocity chamber yang terlalu banyak 
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lubang sehingga tidak dapat menurunkan tekanan udara masuk pada velocity 

chamber dan mempercepat aliran udara sehingga dapat menambah massa udara 

masuk kedalam ruang bakar. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan F1-

Z Turbo Ventilator dan HKS Power Kompressor hanya mengalami sedikit 

perubahan pada daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar spesifik. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

simpulan bahwa: 

1. Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator tidak memberikan pengaruh 

meningkatnya daya dan torsi pada kendaraan dan penggunaan HKS 

Power Kompressor juga tidak memberikan pengaruh meningkatnya 

daya dan torsi kendaraan. 

2. Penggunaan F1-Z Turbo Ventilator tidak menunjukkan pengaruh 

meningkatnya konsumsi bahan bakar spesifik maupun menurunnya 

konsumsi bahan bakar spesifik yang berarti dan penggunaan HKS 

Power Kompressor juga tidak menunjukkan pengaruh meningkatnya 

konsumsi bahan bakar spesifik maupun menurunnya konsumsi bahan 

bakar spesifik yang berarti. Akan tetapi penggunaan F1-Z Turbo 

Ventilator dan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 4000 rpm 

lebih diuntungkan karena pemakaian bahan bakarnya lebih irit dari 

mobil standar, dengan daya yang dihasilkan sama yaitu masing-masing 

53 kW tetapi torsi yang dihasilkan lebih kecil dari mobil standar. Torsi 

yang dihasilkan mobil standar, mobil dengan F1-Z Turbo Ventilator, 

dan mobil dengan HKS Power Kompressor pada putaran mesin 4000 

rpm masing-masing sebesar 127 Nm, 126 Nm, 125 Nm
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SARAN 

1. Untuk meningkatkan performa mesin yang lebih baik, sebaiknya 

digunakan alat induksi udara yang lebih kuat dari F1-Z Turbo 

Ventilator dan HKS Power Kompressor, bisa berupa turbo charger 

atau turbo elektrik. 

2. Peneliti menganjurkan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan 

perlakuan yang berbeda terhadap F1-Z Turbo Ventilator dan HKS 

Power Kompressor agar diperoleh data penelitian yang baru. 
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Contoh perhitungan konsumsi bahan bakar spesifik sebagai berikut: 

 

a. Laju Konsumsi Bahan Bakar : 

mf  =  
𝐵𝑏

𝑡
 x ρbb x 3,6 (kg/jam)  

Dimana: 

Bb = konsumsi bahan bakar dalam satuan 500 ml (cm3) 

t = waktu 352,5 (detik) 

ρbb = massa jenis bahan bakar 0,715 (gr/cm3) 

diketahui: 

mf  =  
𝐵𝑏

𝑡
 x ρbb  mf = 

500 𝑐𝑚3

352,5 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
 x 0,715 gr/cm3   mf  = 1,0141  gr/detik 

Untuk menjadikan kg/jam maka hasil perhitungan di atas dikalikan 
3600

1000
 = 3,6, 

sehingga didapatkan nilai laju konsumsi bahan bakar: 

mf =  1,0141  gr/detik x 3,6 = 3,6510 kg/jam 

 

b. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Sfc) 

Untuk menghitung konsumsi bahan bakar spesifik yaitu dengan membandingkan 

laju konsumsi bahan bakar dengan daya yang dihasilkan. 

Sfc = 
𝑚𝑓 

𝑃
    Sfc = 

3,6510 kg/jam 

40 𝑘𝑊
    Sfc = 0,09127 kg/kWjam. 

Maka untuk konsumsi bahan bakar spesifik pada putaran 3000 rpm dapat 

diketahui sebesar 0,09127 kg/kWjam. 
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