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ABSTRAK 

Syahbani, Nurul. 2017. Pengaruh Perlakuan Porting and Polish Inlet Port pada 

Cyilinder Head tehadap Performa Yamaha Jupiter z. Skripsi. Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Negeri Semarang. Drs. Masugino, M.Pd. Drs. Supraptono 

M.Pd 

 

Kata kunci : porting and polish, inlet port, engine air flow, torsi, daya 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan porting 
and polish pada inlet port terhadap performa mesin yakni, meliputi; engine air 
flow, torsi dan daya yang dihasilkan oleh ketiga variasi perlakuan pada inlet port 
di kepala silinder yaitu kepala silinder dengan inlet standart dengan ukuran inlet 
port 18,05-21,35 mm, kepala silinder perlakuan porting 1 dengan diameter inlet 
port 18,25-21,66 mm, dan kepala silinder perlakuan porting 2 dengan ukuran 

diameter inlet port 19,22 mm - 23,80 mm. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yang 

dilakaukan pada sepeda motor Yamaha Jupiter z. Data hasil penelitian dianalisa 

dengan mengamati secara langsung hasil eksperimen kemudian menyimpulkan 

dan menentukan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk tabel dan 

grafik. Pada penelitian ini alat uji yang digunakan Flowbench untuk mengetahui 

engine air flow yang dihasilkan, dan alat uji yang digunakan untuk pengujian torsi 

dan daya adalah dynamometer. 

Hasil penelitian yang didapat menunjukan adanya perbedaan performa 

yang dihasilkan yakni engine air flow, torsi dan daya pada ketiga variasi inlet 
port. Pada pengujian engine air flow kepala silinder standar menghasilkan 33 

Cfm, dan kepala silinder porting 1 menghasilkan 33,4 Cfm, sedangkan kepala 

silinder porting 2 menghasilkan engine air flow sebesar 33,2 Cfm. Hasil  

pengujian torsi dan daya  tertinggi dihasilkan oleh kepala silinder porting 1 

dengan torsi dan daya maksimum sebesar 9,68 Nm pada putaran 3500 rpm dan 

daya maksimum sebesar 7 hp pada putaran 7500 rpm, sedangkan Kedua variasi 

lainnya memiliki keunggulan masing- masing pada torsi dan daya yaitu kepala 

silinder standar memiliki keunggulan pada torsi maksimum dengan hasil sebesar 9 

Nm pada putaran 3500 rpm hasil tersebut lebih tinggi dengan torsi maksimum 

yang dihasilkan oleh kepala silinder porting 2 yakni 8,6 Nm pada putaran yang 

sama. Hal tersebut berbeda dengam daya yang dihasilkan kepala silinder porting 2 

menghasilkan daya maksimum sebesar 6,6 hp pada putaran 7500 rpm, sedangkan 

kepala silinder standar menghasilkan daya maksimum sebesar 5,83 hp pada 

putaran 6500 rpm hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kedua variasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perlakuan porting and 
polish inlet port pada kepala silinder mengakibatkan nilai engine air flow 

meningkat sehingga dapat mempengaruhi performa mesin namun perlakuan 

porting and polish dengan perubahan inlet port yang terlalu besar tidak 

mengakibatkan meningkatnya engine air flow dan torsi mesin 
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BAB I 

Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

 Mesin pembakaran dalam atau sering juga disebut dengan istilah internal 

combustion engine adalah mesin panas yang mengubah energi thermal hasil dari 

proses pembakaran menjadi energi mekanik, biasanya tersedia pada poros output 

berputar. Proses pembakaran, mesin hanya mampu menghasilkan 25% daya 

berguna yang bisa dipakai sebagai penggerak dari 100% bahan bakar. Energi 

lainnya dipakai untuk menggerakan asesoris atau peralatan bantu, kerugian 

gesekan dan terbuang ke lingkungan sebagai panas gas buang dan melalui air 

pendingin (Raharjo dan Karnowo, 2008: 94). Untuk setiap sepeda motor memiliki 

performa yang berbeda-beda tentunya, performa sepeda motor sangat bergantung 

pada kondisi mesin. Berbagai macam cara untuk meningkatkan performa mesin 

sudah banyak diketahui, salah satunya dengan meningkatkan nilai oktan bahan 

bakar, memodifikasi bagian pengapian, dan mesin. Untuk dapat menaikkan 

performa mesin biasanya, dilakukan dengan mengganti CDI (Capacitor 

Discharge Ignition), koil, dan memodifikasi magnet. Memperbesar kapasitas 

mesin atau memperbesar diameter piston (bore up) biasanya merupakan 

modifikasi yang dilakukan ketika belum cukup puas dengan peforma yang telah 

didapat, namun pilihan untuk menaikan kapasitas mesin adalah pilihan terakhir 

ketika semua modifikasi telah dilakukan dan tidak menemukan kepuasan terhadap 

tenaga yang diinginkan. Sebelum, melakukan hal-hal tersebut peforma mesin juga 

bisa didapat dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap kepala silinder 

tujuannya adalah memperbesar efesiensi volumetrik dengan melakukan porting
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 and polish pada silinder head. Pada kenyataannya efisiensi volumetrik suatu 

motor tidak akan mencapai 100% hanya berkisar 60%-85%. (Hidayat, 2012: 26). 

 Porting ialah usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki efisiensi 

volumetrik dengan mengoptimalkan aliran gas ke dalam ruang bakar (Hidayat, 

2012: 23) Porting and polish merupakan suatu pekerjaan tangan dengan 

menggunakan alat khusus yakni, porting polish kit yang tujuan utamanya adalah 

memperbaiki efesiensi volumetrik suatu mesin untuk mendapatkan peforma mesin 

yang maksimal dan efisien. Besaran jumlah air flow (udara) yang masuk dalam 

mesin mempengaruhi tinggi luaran daya mesin (Bell, 1981: 13) Cubic feet per 

minute (Cfm) mengacu pada aliran udara salah satu komponen bila diukur pada 

flowbench, atau berapa banyak aliran udara yang dikonsumsi oleh mesin (Bettes, 

2010: 38). Perlakuan porting and polish tentunya harus dilakukan secara presisi 

atau pengukuran yang akurat, efeknya akan berpengaruh pada tarikan menjadi 

lebih ringan. Karena, perlakuan porting and polish bukan hanya tentang 

memperbesar lubang intake maupun exhaust akan tetapi, mencari titik dan sudut 

aliran yang optimal untuk aliran udara masuk ke dalam ruang bakar. Alat bantu 

flowbench akan menjadikan perlakuan porting and polish menjadi lebih efektif, 

Sedangkan flowbench adalah alat simulasi aliran udara yang dirancang khusus 

untuk memaksimalkan proses porting, chasis dynamometer sebagai alat bantu 

untuk melakukan pengujian terhadap performa kendaraan.  

 Kemampuan mesin motor bakar untuk merubah energi yang masuk yaitu 

bahan bakar sehingga menghasilkan daya berguna disebut kemampuan mesin atau 

prestasi mesin (Raharjo dan Karnowo, 2008: 93). Ada beberapa Parameter 

Prestasi mesin atau juga performa mesin salah satunya adalah daya dan torsi. 
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Untuk mendapatkan performa yang optimal, dilakukan perubahan pada 

pengaturan mesin standar, Salah satunya dengan merubah saluran masuk pada 

kepala silinder dengan pengujian daya dan torsi menggunakan dynamometer 

sehingga akan didapatkan seberapa besar pengaruh perubahan saluran masuk pada 

kepala silinder terhadap daya dan torsi mesin.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui 

peforma motor Yamaha Jupiter z yaitu engine air flow, torsi, dan daya dari sepeda 

motor Yamaha Jupiter z dengan perbandingan engine air flow, torsi, dan daya 

sebelum dan sesudah dilakukan porting and polish. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, akan dilakukan penelitian  mengenai porting and polish inlet port pada 

cylinder head dengan judul “Pengaruh Perlakuan Porting and Polish Inlet Port 

pada Cylinder Head terhadap Performa Yamaha Jupiter z” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Performa kenadaraan dapat dipengaruhi oleh kondisi kepala silinder yang 

sudah lama,Yamaha Jupiter z 115 cc tahun 2010 

2. Nilai hambatan pada inlet port di kepala silinder cukup besar. 

3. Performa mesin dapat dipengaruhi oleh engine air flow 

4. Engine air flow dapat dipengaruhi temperatur mesin,variasi putaran mesin, 

dan hambatan aliran udara. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada: 

1. Motor yang digunakan yaitu jenis Yamaha Jupiter z 115 cc tahun 2010 

2. Sistem bahan bakar karburator  
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3. Variasi pertama diameter saluran inlet port pada kepala silinder dengan 

kepala silinder standar dengan ukuran inlet port sebesar 18,05 - 21,35 mm, 

kepala silinder porting 1 dengan ukuran inlet port sebesar 18,25 - 21,66 mm, 

dan kepala silinder porting 2 dengan ukuran inlet port sebesar 19,22 - 23,80 

mm 

4. Pengujian engine air flow dilakukan menggunakan flowbench 

5. Pengujian daya, dan torsi dilakukan menggunakan dynamometer 

6. Bahan bakar menggunakan Pertamina premium  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan, permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Adakah pengaruh perlakuan porting and polish terhadap Engine air flow yang 

dihasilkan sepeda motor Yamaha Jupiter z 

2. Adakah pengaruh perlakuan porting and polish terhadap torsi yang dihasilkan 

sepeda motor Yamaha Jupiter z 

3. Adakah pengaruh perlakuan porting and polish terhadap daya yang 

dihasilkan sepeda motor Yamaha Jupiter z 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perlakuan porting and polish inlet port terhadap engine 

air flow mesin Yamaha Jupiter z 

2. Mengetahui pengaruh perlakuan porting and polish inlet port terhadap torsi 

mesin Yamaha Jupiter z. 
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3. Mengetahui pengaruh perlakuan porting and polish inlet port terhadap daya 

mesin Yamaha Jupiter z. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis dapat dipakai untuk mengetahui pengaruh perlakuan porting 

and polish inlet port pada kepala silinder terhadap performa mesin sepeda 

motor. 

2. Mengetahui  engine air flow yang dihasilkan setelah perlakuan porting and 

polish 

3. Mengetahui torsi yang dihasilkan setelah perlakuan porting and polish 

4. Mengetahui daya yang dihasilkan setelah perlakuan porting and polish 

5. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Motor Bakar 

Motor bakar merupakan salah satu mesin penggerak yang memanfaatkan 

energi kalor dari proses pembakaran menjadi energi mekanik (Raharjo dan 

Karnowo, 2008: 65). Pembakaran terjadi di dalam silinder motor bakar sehingga 

bahan bakar menjadi sekaligus fluida kerja (Hidayat, 2012: 14). Keunggulan dari 

mesin pembakaran dalam dibanding mesin pembakaran luar adalah konstruksi 

yang lebih sederhana tidak membutuhkan fluida kerja dan total efisiensi mesin 

lebih baik dibanding mesin pembakaran luar (Raharjo dan Karnowo, 2008: 65). 

a. Motor 4 langkah  

Motor empat langkah adalah motor yang setiap siklus kerjanya diselesaikan 

dalam empat kali bolak-balik torak atau dua kali putaran poros engkol (Hidayat, 

2012: 16), selanjutnya, Siklus tersebut adalah langkah isap, langkah, kompresi, 

langkah kerja, dan langkah buang (Hidayat, 2012: 17). Berikut penjelasan prinsip 

kerja motor 4 langkah; 

a. Langkah hisap (suction stroke) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Langkah hisap (Jama, dkk., 2008: 70) 
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Jama, dkk (2008:69) menjelaskan “proses mekanis langkah hisap “Katup 

masuk terbuka, katup buang tertutup. piston bergerak dari TMA ke TMB. 

Sewaktu piston bergerak ke bawah tekanan diruang pembakaran menjadi hampa 

(vakum). Perbedaan tekanan udara luar yang tinggi dengan tekanan hampa 

mengakibatkan udara akan mengalir dan bercampur dengan gas. Untuk 

selanjutnya gas tersebut melalui klep pemasukan yang terbuka mengalir masuk ke 

ruang bakar”. Penjelasan tersebut sejalan dengan penjelasan Hidayat, (2012: 17) 

“katup hisap dibuka dan katup buang ditutup, karena terjadi tekanan 

negatif/vakum dalam silinder, selanjutnya campuran udara dan bahan bakar 

terhisap masuk melalui katup hisap untuk mengisi ruang silinder.” 

b. Langkah kompresi (compression stroke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Langkah kompresi (Jama, dkk., 2008: 71) 

Melanjutkan Jama, dkk (2008:70) menjelaskan proses langkah kompresi. 

“Katup masuk dan katup buang tertutup dan piston bergerak dari TMB ke TMA. 

Setelah melakukan pengisian, piston yang sudah mencapai TMB kembali, Lagi 

bergerak menuju TMA, ini memperkecil ruangan diatas piston sehingga campuran 

udara dan bahan bakar menjadi padat, tekanan dan suhunya naik.” Hal yang sama 



8 
    

 

dijelaskan oleh Hidayat, (2012:18) “katup hisap dan katup buang ditutup pada 

proses ini campuran bahan bakar dan udara di tekan dan dikompresi, akibatnya 

tekanan dan temperaturnya naik sehingga akan memudahkan proses pembakaran.” 

c. Langkah kerja (exsploitasion/power stroke) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Langkah kerja (Jama, dkk., 2008: 72) 

Menjelaskan proses langkah kerja Menurut Jama, dkk (2008:71) menyatakan 

bahwa “Masuk dan katup buang masih tertutup piston bergerak dari TMA ke 

TMB. Campuran terbakar sangat cepat menyebabkan campuran gas akan 

mengembang dan memuai dan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran 

dalam ruang bakar menimbulkan tekanan kesegala arah dan tekanan pembakaran 

mendorong piston ke bawah (TMB), selanjutnya memutar poros engkol melalui 

Conneecting Rod. Hidayat, (2012:18) menjelaskan proses langkah kerja.”Katup 

hisap dan katup buang masih ditutup. Sesaat piston menjelang titik mati atas, busi 

pijar menyalakan percikan api seketika campuran bahan bakar dan udara terbakar 

secara cepat berupa ledakan maka mengjasilkan tekanan sangat tinggi untuk 

mendorong piston ke bawah sebagai tenaga atau usaha yang dihasilkan mesin.” 
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d. Langkah Pembuangan (Exhaust Stroke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Langkah buang (Jama, dkk., 2008: 73) 

 

Menjelaskan proses langkah buang Menurut Jama, dkk (2008:72) 

menyatakan bahwa “Katup masuk tertutup dan katup pembuangan terbuka piston 

bergerak dari TMB ke TMA. Sebelum piston bergerak ke TMB, klep pengeluaran 

terbuka dan sisa gas sisa pembakaran mengalir keluar. Sewaktu piston mulai naik 

dari TMB, piston mendorong gas sisa pembakaran yang masih tertinggal keluar 

melalui katup buang dan saluran buang ke atmosfir.” Sama dengan penjelasan 

proses langkah buang dijelaskan hidayat (2012:18) “katup hisap 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.  

2. Mekanika Fluida  

Fluida didefinisikan sebagai zat yang berdeformasi terus menerus selama 

dipengaruhi suatu tegangan geser. Sebuah tegangan (gaya per satuan luas) geser 

terbentuk apabila sebuah gaya tangensial bekerja pada sebuah permukaan. 

(Munson et al., 2003: 4) Kemudian, Munson et al., (2003: 4) Melanjutkan “Zat 
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cair dapat dengan mudah dideformasi ( tapi tidak mudah di mampatkan) dan dapat 

dituagkan kedalam bejana atau dipaksa melalui sebuag tabung. Gas-gas (udara, 

oksigen dan lain-lain memilik jarak antar molekul yang besar dan gerakan yang 

bebas antar molekul Sehingga sangat mudah dideformasi (dimampatkan) dan akan 

mengisi penuh volume bejana dimana gas tersebut ditempatkan.” 

a. Sifat Aliran Fluida  

Munson et al., (2003: 5) menerangkan bahwa,“Ilmuwan dan ahli matematika 

inggris Osborne Reynolds, melakukan sebuah eksperimen untuk membedakan dua 

klasifikasi aliran. Jika air mengalir melalui sebuah pipa berdiameter D dengan 

kecepatan rata-rata V , dengan menginjeksikan zat pewarna yang mengambang 

untuk “laju aliran yang cukup kecil”guratan zat pewarna (sebuah garis guratan) 

akan tetap berupa garis yang terlihat jelas selama mengalir, dengan hanya sedikit 

menjadi kabur karena difusi molekuler dari zat pewarna ke air seklilingnya. Untuk 

satu “laju aliran sedang” yang lebih besar, guratan zat pewarna berfluktuasi 

menurut waktu dan ruang dan olakan putus-putus dengan prilaku tak beraturan 

muncul di sepanjang guratan. Sementara itu, untuk “laju aliran cukup besar” 

guratan zat pewarna dengan sangat segera menjadi kabur dan menyebar diseluruh 

pipa dengan pola yang acak.”   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 (a) eksperimen untuk menentukan jenis aliran (b) guratan 

zat pewarna yang khas (Munson et al., 2005:6) 
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b. Reynold number dan Persamaan Bernoulli 

1) Reynold number 

Bukan hanya kecepatan fluida yang mentukan sifat aliran namun, kerapatan 

viskositas dan diameter fluida juga sama pentingnya. Parameter-parameter ini 

berkombinasi menghasilkan bilangan Reynolds, (Munson et al., 2005: 6) 

 

 

Dimana; Re = Reynolds number 

  V  = Rata rata kecepatan fluida Dalam pipa 

  D  = Diameter pipa 

   =  Massa jenis  (Munson et al., 2005: 6) 

2) Persamaan Bernoulli 

Battes, (2010: 52) dalam buku Engine airflow menyatakan bahwa 

“Persamaan Bernoulli yang terkenal menyatakan bahwa fluida dapat bertukar 

energi kinetik dengan tekanan. Hubungannya, dengan desnsitas, kecepatan, dan 

tekanan fluida. dinyatakan secara matematis sebagai berikut : 

v
2 
+ p = constant 

 = Massa jenis  (kg/m
3
) 

v = Kecepatan  (m/detik) 

p = Tekanan (N/m
2
) 
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c. Kerugian minor (Minor losses) 

Hambatan dalam suatu aliran pipa akan menimbulkan suatu kerugian energi, 

akan banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu aliran yang menjadi 

hambatan pada suatu aliran pipa. Munson et al., (2005:49) Menjelaskan 

“Komponen-komponen tambahan ini (katup, belokan sambungan T dan 

sejenisnya) memperbesar kerugian head keseluruhan dari sistem. Kerugian-

kerugian itu biasa disebut dengan kerugian minor atau (minor losses) untuk 

membedakan bahwa yang disebut dengan kerugian mayor (major losses) adalah 

bagian besar kerugian sistem yang berkaitan dengan gesekan pada bagian pipa 

yang lurus. Dalam kebanyakan kasus ini kerugian minor lebih besar dari kerugian 

mayor.” Kemudian, Munson et al., (2005:49) menambahkan bahawa “Metode 

yang paling umum digunakan untuk mentukan kerugian-kerugian head  atau 

penurunan tekanan adalah dengan menentukan koefisien kerugian, KL yang 

didefinisikan sebagai”. 

KL = 
Lh

2v 2v
 

 Sehingga 

Δp = KL 
2v  

 Atau 

hL =  KL 

2v
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Volume pengatur yang digunakan untuk menghitung  

kerugian untuk perbesaran mendadak (Munson et al.,2005:55) 
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Munson et al., (2005:55) Menjelaskan gambar 2.6 dalam bukunya yang 

berjudul Mekanika fluida “diterapkann antara (2) dan (3) kita asumsikan bahwa 

aliran adalah seragam pada bagian (1),(2), dan (3) dan tekanan konstan di sisi kiri 

dari volume pengatur ( Pa =Pb=Pc=P1). Tiga persamaan pengatur yang dihasilkan 

(massa, momentum, dan energi) adalah:  

A1V1 = A2V2 

        P1A3 – P3A3 =  A3 V3 (V3-V1) 

 Dan 

Lh
g

Vp
g

Vp
����

22

2

33

2

11

��
 

Ketiga persamaan ini dapat diatur kembali sehingga memberikan koefisien 

kerugian KL  = hL/( 2

1V / 2g) , sebagai 

KL 

2

2

11 ��
�

�
��
	



��

A
A

 
Bukanlah efek viskos secara langsung (dalam hal tegangan geser dinding) 

yang menyebabkan kerugian tersebut. Namun kerugian tersebut disebabkan 

dispasi kinetik (jenis lain dari efek viskos) ketika fluida mengalami perlambatan 

secara tidak efisien (Munson et al.,2005:55). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Karakter aliran pada belokan 90
o
 dan koefisien kerugian 

yang berkaitan (Munson et al.,2005:57) 
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 Koefisien kerugian juga terjadi karena adanya belokan atau tikungan pipa, 

kondisi ini akan menjadi suatu faktor hambatan yang ikut berperan dalam 

kerugian energi dalam suatu aliran fluida. Kerugian head pada belokan seperti 

pada gambar 2.7. Belokan pada pipa meghasilkan kerugian yang lebih besar dari 

pada jika pipa lurus. Kerugian-kerugian tersebut disebabkan daerah-daerah aliran 

yang terpisah di dekat sisi dalam belokan (khusunya jika belokan tajam) 

sentripetal akibat lengkungan sumbu pipa. (Munson et al.,2005:56).  

 Menurut Munson et al., (2005:57) “Nilai KL dari komponen-komponen 

serupa sangat tergantung pada bentuk dari komponen dan hanya sedikit 

tergantung pada bilangan Reynolds untuk aliran-aliran dengan bilangan Reynolds 

yang besar. Jadi, koefisien kerugian untuk sambungan siku 90
o
 tergantung pada 

apakah sambungan pipa berulir atau berflensa namun, dalam batas-batas 

keakuratan data, tidak tergantung pada diameter pipa, laju aliran atau sifat-sifat 

fluida (efek bilangan Reynolds). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Koefisien kerugian komponen pipa (Munson et al., 2005:59) 
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Nilai-nilai koefisien kerugian  KL pada komponen-komponen pipa dapat 

dilihat pada gambar 2.8. banyak komponen-komponen sistem, kerugian head 

dalam pipa terutama disebabkan oleh disipasi energi kinetik dari bagian fluida 

yang berkecepatan tinggi (Munson et al., 2005:59). 

3. Kepala Silinder (Cylinder Head) 

Kristanto, (2015: 6) Mendefinisikan bahwa “Kepala silinder merupakan 

penutup ujung bagian atas silinder. Fungsi utama kepala silinder adalah 

menyediakan ruang dimana campuran bahan bakar dan udara dapat dibakar secara 

efisien. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lubang berbentuk khusus atau 

ruang yang posisinya berada diatas silinder Pada kepala silinder terdapat busi 

(pada bensin) atau injektor (pada motor diesel)”. Pada kepala silinder terdapat 

lubang katup-katup, saluran masuk, saluran buang, lubang busi; lubang saluran 

pendingin, saluran oli dan tempat pemasangan mekanik katup (Hidayat, 2012: 5) 

Kemudian, Kristanato (2015: 6) menambahkan “Kepala silinder juga mempunyai 

beberapa saluran yang disebut ports saluran masuk adalah saluran lewat campuran 

bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Saluran buang adalah saluran 

pembuangan gas dari dalam ruang pembakaran ke sistem pembuangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Kepala silinder Yamaha jupiter z 115 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Seating inlet valve 

Inlet Port 

Seating outlet valve 

Outlet Port 
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Gambar 2.10. Ukuran katup dan saluran masuk inlet (Dokumentasi pribadi) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kepala silinder Yamaha 

jupiter z 115 memiliki spesifikasi sebagai berikut; ukuran diameter inlet 21,35 

mm dan diameter outlet 21,35 mm kemudian, diameter seating in 18,05 mm dan 

diameter seating out 16,05 mm sedangkan ukuran diameter katup in 22,95 mm 

dan  diameter katup out 20,25 mm.  

4. Porting and Polish 

Porting ialah usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki efisiensi 

volumetrik dengan mengoptimalkan aliran gas ke dalam ruang bakar (Hidayat, 

2012: 23) suatu modifikasi pada saluran masuk dan buang pada mesin 4 langkah. 

Konsepnya adalah meningkatkan banyaknya campuran udara dan bahan bakar 

yang masuk kedalam mesin dengan cara memberi ruang pada bagian tertentu. port 

yang bagus dan lurus dan tidak memiliki proyeksi umumnya akan mengalir 

dengan baik”. (Bell, 1981: 13).  

Dalam buku manual SF-110 Flowbench Operator’s Manual, (1996: 24) 

menyatakan bahwa, “Ketika melakukan porting kepala silinder untuk aliran 

maksimum terus mengikuti poin-poin dibawah ini : 

a. Kerugian aliran timbul perubahan arah dan penurunan kecepatan (port 

tikungan dan ekspansi), 
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b. Bagian yang dikikis pada proses porting harus diantara 60 % sampai 100% 

area katup 

c. Mengikis port dari bagian luar tikungan, tidak dari bagian dalam. Hal ini akan 

meningkatkan aliran dengan meningkatkan radius tikungan. 

d. Panjang port dan permukaan akhir tidak akan berpengaruh terhadap besarnya 

aliran udara akan tetapi, ekspansi udara yang ke luar dari katup yang 

membuat bagian dari 1/2 " di atas katup menjadi bagian paling penting dari 

port. 

e. Bentuk dudukan katup memiliki efek besar pada aliran.” 

Adapun beberapa kerugian permukaan aliran pada port, Berapa besar 

kerugiannya permukaan aliran akan dijelaskan gambar 2.11: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Permukaan aliran 

 

Keterangan : 

 Kerugian Permukaan aliran     % Kerugian 

1) Gesekan Dinding        4 

2) Kontraksi pada Push rod      2 
3) Tikungan pada Panduan katup     11 
4) Ekspansi di belakang panduan katup    4 
5) Ekspansi 25

0       
12 

6) Ekspansi 30
0
       19 

7) Tikungan keluar katup      17 
8) Ekspansi keluar katup      31 

         100% 

*untuk permukaan sandcast. Menjadi 3% untuk permukaan yang di 

polish . (SF-110 Flowbench Operator’s Manual, 1996: 17) 
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Perlakuan porting biasa diterapkan pada mesin-mesin yang membutuhkan 

performa tinggi seperti motor Road race, Drag race dan lainnya untuk keperluan 

balap, Mesin yang diproduksi massal dapat ditingkatkan dengan Perlakuan 

Porting and Polish, hal ini di percaya dapat meningkatkan performa mesin. 

Kebanyakan, perlakuan porting difokuskan untuk menghilangkan pembatasan 

asupan campuran bahan bakar. Pembatasan tersebut dapat menghambat 

kelancaran aliran udara dari intake manifold menuju ruang bakar.  

5. Flowbench 

Superflow SF-110 Flowbench dirancang untuk mengukur daya tahan aliran 

udara pada kepala silinder, intake manifold, velocity stucks dan plat pembatas. 

untuk pengujian intake, udara ditarik melalui kepala silinder ke dalam mesin, 

melalui blower udara dan keluar melalui lubang plat di atas Superflow SF-110 

Flowbench (Superflow, 1996: 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.12. Fowbench superflow 120 (dokumentasi pribadi) 

Flowbench dapat memberikan data pengujian aliran udara pada bagian 

saluran pada kepala silinder maupun intake yang diuji. Pengujian yang sederhana 

tidak dengan sendirinya dapat memberikan keuntungan kinerja mesin. Flowbech 

Flowcom 

Flow control knob

Test preassure meter 

Flow meter

Dial Indicator 

Cylinder adapter 
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dapat memberikan data dalam rangka meningkatakan kinerja bagian yang diuji. 

Pengujian aliran udara dapat membantu proses modifikasi komponen mesin dan 

menyesuaikan dengan karakter aliran udara yang lebih baik, sehingga dapat 

meningkatkan potensi kinerja mesin. Tujuan yang harus dicapai adalah 

keseimbangan aliran udara antara bentuk dan ukuran port, akan dapat 

menghasilkan tenaga yang lebih. Ruang bakar dibentuk untuk menyesuaikan efek 

aliran udara dan dapat diuji pada flowbench tesebut agar udara dapat mengalir 

dengan baik. Cubic feet per minute (Cfm) mengacu pada aliran udara salah satu 

komponen bila diukur pada flowbench, atau berapa banyak aliran udara yang 

dikonsumsi oleh mesin. (Battes, 2010: 38) 

6. Perhitungan Peforma Motor 

Parameter yang digunakan dalam perhitungan unjuk kerja motor antara lain; 

torsi, dan daya 

a. Torsi  

 Raharjo dan Karnowo, (2008: 98) menyatakan bahwa “Torsi adalah ukuran 

kemampuan mesin untuk melakukan kerja, jadi torsi adalah energi. Besaran torsi 

adalah suatu besaran turunan yang biasa digunakan unuk menghitung energi yang 

dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya”. Adapun perumusannya 

sebagai berikut: 

   T = F x b (N.m) 

Dengan T = Torsi benda berputar (N.m) 

 F = Gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N) 

 b = Jarak benda ke pusat rotasi (m)  

 



20 
    

 

b. Daya 

 Daya kerja adalah gerakan mesin yang menghasilkan kerja per satuan waktu 

(Hidayat, 2012: 32). Sependapat dengan Kristanto (2015: 21) yang meyimpulkan 

bahwa “daya adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan seberapa besar 

kerja yang dapat dilakukan mesin dalam suatu periode tertentu”. Menurut Raharjo 

dan Karnowo (2008: 99) “Daya tersebut dikenakan pada torak yang bekerja bolak 

balik di dalam silinder mesin. Jadi di dalam silinder mesin, terjadi perubahan 

energi, dari energi kimia bahan bakar dengan proses pembakaran menjadi energi 

mekanik pada torak.”  

 Raharjo dan Karnowo, (2008: 111) menyatakan bahwa “Daya poros adalah 

daya efektif yang akan digunakan untuk mengatasi beban kendaraan daya poros 

diperoleh dari pengukuran torsi yang dikalikan dengan percepatan sudut 

putarannya ”, sehingga untuk menghitung daya poros dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus : 

Ne = T × ω 

 Dengan  Ne = Daya poros Nm/s (Watt) 

    T  = Torsi (N.m) 

   ω  = Kecepatan sudut putar (rad/s)  

B. Kajian Penelitian yang Relvan 

Mire, ( 2011: 1) menyimpulkan “hubungan antara variasi diameter orifice 

terhadap daya efektif dan efisiensi volumetrik, dan menentukan daya efektif 

maksimum dan efisiensi volumetrik maksimum terhadap variasi diameter orifice, 

pembukaan katup gas dan putaran poros. Penelitian ini dilaksanakan di 

laboratorium Motor Bakar Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas 
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Hasanuddin, pengujian dilakukan pada diameter orifice 50 mm, 55 mm dan 60 

mm. Pembukaan katup gas 25%, 35%, dan 45%. Putaran poros 1500 rpm, 1700 

rpm, 1900 rpm, 2100 rpm, dan 2300 rpm. Hasil yang diperoleh adalah daya 

efektif maksimum sebesar 19, 572 kw didapat pada diameter orifice 60 mm, 

pembukaan katup gas 45% dengan putaran poros 2100 rpm, sedangkan efisiensi 

volumetrik maksimum sebesar 98,050% diperoleh pada diameter orifice 55 mm, 

pembukaan katup gas 45% serta putaran poros 2100 rpm. 

Irwan, dkk. (n.d: 1) meneliti tentang pengaruh diameter intake valve terhadap 

unjuk kerja motor bakar empat langkah  menyimpulkan “Memperbesar diameter 

intake valve akan meningkatkan performa pada motor 4 langkah, karena 

perbesaran diameter tersebut menyebabkan jumlah campuran (bahan bakar dan 

udara) yang masuk kedalam silinder akan bertambah, sehingga meningkatkan 

efisiensi volumetrikanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian 

menggunakan intake valve dengan diameter 26 mm dan 28 mm mempengaruhi 

unjuk kerja mesin. Torsi tertinggi dihasilkan dengan intake diameter 28 mm 

sebesar 0,993 Kg.m pada putaran 4000 rpm. Daya tertinggi dihaslikan dengan 

diameter 28 mm sebesar 7,119 Hp pada putaran 6000 rpm. 

C. Kerangka Pikir Penelitian  

 Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peforma 

mengingat potensi energi yang dihasilkan oleh mesin sebenarnya belum 

sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Udara yang dihisap masuk silinder 

selalu banyak mengalami hambatan aliran, sehingga aliran udara banyak 

kehilangan energi, disamping itu udara hisap juga menyerap panas dari saluran 

hisap yang ada katup masuknya dengan kondisi tersebut, udara lebih sulit 
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mengalir dengan persatuan volumnya juga berkurang (Raharjo dan Karnowo, 

2008: 114). Selain itu, Udara yang masuk pada saluran inlet port pada kepala 

silinder standar memiliki pembatasan asupan udara yang masuk ke dalam inlet 

port pada kepala silinder, hal tersebut membuat potensi performa mesin belum 

maksimal, memodifikasi dengan memperbesar inlet port pada kepala silinder 

dirasa dapat meningkatkan jumlah asupan campuran bahan bakar sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan performa mesin yang maksimal. 

 Modifikasi saluran hisap dengan dengan metode porting and polish 

menggunakan alat simulasi flowbench diharapkan akan meminimalisir nilai 

kerugian terhadap hambatan aliran udara yang masuk ke dalam saluran hisap, 

sehingga campuran bahan bakar akan lebih mudah masuk dan meningkatkan 

Performa mesin sepeda motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.13. Kerangka Pikir Penelitian 

Saluran inlet port pada kepala silinder standar 

memiliki pembatasan asupan campuran bahan bakar 

Meningkatkan kuantitas campuran bahan bakar yang 

masuk ke dalam ruang bakar 

Modifikasi Cyilnder head pembesaran saluran inlet port 
dengan porting and polish  

Meningkatkan Engine air flow 

Peningkatan terhadap peforma Yamaha Jupiter Z 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan pada penelitian Perlakuan porting and polish saluran inlet pada 

kepala silinder terhadap performa sepeda motor Yamaha Jupiter  z, dari hasil 

pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Variasi perlakuan porting and polish pada saluran inlet berpengaruh terhadap 

engine air flow pada kepala silinder. Semakin besarnya ukuran porting and 

polish pada inlet port justru tidak mengakibatkan peningkatan nilai engine air 

flow.  

2. Perlakuan porting and polish berpengaruh terhadap keluaran torsi mesin. 

Kepala silinder porting 1 menghasilkan torsi maksimum yang tertinggi 

dibandingkan kepala silinder standar dan kepala silinder dengan perlakuan 

porting 2 yang justru mengalami penurunan torsi. Hal tersebut dikarenakan 

peruabahan saluran inlet yang terlalu besar pada kepala silinder porting 2 

tidak mengakibatkan engine air flow meningkat sehingga, mempengaruhi 

efisiensi volumetrik yang dihasilkan oleh kepala silinder porting 2. Hasil 

tersebut disebabkan karena kepala silinder porting 2, pada saat akselerasi 

dengan lubang inlet yang lebih besar lebih membutuhkan waktu yang relatif 

lebih lama untuk mengalirkan campuran bahan bakar kedalam ruang bakar. 
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3. Kepala silinder dengan perlakuan porting and polish berpengaruh terhadap 

keluaran daya mesin. Kepala silinder porting 1 menghasilkan daya paling 

tinggi dan kepala silinder porting 2 menghasilkan daya maksimum lebih 

rendah, sedangkan kepala silinder standar mengahsilkan daya maksimum 

paling rendah. Hasil tersebut sesuai dengan hasil pengujian engine air flow 

yang menunjukan nilai engine air flow kepala silinder porting 1 

menghasilkan nilai engine air flow tertinggi dan kepala silinder porting 2 

menghasilkan nilai engine air flow yang lebih rendah dan kepala silinder 

standar menghasilkan nilai engine air flow yang paling rendah. Karena 

hasil tersebut mempengaruhi efisiensi volumetrik sehingga campuran 

bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar lebih banyak, sehingga 

mengakibatkan daya yang dihasilkan lebih besar.  

B.   Saran 

1. Perlakuan porting and polish inlet port pada kepala silinder disarankan 

untuk tidak dibuat terlalu besar, karena inlet port yang terlalu besar dapat 

menurunkan keluaran torsi dan daya mesin.  

2. Perlakuan porting and polish dapat dijadikan sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan performa mesin. Namun, sebaiknya harus melakukan 

riset lebih terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk yang paling efektif 

untuk masing-masing karakter mesin. 

3. Peneliti menganjurkan agar dilakukan penelitian lanjutan tentang 

perlakuan porting and polish dengan motode yang berbeda terhadap 

performa mesin agar diperoleh data penelitian yang baru.  
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