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ABSTRAK 

 

Andreas Galih Dimaranggono. 2009. Skripsi. Unjuk Kerja Motor Bensin Empat 
Langkah Satu Silinder Menggunakan Torak Jenis Flat Dibanding Menggunakan 
Torak Jenis Dome. Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata kunci : torak, eksperimen laboratorium, unjuk kerja mesin sepeda motor 
 

Torak mengubah volume silinder serta memampatkan campuran bahan 
bakar dan udara yang mudah terbakar dalam ruang pembakaran. Tipe torak pada 
motor bakar antara lain, torak flat, torak dome, torak bathtub, dan torak deflector. 
Torak flat umumnya digunakan sepeda motor harian. Sepeda motor harian untuk 
ajang perlombaan performa mesinnya harus ditingkatkan. Peningkatan performa 
dapat dilakukan dengan penggantian torak jenis dome. Torak jenis dome memiliki 
bentuk kepala torak menonjol seperti atap kubah sehingga mampu mengurangi 
volume ruang bakar dan meningkatkan perbandingan kompresi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen yang 
dilakukan di laboratorium. Variabel bebas penelitian adalah putaran mesin 1500, 
2000, 4000, 6000, dan 8000 rpm dengan volume ruang bakar yang berubah ketika 
menggunakan torak jenis flat dan torak jenis dome. Variabel terikat yaitu daya dan 
torsi mesin serta konsumsi bahan bakar. Variabel kontrol adalah kondisi standar 
sepeda motor antara lain; celah katup, celah busi, suhu kerja mesin, jenis bahan 
bakar, dan putaran mesin. Instrumen yang digunakan, computerised chassis 
dynamometer, tachometer, termometer, fuller gauge, gelas ukur, tool set, dan lain-
lain. 

Penelitian dilakukan pada putaran mesin 1500, 2000, 4000, 6000, dan 
8000 rpm pada sepeda motor bensin empat langkah yang menggunakan torak 
standar jenis flat dan torak jenis dome. Motor bensin yang digunakan adalah 
sepeda motor Kawasaki Kaze-R 110cc, sedangkan obyek yang diteliti adalah 
torak jenis flat standar pabrikan dan torak jenis dome merek Izumi.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan daya dan torsi pada 
sepeda motor yang menggunakan torak jenis dome dengan prosentase peningkatan 
daya maksimum sebesar 0,9 kW (16,9 %) dan torsi maksimum sebesar 0,74 Nm 
(13,43 %), serta pemakaian bahan bakar menurun sebesar 0,01 ml/detik (9,4 %) 
pada putaran mesin 1500 rpm hingga 4000 rpm.  

 
 
. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar belakang 

Alat transportasi darat di Indonesia ada berbagai macam, dari sepeda, 

becak, sepeda motor, hingga mobil. Sepeda motor merupakan alat transportasi 

darat yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena biaya perawatan 

yang ringan dan irit bahan bakar. Sepeda motor di Indonesia ada berbagai merek 

dengan berbagai keunggulan, harga murah, kapasitas mesin yang besar, maupun 

model dan kecanggihan teknologi. Produsen sepeda motor menawarkan 

kemudahan untuk memiliki sepeda motor dengan sistem kredit, sehingga 

masyarakat Indonesia pada umumnya lebih tertarik membeli sepeda motor. 

Sepeda motor sebagai sarana transportasi harian memiliki fungsi lain 

sebagai alat mengangkut barang dan perlombaan adu kecepatan jalan lurus (drag 

bike) maupun arena balapan (road race). Sepeda motor harian atau motor balap 

berbeda kualitas material komponen, bahan bakar yang dipakai, sistem pengapian, 

dan performa mesin. Sepeda motor untuk perlombaan karena terlalu mahal, maka 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan pembalap Indonesia pada khususnya 

menggunakan sepeda motor harian yang performa mesin sudah ditingkatkan. 

Delapan metode meningkatkan performa mesin sepeda motor harian untuk 

perlombaan kecepatan (www.howstuffworks.com/producing more engine power).  

Pertama, meningkatkan volume ruang bakar dengan mengganti torak 

standar dengan torak berdiameter lebih besar (torak racing) atau menambah 
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jumlah silinder untuk meningkatkan kapasitas mesin daripada menggunakan torak 

berdiameter besar untuk mencapai kapasitas yang sama. Teoritisnya, volume 

langkah meningkat sehingga jumlah campuran bahan bakar dan udara yang masuk 

semakin banyak. 

Mesin sepeda motor yang kapasitas semula 109 ml di bore-up menjadi 

149,2 ml meningkatkan daya maksimum dari 4,58 menjadi 5,98 kW atau 

meningkat sebesar 23,4 % (Motor Plus edisi 476, 2008:8). Diameter dinding 

silinder yang dikurangi hendaknya memperhatikan batas ketebalan agar blok 

silinder mampu menerima tekanan berlebihan serta kalor yang dilepaskan. 

Ketebalan dinding silinder dibawah batas mengakibatkan mesin berisiko overheat 

dan torak mengalami macet. 

Kedua, meningkatkan masukan udara dan bahan bakar ke ruang silinder. 

Penggunaan turbochargers atau superchargers memberikan tekanan kepada udara 

agar lebih efektif pemasukkannya. Turbocharge atau supercharge jarang dipasang 

pada sepeda motor dikarenakan membutuhkan mekanisme penggerak sendiri. 

Mengganti maupun memangkas camshaft untuk memperlama dan meninggikan 

bukaan katup dapat meningkatkan pemasukan campuran bahan bakar dan udara, 

mempercepat penutupan katup, dan pengeluaran gas sisa pembakaran. 

Pemangkasan camshaft memerlukan ketelitian tinggi untuk menjaga keteraturan 

bukaan katup agar tidak terjadi benturan antar kepala katup dan kepala torak 

ketika putaran mesin tinggi.  

Waktu bukaan katup yang berubah maka waktu pengapian disesuaikan 

dengan mengganti komponen pengapian berupa CDI programable atau CDI 
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racing yang dapat disetel ulang. Penyetelan CDI tidak semua mekanik bengkel 

mampu melakukannnya, karena bila salah penyetelan waktu penyalaan bunga api 

akan terlambat atau terlalu cepat sehingga tidak didapatkan pembakaran 

sempurna. 

Ketiga, mendinginkan masukan udara. Udara yang dikompresi atau 

dimampatkan temperaturnya akan meningkat sehingga ketika proses pembakaran 

akan mudah terbakar sebelum busi memercikkan bunga api. Turbocharge dan 

supercharge dilengkapi intercooler untuk mendinginkan udara sebelum 

memasuki ruang silinder. Penurunan 10 °C temperatur udara yang dimasukkan, 

meningkatkan daya mesin yang semula 3,74 kW menjadi 7,48 kW 

(www.serayamotor.com/indonesian automotive discussion forum/ pengaruh posisi 

knalpot dan suhu udara hisap). Pendinginan udara masukkan pada sepeda motor 

dengan  memperbesar kapasitas filter udara. 

Keempat, melancarkan pemasukan udara dan bahan bakar. Hambatan 

udara mengurangi daya mesin untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar 

ketika torak saat langkah hisap. Hambatan udara dapat dikurangi dengan 

meletakkan 2 (dua) katup hisap atau memperbesar diameter kepala katup. Intake 

manifold yang halus (porting) mampu mengurangi hambatan udara dan 

meningkatkan torsi maksimum sebesar 1,8 %, daya maksimum naik 3 %, serta 

konsumsi bahan bakar spesifik (BSFC) turun sebesar 4,9 %. Kesalahan 

penghalusan intake manifold dapat merubah dan mengganggu aliran turbulensi 

bahan bakar (Eka Dewi, 2003:7) 
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Kelima, melancarkan pembuangan gas sisa pembakaran. Hambatan udara 

membuat gas sisa pembakaran sulit dikeluarkan sehingga mengurangi daya hisap 

mesin. Hambatan udara dikurangi dengan menambah sebuah katup buang, 

menggunakan headers, pipa dengan sedikit lekukan, muffler free flow untuk 

mengurangi tekanan balik, dan mengganti knalpot standard dengan knalpot 

racing. Pipa gas buang dan muffler yang kecil mempunyai hambatan udara yang 

besar menyebabkan tekanan balik sehingga mengurangi daya mesin. 

Knalpot racing berdasarkan pengujian memakai chassis dynamometer 

meningkatkan daya efektif 4,75 % (Sasongko, 2007:58). Penggunaan knalpot 

racing diperlukan penyetelan karburator untuk menyesuaikan kebutuhan bahan 

bakar dan udara setelah memakai knalpot racing. Knalpot modifikasi atau racing 

yang tidak sesuai, menyebabkan turbulensi gas buang menjadi kacau 

mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara yang membilas langsung 

terbuang sehingga mesin menjadi cepat panas, dan boros bahan bakar.  

Keenam, membuat material komponen menjadi lebih ringan. Torak 

merupakan komponen bergerak dan menerima tekanan yang sangat besar. 

Komponen ringan membuat mesin bekerja lebih optimal karena tenaga untuk 

menggerakkan relatif kecil di banding torak yang berat.  

Ketujuh, menyetel karburator dan mengganti perbandingan gigi sproket. 

Menyetel ulang karburator atau mengganti dengan ukuran lebih besar diharapkan 

pemasukkan campuran bahan bakar dan udara lebih banyak. Ukuran spuyer yang 

besar jika dipakai mesin standar dapat menyebabkan campuran bahan bakar dan 

udara menjadi terlalu kaya sehingga pembakaran tidak sempurna, emisi gas buang 
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meningkat, dan boros bahan bakar. Penggunaan spuyer dengan ukuran lebih besar 

dilakukan setelah mesin memakai knalpot racing atau penambahan volume ruang 

bakar. Penggantian spuyer meningkatkan daya maksimum sekitar 1,4 % yang 

semula 4,57 kW menjadi 4,67 kW (Motor Plus edisi 478, 2008:11). Perbandingan 

gigi sproket meningkatkan performa mesin untuk putaran mesin tingkat bawah 

maupun putaran atas. Ukuran gigi sproket roda menjadi lebih kecil didapat 

topspeed putaran atas meningkat 7 – 10 %, namun akselerasi putaran bawah 

menjadi lambat. 

Kedelapan, meningkatkan perbandingan kompresi untuk menghasilkan 

tenaga besar dengan memampatkan campuran bahan bakar dan membakar secara 

spontan ketika busi memercikkan bunga api. Perbandingan kompresi dapat 

ditingkatkan dengan mengurangi atau memapas ketebalan permukaan kepala 

silinder, mengurangi ketebalan packing kepala silinder atau mengganti torak. 

Ketebalan kepala silinder atau packing yang dikurangi, mesin berisiko mengalami 

overheats karena luas penampang perpindahan kalor menjadi berkurang.  

Sepeda motor yang semula menggunakan torak tipe flat atau permukaan 

kepala torak yang rata dapat diganti dengan torak tipe dome atau permukaan torak 

berbentuk atap kubah. Penggantian torak dengan torak tipe dome meningkatkan 

daya maksimum 4,6 % dan pemakaian bahan bakar spesifik lebih hemat +15 % 

(www.greenlinks.com/super common rail). Kecilnya ruang pembakaran 

meningkatkan perbandingan kompresi dan tenaga meningkat dari putaran bawah, 

menengah sampai atas. Penggunaan torak tipe dome baiknya disesuaikan dengan 
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ketinggian bukaan katup agar kepala katup tidak bertabrakan dengan permukaan 

torak yang dapat menyebabkan batang katup menjadi bengkok atau patah. 

Pertimbangan delapan metode untuk meningkatkan performa mesin di 

atas, maka penulis mengangkat judul “Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah 

Satu Silinder Menggunakan Torak Jenis Flat Dibanding Menggunakan Torak 

Jenis Dome” meneliti unjuk kerja mesin sepeda motor harian yang menggunakan 

torak jenis flat dibanding menggunakan torak dome.  

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana unjuk kerja (daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar) 

motor bensin empat langkah satu silinder menggunakan torak jenis 

flat? 

2. Bagaimana unjuk kerja (daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar) 

motor bensin empat langkah satu silinder menggunakan torak jenis 

dome? 

3. Seberapa besar perubahan unjuk kerja motor bensin menggunakan 

torak jenis flat dibanding menggunakan torak jenis dome? 

 

C. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujian pada motor bensin empat langkah satu silinder dengan 

merek Kawasaki Kaze-R berkapasitas 110 cc. 
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2. Menganalisis perbandingan daya dan torsi, serta konsumsi bahan 

bakar tiap kisaran putaran mesin motor bensin yang menggunakan 

torak flat dibanding menggunakan torak dome. 

3. Hal-hal yang berkaitan dengan temperatur lingkungan, kerugian 

panas, pusaran bahan bakar, dan kerugian daya akibat gesekan pada 

transmisi hingga ke roda belakang untuk menggerakkan roller, tidak 

kami bahas. 

4. Pengujian dilakukan pada putaran mesin 1500, 2000, 4000, 6000, 

8000 mempergunakan posisi gigi transmisi satu. Unjuk kerja mesin 

yang diuji dihasilkan pada kisaran tersebut. 

5. Pengujian dilaksanakan hanya mengubah torak yang digunakan. 

 

D. Penegasan istilah 

Ada beberapa istilah dalam judul di atas yang sekiranya perlu dijelaskan 

lebih lanjut : 

1. Unjuk kerja dapat diartikan sebagai kemampuan kerja mesin berupa 

daya dan torsi yang dihasilkan oleh motor bensin ketika bahan bakar 

terbakar dan torak bergerak dari TMA ke TMB sebagai langkah usaha, 

serta konsumsi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar 

(Suyanto, 1989:107).  

2. Motor bensin empat langkah satu silinder adalah motor yang proses 

kerjanya memerlukan dua kali putaran poros engkol dan empat kali 
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gerakan torak untuk menghasilkan satu kali pembakaran (Sumarto, 

1980:20). 

3. Torak jenis flat adalah permukaan kepala toraknya rata 

(www.wikipedia.org/piston shape). 

4. Torak dome adalah permukaan toraknya tidak rata melainkan cembung 

mirip atap kubah (www.wikipedia.org/piston shape). 

Pengertian judul di atas mengenai unjuk kerja mesin yang 

menggunakan torak permukaan kepala rata (flat) dibanding yang 

menggunakan permukaan kepala torak berbentuk kubah (dome). 

  

E. Tujuan penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui unjuk kerja motor bensin empat langkah satu silinder 

menggunakan torak jenis flat. 

2. Mengetahui unjuk kerja motor bensin empat langkah satu silinder 

menggunakan torak jenis dome. 

3. Mengetahui besar perubahan unjuk kerja motor bensin empat langkah 

satu silinder menggunakan torak jenis flat dibanding menggunakan 

torak jenis dome? 
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F. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian oleh peneliti sebagai berikut : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan kreatifitas dalam bidang 

teknologi  khususnya bidang otomotif untuk kemajuan lembaga. 

b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis atau penelitian 

pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. 

c. Menambah pengetahuan dan keahlian praktis bagi peneliti tentang 

motor khususnya unjuk kerja motor bensin empat langkah satu silinder 

yang menggunakan torak jenis flat dan torak jenis dome. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri bagian awal skripsi yang meliputi : judul skripsi, 

abstrak, motto, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri BAB I berisi Pendahuluan yang meliputi : latar 

belakang, permasalahan, pembatasan masalah, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. BAB II berisi landasan 

teori dan kerangka berpikir. BAB III berisi desain penelitian, variabel penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, pengumpulan data, dan metode analisis data. BAB 

IV berisi hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. BAB V berisi 

kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar pustaka serta lampiran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Landasan teori  

1. Motor Bensin 

Motor bensin termasuk mesin pembakaran dalam (internal combustion 

engine) yang sumber tenaga berasal dari pembakaran bahan bakar dan udara yang 

dimampatkan. Mesin pembakaran dalam membakar bahan bakar hidrokarbon atau 

hidrogen yang menghasilkan tekanan menekan torak diteruskan oleh batang torak 

diubah oleh poros engkol untuk menghasilkan usaha atau daya 

(www.wikipediaindonesia.com/mesin pembakaran dalam). 

Siklus kerja motor bensin empat langkah dijelaskan di bawah ini. 

 
Gambar 1. Langkah hisap 

Langkah hisap (intake stroke) torak bergerak dari titik mati atas (TMA) ke 

titik mati bawah (TMB) menyebabkan perubahan volume di ruang silinder 

sehingga terjadi kevakuman di dalam ruang silinder menghisap campuran udara 

Busi 

Katup buang 
menutup 

Torak 

Batang torak 

Katup masuk 
membuka 

Intake

Ruang silinder

Poros engkol 
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dan bahan bakar di hisap ke dalam silinder. Katup hisap terbuka sedangkan katup 

buang tertutup (gambar 1). Poros engkol (crankshaft) berputar sebesar 180° 

(setengah putaran). 

 
Gambar 2. Langkah kompresi 

Langkah kompresi (compression stroke), katup hisap dan katup buang 

menutup dan torak bergerak dari TMB menuju TMA. Campuran udara dan bahan 

bakar di dalam ruang silinder terdesak karena terjadi penyempitan volume ruang 

bakar mengakibatkan peningkatan temperatur campuran bahan bakar dan udara 

(gambar 2). 

Proses pembakaran, posisi torak pada TMA dan mengkompresi campuran 

bahan bakar dengan udara. Busi memercikkan bunga api 8 sampai 10 derajat 

sebelum TMA dan membakar campuran bahan bakar dan udara yang terkompresi. 

Campuran bahan bakar dan udara akan cepat terbakar dikarenakan perambatan 

nyala api menyebar ke segala arah ruang bakar sehingga mendorong torak dari 

TMA ke TMB sebagai langkah usaha (gambar 3). Besar kecilnya tekanan 

pembakaran dipengaruhi oleh besarnya masukan bahan bakar dan tekanan 

kompresi. 

Katup masuk 
menutup 

Katup buang
menutup

Busi

Langkah kompresi

TMA 

TMB 
Torak

Batang torak 
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Gambar 3. Langkah usaha 

Gerakan translasi torak diubah oleh poros engkol menjadi gerak rotasi 

yang menghasilkan tenaga motor (engine power). Poros engkol (crankshaft) 

berputar 180° dari TMA menuju TMB. 

Langkah buang (exhaust stroke), katup hisap menutup dan katup buang 

membuka. Torak bergerak dari TMB menuju TMA karena gaya kelembabman 

roda gila (flywheel) mendorong torak bergerak ke atas membuang gas hasil 

pembakaran.  

 
Gambar 4. Langkah buang  

Katup masuk 
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Katup buang
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Torak

Batang torak
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Proses pembakaran
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Torak mencapai TMA maka satu kali proses kerja telah dilakukan dan 

torak akan melakukan proses kerja berikutnya sesuai urutan sebelumnya.  

 

2. Performa Mesin 

Performa mesin erat hubungannya dengan daya mesin yang dihasilkan dari 

mesin tersebut. Laju kerja dilakukan dalam satuan waktu disebut daya. Jika ΔW 

dilakukan dalam selang waktu (Δt), maka daya rata-rata P dapat didefinisikan 

sebagai berikut (Team Toyota Astra Motor, 1990:10) : 

 Daya rata-rata = 
 waktuSelang
dilakukan yang Kerja  

           P = 
t

W
Δ
Δ    

Daya motor diukur dari besar kerja yang dilakukan oleh motor tersebut 

pada waktu tertentu, umumnya daya di hitung dalam 1 horse power. Tenaga kuda 

adalah jumlah kerja motor yang disalurkan dalam waktu tertentu, torsi dapat 

dijadikan sebagai ukuran kerja yang dilakukan oleh suatu motor. Daya motor 

dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut (Team Toyota Astra Motor, 

1990:10) : 

P = 
60  75

n . T . . 2
×

π    

di mana, 
   P : Daya motor (1 hp = 0,7475 kW) 
   T : Torsi motor (Nm) 
   n : Putaran motor (rpm) 

 
75
1  : faktor konversi satuan Nm menjadi satuan HP 

60
2π   : faktor konversi kecepatan putar (rpm) menjadi 

kecepatan translasi (m/detik) 
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Performa mesin dapat dipengaruhi oleh: 

a. Volume langkah 

Volume langkah di hitung saat torak pada TMA sampai TMB. Volume 

langkah dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

sbVsilinder ⋅⋅= 2

4
π  

di mana, Vs = volume langkah (cm3) 
   π  = 3,14 
   b  = diameter silinder (cm) 
   s   = panjang langkah torak dari TMB ke TMA (cm) 
 

Volume langkah mempengaruhi volume gas yang masuk ke dalam 

silinder. Gas yang masuk besar maka hasil energi pembakaran akan besar 

dan bila volume langkahnya kecil maka energi hasil pembakaran kecil.  

b. Perbandingan kompresi 

Perbandingan kompresi adalah harga perbandingan yang ditentukan 

oleh besar volume langkah dan volume ruang bakar, maka : 

Perbandingan kompresi
bakar ruang Volume

bakar ruang Volume langkah  Volume +
=  

        
c

cs

V
VV +

=  

di mana,  Vs = volume langkah 
      Vc = volume ruang bakar  
 

Perbandingan kompresi mesin ditentukan besaran volume ruang bakar. 

Kecilnya volume ruang bakar kecil meningkatkan harga perbandingan 

kompresi dan tekanan kompresi yang menaikkan tekanan pembakaran dan 

daya mesin. 
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Nilai perbandingan kompresi motor bensin berkisar 6 sampai 12. 

Harga perbandingan kompresi yang melampui batasan meningkatkan 

detonasi atau pembakaran tidak sempurna. Detonasi terjadi karena 

campuran udara dan bahan bakar yang dikompresi telah terbakar 

sendirinya akibat temperatur ruang bakar mendekati titik penyalaan 

sebelum busi memercikkan bunga api yang mengakibatkan penurunan 

tenaga mesin. 

c. Efisiensi volumetrik dan efisiensi pengisian 

Besarnya tenaga hasil pembakaran dipengaruhi jumlah campuran 

udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder selama langkah 

hisap. Jumlah campuran bahan bakar yang dihisap motor dipengaruhi oleh 

beberapa faktor ; temperatur udara, tekanan udara, sisa-sisa gas bekas, 

panjang saluran, dan bentuk saluran. Efisiensi volumetrik dan efisiensi 

pengisian digunakan sebagai ukuran rata-rata perencanaan kemampuan 

pemasukan sesungguhnya (actual intake performance). 

Efisiensi volumetrik dan efisiensi pengisian sebagai berikut (Team 

Toyota Astra Motor, 1994:2) :  

langkah Volume
dan t) (p sekelilingatur dan temper
 tekananpada gascampuran  .Jumlah vol

 k  volumetriEfisinensi =  

atau ; 

  = 

Tdan  p pada
silinder masuk  seharusnya yang gas camp.Berat  
Tdan  p padasilinder  dalammasuk 

dapat  yangbakar bahan dan  udara camp.Berat 
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Efisiensi Pengisian = 
langkah Volume

Tdan  p kediubah  sekeliling
 Tdan  p pada gascampuran  .Jumlah vol

00  

 atau ; 

  = 

0 0

Jumlah berat camp. gas yang dapat masuk 
ke dalam silinder pada p dan T

Jumlah berat camp. gas yang seharusnya masuk
ke dalam silinder dalam p  dan T

 

 

Nilai efisiensi pengisian berbanding langsung dengan output mesin 

sehingga lebih baik jika dibuat sebesar mungkin. Efisiensi pengisian rata-

rata berkisar 65 – 85 % dan tidak memungkinkan tercapai 100 %, karena 

adanya gesekan lubang masuk, tahanan sistem hisap, dan efek gas buang.  

d. Efisiensi thermis 

Efisiensi thermis atau thermal motor adalah energi panas yang 

diberikan saat pembakaran dikurangi dengan energi panas hilang dan 

selanjutnya dibandingkan energi panas yang diberikan, maka 

perbandingan ini menunjukkan daya guna dari energi panas tersebut. 

Energi panas yang diberikan adalah Q1 dan energi panas yang hilang 

adalah Q2, maka energi panas yang berubah menjadi energi mekanis 

adalah Q1 – Q2, selanjutnya efisiensi panas yang dihasilkan menjadi (Team 

Toyota Astra Motor, 1994:5) : 

1 2

1

Q  - Q=   100%
Qthη ×  

Di mana, Q1 – Q2 kkal adalah panas berguna yang dihasilkan motor 

bakar. 
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Exhaust gas lost 
34%

Cooling loss 32%

Mechanical loss 6% Pumping loss 3%

Effective 
work 25 %

 
Gambar 5. Diagram keseimbangan panas 

Diagram keseimbangan panas motor bakar, sebagian energi panas 

diubah menjadi energi mekanis dan sebagian akan hilang. Distribusi panas 

menjadi; energi mekanis yang dapat digunakan sebesar 23 s/d 28 %, 

pendinginan 32 %, gas buang 34 %, menggerakkan mekanisme mesin 6 %, 

proses pemompaan torak 3 %, sehingga 100 % pemasukkan tidak bisa 

dihasilkan 100 % hasil kerja karena akan merusak komponen mesin dan 

kinerja mesin menjadi tidak normal. 

e. Torsi atau puntir 

Torsi adalah tenaga putar yang dihasilkan poros engkol yang berputar. 

Tenaga putar berasal dari hasil tekanan pembakaran yang mendorong torak 

turun ke bawah, diteruskan oleh batang torak dan memutar poros engkol 

menghasilkan gaya.  

Torsi = Gaya x Jarak 

Torsi adalah T, gaya adalah F dalam Newton dan lengan adalah r 

dalam meter, maka : 

T = F (N) x r (m) 

T = F x r (Nm)                                     

Gaya F adalah gaya yang bekerja pada batang penggerak dan lengan r 

adalah lengan poros engkol atau separuh dari langkah torak. Langkah 
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torak yang panjang dan tingginya tekanan pembakaran akan menghasilkan 

torsi yang besar. Panjang langkah torak mempengaruhi kecepatan translasi 

dari torak. Langkah torak yang panjang akan lebih lambat daripada 

langkah torak yang pendek. Kecepatan translasi torak terbatas pada 

kecepatan tertentu sehingga mesin langkah panjang putaran mesinnya 

lebih rendah di banding torak langkah pendek.  

Efisiensi volumetrik akan maksimum pada kecepatan putar yang 

rendah untuk mesin dengan langkah panjang dan kecepatan putar yang 

tinggi untuk mesin langkah pendek. Mesin langkah panjang torsi 

maksimum dihasilkan pada putaran rendah dan mesin langkah pendek 

torsi maksimum dihasilkan pada putaran tinggi. 

f. Konsumsi bahan bakar 

 
Gambar 6. Grafik umum hubungan kecepatan kendaraan terhadap konsumsi bahan bakar. 

Konsumsi bahan bakar adalah banyaknya bahan bakar yang terpakai 

untuk menghasilkan daya motor. Konsumsi bahan bakar dipengaruhi besar 

kecilnya volume langkah torak. Mesin dengan volume langkah torak besar 

akan menghabiskan bahan bakar lebih banyak dibandingkan volume 
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langkah torak yang kecil. Nilai konsumsi bahan bakar suatu mesin 

menunjukkan angka yang besar berarti efisiensi mesin yang sangat rendah 

bila dibandingkan dengan angka yang kecil. 

 

3. Desain Ruang Pembakaran 

Torsi, daya yang dihasilkan, serta konsumsi bahan bakar dipengaruhi 

perbandingan kompresi mesin, bentuk ruang pembakaran dan kepala torak, 

jumlah dan ukuran katup masuk dan katup buang, serta letak busi. Bentuk ruang 

pembakaran yang baik adalah, (1) meningkatkan pemasukan dan pembersihan gas 

sisa yang tidak terbakar dengan pemasukan gas baru; (2) meningkatkan 

pencampuran udara dan bahan bakar dalam aliran turbulensi sehingga pembakaran 

menjadi sempurna dalam waktu singkat. 

Proses pembakaran yang sempurna memperhatikan; (a). Pemasukan 

memusar, (b). Kerataan pembakaran, (c). Perbandingan luasan permukaan ruang 

bakar terhadap volumenya, (d). Desain ruang bakar. 

a. Pemasukan memusar 

Pusaran adalah aliran berputar pada sumbunya saat pengisian gas baru ke 

dalam silinder dengan menempatkan jalur lubang pemasukan ke salah satu sisi 

sumbu silinder sehingga aliran memusar secara bersinggungan. Saluran 

pemasukan memusar ada 4 macam (Heinz, 1995:152) ; Saluran pengarah lurus 

(directed straight port), aliran bergerak lurus menuju alur lubang sewaktu katup 

membuka dan dipantulkan sisi dinding silinder dengan gerakan memusar ke 

bawah (Gambar 7(a)). 
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Dinding pemantul (deflector wall port), aliran bergerak melalui 

lengkungan lubang masuk bagian dalam dengan dinding berbentuk setengah 

lingkaran menuju bukaan katup (Gambar 7(b)). Diameter lubang masuk tidak 

dibatasi sehingga pemasukan dapat meningkat. 

 

Gambar 7.  Penggolongan lubang masuk 

Saluran pembentuk dudukan katup (masked value port), aliran mengalir 

melalui lubang lurus yang sejajar menuju bukaan katup. Gaya menutup katup 

menghentikan pengisian ke silinder sehingga menghasilkan gerakan memusar 

(Gambar 7(c)). 

Saluran helical (helical port) dengan alur dinding lubang masuk berbentuk 

spiral diatas dudukan katup yang membentuk pusaran ke bawah menuju ruang 

Fuel flow 
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Intake Intake 
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Exhaust 
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silinder selama torak bergerak menjauh dari TMA (Gambar 7(d)). Besar pusaran 

dipengaruhi kemiringan alur dan diameter lubang di sekitar sumbu katup. 

Efisiensi volumetrik yang tinggi didapatkan pada rentang kecepatan mesin rendah 

hingga sedang seiring meningkatnya bukaan katup. Efisiensi volumetrik 

mengalami penurunan 5 – 10 % saat mesin mecapai putaran tinggi. 

 
Gambar 8.  Pembentukan pusaran pada masukan gas baru 

b. Kerataan pembakaran 

Unjuk kerja mesin dipengaruhi pembakaran teratur dan merata dengan 

bagian terbakar dan tidak terbakar yang dibatasi nyala api pembakaran. Kerataan 

pembakaran dipengaruhi; squish, quench, turbulensi, penyebaran nyala api, dan 

perbandingan pusaran.  

Fuel flow Fuel flow 

Intake Intake

Exhaust Exhaust

Intake valve Intake valve
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Squish adalah sudut yang terbentuk antara kepala torak dengan ruang 

bakar yang bertujuan mengarahkan gas pembakaran oleh penekanan bagian sejajar 

saling berhadapan ketika torak mencapai TMA. Campuran bahan bakar ditekan 

dan diarahkan menuju ruang pembakaran yang lebih luas untuk meningkatkan 

pengisian campuran bahan bakar dan kerataan perpindahan panas yang keluar 

melalui ruang pembakaran.  

 
Gambar 9. Hubungan sudut poros engkol dengan kecepatan squish 

Daerah dingin (Quench area) terbentuk dari bagian sejajar antara torak 

dan kepala silinder yang hampir bersentuhan saat torak mencapai TMA. Daerah 

ini terbentuk lapisan tipis berlapis (lamina) dari pengisian gas baru di antara torak 

dan kepala silinder yang menghasilkan perpindahan panas melalui dinding logam. 

Daerah quench berfungsi untuk pendinginan dan mencegah tekanan berlebihan 

akibat terbakarnya sendiri campuran bahan bakar sebagai awal mula detonasi 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. 

Turbulensi merupakan penyebaran aliran memusar bahan bakar dengan 

perbedaan ukuran molekul gas digambarkan sebagai aliran kecil yang bergerak 
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tidak beraturan menjauh dari pusat aliran (gambar 10). Aliran ini menaikkan 

kerataan perpindahan panas dan campuran bahan bakar. 

    

Gambar 10. Aliran turbulensi 

Aliran turbulensi berbeda dengan aliran laminer atau aliran yang bergerak 

lurus. Aliran laminer perpindahan panas lebih lambat karena penyebaran berat 

molekul gas dan pencampuran bahan bakar dicapai sebelum campuran gas baru 

memasuki silinder (motor bensin) atau pemasukannya tergantung penyemprotan 

atau pengabutan bahan bakar dan mencampurnya seperti memasukan udara 

dengan kecepatan tinggi (motor diesel). Aliran turbulensi meningkat seiring 

meningkatnya kecepatan putaran mesin. Besaran pusaran ditentukan dari pusaran 

baru dan pemecahan aliran sehingga aliran semakin banyak dan menyebar 

kemudian dipadatkan hingga memusat satu titik. 

Penyebaran nyala api campuran bahan bakar dengan gerakan laminer 

(segaris lurus) ketika busi memercikan bunga api maka molekul bahan bakar akan 

terbakar dan menyebar akibat naiknya temperatur dengan cara konduksi dan 

radiasi. Naiknya kecepatan aliran molekul gas yang tidak teratur menyebabkan 

tubrukan antara molekul dan molekul berdekatan yang tidak terbakar akan 

meningkatkan tekanan sehingga mempengaruhi penyebaran bunga api. Kecepatan 
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perambatan nyala api aliran laminer karena terlalu lambat sehingga pembakaran 

tidak cukup sempurna selama langkah usaha untuk menghasilkan tenaga efektif. 

 

Gambar 11. Ilustrasi penyebaran nyala api 

Penyebaran nyala api pada motor bakar secara turbulensi. Pusaran 

turbulensi tergantung dari pengarahan pusaran dan pemecahan aliran utama. 

Kelebihan aliran turbulensi adalah; pusat pusaran menyebar dengan cepat 

mengubah nyala api didepannya dan terpecah dalam titik api yang meluas ke 

seluruh permukaan nyala api secara berulang untuk meningkatkan kerataan 

perpindahan panas, aliran turbulensi lebih tebal menghasilkan penyebaran nyala 

api untuk meningkatkan penyebaran dan campuran gas yang tidak terbakar, 

ketidakteraturan dan perubahan nyala api menyebabkan turbulensi yang rapat. 

Pembakaran yang sempurna dipengaruhi kepadatan aliran turbulensi yang 

pengarahannya tergantung dari kecepatan putaran mesin. Motor bakar (bensin) 

tanpa aliran turbulensi tidak dapat digunakan pada berbagai tingkat kecepatan 

mesin. Perbandingan pusaran didefinisikan sebagai sudut kecepatan berputar 
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aliran di sumbu silinder terhadap kecepatan berputar poros engkol (Heinz, 

1995:158). 

kec. udara berputarPerbandingan pusaran =
kec. berputar poros engkol

 

a
s

c

NR
N

=  

 
Gambar 12. Letak sudut poros engkol terhadap perbandingan pusaran 

Lubang memusar meningkatkan perbandingan pusaran pada TMA untuk 

kepala torak permukaan rata (flat piston) dan torak berbentuk mangkuk (bowl 

piston). Perbandingan pusaran dipengaruhi pengoperasian mesin (Gambar 12), 

dimana perbandingan pusaran kepala torak rata terlalu kecil dan torak cekung 

memiliki perbandingan pusaran yang besar di TMA. Kenaikkan kecepatan 

pusaran terjadi sebelum proses pembakaran dan tergantung peningkatan turbulensi 

saat awal proses pembakaran. 

c. Perbandingan luas permukaan ruang bakar terhadap volumenya. 

Luas permukaan ruang bakar sekecil mungkin untuk mengurangi kalor 

yang hilang dan susunan hidrokarbon di ruang pembakaran. Perbandingan luas 

permukaan ruang bakar terhadap volumenya (Heinz, 1995:158) : 

bakar ruang  volumeterhadap
 luasan Perbanding

   = 
V
S

=
bakar ruang volume
pembakaran ruangpermukaan  luas  
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Gambar 13. (a) Ilustrasi perbandingan bentuk ruang pembakaran terhadap volume  

(b) Grafik perbandingan luas ruang bakar terhadap volume pada emisi hidrokarbon gas buang 

Hidrokarbon pada gas buang disebabkan lapisan terluar campuran bahan 

bakar yang terlalu dingin di sekitar dinding ruang bakar sehingga campuran 

berhenti terbakar meninggalkan lapisan tipis hidrokarbon yang tidak terbakar dan 

tercampur dengan gas masukan yang sudah terbakar kemudian dipaksa keluar 

melalui sistem pembuangan. Semakin besar nilai perbandingan luas permukaan 

ruang bakar terhadap volumenya semakin tinggi hidrokarbon yang terbentuk di 

ruang bakar. 

Ruang bakar dengan luasan kecil terbentuk dari ruang bakar berbentuk 

setengah lingkaran. Ruang bakar berbentuk setengah lingkaran ganda (double 

hemisphere) mempunyai perbandingan kompresi tinggi dan perbandingan luas 

permukaan ruang bakar terhadap volume paling rendah. Bentuk ruang bakar 

dengan mangkuk di torak (bowl in piston) mempunyai nilai paling tinggi.  

Ruang bakar dengan squish yang besar mempunyai nilai perbandingan 

luas permukaan ruang bakar terhadap volume yang besar sehingga hidrokarbon 

yang terbentuk semakin besar. Hidrokarbon dapat dikurangi dengan memperkecil 

ruang bakar untuk menghasilkan daerah squish yang kecil (Gambar 13(b)). Squish 

yang kecil akan meningkatkan perbandingan kompresi dan tekanan kompresi. 
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Gambar 14. Bentuk kepala torak pada perbandingan luas permukaan ruang bakar terhadap 

volume untuk diameter silinder 100 mm dan perbandingan kompresi 9 : 1 

Ruang bakar dengan torak double hemisphere mempunyai perbandingan 

luas permukaan ruang bakar terhadap volume paling kecil. Torak bentuk mangkuk 

(bowl in piston) mempunyai nilai yang paling besar berdasarkan besaran squish.  

 
Gambar 15. Pembandingan langkah torak terhadap diameter pada konfigurasi mesin. 

Perbandingan langkah torak terhadap diameter silinder mempengaruhi 

nilai perbandingan luas permukaan ruang bakar dengan volume dan putaran 

mesin. Perbandingan langkah torak terhadap diameter silinder menjadi sama 

luasannya maka disebut square engine (Gambar 15(b)). Langkah torak lebih kecil 

daripada diameter silinder sehingga perbandingan menjadi lebih luas maka 

disebut oversquare engine (Gambar 15(a)), dan langkah torak lebih besar daripada 
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diameter silinder mesin maka menjadi lebih kecil luasannya disebut undersquare 

engine (Gambar 15(c)).  

Perbandingan langkah torak terhadap diameter untuk berbagai mesin 

berkisar dari 0,6 : 1 hingga 1,4 : 1. Mesin dengan penampang torak yang besar 

untuk kendaraan sedan berbahan bakar bensin, dan mesin dengan penampang 

torak kecil digunakan mesin diesel berkapasitas besar. Langkah torak panjang 

dengan diameter silinder yang kecil menghasilkan perbandingan permukaan 

volume yang kecil untuk mengurangi kalor hilang dan kandungan hidrokarbon, 

menjaga penurunan tekanan ketika perbandingan langkah torak terhadap diameter 

silinder menjadi kecil. Mesin dengan langkah pendek dan diameter silinder yang 

besar menghasilkan putaran tinggi. 

 
Gambar 16. Perbandingan kompresi pada tekanan BMEP dan tekanan maksimal silinder. 

Menurunnya nilai perbandingan luas permukaan ruang bakar terhadap 

volume meningkatkan perbandingan kompresi yang dibentuk dengan mengubah 

volume ruang pembakaran dan langkah torak. Naiknya perbandingan kompresi 

meningkatkan tekanan kompresi dan tekanan maksimal silinder sehingga 
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menghasilkan tekanan efektif. Tekanan efektif rata-rata dapat diketahui melalui 

perhitungan sebagai berikut (Arismunandar, 2005:28) : 

sV
psABMEP ⋅⋅

=  

di mana,   BMEP = tekanan efektif rata-rata (kg/cm2) 
 A = luas penampang torak (cm2) 
 s = panjang langkah (cm) 
 p = tekanan kompresi (kg/cm2)  
 Vs = volume langkah (cm3) 
 

Meningkatnya tekanan kompresi meningkatkan temperatur silinder 

sehingga waktu pengapian disesuaikan pada rentang 8° hingga 15° sebelum TMA. 

Penyesuaian waktu pengapian, agar tercapai pembakaran yang sempurna. 

 
Gambar 17. Perbandingan kompresi pada temperatur udara dan waktu pengapian. 

Peningkatan tekanan kompresi dengan tiga perbandingan kompresi 

berbeda diperbandingkan dengan tekanan/volume (Grafik 18(a) dan diagram 

tekanan/sudut poros engkol (P-θ) (Grafik 18(b)). Perbandingan kompresi 

meningkatkan tekanan di dalam silinder, gesekan cincin torak terhadap dinding 

silinder, dan kalor hilang saat langkah kompresi dan buang. Perbandingan 

kompresi yang tinggi menghasilkan penurunan efisiensi mekanis (Gambar 19). 
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Gambar 18. (a) perbandingan kompresi pada karakteristik diagram P-V untuk motor bensin  

(b) perbandingan kompresi pada karakteristik diagram tekanan-sudut poros engkol motor bensin 

 
Efisiensi thermal maksimum dicapai dengan perbandingan kompresi 16 : 

1. Penggunaan bahan bakar ber-oktan tinggi dengan anti-detonasi menjadi sangat 

sulit dalam penyediaannya karena biaya produksinya akan menjadi sangat mahal. 

 
Gambar 19.  Perbandingan kompresi pada efisiensi thermal dan mekanis mesin. 

Gambar 19 menunjukkan efisiensi thermal yang dibandingkan antara 

siklus ideal Otto dan siklus yang sebenarnya, di mana meningkatnya daya akan 

menyebabkan penurunan efisiensi mekanis. Selain itu, efisiensi thermal bahan 

bakar secara maksimal akan meningkatkan daya maksimum terhadap perubahan 

perbandingan kompresi. 
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Gambar 20. Perbandingan kompresi terhadap daya mesin dan konsumsi bahan bakar spesifik. 

Kurva daya (Gambar 20) menggambarkan persentase peningkatan daya 

secara maksimal seiring meningkatkan perbandingan kompresi dengan 

mengurangi volume ruang bakar silinder yang menyebabkan penurunan konsumsi 

bahan bakar.  

d. Desain ruang bakar 

Ruang bakar berbentuk setengah lingkaran (hemispherical atau semi-

hemisphere) yang memakai torak flat, dengan kemiringan katup mencapai 45° dan 

kemiringan dudukan katup menyilang sampai 7° berlawanan arah jarum jam bila 

dilihat dari arah atas (Gambar 21). Lubang hisap dan lubang buang menyilang 

supaya pemasukan gas baru diarahkan ke salah satu sisi dan dikeluarkan secara 

cepat di sisi berlawanan ruang bakar. Miringnya katup memungkinkan 

penggunaan kepala katup lebih besar tanpa mengakibatkan ruang pembakaran 

melebihi lubang silinder. 

Ruang bakar hemispherical memiliki squish mirip bulan sabit di sisi busi 

dan sisi lainnya menjadi lebih luas (Gambar 21). Campuran bahan bakar dan 

udara diarahkan lubang hisap (intake manifold) memasuki ruang bakar oleh 

SF
C

 (g
r/k

W
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dinding miring sisi lubang hisap yang menonjol sebagai jalur masuk pengisian 

untuk dipantulkan memusar menuju busi. Bagian rendah ruang bakar semi-

hemisphere memiliki hambatan kecil untuk pemasukan serta kemampuan 

memusarkan aliran di sekitar dinding silinder ketika torak bergerak menjauhi 

TMA.  

 

Gambar 21. Ruang bakar dengan sudut katup menyilang pada ruang bakar bentuk hemispherical. 

Langkah torak dari TMB menuju TMA campuran bahan bakar dan udara 

diarahkan melingkar menuju daerah squish mengubah pusaran menjadi kesatuan 

padat aliran turbulen yang padat. Sebelum torak mencapai TMA, bunga api 

terbentuk di busi dengan cepat menyebar ke seluruh ruang bakar. Fase 

Exhaust

Intake

Exhaust valveIntake valve

Fuel flow

Tampak atas 

Tampak samping

Torak flat
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pembakaran memberikan peluang kecil gas sisa menjadi tekanan dan temperatur 

berlebihan sebagai awal detonasi. 

Ruang bakar hemishperical dengan kepala torak jenis dome memiringkan 

katup masuk dan katup buang hingga sudut 70° (Gambar 22) sehingga dapat 

menggunakan kepala katup yang lebih besar dibanding katup dipasang tegak. 

Bentuk ruang bakar hemispherical meningkatkan kemampuan pengisian gas baru 

sekitar 30 % pada putaran tinggi.  

   
Gambar 22. Bentuk ruang pembakaran hemisphreical dengan OHC. 

Ruang bakar hemispherical dengan torak dome meningkatkan squish dan 

tekanan kompresi akibat berkurangnya volume ruang bakar, serta mempunyai 

perbandingan luas permukaan ruang bakar terhadap volume yang kecil sehingga 

Tampak atas 

Tampak samping

Exhaust
Intake

Exhaust valve
Intake valve

Camshaft

Torak dome 
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meningkatkan tekanan kompresi dan jumlah kalor hilang dapat diminimalkan 

untuk menghasilkan efisiensi thermal yang maksimum. Ruang bakar dengan 

lubang hisap yang melengkung dapat mempercepat pemasukan dan membentuk 

pusaran di ruang silinder hingga langkah akhir kompresi. Langkah akhir kompresi 

campuran bahan bakar dan udara menuju titik tengah ruang pembakaran 

meningkatkan kepadatan pusaran menjadi lebih turbulen.  

 
Gambar 23. Efek menaikkan kepala katup silinder terhadap torsi dan daya. 

Gambar 23 adalah contoh perbandingan torsi dan daya mesin (yang 

dikembangkan dan dioperasikan dengan kondisi yang tertentu) dengan perbedaan 

kemiringan batang katup dengan sudut tegak, 20° dan 35° yang menunjukkan 

peningkatan unjuk kerja mesin yang menghasilkan kepadatan pusaran bahan 

bakar untuk mempercepat penyebaran nyala api di ruang bakar.  

4. Torak 

Torak adalah alat peluncur yang sesuai dan merapat dalam suatu silinder 

sebagai komponen penting motor bakar. Torak mengubah volume silinder dan 

memampatkan campuran bahan bakar dan udara yang mudah terbakar. Torak 

dihubungkan ke batang torak oleh pena torak untuk meneruskan tenaga hasil 
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pembakaran ke poros engkol. Torak dirapatkan ke dinding silinder dengan pegas 

torak. (www.mopedarmy.com/wiki/piston). Syarat torak (Maleev, 1982:498); 

kekuatan torak di kepala torak, kekakuan sisi samping, gesekan yang kecil, 

perapat gas bocor selama pembakaran, mencegah masuknya pelumas ke ruang 

bakar, penyaluran kalor yang baik ke dinding silinder, massa ringan. 

a. Geometri torak 

 
Gambar 24. Torak pada mesin empat langkah 

Kepala torak dapat berbentuk rata (flat), berkubah (dome), berbentuk bak 

mandi (bath tub/bowl) atau meruncing di salah satu permukaannya (deflector). 

Permukaan kepala torak rata dapat diganti torak atap kubah untuk menghasilkan 

kompresi tinggi atau torak deflector untuk memusarkan campuran bahan bakar 

dan meningkatkan pengabutan bahan bakar (Stephenson, 1984:24). 

Diameter torak bagian atas menjadi kecil untuk mempercepat pemindahan 

panas dan menyebarkan merata di sekeliling dinding silinder ketika torak 

mengembang karena panas (www.google.com/enginebuilder/piston design an 

evolutionary tale, Larry Carley). Torak ini di kenal sebagai torak isothermis. 
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Pengukuran dimensi torak dapat diketahui dengan rumus di bawah ini. 

 
Gambar 25. Dimensi torak. 

Ketebalan kepala torak (t1) dapat di hitung dengan bentuknya piringan rata 

yang bundar dari kesamaan ketebalan pada pinggiran dengan rumus (Maleev, 

1982:499): 

SpDt /43,01 ⋅=  
 

di mana, t1  = ketebalan kepala torak 
 D  = diameter silinder (1 inchi = 2,54 cm) 
 p    = tekanan maksimum pembakaran (1 psi = 14,22 kg/cm2) 
 S   = tekanan yang diijinkan (kg/cm2) 
 

Bahan baku material torak mempengaruhi ketahanan torak terhadap 

tekanan pembakaran. Bijih besi cor atau aluminium paduan mampu menahan 

tekanan 385 hingga 1400 kg/cm2. Material besi cor dipadu nikel, baja campuran, 

atau aluminium paduan khusus, tekanan normal mencapai 2000 kg/cm2, maka 

tekanan yang diijinkan (S)  560 kg/cm2. 

Torak mempunyai rusuk penyangga (t2) yang ketebalannya sepertiga atau 

satu setengah ketebalan t1. Ketebalan rusuk t2 akan lebih aman memperhitungkan 

ketebalan t1. Ketebalan maksimum t3 pada sisi torak, yaitu : 

 bDt ++= 03.018.03  
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Di mana, b adalah kedalaman alur pegas torak sekitar 1/25 cm lebih besar 

dari ketebalan pegas torak. Ketebalan dinding torak dari atas ke ujung bawah 

torak agar menjadi lebih ringan dapat di hitung dengan rumus: 

334 35.0hingga25.0 ttt =  

Bagian bawah (skirt) torak di buat lebih pendek untuk mengurangi massa 

torak karena gerak torak berkaitan dengan kecepatan rata-rata torak serta gaya 

yang bekerja menghasilkan daya maksimum. Kecepatan komponen yang bergerak 

di dalam silinder menghasilkan kecepatan putaran poros engkol dan kecepatan 

torak rata-rata dengan rumus sebagai berikut (Arismunandar, 2005:34) : 

3060
2 nSnSv ⋅

=
⋅⋅

=  

 
Gambar 26. Diagram gerakan torak dan poros engkol 

Jika n adalah revolutions per minute (rpm), maka kecepatan torak (ft/s) 

pada titik tertentu poros engkol sebagai berikut (Maleev, 1945:437): 

( )[ ]ααπ 2sinsin
360 2

1
l

rnrc ±⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Persamaan kecepatan torak tergantung dari posisi poros engkol yang 

kemungkinan bisa sama. Kecepatan torak (c) tertinggi ketika sudut α + β = 90° 
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dan kecepatan maksimal torak cmax = π. r. n/360, maka kecepatan torak rata-rata 

(ca) : 

( ) 1806012
4 nrnrca

⋅
=

×
⋅⋅

=  

atau, 

( ) aa ccc 57,12/max == π  

Gaya massa disebabkan kelembaman dari bagian mesin yang bergerak 

pada percepatan atau perlambatan. Gaya ini berlaku untuk bagian berputar 

maupun bergerak lurus. Bagian yang berputar adalah poros engkol, sedangkan 

yang bergerak lurus adalah torak dan sebagian batang pemutar.  

Besarnya gaya dari gerakan lurus dapat diketahui dengan rumus dasar 

(Arends, 2005:48) : 

amF ⋅=  

Gaya untuk bagian yang berputar ditentukan dengan rumus dasar : 

    
r
cm

F a
2⋅

=  

di mana,  F = gaya massa (N) 
 m = massa (kg) 
 ca  = kecepatan torak rata-rata (1 m/s = 0,3048 ft/s) 
 r = jari-jari poros engkol (m) 

Gaya yang dihasilkan dipengaruhi beban inersia. Percepatan (a) torak 

berasal dari turunan kecepatan torak yang dibandingkan waktu, maka percepatan 

torak (Maleev, 1945:438) : 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅

±
⋅==

rgA
lrv

dt
dca 2

1cosα
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Maka percepatan torak dalam ft/s2 di konversikan ke m/s2, 

( )[ ]
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ±
⋅=

r
lrva αα 2coscos123048,0

2

 

Massa benda akan bergerak dari kecepatan nol hingga kecepatan (v) poros 

engkol dalam waktu singkat rata-rata ¼ dari satu putaran penuh. Gaya berasal dari 

torak atau flywheel. Gaya F disebut sebagai hasil berat benda yang bergerak, F = 

m . a. Berat total dari komponen yang bergerak atau berputar adalah W, berat 

torak w = W / A, dan massa torak w = W / Ag, maka gaya inersia torak (Maleev, 

1945:438): 

( )[ ] AgrlrWvF /2coscos12 2 αα ±=  

bila disubstitusikan dengan v, maka : 

( )[ ] AlrWrnF /2coscos0000284.0 2 αα ±=  

Gaya maksimum inersia (F) dengan sudut α = 0 atau di titik mati atas, 

maka : 

( ) AgrlrWvF /112 2 +=  

di mana,  F  = gaya inersia ( 1 ft lb = 1,305 Nm) 
 W = berat torak (1 lb = 0,4536 kg) 
 A = luas permukaan torak (1 inchi2 = 6,452 cm2) 
 S  = panjang langkah torak (m) 
 v = kecepatan poros engkol (m/s) 
 n = putaran mesin tiap menit (rpm) 
 r = jari-jari poros engkol (1 inchi = 0,0254 m) 
 l = panjang batang torak (inchi) 
 g = gravitasi (9,8 m/s2) 
 

Persamaan 12Wv2/Agr adalah gaya sentrifugal benda putar yang berpusat 

pada pena poros engkol. Berat benda berputar adalah poros engkol atau torak 
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yang bergerak naik-turun. Semakin berat benda yang bergerak mempengaruhi 

gaya yang dihasilkan untuk menjadi daya. 

Torak lebih ringan dengan mengurangi ketinggian torak dan bagian bawah 

menjadi lebih pendek sehingga membutuhkan kerapatan tinggi antara torak dan 

silinder untuk memperkecil goncangan dan getaran torak. Letak pena torak 

digeser lebih tinggi agar dapat menggunakan batang torak yang panjang untuk 

meningkatkan torsi dan meringankan beban kerja bantalan (bearing) serta cincin 

torak. 

b. Cincin atau pegas torak 

Cincin atau pegas torak berfungsi untuk merapatkan torak dan dinding 

silinder. Pegas kompresi torak paling atas didekatkan ke permukaan torak untuk 

mengurangi tekanan. Celah antara permukaan torak dan pegas kompresi paling 

atas akan menciptakan daerah mati untuk udara dan campuran bahan bakar ketika 

pembakaran akan meninggalkan bahan bakar yang tidak terbakar, sehingga 

jumlah emisi hidrokarbon (HC) semakin meningkat. 

Meletakkan pegas kompresi paling atas mendekati permukaan torak akan 

meningkatkan temperatur kerja, resiko keretakkan dan kegagalan menapak. 

Temperatur yang tinggi dapat ditekan dengan meningkatkan kualitas logam dan 

menaikkan tingkat keamanan celah pegas torak terhadap ketahanan panas. 

c. Pena torak 

Pena torak di buat dari bahan baja kualitas tinggi yang sangat presisi untuk 

menghubungkan torak dan batang torak. Pena torak dapat berbentuk padat (solid) 

atau berongga yang mempunyai keuntungan lebih ringan. Pena torak menerima 

goncangan besar ketika proses pembakaran dan logam harus mampu menahan 
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goncangan serta gerakan yang berubah-ubah. Dimensi pena torak (Z) diketahui 

dengan rumus (Maleev, 1982:503): 

 
( )

d
dd

Z
32

4
0

4 −
=
π

 

di mana,  d  = diameter luar pena torak (mm) 
   do = diameter dalam pena torak bagian tengah (mm) 
 

Pena torak akan mengalami peningkatan temperatur dengan perubahan 

arah dari posisi TMA ke posisi TMB selama beroperasinya motor bakar. Pena 

torak melakukan ekspansi thermal yang lebih tinggi di banding bagian lain dari 

kepala torak ke badan torak. 

d. Lapisan torak 

Torak diberikan perlakuan khusus dengan lapisan tertentu, misalnya teflon 

(molybdenum), untuk meningkatkan ketahanan terhadap temperatur tinggi dan 

memperkecil gesekan terhadap dinding silinder. Torak berisiko mengalami 

goresan saat mesin belum mencapai temperatur kerja maupun mesin baru, dan 

mesin yang mengalami panas berlebihan (overheats). 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja mesin yang 

menggunakan torak berbentuk flat dan dome. Torak sepeda motor Kawasaki 

Kaze-R adalah torak standard jenis flat yang kemudian di ganti torak jenis dome.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Peningkatan performa mesin dapat dengan menaikkan perbandingan 

kompresi seiring meningkatnya tekanan pembakaran dengan mengurangi volume 

ruang bakar. Pengurangan volume ruang bakar dilakukan dengan mengganti torak 

yang semula berbentuk rata (flat), di ganti torak permukaannya berbentuk atap 
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kubah (dome). Pengurangan volume ruang bakar dengan pemangkasan ketebalan 

kepala silinder maupun mengurangi ketebalan packing silinder dapat 

menyebabkan overheating dan mengurangi daya tahan mesin terhadap tekanan. 

Pemakaian torak jenis dome meningkatkan luasan daerah dingin (quench area) 

yang mencegah tekanan berlebihan gas sisa sebagai awal detonasi. Squish yang 

kecil mengurangi emisi hidrokarbon dan menurunkan konsumsi bahan bakar. 

Torak jenis dome meningkatkan kepadatan campuran bahan bakar dan 

udara. Penggunaan torak dome hendaknya memperhatikan ketinggian bukaan 

katup agar kepala katup tidak berbenturan dengan permukaan torak. 

 



 

43 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh terhadap suatu gejala. 

Variabel bebas dalam penelitian adalah putaran mesin sepeda motor 1500, 

2000, 4000, 6000, 8000 rpm terhadap volume ruang bakar yang berubah 

ketika menggunakan torak jenis flat dibanding torak dome. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi unjuk kerja mesin 

berupa daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar dari motor bensin empat 

langkah satu silinder. Motor yang digunakan Kawasaki Kaze-R.  

Sepeda motor Kawasaki Kaze-R adalah salah satu pelopor sepeda motor 

bebek yang menggunakan penyaringan oli ganda. Penyaringan pertama di 

saring lewat screen oil berbentuk tabung kasa, kemudian yang kedua di saring 

lewat oil filter tipe kertas yang prinsip kerjanya sama dengan penyaring di 

mobil. Filter ini berbentuk labirin yang menahan partikel kotoran seperti 

geram (endapan) dari gesekan logam dan debu kampas kopling. 

Desain ruang pembakaran sepeda motor Kawasaki Kaze-R berbentuk 

hemispherical, sehingga diameter katup dapat diperbesar untuk 

memperbanyak pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Sepeda motor 

Kawasaki Kaze-R adalah mesin oversquare dengan diameter torak lebih besar 
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daripada panjang langkah torak. Mesin konfigurasi oversquare memiliki 

putaran mesin yang tinggi sehingga torsi dan tenaga maksimum di capai pada 

putaran tinggi. 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah faktor lain di luar penelitian tetapi dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Variabel kontrol penelitian berupa kondisi 

standar sepeda motor Kawasakai Kaze-R yang meliputi celah katup, celah 

busi, suhu kerja mesin, setelan karburator, dan jenis bahan bakar. 

 

B. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode eksperimen di 

laboratorium. Data penelitian adalah daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar  yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan daya. 

Penelitian unjuk kerja motor bensin dilakukan, tanggal 19 – 20 Februari 

2009 bertempat PT. Tunas Jaya Mekar Abadi Jl. Magelang km. 5,5 Yogyakarta. 

Penelitian konsumsi bahan bakar dilakukan, tanggal 24 – 25 Februari 2009 

bertempat Laboratorium Teknik Mesin Gedung E9 lt.1 Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang  

1. Bahan penelitian 

Bahan penelitian adalah :  

a. Satu unit sepeda motor produksi PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA 

tahun 1996 merek Kawasaki Kaze-R 110 cc. Spesifikasi teknis meliputi : 

Tipe mesin   : 4-langkah SOHC, silinder tunggal 
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Sistem pendingin  : pendinginan udara 

Diameter x langkah  : 53,0 x 50,6 mm 

Volume langkah  : 111,6 ml 

Perbandingan kompresi : 9,3 : 1 

Daya maksimum  : 6,6 kW ( 9,0 Ps) @ 8500 r/min (rpm) 

Torsi maksimum  : 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m) @ 3500 r/min (rpm) 

Sistem karburasi  : karburator, KEIHIN PB18 

Sistem pengapian  : magneto CDI 

Sistem pelumasan  : forced lubrication (wet sump) 

Sistem reduksi primer tipe : gear, sentrifugal 

Perbandingan reduksi  : 3,048 (64/21) 

Tipe kopling : kopling ganda (sentrifugal dan plat 

majemuk basah) 

Tipe transmisi   : 4-speed, constant mesh, return shift (down) 

Perbandingan gigi transmisi : 

Gigi pertama   : 2,563 (41/16) 

Gigi kedua   : 1,667 (30/16) 

Gigi ketiga   : 1,192 ( 31/26) 

Gigi keempat   : 0,933 (28/30) 

Sistem penggerak akhir : 

Tipe    : rantai 

Perbandingan reduksi  : 3,385 (44/13) 

b. Torak standar Kawasaki Kaze-R 110 cc jenis flat dengan spesifikasi : 

 
Gambar 27. Geometri torak standar (flat) 
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Diameter torak  : 53 mm 

Tinggi torak  : 45,42 mm 

Lubang pena torak  : 13 mm 

Diameter pena torak : 12,95 mm 

Panjang pena torak : 40,85 mm 

Torak standar motor Kawasaki Kaze-R sisi bagian dinding torak tidak 

dilapisi dengan lapisan tertentu, misalnya lapisan teflon (molybdenum).  

c. Torak jenis dome dengan merk IZUMI 

 
Gambar 28. Geometri torak IZUMI (dome) 

Diameter torak  : 53 mm 

Tinggi torak  : 37,46 mm 

Ketinggian kubah (dome) : 6 mm 

Diameter kubah (dome) : 32 mm 

Lubang pena torak  : 13 mm 

Diameter pena torak : 12,95 mm 

Panjang pena torak : 39,92 mm 

Torak jenis dome dengan merk IZUMI, bagian dinding torak dilapisi teflon 

(molybdenum) untuk mengurangi gesekan antara torak dan dinding silinder, 



47 
 

 

serta terdapat oil hole return di sekeliling dinding torak untuk mempercepat 

pelumasan torak. 

d. Bahan bakar menggunakan Pertamax didasarkan perbandingan kompresi 

yang di atas perbandingan 9 : 1 (Lampiran 1). 

2. Alat penelitian 

a. Computerised Chassis Dynamometer (Preci-dyne) 

Prinsip kerja computerised chassis dynamometer menggunakan konsep 

kesetimbangan gaya dengan pompa fluida sebagai pembeban. 

Computerised chassis dynamometer mampu menganalisis daya 35 kW dan 

torsi 50 Nm sehingga disesuaikan spesifikasi kendaraan berupa menyetel 

batasan daya dan torsi. Mesin kendaraan selama pengujian diberikan 

pendinginan buatan dari kipas angin maupun blower agar tidak terjadi 

overheats. 

 
Gambar 29. Computerised chassis dynamometer (Preci-dyne) 
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b. Digital Tachometer untuk mengukur putaran mesin dengan spesifikasi : 

Merk  : Lutron DT-2234B 

Tipe  : Photo tpye 

Display  : 5 digit 

Keakuratan : + 0,05 % + 1 digit 

Waktu sample : 1 detik (1 buah 60 rpm) 

Range  : 0,1 rpm – 5 ~ 999,9 rpm, dan  

  1 rpm – 1000 rpm ~ 99.999 rpm 

Jarak ukur  : 50 ~ 250 mm 

Konsumsi tenaga :  6 volt (4 buah baterai kering tipe AAA) 

 
Gambar 30. Digital tachometer 

c. Tabung ukur (burret) dengan spesifikasi pengukuran 0 ~ 50 ml. 

 
Gambar 31. Tabung ukur 
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d. Compression gauge untuk mengukur tekanan kompresi dengan spesifikasi 

merek RUN (Iyasaki), skala pengukuran 0 ~ 20 kg/cm2. 

 
Gambar 32. Compression gauge 

e. Gelas ukur dan suntikan untuk mengukur volume ruang bakar. Spesifikasi 

gelas ukur 50 ml merek Diana, suntikan 3 ml, 20 ml merek BD Syringe. 

 
Gambar 33. Gelas ukur dan suntikan 

f. Jangka sorong untuk mengukur dimensi torak dan panjang langkah torak 

dengan spesifikasi skala 150 x 0,02 mm. 

 
Gambar 34. Jangka sorong 
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g. Mikrometer untuk mengukur ketebalan packing kepala silinder dengan 

skala pengukuran 0 ~25 mm. 

 
Gambar 35. Mikrometer 

h. Fuller gauge untuk menyetel celah katup dengan spesifikasi, merek Sai 

Chi, rentang pengukuran 0,02 ~ 1,00 mm. 

i. Termometer untuk mengukur temperatur ruangan dan kinerja mesin. 

j. Kipas angin atau blower untuk pendinginan mesin ketika pengujian unjuk 

kerja mesin. 

k. Tool set. 

3. Langkah penelitian 

Persiapan sebelum pengujian yaitu persiapan fisik dan tune-up kendaraan 

dengan spesifikasi standarnya. 

Celah katup (in dan ex) : 0,05 mm (pada suhu kamar) 

Tekanan kompresi  :  8,8 kg/cm2 ~ 13,5 kg/cm2 @ 5 kicks 

Celah busi   : 0,8 mm (standar 0,8 ~ 0,9 mm) 

Putaran stasioner  : 1500 rpm (standar 1.400 + 100 rpm) 

Suhu kerja mesin  : + 80º C 

Persiapan alat pengujian dengan pemeriksaan komponen computerised 

chassis dynamometer meliputi ; pemeriksaan kekencangan komponen chassis 
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dynamometer, penyalaan komputer dan penyiapan program serta pemeriksaan 

kipas pendingin. 

Langkah pengujian daya dan torsi maksimum kendaraan uji pada 

computerised chassis dynamometer : 

a. Menempatkan sepeda motor pada computerised chassis dynamometer. 

b. Mengikat kencang sepeda motor dengan sabuk pengikat agar posisi 

kendaraan tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. 

c. Mengunci roda depan dengan pengunci roda di bagian depan 

computerised chassis dynamometer. 

d. Menghidupkan mesin sepeda motor hingga mencapai suhu kerja 

berkisar + 80 ºC.  

e. Membuka program dynotest Preci-dyne, dilanjutkan mengisi jenis 

kendaraan yang diuji, nomor plat sepeda motor, dan nama penguji. 

Menyetel program dynotest Preci-dyne, daya maksimal 10 hp dan torsi 

maksimal 2 kgf.m. 

f. Pasang kabel pulse tachometer ke kabel busi, lalu tekan tombol scan 

saklar panel indikator tachometer untuk memilih tampilan putaran 

mesin secara manual maupun putaran dynotest Preci-dyne. 

g. Hidupkan kipas angin atau blower untuk menjaga suhu mesin agar tidak 

terjadi overheats. 

h. Masukkan gigi transmisi (posisi transmisi gigi 1) agar tenaga mesin 

dapat tersalurkan ke roller dynamometer. 

i. Tekan tombol START pada program dynotest Preci-dyne. 
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j. Lakukan bukaan katup gas hingga mencapai putaran maksimal. 

k. Ketika bukaan katup gas sudah mencapai putaran mesin maksimal 

tekan tombol STOP pada program dynotest Preci-dyne, kemudian tekan 

tombol SIMPAN agar grafik pengukuran dapat tersimpan. 

l. Secara realtime daya dan torsi maksimum yang dihasilkan dapat dilihat 

langsung pada layar monitor berupa grafik dan angka. 

m. Kembalikan bukaan katup gas ke posisi semula. 

n. Setelah pengujian pertama selesai, tekan Uji ke-2 ataupun Uji ke-3, 

pada bagian Sample Pengujian (letaknya bagian bawah grafik). Ini 

perlu diperhatikan agar hasil pengukuran tidak saling bertumpuk 

sehingga hasil pengujian yang sebelumnya tidak hilang akibat 

kesalahan pengoperasian program. 

o. Pelaksanaan pengujian berikutnya matikan mesin hingga mencapai 

suhu kerja, kemudian hidupkan lagi untuk proses pengujian selanjutnya. 

p. Simpan hasil pengukuran ke dalam folder khusus. 

q. Proses pengujian yang sama juga diterapkan untuk menguji torak tipe 

dome maupun sebaliknya. 

Pengujian konsumsi bahan bakar menggunakan alat ukur berupa tabung 

ukur (burret). Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali agar bisa diambil 

reratanya. Proses pengujian konsumsi bahan bakar sebagai berikut : 

a. Posisikan sepeda motor pada standard tengah dengan posisi gigi 

transmisi Netral. 
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b. Sebelum melakukan pengujian, siapkan peralatan dan bahan antara lain 

berupa tabung ukur yang sudah terisi bahan bakar dan terpasang pada 

karburator sepeda motor, stopwatch, kipas angin atau blower, serta 

bahan bakar jenis Pertamax. 

c. Hidupkan mesin sepeda motor hingga mencapai suhu kerja + 80 ºC. 

d. Hidupkan dan arahkan kipas angin atau blower ke mesin agar tidak 

terjadi overheats. 

e. Menyetel putaran mesin memakai tachometer didekatkan pada lubang 

timing di sisi rumah tutup magnet. 

f. Tachometer yang digunakan adalah tipe photo yang pembacaan putaran 

mesin dengan menerima pantulan sinar infra merah pada stiker 

pemantul di magnet altenator. 

g. Sesuaikan putaran mesin, selanjutnya pengambilan data waktu yang 

dihasilkan untuk menghabiskan 10 ml bahan bakar. 

h. Setiap selesai pengujian, matikan mesin + 15 menit agar dicapai suhu 

kerja, kemudian hidupkan lagi untuk pengujian kembali.  

i. Segera isi tabung ukur ketika bahan bakar hampir habis agar tidak 

terjadi gelembung udara. 

j. Proses pengujian konsumsi bahan bakar yang sama juga diterapkan 

untuk menguji torak tipe dome. 

4. Analisis data hasil pengujian daya dan torsi, serta konsumsi bahan bakar yang 

telah didapatkan terhadap data spesifikasi teknis kendaraan uji. 

5. Penarikan kesimpulan terhadap hasil pengujian. 
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6. Desain Eksperimen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Metode analisis data 

Analisis data menggunakan uji rerata dengan meninjau grafik yang 

terbentuk, karena penelitian ini bertujuan mengetahui unjuk kerja mesin yang 

menggunakan torak jenis flat dibanding menggunakan torak jenis dome pada 

sepeda motor Kawasaki Kaze-R. Selesai penelitian dan diperoleh data yang 

diperlukan berupa data daya, torsi dan konsumsi bahan bakar, kemudian 

dibandingkan hasil data pengujian memakai torak jenis flat dibanding 

menggunakan torak dome. Langkah berikutnya menganalisis data agar diperoleh 

jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. 

MULAI

Torak flat (standard) Torak dome 

Pengambilan data performa mesin: 
• Daya maksimum 
• Torsi 
• Konsumsi bahan bakar

Variabel putaran mesin (RPM)

1500 2000 4000 6000 8000 

Analisis Data

Kesimpulan

Selesai 
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Tabel 1. Format pengambilan data konsumsi bahan bakar 

Putaran 
Mesin 
(RPM) 

Konsumsi bahan bakar 

Torak flat Torak dome 

1500 
I.  I.  
II. II. 
III. III. 

2000 
I.  I.  
II. II. 
III. III. 

4000 
I.  I.  
II. II. 
III. III. 

6000 
I.  I.  
II. II. 
III. III. 

8000 
I.  I.  
II. II. 
III. III. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Daya dan torsi sepeda motor menggunakan torak standar jenis flat dan yang 

menggunakan torak jenis dome. 
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Gambar 36. Grafik hasil pengujian daya sepeda motor yang terukur pada roda belakang 

menggunakan torak standar (flat) dan torak dome 

Daya mulai terukur ketika putaran mesin di atas 2000 rpm baik pada mesin 

yang menggunakan torak flat maupun torak dome karena kopling sentrifugal baru 

bekerja bila putaran di atas 1500 rpm. Daya maksimum sepeda motor yang 

menggunakan torak flat sebesar 5,3 kW pada 7680 rpm, sedangkan sepeda motor 

yang menggunakan torak jenis dome sebesar 6,2 kW pada 8400 rpm (gambar 37).

Putaran mesin (rpm) 
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Gambar 37. Grafik hasil pengujian torsi sepeda motor menggunakan torak standar (flat) dan torak 

dome yang terukur pada computerised chassis dynamometer 

Torsi sepeda motor terukur ketika putaran mesin 2200 rpm. Torsi 

maksimum sepeda motor menggunakan torak jenis flat sebesar 6,207 Nm pada 

3500 rpm, torsi maksimum torak dome 7,041 Nm pada 5250 rpm (gambar 38). 

2. Konsumsi bahan bakar 

Tabel 2. Hasil pengambilan data konsumsi bahan bakar 

Putaran 
mesin (rpm) 

Konsumsi bahan bakar (ml/detik) 
Torak Flat Torak Dome 

ml/t  Rerata (ml/t) ml/t Rerata (ml/t) 

1500 
1).      0,047 0,048 1).      0,041 0,042 
2).      0,048 2).      0,04 
3).      0,049 3).      0,043 

2000 
1).      0,06 0,059 1).      0,044 0,047 
2).      0,058 2).      0,047 
3).      0,058 3).      0,05 

4000 
1).      0,109 0,106 1).      0,105 0,106 
2).      0,104 2).      0,105 
3).      0,104 3).      0,107 

6000 
1).      0,208 0,205 1).      0,204 0,203 
2).      0,204 2).      0,2 
3).      0,204 3).      0,204 

8000 
1).      0,909 0,97 1).      0,909 0,94 
2).      1 2).      0,909 

Putaran mesin (rpm) 

(N
m

)
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3).      1 3).      1 
 

Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar didapatkan jumlah bahan bakar 

yang masuk ke ruang bakar pada 1500, 2000, 4000, 6000, dan 8000 rpm. Data 

dibentuk dalam grafik untuk dibandingkan antara motor bensin yang 

menggunakan torak flat dan yang menggunakan torak dome. 

 

B. Pembahasan 

1. Daya maksimum 

Daya maksimum sepeda motor yang dihasilkan torak flat terukur pada 

computerised chassis dynamometer yaitu 5,3 kW pada 7680 rpm, sedangkan, hasil 

pengukuran daya maksimum sepeda motor yang menggunakan torak jenis dome 

yaitu 6,2 kW pada 8400 rpm (gambar 36). Kenaikkan daya maksimum sepeda 

motor yang tersalurkan ke roda belakang sebesar 16,9 %.  

Grafik 36 menunjukkan torak flat menghasilkan peningkatan daya mulai 

2200 rpm hingga 7500 rpm yang secara teoritis bahan bakar masuk ke ruang 

bakar pada mesin tipe oversquare meningkat seiring putaran mesin sehingga 

mempengaruhi tekanan pembakaran untuk menghasilkan daya dorong torak ke 

bawah memutar poros engkol. Daya di atas 7500 rpm tidak meningkat lagi karena 

tekanan pembakaran menurun sehingga torsi yang dihasilkan menurun.  

Sepeda motor yang menggunakan torak dome daya mesin meningkat dari 

2200 rpm hingga 8400 rpm. Peningkatan daya berkaitan besarnya torsi pada 

tekanan pembakaran dengan memadatkan aliran pusaran bahan bakar pada satu 

titik di ruang bakar. Berkurangnya volume ruang bakar meningkatkan 
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perbandingan kompresi yang semula 9,3 : 1 menjadi 10,4 : 1, sehingga menaikkan 

tekanan kompresi, kepadatan pusaran bahan bakar di ruang bakar, dan 

peningkatan temperatur tekanan pembakaran yang mengakibatkan efisiensi 

thermal meningkat. Jumlah pemasukkan bahan bakar antara torak flat dan torak 

dome misalnya sama, namun kepadatan aliran bahan bakar dan perbandingan 

kompresi berbeda maka tekanan pembakaran yang dihasilkan akan berbeda. 

Daya maksimal berdasarkan spesifikasi pabrikan sepeda motor Kawasaki 

Kaze-R adalah 6,6 kW pada 8.500 rpm sedangkan pada pengujian didapatkan 

daya maksimum adalah 5,3 kW pada 7.680 rpm. Daya maksimum sepeda motor 

antara spesifikasi pabrikan dan pengujian terdapat selisih 1,3 kW. Perbedaan 

dimungkinkan dari metode pengukuran yang dilakukan oleh pabrikan dengan 

penelitian. Pengukuran daya dan torsi yang dilakukan pabrikan memakai engine 

dynamometer, sehingga daya dan torsi yang dihasilkan lebih besar sebab output 

daya dari mesin sepeda motor mengalami sedikit reduksi transfer daya ke 

dynamometer. Peneliti menggunakan chassis dynamometer, sehingga daya yang 

tersalurkan menjadi berkurang karena gesekan roda ban dengan roller chassis 

dynamometer yang berkisar 10 %, perbandingan gigi sproket dan rantai, sistem 

kopling dan komponen lainnya sekitar 2 - 5 %. Daya efektif yang terukur (chassis 

dynamometer) pada roda belakang umumnya 15 – 20 % lebih kecil dari daya yang 

terukur menggunakan engine dynamometer karena gesekan dan kerugian mekanis 

komponen sistem penggerak (www.wikipedia.org/dynamometer). 

Komponen (sistem penggerak atau drive train) mesin yang bekerja akan 

saling bergesekan dan mengalami keausan. Memaksimalkan penyaluran tenaga 
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pada sistem drive train, dilakukan penggantian komponen sistem kopling 

sekunder dengan mengganti kampas kopling yang sudah tipis, mengganti 

camshaft chain, serta rantai dan gear penggerak roda belakang.  

2. Torsi 

Torsi digunakan saat awal untuk menggerakkan kendaraan supaya dapat 

bergerak. Sesaat kendaraan sudah melaju, selanjutnya torsi atau momen inersia 

torak sebagian energinya di simpan pada flywheel. Fungsi flywheel selain 

mengubah gerakan translasi torak menjadi rotasi ialah meredam tekanan 

pembakaran dan menyimpan energi yang dihasilkan mesin. Secara teoritis, benda 

yang bergerak cenderung untuk selalu bergerak kecuali ada gaya yang 

menghambatnya untuk berhenti. 

Semakin besar torsi maka daya yang dihasilkan juga semakin besar. Titik 

puncak torsi dicapai pada putaran bawah, maka daya pada putaran atas cenderung 

rendah. Torsi yang dicapai pada rentang putaran sedang hingga putaran atas, maka 

daya maksimum didapatkan pada putaran atas dan putaran mesin lebih tinggi. 

Kurva torsi torak dome memiliki rentangan nilai torsi yang lebih tinggi dibanding 

torak flat sehingga torsi tiap putaran lebih merata dari putaran bawah hingga 

putaran atas dan titik puncak torsi maksimum dicapai di atas titik puncak torak 

flat, maka sepeda motor yang menggunakan torak dome lebih responsif. 

Hasil pengukuran torsi maksimum sepeda motor Kawasaki Kaze-R yang 

menggunakan torak standar jenis flat adalah 6,2 Nm dan yang menggunakan torak 

jenis dome sebesar 7,4 Nm (gambar 37). Peningkatan torsi maksimum mesin 
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sepeda motor yang disalurkan ke roda belakang dan terukur pada chassis 

dynamometer sebesar 13,43 %. 

Spesifikasi pabrikan torsi maksimum sepeda motor Kawasaki Kaze-R 

adalah 9,3 Nm pada 3500 rpm, sedangkan pada pengujian torsi maksimum 

sebesar 6,2 Nm pada putaran mesin 3500 rpm. Ada kesesuaian putaran mesin 

untuk titik puncak torsi torak flat pada pengujian dengan spesifikasi pabrikan 

meski terdapat perbedaan hasil pengujian torsi dan tipe dynamometer yang 

digunakan. 

Torsi torak flat terukur dan meningkat mulai putaran 2200 rpm dan 

mencapai puncaknya pada putaran 3500 rpm, melampaui titik puncak kurva torsi 

torak flat. Penurunan torsi dimungkinkan karena efisiensi pemasukkan bahan 

bakar menurun dan gas baru yang masuk bercampur dengan gas sisa maupun gas 

baru langsung terbuang ke exhaust manifold sebagai pembilasan gas sisa untuk 

mempercepat pembuangan. Berkurangnya bahan bakar yang masuk ke ruang 

menyebabkan sedikitnya bahan bakar yang terbakar sehingga tekanan pembakaran 

menurun. 

Titik puncak torsi maksimum torak flat dicapai pada putaran bawah hingga 

sedang, maka putaran mesin cenderung rendah dan bertenaga pada putaran 

menengah. Kendaraan dengan torak flat cocok untuk kendaraan jalan raya. Torsi 

maksimum dicapai pada putaran bawah untuk menggerakkan sepeda motor 

Kawasaki Kaze-R. Semakin berat kendaraan maka diperlukan torsi yang besar 

untuk menggerakkan kendaraan. Torsi yang besar dihasilkan dari pemasukkan 

bahan bakar yang lebih banyak. Teoritisnya, semakin banyak bahan bakar yang 
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dimasukkan ke dalam ruang bakar akan menghasilkan tekanan pembakaran. 

Putaran rendah percampuran gas baru dengan gas sisa pembakaran masih sedikit. 

Putaran sedang hingga tinggi (putaran mesin 3500 ke atas) efisiensi volumetrik 

berkurang karena mesin berputar cepat dan gas sisa pembakaran bercampur gas 

baru serta sebagian gas sisa kembali ke lubang pemasukkan mengurangi efisiensi 

volumetrik.  

Tekanan kompresi torak flat (10,15 kg/cm2) di bawah torak dome (12,25 

kg/cm2). Semisalnya volume bahan bakar yang masuk adalah sama antara torak 

flat dan dome, tetapi kalau tekanan kompresi yang dihasilkan berbeda maka hasil 

kepadatan pusaran bahan bakar dan besaran tekanan pembakaran akan berbeda. 

Tekanan kompresi mempengaruhi hasil tekanan pembakaran yang mendorong 

torak bergerak ke TMB sebagai langkah usaha. 

Torak jenis dome mengurangi volume ruang bakar (memperkecil squish) 

untuk meningkatkan tekanan kompresi agar dihasilkan tekanan pembakaran yang 

besar serta penurunan volume ruang bakar. Squish yang kecil mengarahkan aliran 

pusaran bahan bakar untuk menyebar memasuki ruang bakar ketika torak bergerak 

dari TMA ke TMB kemudian diarahkan satu titik untuk meningkatkan kepadatan 

campuran bahan bakar dan udara. Busi memercikkan bunga api sebelum TMA 

menghasilkan penyebaran nyala api yang cepat dan merata mendorong torak ke 

bawah. 

Torak dome menghasilkan torsi maksimum sebesar 7,4 Nm pada putaran 

mesin 5250 rpm. Bentuk kurva torsi torak dome cenderung sempit dan dicapai 
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pada putaran menengah ke atas sehingga mesin ini bertipe mesin putaran tinggi 

dan sangat cocok untuk adu kecepatan atau balapan (Jama, 2008:27). 

Peningkatan tekanan pembakaran menaikkan efisiensi thermal dan 

menurunkan efisiensi mekanik komponen. Penurunan efisiensi mekanik berupa 

semakin besar gesekan antar torak dengan dinding silinder. Dinding torak dome 

dilapisi molybdenum untuk mengurangi gesekan serta meningkatkan perpindahan 

panas dari torak ke dinding silinder supaya tidak terjadi panas yang berlebihan. 

3. Konsumsi bahan bakar 
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Gambar 38. Grafik konsumsi bahan bakar 

Motor bensin yang menggunakan torak dome membutuhkan bahan bakar 

yang lebih rendah dibandingkan motor bensin yang memakai torak flat, sehingga 

torak dome lebih irit bahan bakar pada putaran 1500 hingga 4000 rpm. Secara 
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teoritis, berkurangnya volume ruang bakar akan mengurangi konsumsi bahan 

bakar. 

Putaran 6000 rpm ke atas antara motor bensin yang menggunakan torak 

flat ataupun yang menggunakan torak dome, konsumsi bahan bakar keduanya 

hampir sama. Konsumsi yang hampir sama disebabkan setelan karburator sepeda 

motor yang memakai torak dome adalah setelan standar motor bensin yang 

menggunakan torak flat. Karburator motor bensin yang menggunakan torak dome 

hendaknya disetel ulang untuk menghindari campuran bahan bakar dan udara 

yang kaya atau terlalu miskin. Pengujian memakai torak dome menyebabkan 

permukaan elektroda busi berwarna hitam kering yang menandakan campuran 

bahan bakar terlalu kaya. 

 
Gambar 39. Hubungan kecepatan torak dan efisiensi volumetrik 

Berdasarkan gambar 40, putaran mesin semakin tinggi maka kecepatan 

translasi torak juga semakin meningkat yang mempengaruhi efisiensi volumetrik 

pemasukkan bahan bakar, sehingga tekanan pembakaran menurun karena jumlah 

bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar semakin berkurang. Teoritisnya 

dipengaruhi oleh temperatur udara, tekanan udara, sisa gas bekas dan sebagainya. 
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Ditinjau dari perbandingan kompresi torak jenis dome sebesar 10,4 : 1, 

dianjurkan memakai bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi serta 

pemajuan waktu pengapian. Memakai bahan bakar yang masih sama (Premium), 

dimungkinkan terjadi detonasi maupun pre-ignition sehingga tenaga pembakaran 

menurun dan memperpendek umur mesin. Detonasi diakibatkan bahan bakar lebih 

cepat habis terbakar sebelum akhir pembakaran atau mulai terbakar sendiri 

sebelum busi memercikkan bunga api (pre-ignition) yang disebabkan 

meningkatnya temperatur ruang bakar. Perbandingan kompresi yang tinggi 

apabila tidak disesuaikan jenis bahan bakar yang digunakan menyebabkan 

tekanan pembakaran tidak maksimal. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui besaran unjuk kerja motor bensin 

yang menggunakan torak standar jenis flat dan yang menggunakan torak jenis 

dome pada sepeda motor empat langkah satu silinder tipe Kawasaki Kaze-R. Hasil 

pengukuran daya dan torsi maksimum serta pemakaian bahan bakar ini belum 

berlangsung secara maksimal karena adanya keterbatasan pada pengujian. 

Keterbatasan tersebut diantaranya adalah: 

1. Keterbatasan sensor pada alat uji computerised chassis dynamometer berupa 

alat uji emisi gas buang untuk mengetahui emisi gas buang agar didapatkan 

ketepatan setelan perbandingan udara dan bahan bakar (air fuel ratio) supaya 

diperoleh daya dan torsi maksimum. Pengujian menggunakan setting 
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karburator standar sehingga hasil pengukuran belum maksimal saat pengujian 

menggunakan torak dome.  

2. Pengujian konsumsi bahan bakar belum maksimal karena tidak melakukan 

pengujian konsumsi bahan bakar spesifik.  

3. Penelitian tidak dilakukan pengujian akselerasi untuk mengetahui tingkat 

akselerasi motor bensin yang menggunakan torak standar jenis flat dan torak 

jenis dome. 

4. Penelitian tidak meninjau lebih dalam mengenai besaran pemasukkan bahan 

bakar ke dalam ruang bakar serta pusaran yang dihasilkan. Penelitian lanjutan 

diperlukan untuk mengetahui pusaran dan besaran pemasukkan bahan bakar 

dengan pengujian memakai alat airflowmeter dan flowbench. 

5. Mesin mengalami keausan pada beberapa komponen sehingga diperlukan 

penelitian lanjutan di mesin sepeda motor dengan kondisi komponen yang 

masih baru agar didapatkan hasil pengukuran yang maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasar data hasil pengukuran tentang unjuk kerja motor bensin empat 

langkah satu silinder menggunakan torak jenis flat dibanding menggunakan torak 

jenis dome dengan tipe Kawasaki Kaze-R dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sepeda motor empat langkah satu silinder yang menggunakan torak flat 

menghasilkan daya maksimum sebesar 5,3 kW pada putaran 7680 rpm, 

dengan torsi yang tersalurkan ke roda belakang sebesar 6,2 Nm pada putaran 

3500 rpm. Rata-rata konsumsi bahan bakar 0,27 ml/detik. 

2. Sepeda motor empat langkah satu silinder yang menggunakan torak dome 

menghasilkan daya maksimum sebesar 6,2 kW pada 8400 rpm, dengan torsi 

yang tersalurkan ke roda belakang sebesar 7,04 Nm pada putaran 5250 rpm. 

Rata-rata konsumsi bahan bakar 0,26 ml/detik. 

3. Peningkatan daya dan torsi yang dihasilkan ketika menggunakan torak jenis 

dome. Persentase daya maksimum mesin meningkat 0,9 kW (16,9 %) dan 

torsi meningkat sebesar 0,74 Nm (13,43 %). Pengurangan volume ruang 

bakar meningkatkan daya maksimum mesin dan menghasilkan penurunan 

konsumsi bahan bakar rata-rata sebesar  0,01 ml/detik (3,87 %). 
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B.  Saran 

Saran-saran yang dapat diajukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

adalah : 

1. Penggunaan torak jenis dome merupakan salah satu cara meningkatkan daya 

mesin melalui peningkatan perbandingan kompresi. Penggunaannya perlu 

diperhatikan karena torak jenis dome memiliki tingkat ketinggian dome yang 

berbeda untuk setiap merk torak.  

2. Penggunaan torak jenis dome diperlukan perhitungan ulang sudut squish agar 

torak tidak bertabrakan dengan katup. Metode lain agar tidak merubah bentuk 

atau sudut squish ruang bakar yaitu mengatur ketinggian tonjolan torak dome 

dan dudukan kepala katup pada permukaan torak.  

3. Menggunakan torak jenis dome sebaiknya menyetel ulang sistem karburator 

dan menggunakan bahan bakar ber-oktan tinggi agar didapatkan tenaga yang 

maksimal dengan ketepatan perbandingan bahan bakar dan udara untuk 

mencegah detonasi akibat peningkatan temperatur ruang bakar. 

4. Sepeda motor yang memakai torak dome dapat digunakan untuk pemakaian 

harian maupun perlombaan kecepatan supaya daya lebih maksimal tiap 

rentang putaran mesin.  
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Tabel Pemilihan Bahan Bakar Berdasar Perbandingan Kompresi pada 

Sepeda Motor 

 

Lampiran 1. 
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Sumber : www.saft7.com/automotive tips and sharing/isi bensin apa ya? 
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Grafik Pengukuran Daya dan Torsi Memakai Computerised Chassis 

Dynamometer 

 

 
Grafik Daya dan Torsi Motor Bensin yang Memakai Torak Standar Jenis Flat 

 

 
Grafik Daya dan Torsi Motor Bensin yang Memakai Torak Jenis Dome 

Lampiran 2. 
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Tabel Data Fisik dan Kimiawi Bahan Bakar Pertamax 

No. KARAKTERISTIK SATUAN 
BATASAN METODE 

MIN MAKS ASTM Lain 
1. Angka Oktana Riset RON 91.0 - D 2699-86   
2. Stabilitas Oksidasi (Periode Induksi) Menit 480 - D 525-99a   
3. Kandungan Belerang % m/m - 0.05 1) D 2622/D 1266   
4. Kandungan Timbal gr/liter - 0.013 2) D 3237/D 5069   
5. Kandungan Phospor mg/l - - D 3231 – 99   
6. Kandungan Logam (Mn, Fe, dll) mg/l - - D 3831 – 94   

7. Kandungan Silikon mg/kg 
  - - ilCP-AES (Merujuk Metode in house   

dengan batasan deteksi = 1 mg/kg)   
8. Kandungan Oksigen % m/m - 2.7 3) D 4815-94a   
9. Kandungan Olefin % v/v - *) D 1319-99   

10. Kandungan Aromatik % v/v - 50.0 D 1319-99   
11. Kandungn Benzena % v/v - 5.0 D 4420-94   

12. 
 
 
 
  
  

Distilasi :       D 86-99a   
10 % vol. penguapan ºC - 70     
50 % vol. penguapan ºC - 110     
90 % vol. penguapan ºC - 180     
Titik didih akhir ºC - 215     

13. Sediman mg/l - f D 5452-97   
14. Unwashed Gum mg/100ml - 70 D 381-99   
15. Washed Gum mg/100ml - 5 D 381-99   
16. Tekanan Uap kPa 45 60 D 5191-99 atau D 323   
17. Berat Jenis (pada suhu 15 ºC) Kg/m3 715 770 D 4052-96 atau D 1298   
18. Korosi Bilah tembaga Merit kelas 1 D 130-94   
19. Uji Doctor   negatif   IP30 
20. Belerang Mercaptan % massa - 0.002 D 3227   
21. Penampilan Visual   Jernih dan terang     
22. Warna   Biru     
23. Kandungan Pewarna g/100 - 0.13     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber : www.pertamina.com/info produk bahan bakar/Pertamax (11 Maret 2009) 
 

*) Bila kandungan Olefin di atas 20 %, hasil pengujian angka stabilitas oksidasi min. 1000 menit. 
CATATAN UMUM 
Additive harus kompartible dengan mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak) 
Additive yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan 
Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll) 
CATATAN KAKI 
Catatan 1 : Batasan 0.05% m/m setara dengan 500 ppm 
Catatan 2 : Pada atau dibawah batasan deteksi dari metode uji yan digunakan. Tidak ada penambahan yang disengaja 
Catatan 3 : Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Penggunaan etanol diperbolehkan maksimum 10% vol 

(sesuai ASTM D.4806 dan pH antara 7 – 9) 
Spesifikasi tersebut sesuai Lampiran Keputusan Dirjen Migas 3674 K/24/DDJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan 
dapat berubah sewaktu-waktu

Lampiran 3. 
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Perhitungan perbandingan kompresi dan efisiensi thermal antara motor 

bensin yang menggunakan torak flat dan torak dome 

 

a. Perbandingan kompresi 

Perhitungan perbandingan kompresi pada torak flat. 

Diketahui data : 

Volume langkah (Vb) = 111,6 ml (spesifikasi pabrikan sepeda motor) 

Volume ruang bakar  = 13 ml (pengukuran memakai gelas ukur dan suntikan 

pada ruang bakar di kepala silinder dan torak) 

Diameter packing = 54,64 mm = 0,5464 dm 

Tebal packing  = 0,22 mm = 0,0022 dm 

Volume ruang bakar pada packing = packingtebalbV packingpacking ⋅⋅= 2

4
π  

     = dmdm 0022,0)5464,0(
4
14,3 2 ⋅⋅  

     = 0,0005156 dm3 = 0,0005156 liter 

     = 0,5156 ml 

Volume total ruang bakar (Vc) = Vruang bakar + Vpacking 

     = 13 ml + 0,5156 ml 

     = 13,5156 ml 

Perbandingan kompresi  
c

cb

V
VV +

=  

    = 
ml 5156,13

ml 13,5156  ml 111,6 +  

    = 9,257 = 9,3 

Perbandingan kompresi sepeda motor yang memakai torak jenis flat memiliki 

nilai perbandingan kompresi sebesar = 9,3 : 1 dan menghasilkan tekanan kompresi 

10,15 kg/cm2. 

Perhitungan perbandingan kompresi pada torak dome. 

Diketahui data : 

Volume langkah (Vb) = 111,6 ml (spesifikasi pabrikan sepeda motor) 

Lampiran 4. 
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Volume ruang bakar  = 11,238 ml  

Volume ruang bakar pada packing = 0,0005156 liter = 0,5156 ml 

Volume total ruang bakar (Vc) = Vruang bakar + Vpacking 

     = 11,238 ml + 0,5156 ml 

     = 11,8356 ml 

Perbandingan kompresi  
c

cb

V
VV +

=  

    = 
ml 8356,11

ml 11,8356  ml 111,6 +  

    = 10,429 = 10,4 

Perbandingan kompresi sepeda motor yang memakai torak jenis dome 

memiliki nilai perbandingan sebesar = 10,4 : 1 dan menghasilkan tekanan 

kompresi 12,25 kg/cm2. 

b. Efisiensi thermal 

Sebagian daya indikator yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar 

digunakan untuk mengatasi gesekan mekanis yang kerugiannya diperhitungkan 

dalam efisiensi mekanis sebagai berikut : 

      
i

e
m N

N
=η  

Ne adalah daya efektif atau daya poros yang dapat digunakan, sehingga 

efisiensi mekanis (ηm) motor bakar berkisar 80 – 85 %. Efisiensi thermal indikator 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Arismunandar, 2005;29) ; 

Efisiensi thermal  (ηth) = %100
diberikan yang Panas
dihasilkan yang Tenaga

×  

   = %100
427

753600
×

×
×

⋅ cf

i

QG
N

 

= %100632 ××
⋅ cf

i

QG
N

 

Di mana, Ni adalah daya indikator yang dihasilkan pembakaran bahan 

bakar motor bakar (Ps) dan didapatkan dari Ne/ηm, Qc adalah nilai kalor bahan 
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bakar (kkal/kg), Gf adalah jumlah bahan bakar yang digunakan (kg/jam) dan 

diperoleh dari volume bahan bakar (cm3/detik) dikalikan berat jenis bahan bakar 

(berat jenis Pertamax = 770 kg/m3). 

Efisiensi thermal torak jenis flat. 

Daya efektif (Ne) = 7,104 hp 

Daya indikator (Ni) = 
m

eN
η

 

 = 7,104 / 0,8 = 8,88 hp = 9 Ps 

Jumlah bahan bakar yang digunakan (Gf) = 1,5246 kg/jam   

Nilai kalor bahan bakar (Qc)  = 10.813 kkal/kg 

Efisiensi thermal  = %100632 ××
⋅

=
cf

i
thermal QG

N
η  

    = %100632
813.105246,1

9
××

⋅
 

    = 37,17 % 

Efisiensi thermal torak jenis dome : 

Daya efektif (Ne) = 8,304 hp 

Daya indikator (Ni) = 
m

eN
η

 

 = 8,304 / 0,8 = 10,38 hp = 10,53 Ps 

Jumlah bahan bakar yang digunakan (Gf) = 1,4968 kg/jam  

Nilai kalor bahan bakar (Qc)  = 10.813 kkal/kg 

Efisiensi thermal  =  %100632 ××
⋅

=
cf

i
thermal QG

N
η  

    = %100632
813.104968,1

53,10
××

⋅
 

    = 44,26 % 

Berdasarkan perhitungan, efisiensi thermal torak jenis flat mencapai 37,17 % 

dan efisiensi thermal torak jenis dome menjadi 44,26 %. Efisiensi thermal 

meningkat sekitar sebesar 7,09 %. 
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Surat Ijin Penelitian di PT. Tunas Jaya Mekar Abadi 

Lampiran 5. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar perbandingan torak flat dan torak dome  

  
Gambar torak dome  

  
Gambar torak standar jenis flat   

 

Lampiran 6. 
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    Warna busi memakai torak flat     Warna busi memakai torak dome 

 

 
Gambar sepeda motor untuk penelitian di atas computerised chassis dynamometer 

 

 
Gambar tampilan software computerised chassis dynamometer   
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Gambar pengambilan daya dan torsi 

 
Gambar pengambilan pemakaian bahan bakar 

 
Gambar pengukuran tekanan kompresi 
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Gambar pengukuran volume ruang bakar 

 

 
Gambar tool set    

 

 


