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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Dunia otomotif semakin berkembang pesat diikuti dengan berkembang  

berbagai macam komponen pendukungnya, salah satu contoh dari perkembangan 

itu bermunculan berbagai macam merek busi dan cdi racing atau non racing 

sebagai penyempurna komponen-komponen dari motor bensin, maupun peralatan-

peralatan tambahan yang berguna untuk menyempurnakan kemampuan kinerja 

mesin. 

Motor bensin dalam proses pembakaran campuran antara bahan bakar dan 

udara menggunakan busi sebagai alat pemercik bunga api yang disebut dengan 

Spark Ignition Engine (SIE). Dalam proses pengapian membutuhkan CDI, busi, 

dan koil yang sangat berperan penting dalam kinerja kendaraan motor bensin yang 

fungsinya sebagai pemutus dan penyambung kumparan dan pembangkit arus 

tegangan tinggi. Ada beberapa merek jenis busi dan CDI yang digunakan untuk 

menambah performa pada sepeda motor. Dari berbagai jenis busi dan cdi tersebut 

memiliki ciri khas dan bentuk masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan 

sepeda motor tersebut. 

Penelitian ini berkaitan pengembangan sistem pengapian CDI (Capacitance 

Discharge Ignition) berbasis teknologi Digital. Digital CDI adalah sistem 

pengapian CDI yang dikendalikan oleh mikrokomputer agar Ignition Timing 

(waktu pengapian) yang dihasilkan sangat presisi dan stabil sampai RPM tinggi. 

Akibatnya pembakaran lebih sempurna dan hemat bahan bakar, serta tenaga yang 

dihasilkan akan sangat stabil dan besar mulai dari putaran rendah sampai putaran 

tinggi (Marlindo. 2012). 

Pengaruh penggunaan bahan bakar premium, pertalite, dan pertamax 

terhadap motor 2 langkah 135 cc, bahan bakar pertamax menghasilkan nilai torsi 

tertinggi pada putaran 8739 rpm. Nilai daya tertinggi menghasilkan 23,7 HP pada 

putaran 9245 HP, ( Hafizzulah, 2016). sehingga penggunaan bahan pertamax 

lebih baik digunakan pada motor 2 langkah 135 cc. 
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Penelitian ini fokus pada variasi jenis cdi dan busi motor. cdi dan busi 

merupakan komponen pendukung pada sistem pengapian sepeda motor, dimana 

cdi dan busi menghasilkan percikan bunga api yang dapat mempengaruhi 

performa sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi jenis 

cdi dan busi yang tepat untuk meningkatkan performa mesin sepeda motor dari 

kondisi standar. Penelitian ini juga melibatkan bahan bakar premium + etanol 2% 

sebagai bahan bakar utama. Bahan bakar campuran ini dipilih karena premium 

memiliki oktan yang paling rendah dibandingkan bahan bakar lain dan 

dicampurkan etanol bertujuan untuk mengetahui apakah    

bahan bakar ini mampu melakukan proses pembakaran yang lebih sampurna 

dengan kompresi temperatur yang tinggi.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Pengaruh penggunaan variasi busi dan variasi cdi terhadap percikan bunga 

api pada busi  

2. Pengaruh timing pengapian terhadap kinerja yang dihasilkan sepeda motor  

3. Bagaimana perbandingan penggunaan variasi CDI dan Busi terhadap 

konsumsi bahan bakar pada motor Honda Supra 125cc 

1.3  Batasan Masalah  

Agar tujuan penelitian tidak jauh menyimpang maka penulis membuat 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. kondisi mesin pada sepeda motor dalam kondisi standar. 

2. Jenis cdi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cdi standar dan cdi 

racing. 

3. Jenis busi yang digunakan dalam penelitian ini adalah busi standar, dan 

platinum. 

4. Menggunakan bahan bakar premium dan etanol 2%  

5. Parameter kinerja yang diukur : percikan bunga api pada busi, kinerja 

mesin dan konsumsi bahan bakar. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi 

2 jenis cdi dan variasi 2 jenis busi terhadap kinerja sepeda motor 4 langka 

berbahan bakar pertile : 

1. Untuk mengetahui perbandingan Torsi dan Daya motor standar dengan 

motor yang menggunakan CDI BRT dan Busi Iridium 

2. Untuk mengetahui perbandingan konsumsi bahan bakar motor standar 

dengan yang menggunakan CDI BRT dan Busi Iridium 

3. Untuk mengetahui karakteristik percikan bunga api motor standar dengan 

yang menggunakan CDI BRT dan Busi Iridium. 

1.5  Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman terutama pengalaman di 

bidang otomotif, baik pengetahuan dan pengalaman secara teori maupun 

praktik.  

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian dan pengembangan lebih 

lanjut. 

3. Dari percobaan dan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan kinerja 

motor bensin 4 langka yang lebih optimal. 

 


