BAB II
TINJUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjuan Pustaka
Marlindo (2012), meneliti mengunakan CDI racing programmable
dan koil racing pada mesin sepeda motor standar. Hasil penelitian
menunjukan bahwa untuk motor standar yang menggunakan CDI racing
maupun koil racing menghasilkan torsi dan daya maksimal yang lebih rendah
dibanding CDI dan koil standar yaitu sebesar 9,22 Hp dan 9,77 N.m . Namun
untuk efesiensi rata-rata tertinggi dihasilkan oleh koil racing sebesar 64%.

Gambar 2.1 Grafik hubungan torsi dan daya CDI standar dan koil standar
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Gambar 2.2 Grafik hubungan Torsi dan daya CDI standar dan koil racing
Ludfianto, (2013), meneliti penggunaan twin spark ignition dengan
konfigurasi berhadapan secara Horizontal pada Motor Yamaha fizr dua
langkah 100 cc. Penelitian tersebut memperoleh hasil sebagai berikut: Torsi
tertinggi untuk pengapian standar 2 busi adalah 9,34 N.m pada putaran 6323
rpm. Daya tertinggi untuk pengapian 2 busi standar adalah 6,24 kW pada
putaran 6382 rpm. Sedangkan Torsi tertinggi untuk pengapian racing 2 busi
adalah 9,48 N.m pada putaran 6283 rpm. Daya tertinggi untuk pengapian
racing 2 busi adalah 6,338 kW pada putaran 6424 rpm. Hasil analisa
perbandingan antara pengapian racing dan pengapian standar adalah sebagai
berikut: Pada penggunaan pengapian racing kinerja motor uji meningkat
dibanding dengan penggunaan pengapian standar. Dan Pada penggunaan
pengapian racing konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan dengan
penggunaan pengapian standar.
Bradawa (2008) meneliti tentang pengaruh perubahan sudut pengapian
terhadap presentasi mesin motor 4 langkah. Menyimpulkan untuk sudut
pengapian 10o akan menghasilkan torsi dan daya mesin paling besar
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dibandingkan sudut pengapian 15o dan 20o . Dikarenakan laju konsumsi bakar
yang diterima juga paling besar.
Hafizzulah (2016) melakukan penelitian pengaruh penggunan bahan bakar
Premium, Pertalite dan Pertamax terhadap ujuk kerja motor 2 langkah 135 cc.
Hasil penelitian menunjukan torsi tertinggi pada bahan bakar Pertamax yaitu
18,63 n.m paada putaran 8739 rpm dan 8750 rpm dan torsi terendah pada
bahan bakar Premium yaitu 5,2 N.m pada putaran 4500 rpm. Daya tertinggi
pada bahan bakar Pertamax yaitu 23,7 HP pada putaran 9245 rpm dan daya
terendah pada bahan bakar Premium yaitu 3,3 HP pada putaran 4500 rpm.
Pada penggunaan bahan bakar Premium konsumsi bahan bakar lebih rendah
pada putaran tinggi yaitu 9000 rpm sampai 10000 rpm dibandingkan dengan
Pertamax dan Pertalite
Prabowo, (2005), Sistem pengapian CDI pada Honda GL PRO 1997.
Penelitian tersebut memperoleh hasil sebagai berikut: Sistem pengapian CDI
pada Honda GL Pro 1997 berfungsi untuk mengatur bunga api pada busi
yang berguana untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang
bakar. Rangkaian Sistem pengapian CDI pada Honda GL Pro 1997 ini
beberapa komponen yang memiliki peran sangat penting seperti: baterai, kunci
kontak, koil pulsa (Pick up coil), unit CDI, koil pengapian, dan busi.
Kerusakan yang biasa terjadi pada sistem pengapian CDI pada Honda GL Pro
1997 bunga

api

yang dihasilkan busi tidak baik (kemerah-merahan dan

menyebar). Cara mendeteksi kerusakan pada sistem pengapian CDI pada
Honda GL Pro 1997 dilakukan pengetesan loncatan bunga api yang dihasilkan
oleh busi. Bila busi tidak menghasilkan bunga api atau menghasilkan bunga api
tetapi kurang baik maka dapat dipastikan sistem pengapian mengalami
kerusakan. cara mengatasi kerusakannya dengan melakukan perbaikan
Dari beberapa penelitian sebelumya dapat disimpulkan bahwa, koil standar
dan koil racing terhadap karateristik percikan bunga api berbahan bakar
pertamax plus dan pertalite pada motor Honda Blade 110 cc dipilih
dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum pernah melakukan pengujian
pada karakteristik percikan bunga api, torsi dan daya dengan motor yang sama.
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sehingga penelitian ini ingin lebih meneliti di motor Honda Blade 110 cc.
Selain itu agar mengetahui perbandingan dari sebelumnya yang menggunakan
komponen pengapian racing penelitian diatas dapat sebagai acuan penelitian
untuk melihat torsi,daya dan konsumi bahan bakar dengan motor yang berbeda.

2.2 DASAR TEORI
2.2.1

Pengertian Motor Bakar
Motor bakar adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang

mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekani atau mengubah
tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Sebelum menjadi
tenaga mekanis, energi kimia bahan bakar diubah dulu menjadi energi
termal atau panas melalui pembakaraan bahan bakar dengan udara. Mesin
pembakaraan ini ada yang dilakukan di dalam mesin kalor itu sendiri dan
ada pula yang dilakukan di luar mesin kalor.
Mesin kalor dapat diklasifikasi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Mesin pembakaran luar atau External Combustion Engine (ECE) adalah
fluida hasil pembakaraan tidak langsung menjadi fluida kerja. Proses
pembakaraan bahan bakarnya terjadi di luar mesin itu, sehingga untuk
melakukan pembakaraan digunakan mesin tersendiri. Panas dari hasil
pembakaraan bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak,
tetapi terlebih dulu melalui media penghantar, baru kemudian diubah
menjadi tenaga mekanik. Misalnya: pada ketel uap dan turbin uap.
2. Mesin pembakaraan dalam atau Internal Combustion engine (ICE) adalah
fluida hasil pembakaraan sekaligus menjadi fluida kerja. Proses
pembakaraannya berlangsung di dalam motor bakar, sehingga panas dari
hasil pembakaraan langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik.
Misalnya: pada turbin gas dan motor bakar torak.
Mesin pembakaraan dalam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu
motor bakar bensin (Otto) dan motor Diesel. Perbedaan kedua motor
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tersebut yaitu jika motor bensin menggunakaan bahan bakar bensin
(Premium), sedangkan motor diesel menggunakan bahan bakar solar.
Perbedaan yang utama juga terletak pada sistem penyalaannya, di mana
pada motor bensin digunakan busi sebagai sistem penyalaannya sedangkan
pada motor diesel memanfaatkan suhu kompresi yang tinggi untuk dapat
membakar bahan bakar solar
2.2.2

Motor Bensin ( Otto )
Motor bensin adalah salah satu jenis motor pembakaraan dalam

yang banyak digunakan untuk menggerakan atau sebagai sumber tenaga
pada kendaraan. Motor bensin menghasilkan tenaga pembakaraan bahan
bakar udara (oksigen) yang ada dalam silinder dan dalampembakaran ini
akan menimbulkan panas sekaligus akan mempengaruhi gas yang ada
dalam silinder untuk mengembang.
2.3

Prinsip Kerja Motor Bakar
Prinsip kerja motor bakar dibedakan menjadi 2 yaitu motor 4 langkah

dan 2 langkah. Dibawah ini merupakan ilustrasi prinsip kerja motor 4 dan
2 langkah yang digambarkan pada gambar 2.3 dan 2.4:

Gambar 2.3 Gerakan Piston Pada Kerja Motor 4 langkah
( sumber : Arismunandar, 2002 )
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Gambar 2.4 Gerakan Piston Pada Kerja Motor 2 Langkah
( Sumber : Suratman, M , 2002 )
2.3.1

Motor Bensin 4 Langkah
Motor bensin 4 langkah adalah sebuah mesin dimana untuk

menghasilkan sebuah tenaga memerlukan empat proses langkah naik-turun
piston, dua kali rotasi kruk as, dan satu putaran noken as (camshaft). Dapat
diartikan juga sebagai motor yang setiap satu kali pembakaraan bahan
bakar memerlukan 4 langkah dan 2 kali putaran poros engkol, dapat dilihat
pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.5 Skema Gerakan Torak 4 langkah
( Sumber : Arismunandar, 2002 )
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Prinsip kerja motor 4 langkah dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Langkah Masuk (Hisap)
Dalam langkah ini katup masuk membuka. Piston bergerak dari TMA ke
TMB seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.4. jadi proses engkol memutar
180o sementara tekanan di dalam silinder rendah. Selisih tekanan antara udara
yang masuk dan tekanan rendah di dalam silinder akan menyebabkan udara
yang masuk mengalir kedalam silinder.

Gambar 2.6 Skema langkah hisap torak motor 4 langkah
( Sumber : Arismunandar,2002 )

2. Langkah Kompresi
Pada saat langkah kompresi katup masuk dan katup buang tertutup,
piston bergerak menuju keatas seperti yang ditunjukan oleh gambar 2.5.
piston bergerak dari TMB ke TMA. Poros engkol berputar 180o lagi.
Udara yang ada dalam silinder dimampatkan diatas piston dan
menyebabkan temperature naik.
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Gambar 2.7 Skema langkah kompresi torak motor 4 langkah
( Sumber : Arismunandar, 2002 )

3. Langkah Kerja / Ekspansi
pada langkah ini katup masuk dan katup buang masih dalam
keadaan tertutup. Akhirnya langkah kompresi, pada Gambar 2.6.
Ditunjukan

pada

pompa

penyemprotan

bertekanan

tinggi

itu

menyemburkan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna
kedalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dimampatkan. Bahan
bakar itu berbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas. Karena
temperature tinggi dari udara yang dimampatkan tadi maka bahan bakar
itu langsung terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari
TMA ke TMB.

Gambar 2.8 Skema langkah kerja (ekspansi) torak motor 4 langkah
( Sumber : Arismunandar,2002 )
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4. Langkah Pembuangan
Akhir langkah katup pembungan membuka. Seperti yang
ditunjukan oleh gambar (2.7). piston bergerak dari TMB ke TMA dan
mendorong gas-gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang yang
terbuka.

Gambar 2.9 Skema langka pembuangan torak motor 4 langkah
( Sumber : Arismunandar, 2002 )
Jadi bila dipandang secara teoritis pada motor diesel 4 tak katup
masuk dan katup buang bersama-sama menutup 360o dan hanya selama
180o menghasilkan usaha. Semakin banyak silinder sebuah motor maka
langkah usaa akan semakin banyak setiap 720o atau dua putaran.

2.3.2

Motor Bensin 2 Langkah
Pada Motor bensin 2 langkah adalah mesin yang proses

pembakaraannya dilaksanakan dalam satu kali putaran poros engkol atau
dalam dua kali gerakan piston. Pada yang terlihat pada gambar (2.8) di
bawah ini :
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Langkah Kompresi :
a) Torak bergerak dari TMB ke TMA.
b) Rongga bilas dan rongga buang tertutup, terjadi langkah kompresi
dan setelah mencapai tekanan tinggi busi memercikkan bunga api
listrik untuk membakar campuran bensin dengan udara.
c) Pada saat yang bersamaan, dibawah ( didalam bak mesin ) bahan
bakar yang baru, masuk dalam bak mesin melalui saluran masuk.

Langkah Kerja / Ekspansi :
a) Torak kembali dari TMA ke TMB akibat tekanan besar yang
terjadi pada waktu pembakaran bahan bakar.
b) Saat itu torak turun sambil mengkompresi bahan bakar baru di
dalam bak mesin.

Langkah Buang :
a) Menjelang torak mencapai TMB, saluran buang terbuka dan gas
sisa pembakaraan mengalir terbuang keluar.
b) Pada saat yang sama bahan bakar baru masuk ke dalam ruang
bahan bakar melalui rongga bilas.
c) Setelah mencapai TMB kembali, torak mencapai TMB untuk
mengadakan langkah sebagai pengulangan dari yang dijelaskan di
atas.

2.4 Sistem Pada Motor Bakar
2.4.1

Sistem Pengapian

Fungsi pengapian adalah memulai pembakaraan campuran bahan bakar
dan udara pada saat dibutuhkan, sesuai dengan beban dan putaran motor.
2.4.1.1 Sistem Pengapian Konvensional
Sistem pengapian konvensional ada dua macam yaitu sistem pengapian
baterai dan sistem pengapian magnet.
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a) Sistem Pengapian Magnet
Sistem pengapian Magnet adalah loncatan bunga api pada busi
mengunakan arus dari kumparaan magnet ( sistem arus AC )
b) Sistem Pengapian Baterai
Sistem pengapian baterai adalah loncatan bunga api pada elektroda
busi menggunakan arus listrik dan baterai ( sistem arus DC )

2.4.2

Sistem Bahan Bakar
Pada Motor bensin merupakan jenis dari motor bakar, motor bensin

kebanyakan dipakai sebagai kendaraan bermotor yang berdaya kecil
seperti mobil, sepeda motor, dan juga untuk motor pesawat terbang. Motor
bensin selalu diharapkan bahan bakar dan udara itu sudah tercampur
dengan baik sebelum dinyalakan oleh busi. Motor bakar sering memakai
sistem bahan bakar menggunakan karburator. Pada gambar (2.9)
diterangkan skema sistem penyaluran bahan bakar.

Gambar 2.11 Skema sistem penyaluran bahan bakar
( Arismunandar, 1988 )
Pada pompa bahan bakar menyalurkan bahan bakar dari tangki
bahan bakar ke kraburator untuk memenuhi jumlah bahan bakar yang
harus tersedia didalam karburator. Pompa bahan bakar ini dipakai apabila
letak tangki lebih rendah dari pada letak karburator. Pompa ini untuk
membersihkan bahan bakar dari kotoran yang dapat menganggu aliran
atau menyambut saluran bahan bakar, terutama didalam karburator,
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digunakan saringan atau filter. Sebelum masuk kedalam saringan, udara
mengalir melalui karburator yang mengatur pemasukan, pencampuraan
dan pengabutan bahan bakar ke dalam, sehingga diperoleh perbandingan
campuran bahan bakar dan udara yang sesuai dengan keadaan beban dan
kecepataan poros engkol. Penyempurnaan pencampuraan bahan bakar
udara tersebut berlangsung baik di dalam saluran isap maupun didalam
silinder sebelum campuran itu terbakar. Campuran itu haruslah homogen
serta perbandingannya sama untuk setiap silinder, campuran yang kaya
(rich fuel) diperlukan dalam keadaan tanpa beban dan beban penuh
sedangkan campuran yang miskin (poor fuel) diperlukan untuk operasi
normal.

2.5 Jenis Bahan Bakar
Banyak macam bahan bakar dan jenis bahan bakar baik dalam
bentuk cair, padat, maupun gas yang masing-masing mempunyai nilai
bakar yang berbeda. Bahan bakar yang umum digunakan oleh motor bakar
antara lain, Bensin, Solar, BBG (bahan bakar gas), Pertalaite, Pertamax,
dan lain-lain.
Bahan bakar bensin adalah hasil dari pemurnian nephta, yang
komposisinya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk motor bakar.
Yang dimaksud nephta adalah semua jenis minyak ringan (light oil) yang
memiliki sifat antara bensin (gasoline) dan kerosin. Bensin sangat mudah
menguap pada 40oC sebanyak 30-60% dan pada 100oC sebanyak 80-90%.
Masa jenis bensin berkisar antara 715-780 kg/m3. Sifat mudah menguap
itu antara lain mengakibatkan bensin setelah dikabutkan menjadi tetesantetesan halus, sehingga dapat disalurkan kedalam silinder oleh aliran
udara. Setelah dimurnikan bensin yang dijual diberi beberapa bahan
tambahan atau aditif untuk memperbaiki sifat-sifatnya agar tidak
menggumpal bila disimpan lama. Bensin Pertamina yang dipasarkan
antara lain premium, pertamax, pertamax plus, dan pertailate.
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1. Premium
Premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari
penyulingan minyak bumi diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tetra Ethyl
Lead (TEL).Premium mempunyai rumus empiris Ethyl Benzema (C8H18).
Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya
zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk
bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil dan sepeda
motor dengan batas kompresi hingga 9 : 1 pada semua jenis kondisi, namun
tidak baik jika digunakan pada motor bensin dengan kompresi tinggi karna
dapat menyebabkan knocking. Berikut ini adalah table (2.1) spesifikasi dari
bahan bakar bensin premium.

Tabel 2.1 Spesifikasi bensin premium ( sumber : www.migas.esdm.go.id )
1

Densitas

715-780 kg/m3

2

Angka oktan

88

3

Titik didih

215 oC

4

Tekanan uap

62 kPa

2. Pertamax plus
Pertamax plus dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses
pengolahannya di kilang minyak. Mempunyai Oktan atau Research
Octane Nuber (RON) 95. Jenis BBM ini telah memenuhi standart
performance International World Wide Fuel Charter (WWFC). Ditunjukan
untuk kendaraan yang berteknolgi mutakhir yang mempersyaratkan
penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.
Pertamax plus adalah bahan bakar berwarna merah tidak
menggunakan pewarna tambahan , sehingga pembakaraanya lebih
sempurna. Pengguna pertamax plus digunakan untuk bahan bakar
kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil dan sepeda motor
dengan batas kompresi hingga 10 : 1 sampai 11 : 1. Kelebihan pertamax
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plus bukan sekedar memilik angka oktan tinggi, tetapi memiliki kelebihan
Ecosave Technology yang berfungsi :
a) Detergensi menjaga intake valve dan ruang bakar tetap bersih agar
performa mesin selalu berada dalam kondisi baik
b) Corrosion Inhibitor menjaga tangki, saluran bahan bakar dari
karat.
c) Demulsifier untuk mencegah pembentukan emulsi bahan bakar dan
air yang dapat menyumbat filter bahan bakar.
Berikut ini adalah table 2.2 spesifikasi dari bahan bakar pertamax
plus :
Tabel 2.2 Spesifikasi Pertamax 95 ( Sumber: www.migas.esdm.go.id )
1

Densitas

715-770 kg/m3

2

Angka oktan

95

3

Titik didih

205 oC

4

Tekanan uap

45-60 Pa

3. Pertalite
Pertailate adalah bahan bakar baru yang diluncurkan oleh Pertamina .
bahan bakar minyak ini sangat baik digunakan karena membuat kendaraan
bermesin lebih awet dan terawat. Nilai oktan yang lebih tinggi membuat
tingkat pembakaraannya lebih baik dibanding RON 88, karena pertalite
mengandung RON 90. Pertalite dianjurkan digunakan kendaraan yang
mempunyai perbandingan kompresi (9,1 : 1 sampai 10,0 : 1). Pertailate
memiliki zat adiktif yang bersifat detergency atau pembersih. Adanya zat
aditif ini memberikan efek kebersihan mesin yang lebih terjaga.
Pertailate adalah bahan bakar jenis disilat berwarna hijau terang akibatnya
adanya pewarna tambahan. Terdapat kandungan anti oksidan dan anti korosi
serta pemisah air berfungsi menghambat proses korosi dan pembentukan
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deposit dalam mesin. Berikut ini adalah table (2.3) spesifikasi dari bahan
bakar pertalite.
Tabel 2.3 Spesifikasi Pertalite ( Sumber : www.migas.esdm.go.id )
1

Densitas

770 -715 kg/m3

2

Angka oktan

90

3

Kandungan sulfur maksimal

0,05% m/m

4

Kandungan logam

Tidak ada

5

Kandungan timbel

Tidak ada

6

Residu maksimal

2,0 %

2.6 Syarat – Syarat Bahan Bakar Untuk Motor Bakar Bensin
2.6.1

Volatilitas bahan bakar
Volatilitas bahan bakar didefinisikan sebagai kecenderungan cairan

bahan bakar untuk menguap. Pada motor bensin, campuran bahan bakar
dan udara yang masuk dalam silinder sebelum dan sesudah selama proses
pembakaraan diusahakan sudah dalam keadaan campuran uap bahan bakar
dan udara, sehingga memudahkan proses pembakaraan. Oleh karena itu
kemampuan menguap bahan bakar untuk motor bensin sangat penting.
2.6.2

Angka Oktan
Angka Oktan adalah suatu bilangan yang menunjukan sifat anti
ketukan (denotasi). Maka makin tinggi angka oktan maka semakin
berkurang kemungkinan untuk terjadinya denotasi (knocking). Dengan
berkurangnya intensitas untuk berdenotasi, maka campuran bahan bakar
dan udara yang dikompresikan oleh torak menjadi lebih baik sehingga
tenaga motor akan lebih besar dan pemakaian bahan bakar menjadi lebih
hemat.
Nilai oktan yang harus dimiliki oleh bahan bakar ditampilkan
dalam (table 2.4 ) berikut :
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Tabel 2.4 Angka oktan untuk bahan ( Sumber : www.migas.esdm.go.id )
Jenis bahan bakar

Angka Oktan

Premium

88

Pertalite

90

Pertamax

92

Pertamax plus

95

2.7 Proses pembakaraan Bahan Bakar
Proses Pembakaran adalah suatu rekasi kimia cepat antara bahan bakar
(hidrokarbon) dengan oksigen dan udara. Proses pembakaraan ini tidak
terjadi sekaligus tetapi memerlukan waktu dan terjadi dalam beberapa tahap.
Disamping itu penyemprotan bahan bakar juga tidak dapat dilaksanakan
sekaligus tetapi berlangsung antara 30-40 derajat sudut engkol

Gambar 2.12 Grafik Tekanan Sudut Engkol
( Sumber : Arismunandar, 1988 )
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Pada gambar diatas terlihat tekanan udara akan naik selama langkah
kompresi berlangsung. Beberapa derajat sebelum torak mencapai TMA bahan
bakar mulai disemprotkan. Bahan bakar akan segera menguap dan bercampur
dengan udara yang sudah bertemperatur tinggi. Oleh karena itu temperaturnya
sudah melebihi temperatur penyalaan bahan bakar, bahan bakar akan terbakar
sendiri dengan cepat.
Titik dimana kurva tekanan mulai memancar digunakan untuk
menyatakan akhir priode keterlambatan. Priode keterlambatan tipikal kira-kira
mempunyai durasi 0,5 m/s yang setara dengan kira 1/2o sudut engkol pada
putaran 2500 rpm. Priode keterlambatan tergantung temperature tekanan dan
komposisi campuran bahan bakar. Akhir dari pembakaran kedua juga
didefinisikan secara salah pada diagram tekanan, tetapi terjadi segera setelah
tekanan mencapai puncak. Pembakaran tahap kedua, dipengarui dengan cara
yang sama seperti priode keterlambatan dan juga oleh turblensi. Hal ini sangat
menguntungkan karena turblensi meningkat jika keceptan mesin meningkat
dan waktu pembakaran tingkat kedua berkurang nyaris propprsional. Dalam
praktek ini ,tekanan silinder maksium kira-kira terjadi pada 15o-20o setelah
titik mati atas.
2.8 Sistem pengapian
Sistem pengapian adalah suatu sistem yang ada dalam setiap motor
bensin, digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara
yang ada di dalam ruang bakarnya. Pada sepeda motor urutan sistem
pengapian dapat dijelaskan menjadi beberapa tahap yaitu penyediaan dan
penyimpanan

energi

listrik

di

baterai, penghasil

tegangan

tinggi,

menyalurkan tegangan tinggi ke busi, dan pelepasan bunga api pada
elektroda busi. Tanpa adanya tahapan tersebut maka pembakaran dalam
sebuah motor bensin tidak akan terjadi. (Prabowo.2005 ).Dalam sistem
pengapian terdiri dari bagian-bagian yang penting yaitu sebagai berikut:
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1. Baterai
Baterai merupakan sumber arus bagi lampu-lampu pada kendaraan.
Selain itu baterai juga berfungsi sebagai sumber arus pada sistem pengapian.
Prinsip kerja dari baterai adalahpada saat kutup positif (timbal oksida)
dan kutup negatif (timbal) bereaksi dengan larutan elektrolit (asam
sulfat) maka akan terjadi pelepasan muatan elektron. Elektron yang
bergerak dari kutub negatif ke kutub itu akan menjadi arus listrik. (Prabowo
2005)

Gambar 2.13 Konstruksi Baterai
( Toyota 1995:6-2 )
2. CDI ( Capasitor Discharege Ignition)
CDI (Capsitor Discharge Ignition) adalah sistem pengapian pada
mesin pembakaraan dalam dengan memanfaatkan energi yang disimpan
didalam kapasitor yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi ke
koil pengapian sehingga dengan output tegangan tinggi koil akan
menghasilkan spark (percikan bunga api) di busi. Besarnya energi yang
tersimpan di dalam kapasitor inilah yang sangat menentukan seberapa
kuat spark dari busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara
didalam ruang bakar. Semakin besar energi yang tersimpan di dalam
kapasitor maka semakin kuat spark yang dihasilkan di busi untuk
membakar campuran bahan bakar dan udara. Energi yang besar juga
memudahkan spark menembus kompresi yang tinggi ataupun campuran
gas bakar yang banyak akibat dari pembukaan throttle yang lebih besar.
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Prinsip kerja pengapian Capacitor Discharge Ignition (CDI) DC
Baterai memberikan suplai tegangan 12 volt ke sebuah inverter
(bagian dari unit CDI). Kemudian inverter akan menaikkan tegangan
menjadi sekitar 350 volt. Tegangan 350 volt ini selanjutnya akan
mengisi kondensor/kapasitor. Ketika dibutuhkan percikan

bunga

api

busi, pick-up coil akan memberikan sinyal elektronik ke switch
(saklar) S untuk menutup. Ketika saklar telah menutup, kondensor akan
mengosongkan (discharge) muatannya dengan cepat melalui kumparan
primaer koil
kumparan

pengapian,

koil pengapian

sehingga
tersebut.

terjadilah induksi
Jalur

pada

kedua

kelistrikan pada

sistem

pengapian CDI dengan sumber arus DC ini adalah arus pertama kali
dihasilkan oleh kumparan pengisian akibat putaran magnet yang
selanjutnya

disearahkan

dengan menggunakan

kiprok

(Rectifier)

kemudian dihubungkan ke baterai untuk melakukan proses pengisian
(Charging System). (Prabowo 2005).
Dari baterai arus ini dihubungkan ke kunci kontak, CDI unit, koil
pengapian dan ke busi. Dapat dilihat pada gambar 2.14 sebagai berikut :

Gambar 2.14 Sirkuit Sistem Pengapian CDI dengan Arus DC
( Sumber : Jalius, 2008 )
3. Busi
Busi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk meloncatkan bunga
api listrik di dalam silinder ruang bakar. Bunga api listrik ini akan diloncatkan
dengan perbedaan tegangan 10.000 volt diantara kedua kutup elektroda
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dari busi. Karena busi mengalami tekanan, temperatur tinggi dan getaran
yang sangat keras, maka busi dibuat dari bahan-bahan yang dapat
mengatasi hal tersebut. Pemakaian tipe busi untuk tiap-tiap mesin telah
ditentukan oleh pabrik pembuat mesin tersebut. Jenis busi pada umumnya
dirancang menurut keadaan panas dan temperatur didalam ruang bakar.
Secara garis besar busi dibagi menjadi tiga yaitu busi dingin, busi
sedang (medium type) dan busi panas.
Busi dingin adalah busi yang menyerap serta melepaskan panas
dengan cepat sekali. Jenis ini biasanya digunakan untuk mesin yang
temperatur dalam ruang bakarnya tinggi. Busi panas adalah busi yang
menyerap serta melepaskan panas dengan lambat. Jenis ini hanya
dipakai untuk mesin yang temperatur dalam ruang bakarnya rendah. (Prabowo
2005). Gambar bagian bagian dari busi dapat dilihat pada gambar 2.15
sebagai berikut:

Gambar 2.15 Konstruksi busi pada sepeda motor
( Sumber : Jama, 2008 )
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Pada

tiap

jenis

busi

mempunyai

kemampuan

tersendiri

dalam

menghasilkan besar dan warna bunga api tergantung pada celah busi, jenis
bahan elektroda dan bentuk elektroda busi. Bunga api yang dihasilkan busi
mempunyai warna masing-masing dan mempunyai temperatur yang berbeda
pada tiap warna yang dihasilkan. Beberapa warna dan temperatur yang
dihasilkan pada busi adalah sebagai berikut :

Gambar 2.16 Bagan Warna Temperatur
(Sumber : http//tutorials.lifeinedit.com/tag/color-temperature/)
4. Koil
Koil pengapian berfungsi untuk mengubah arus yang diterima dari
CDI menjadi tegangan tinggi untuk menghasilkan loncatan bunga api listrik
pada celah busi. Arus listrik yang datang dari generator ataupun baterai
akan masuk kedalam koil. Arus ini mempunnyai tegangan sekitar 12
volt dan oleh koil tegangan ini akan dinaikkan sampai mencapai
tegangan

sekitar

10.000

volt. Koil

mempunyai dua kumparan yaitu

kumparan primer dan skunder yang dililitkan pada plat besi tipis yang
bertumpuk. Pada gulungan primer mempunyai kawat yang dililitkan
dengan diameter 0,6 sampai 0,9 mm denganjumlah lilitan sebanyak 200
lilitan. Sedangkan pada kumparan skunder mempunnyai lilitan kawat dengan
diameter 0,05 sampai 0,08 mm dengan jumlah lilitan sebanyak 20.000 lilitan.
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Karena

perbedaan

pada

jumlah

gulungan atau lilitan pada kumparan

primer dan skunder maka pada kumparan skunder akan timbul tegangan kirakira 10.000 volt. Arus dengan tegangan tinggi ini timbul akibat terputusputusnya aliran arus pada kumparan primer yang mengakibatkan tegangan
induksi pada kumparan skunder. Karena hilangnya medan magnet ini
terjadi saat terputusnya arus listrik pada kumparan primer, maka dibutuhkan
suatu sakelar atau pemutus arus. Dalam hal ini bisa memakai platina (contac
breaker) atau sistem CDI. ( Prabowo 2005).

Gambar 2.17 Koil pengapian pada sepeda Motor
( Sumber : Jalius, 2008 )

2.9 Parameter Performa mesin dan emisi Gas

Buang Kendaraan

Bermotor
Menganalisa performa mesin berfungsi untuk mengetahui torsi, daya,
dan konsumsi bahan bakar dari mesin tersebut,
Parameter performa mesin dapat dilihat dari berbagai hal diantara yang
terdapat dibawah ini.
1. Torsi
Pengukuran

dilakukan

dengan

menggunakan alat

dynamometer, secara teori dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
T = F . b ...........................................................................2.1
Keterangan:
T = Torsi (kgf.m)
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F = Gaya yang diterima pada dynamometer (kgf)
b = Panjang lengan dynamometer (m)
1 kgf.m = 9,807 N.m = 7,233 lbf.ft.

2. Daya
Daya poros dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dalam satuan PS:
Ne =

……………………………….2.2

Ne =

Keterangan:

Ne

= Daya poros (PS)

T

= Torsi (kg.m)

N

= Putaran mesin (rpm)

1 PS

= 0,9863 hp

1 PS

= 0,7355 kW

3. Konsumsi Bahan Bakar (fc)
Secara sistematik konsumsi bahan bakar dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kbb =

............................................................................2.3

Keterangan:
Kbb

: Konsumsi bahan bakar (km/L )

s

: Jarak yang ditempuh

v

: Volume Bahan Bakar yang digunakan ( L )

