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ABSTRACT
Cylinder aims to improve motorcycle engine performance. The piston is a crucial
component of the engine's main driving force, where the turbulent piston rises inside the
cylinder making suction, compression, effort and exhaust steps. Two oversized possibilities
are to improve the engine performance of the previous or the consequence of the motor over a
long period of time, resulting in wear and tear causing a clearance between the pistons and
the cylinder. The method used in this study is an experimental method. The experimental
method is the method used to test or new design by comparing Variations of standard, boring
liner cylinder, 0.50 mm and boring liner cylinder 1,00 mm. From the results of the discussion
of the performance of motor 4 102 CC not tested, has gained an average value of power,
torque, and specific fuel consumption is different. Namely using boring cylindrical liner
standard with power 5.8 while for torque of 6.66 and fuel consumption specific 1,166 (L/h).
Values obtained from the average yield data using bore cylindrical liner 0.50 mm with a
power of 5.4 while the torque of 5.5 and for specific fuel 1,136 (L/h). As for the values
obtained from the average yield data using boring liner cylinders 1.00 mm with 5.5 power
while torque value 6.23 and for specific fuel 1,198 (L/h).

Kata kunci: Torsi, Daya, Fuel consumption (FC)

PENDAHULUAN

piston. Piston adalah komponen penggerak

Latar Belakang

utama mesin yang sangat penting, dimana

Modifikasi volume silinder berrtujuan

piston bergerak turun naik di dalam

untuk meningkatkan performance mesin

silinder membuat langkah hisap, kompresi,

sepeda motor. Modifiksi volume silinder

usaha

tidak terlepas dengan yang namanya

kemungkinan dilakukannya oversize yaitu
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dan

langkah

buang.

Dua

untuk meningkatkan performance mesin

mengembangkan dan meneliti Pengaruh
Variasi Boring Silinder Liner Terhadap

dari yang sebelumnya atau akibat dari

Performa Motor 4 Tak 102 CC.
pemakaian motor dalam jangka waktu

Perumusan Masalah

yang lama, sehingga terjadi keausan yang
menyebakan

celah

(clearence)

Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah

antara

bagaimana

Pengaruh

Variasi

Boring Silinder Liner Terhadap Performa
piston dengan silinder. Jika celah tersebut

Motor 4 Tak 102 CC.

telah melebihi batas maksimum yang

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk

diizinkan maka celah tersebut harus di

mengetahui
kembalikan ke kondisi standart.

Tak 102 CC.

proses boring yaitu pembesaran diameter
silinder

masyarakat

liner.

dalam

Boring

Variasi

Silinder Liner Terhadap Performa Motor 4

Oversize perlu dilakukan dengan

dinding

Pengaruh

Manfaat Penelitian

Umumnya

menambah

1. Mendapatkan

ukuran

pada

piston (oversize) pada motor untuk sekali

performa

mesin

motor bakar yang baik

sesuai dengan keinginan.

oversize adalah 0,25 mm dari ukuran

2. Sebagai

informasi

dan

standar atau sering disebut oversize 25.

pertimbangan

Batas maksimal oversize untuk sepeda

pengguna kendaraan bermotor.

motor umumnya adalah oversize 100 atau

3. Sebagai literatur untuk penelitian

penambahan 1,00 mm dari ukuran standar

Batasan Masalah

Menurut Waldan Motor bengkel

Berdasarkan

sepeda motor di masyarakat, pada masa
boring

silinder

liner

masyarakat

selanjutnya.

(digilib.its.ac.id/oversize silinder liner).

sekarang

bagi

telah

diuraikan

permasalahan
di

atas

dan

dapat

menghindari

timbulnya

dilakukan melebihi batas pada umumnya,

pembahasan,

maka

yaitu bisa mencapai 2,00 mm atau bisa

batasan masalah sebagai berikut:

dikatakan oversize 200. Latar belakang di

penulis

memberi

2. Bahan bakar yang digunakan

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan

adalah premium.

performa motor yang lebih baik dari
penulis

penyimpangan

mesin 4 tak 102 CC

bocor, maka performa motor akan turun.

maka

untuk

1. Mesin yang digunakan adalah

atas menjelaskan bahwa jika kompresi

sebelumnya

yang

ingin
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3. Prestasi motor bakar bensin yang

Torque dapat diukur menggunakan alat

dianalisis meliputi torsi, daya,

dynamometer. Besarnya Torque dapat

konsumsi bahan bakar.

dirumuskan sebagai berikut:

4. Variasi

silinder

liner

yang

=

2

.
60

digunakan adalah silinder liner
∴

standar pabrikan dan silinder liner
boring standart di besarkan 0,50

(

= .

)

.

=

Dimana:

mm, 1,00mm.

N = putaran mesin (Rpm)

TINJAUAN PUSTAKA

P = Besar tenaga yang digerakkan
oleh poros (watt)

Pengertian Motor Bakar

T = torsi (N.m)

Motor bakar adalah salah satu

= kecepatan sudut (rad/s) (R.S.

motor penggerak mula yang sering disebut

Khurmi, 2018)

sebagai Mesin Kalor, yaitu mesin yang

Daya Efektif (Ne)
Daya efektif adalah daya yang keluar

mengubah energi thermal menjadi energi

dari poros mesin atau sering disebut

mekanik. Energi itu sendiri diperoleh dari

sebagai daya poros yang digunakan untuk

proses pembakaran. Ditinjau dari cara

menggerakkan

beban.

Daya

poros

dibangkitkan oleh daya indikator yang
memperoleh energi thermal ini, maka

merupan tenaga gas hasil pembakaran

mesin kalor dapat dibagi menjadi dua

yang menggerakkan torak. Maka daya

golongan, yaitu mesin pembakaran luar

efektif dapat dihitung dengan persamaan
sebagai berikut:

dan mesin pembakaran dalam. Mesin
=
pembakaran luar proses pembakarannya

×

× × ×

(

) .............................................

Dimana,

terjadi di luar mesin, energi thermal dari

Ne

: Daya efektif (Hp)

hasil pembakaran dipindahkan ke fluida

Pe

: Tekanan rata-rata (kg/cm2)

VL

:

kerja melalui beberapa dinding pemisah,

×

×

Volume
(

langkah

)

contohnya disini adalah mesin uap.
D

: Diameter silinder (cm)

L

: Langkah torak (cm)

Torque merupakan gaya putar yang

z

: Jumlah silinder

dihasilkan oleh poros mesin. Besarnya

n

: putaran mesin (rpm)

Torque (T)
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=

a

: Jumlah putaran poros

t = waktu konsumsi (s)

engkol dalam satu siklus kerja
(1 untuk motor 2 tak, ½

METODE PENELITIAN

untuk motor 4 tak).

Metode Penelitian
Metode

Konsumsi bahan bakar
Konsumsi

bahan

bakar

yaitu

penelitian

yang
ini

digunakan
adalah

dalam
metode

banyaknya pemakaian bahan bakar (cc)

eksperimental. Metode eksperimental yaitu

yang dikonsumsi dalam pembakaran dalam

metode yang digunakan untuk menguji

tiap satuan waktu (menit). Satuan yang

atau

digunakan yaitu cc/menit. Bahan bakar

membandingkan sebelum perlakuan dan

yang digunakan dalam penelitian ini

sesudah perlakuan sebagai pengontrolnya.

adalah

premium.

bahan

bakar

Pengujian
diukur

desain

baru

dengan

konsumsi
berdasarkan

Skema Alat Uji

banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi

Skema alat uji yang digunakan dalam

dalam waktu 1 menit.

penelitian dapat dilihat pada gambar di

Fuel Consumption (FC) merupakan

bawah ini:

parameter yang biasa digunakan pada
sistem motor pembakaran dalam untuk
menggambarkan pemakaian bahan bakar.
Fuel Consumption didefinisikan sebagai
jumlah yang dihasilkan konsumsi bahan
bakar per satuan waktu (cc/menit). Nilai
FC

yang

rendah

mengindikasikan

pemakaian bahan bakar yang irit, oleh
sebab itu, nilai FC yang rendah sangat
diinginkan untuk mencapai efisiensi bahan
Gambar 3.4 Skema Alat Uji

bakar. Fuel Consumption (FC) dapat
dihitung dengan menggunakan

Keterangan:

rumus

1. Komputer

sebagai berikut :
FC =

cara

2. CPU

[ /ℎ]

3. Konventer sensor

Dimana:

4. Penahan roda depan motor

FC = fuel comsumtion (L/h)

5. Sensor putaran mesin

Vf = volume konsumsi (mL)

6. Roller dinamometer
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7. Chasis and Engine Dinamo
Diagram Alir Penelitian

Gambar 4.1 Grafik Hubungan daya Terhadap
Putaran Mesin

Dari data daya terhadap putaran mesin
pada penggunaan silinder liner standart
dan silinder liner yang sudah diboring

Gambar 3.5 diagram alur penelitian

dengan ukuran 0,50 mm, 1,00 mm,

HASIL DANPEMBAHASAN

diperoleh nilai daya tertinggi dan terendah.
Analisis Hubungan Daya Terhadap
Untuk nilai tertinggi terdapat pada silinder

Putaran Mesin.

liner standar sebesar (7,4 HP) pada putaran
mesin 8000 rpm, dan nilai terendahnya
(4,1HP)

pada

putaran

4000

rpm.

Selanjutnya daya silinder liner boring
0,50mm dengan nilai tertinggi (7,0 HP)
pada putaran 7000 rpm, dan nilai terendah
pada putaran 4000 rpm sebesar (3,7 HP).
Berikutnya untuk silinder liner boring
1,00mm dengan daya tertinggi mencapai

Tabel 4.1 Hasil Pengujian daya

(7,2 HP) putaran mesin 7000 rpm, dan
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daya terendah (4,0 HP) putaran mesin

Torsi

tertinggi

silinder

liner

boring

1,00mm pada puratan mesin 5000 rpm

4000 rpm.

dengan torsi 7,74 (N.m) dan terendah
Analisis

Hubungan

Torsi

(N.m)

terdapat pada putaran mesin 9000 rpm

Terhadap Putaran Mesin

dengan torsi 5,00 (N.m).
Analisis Hubungan konsumsi bahan
bakarTerhadap Putaran Mesin

Tabel 4.2 Torsi Silinder Liner.
Tabel 4.3 FC Silinder Liner Boring
Standart

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Torsi
Terhadap Putaran Mesin
Pada gambar grafik torsi diatas
menunjukan bahwa tertinggi silinder liner
standartpada putaran mesin 6000 rpm
dengan torsi 7,96 (N.m) dan terendah pada

Tabel 4.4 FC Silinder Liner Boring 0,50

putaran mesin 9000 rpm dengan torsi 4,54

mm

(N.m). Pada silinder liner boring 0,50mm
torsitertingginya dengan nilai 7,58 (N.m)
putaran mesin 6000 rpm dantorsi terendah
4,46 (N.m) pada putaran mesin 9000 rpm.
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putaran rpm 3000 dan yang tertinggi 1,22
pada putaran rpm 7000.
Rata-Rata Performa Motor

Tabel 4.5 FC Silinder Liner Boring1,00
mm

Tabel 4.6 Rata-Rata Performa Motor

Gambar 4.5 Grafik FCTiap Silinder

PENUTUP
Gambar 4.3 Grafik Hubungan FC

Kesimpulan

Terhadap Putaran Mesin

1.Dari data hasil pembahasan performa

Dari pembahasan data konsumsi

motor 4 tak 102 CC yang diuji, telah

bahan bakar di atas diperoleh nilai

mendapat nilai rata-rata dari daya, torsi,

konsumsi bahan bakar yang terendah dan

dan konsumsi bahan bakar spesifik yang

tertinggi pada tiap silinder liner. Untuk

berbeda.

nilai konsumsi bahan bakar terendah

silinder liner standart dengan daya 6,1

terdapat pada mesin dengan silinder liner

sedangkan untuk torsi 6,66 dan konsumsi

standart 1,08 pada putaran rpm 3000 dan

bahan bakar spesifik 1,166 (L/h).

nilai tertingginya 1,26 pada putaran rpm

2. Nilai yang diperoleh dari data hasil rata-

7000. Nilai terendah silinder liner boring

rata menggunakan boring silinder liner

standart adalah 1,03 pada putaran rpm

0,50 mm dengan daya 5,4 sedangkan nilai

7000 dan yang tertinggi 1,26 pada putaran

torsi 5,5 dan untuk bahan bakar spesifik

rpm 6000. Untuk silinder liner boring 0,50

1,136 ( L/h)

mm dengan nilai terndah 1,09 pada
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Yaitu

menggunakan

boring

3. Sedangkan untuk nilai yang diperoleh

(Fitri wjayanti , Dadan Irwan.2014 hal : 34

dari data hasil rata-rata menggunakan

dalam M. Taufik 2016) Pengaruh

boring silinder liner 1,00 mm dengan daya

Diameter Intake Valve Terhadap

5,5 sedangkan nilai torsi 6,23 dan untuk

Unjuk Kerja Mesin Bensin Empat

bahan bakar spesifik 1,198 (L/h).
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