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ABSTRACT
Motor fuel torak gasoline is a power plant that converts gasoline into heat energy and eventually
become mechanical power. At the beginning of the motorcycle began to be produced ignition
system on gasoline motor using conventional ignition system (platinum). Motorcycle ignition
system is now mostly using the system CDI (Capacitor Discharge Ignation) ignition which has
better characteristics compared with conventional ignition system. The ignition system is a very
important system on the motor speda. Experimental method is a method used to test the effect of
a new treatment or design by comparing the design with design without treatment as a control or
comparison. performs data and torque data and the effect of fuel on motor performance of 4 100
cc is done by the process of Test dial.
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2. CDI Standar Dengan Spesifikasi
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Sebagai Berikut :

penelitian ini adalah menguji prestasi mesin
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dapat

suatu mesin.

Standar Pabrikan

antara

berjalannya

daya,torsi dan konsumsi bahan bakar pada

Aplikasi

atau

kelompok

kontrol (yang dikenai treatmen berbeda atau
treatmen yang biasa). Dalam hal ini penulis
akan

(roller)

volt

:Advance Ignition Timing

hasil

mesin

membandingkan hasil pengujian

performa dan konsumsi bahan bakar dari
rpm rendah sampai rpm tinggi dari CDI
standart dan CDI variasi pada motor 4 tak
100 cc.
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Konsep Pengujian
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Pada

gambar

grafik

daya

diatas

menunjukkan bahwa tertinggi CDI standar
pada putaran mesin 7000 rpm dengan daya
6,2 HP dan terendah pada putaran mesin
9000 rpm dengan daya 4,5 Hp. Pada CDI
varisi daya tertingginya dengan nilai 6,9 Hp
pada putaran mesin 7000 rpm dan daya
terendah 5,5 Hp pada putaran mesin 9000
rpm.
Dari uraian di atas, hubungan daya
terhadap putaran mesin menggunakan CDI
standar dan CDI variasi, didapat daya
optimum. Daya optimum pada CDI standar
terdapat pada putaran mesin 7000 rpm, pada
CDI variasi 7000 rpm. Peningkatan daya
disebabkan karena saluran masuk dan buang
tepat sehingga tenaga yang dihasilkan untuk

Dari data torsi terhadap putaran mesin

performa motor yang belum memperbesar

pada penggunaan CDI standart dan CDI

piston dan memperpanjang langkah telah

variasi diperoleh nilai torsi tertinggi dan

cukup pada ruang bakar.

terendah. Untuk nilai tertinggi terdapat pada

Data hasil Pengujian Hubungan Torsi

CDI standar sebesar ( 7,81 N.m) pada

Terhadap Putaran Mesin

putaran

mesin

5000

rpm,

dan

nilai

terendahnya ( 3,55 N.m) pada putaran 9000
7

rpm. Selanjutnya torsi dengan CDI variasi
dengan nilai tertinggi ( 8,12 N.m) pada
putaran 5000 rpm, dan nilai terendah pada
putaran 9000 rpm sebesar (4,26 N.m.
Dari uraian di atas torsi naik pada
putaran rendah dan turun pada putaran
tinggi,

hal

tersebut

disebabkan

oleh

pembesaran dinding pada saluran silinder
dan langkah piston tetap (standar). Untuk
torsi yang turun pada putaran menengah
sampai

tinggi

disebabkan

oleh

torsi

berbanding lurus dengan tenaga, terutama
pada putaran bawah mesin. Tapi seriring
naiknya putaran mesin, tenaga juga naik
sementara torsi turun.

Data Hasil Pengujian FC CDI Standar
Terhadap Putaran Mesin

Grafik Hasil Pengujian FC CDI Standar
dan CDI Variasi Terhadap Putaran
Mesin

Data Hasil Pengujian FC CDI Variasi
Terhadap Putaran Mesin
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Rata-Rata Performa Motor

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang

Rata-Rata Performa Motor

telah disimpulkan di atas, maka penulis

CDI

Torsi

Daya

(N.m)

(Hp)

5,87

5,0

FC (L/h)

merekomendasikan

saran-saran

sebagai berikut :
0,8475

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut

Standar
CDI

berupa

tentang perbandingan atau analisis
6,47

6,2

tentang CDI yang berbeda untuk

0,72

mendapat hasil performa motor yang

variasi

maksimal.
2. Kendaraan harus di servis terlebih

KESIMPULAN

dahulu,pentingnya bahan uji yang

Kesimpulan

berbeda- beda untuk mendapat hasil

Dari data hasil pembahasan performa

yang maksimal.

motor 4 tak 100 cc yang diuji, telah

3. Pengambilan data sebaiknya diberi

mendapat nilai rata-rata dari daya, torsi, dan
konsumsi

bahan

bakar

spesifik

jeda waktu istirahat untuk kendaraan

yang

uji

berbeda. Yaitu menggunakan CDI standart

agar

kondisi

mesin

dalam

keadaan optimal dan data yang di

dengan nilai daya (5.0 Hp) sedangkan untuk

hasilkan valid.

torsi (5.87 Hp) dan konsumsi bahan bakar
specific (0,8475L/h).
Nilai yang diperoleh dari data hasil

4. Bagi
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universitas

rata-rata menggunakan CDI (BRT POWER

muhammadiyah

MAX)

dengan daya (6,2 Hp), sedangkan

jurusan teknik mesin disarankan

nilai torsi (6,47 Hp) dan untuk bahan bakar

untuk lebih kreatif dan inovatif

spesifik (0,72L/h).

dalam memimilih peralatan dan bagi

Dapat

disimpulkan

bahwa

jember

terutama

universitas muhammadiyah jember

menggunakan CDI (BRT POWER MAX)

perlengkapan

mempunyai nilai yang lebih unggul dan

seperti halnya alat dynotes.

perlu

di

mampu menambah performa serta memper
irit kendaraan dibanding menggunakan CDI
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