PENGARUH UKURAN DIAMETER KATUP KATUP TERHADAP TORSI
DAN DAYA PADA SEPEDA MOTOR 4 LANGKAH 100 CC
Imam Mi Rojin Noviahari1, Nelyana Mufarida ST.MT2, Asroful Abidin ST.M.Eng3
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember
Email : imammirojin@gmail.com
ABSTRAK
Seiring berkembangnya modifikasi tentang Cylinder head, masih banyak
efisiensi volumetris dan termal yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan
kurangnya tenaga pada kendaraan bermotor, sehingga dapat menyebabkan ketidak
efisienan saat kendaran melaju. Penelitian kali ini memfokuskan dalam memodifikasi
katup pada cylinder head, dimana dapat mengharapkan hasil sesuai yang di inginkan
oleh penulis, pembaca, serta sebagai data untuk modifikasi mesin 4 langkah. Katup
adalah salah satu komponen penting dalam cylinder hread yang berfungsi sebagai
pembuka dan penutup saluran bahan bakar dan udara, untuk selanjutnya masuk pada
ruang bakar. Ukuran diameter katup ini dilakukan perbandingan antara standart dan
variasi yaitu (in 21) dan (ex 19) diameter katup standard. Sedangkan untuk katup
variasi (in 24) dan (ex 21). Penelitian ini telah mendaapat suatu hasil dari performa
unjuk kerja, dimana ada hasil nilai daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar, dengan
nilai tertinggi pada putaran mesin 7000 rpm dengan daya yang dihasilkan katup
variasi peneliti yaitu (6,0 HP) dan terendah pada putaran mesin 4000 rpm dengan
daya (3,3 HP). Data torsi terhadap putaran mesin pada penggunaan cylinder head
katup standart dan cylinder head katup variasi diperoleh nilai torsi tertinggi dan
terendah. Untuk nilai tertinggi terdapat pada cylinder head katup variasi sebesar (5,98
N.m) pada putaran mesin 7000 rpm, dan nilai terendahnya (5,05 N.m) pada putaran
8000 rpm. Sedangkan untuk nilai konsumsi bahan bakar tertinggi terdapat pada
cylinder head katup variasi sebesar (1,63 L/H) pada putaran mesin 7000 rpm, dan
nilai terendahnya (0,75 L/H) pada putaran 4000 rpm.

Kata kunci : katup cylinder head, daya, torsi, konsumsi bahan bakar.
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ABSTRACT
As the development of modifications to the Cylinder head, there are still a
lot of volumetric and thermal efficiency that is less than the maximum. This causes a
lack of power in motorized vehicles, which can cause inefficiency when driving. This
research focuses on modifying the valve in the cylinder head, which can expect the
results as desired by the writer, reader, and as data for 4-step engine modification.
The valve is one of the important components in the cylinder hread which functions
as the opening and closing of the fuel and air lines, to further enter the combustion
chamber. The size of the valve diameter is compared between standard and variation,
namely (in 21) and (ex 19) standard valve diameter. As for valve variations (in 24)
and (ex 21). This research has obtained a result of performance performance, where
there is a result of the value of power, torque, and fuel consumption, with the highest
value at 7000 rpm engine speed with the power produced by the valve variation of
researchers namely (6.0 HP) and the lowest at rotation 4000 rpm engine with power
(3.3 HP). Torque data on engine speed on the use of a standard valve cylinder head
and cylinder head variation obtained the highest and lowest torque values. For the
highest value found in the cylinder head valve variation of (5.98 N.m) at 7000 rpm
engine speed, and the lowest value (5.05 N.m) at 8000 rpm rotation. Whereas the
highest value of fuel consumption is in the cylinder head valve variation of (1.63 L /
H) at 7000 rpm engine speed, and the lowest value (0.75 L / H) at 4000 rpm rotation.

Keywords: cylinder head valve, power, torque, fuel consumption.

2

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dijelaskan pada latar

Latar Belakang Penelitian
Terdapat

berbagai

belakang, maka penulis dapat mencari
metode

untuk

rumusan masalah.

melakukan modifikasi pada kepala silinder,

1. Bagaimana pengaruh ukuran diameter

antara lain melakukan porting pada saluran

katup masuk dan buang terhadap torsi

masuk dan buang, mendesain ulang ruang

dan daya yang diperoleh sepeda motor ?

bakar, memperbesar lubang ventury pada

2. Bagaimana pengaruh ukuran diameter

karburator, dan pemotongan kepala silinder.

katup terhadap konsumsi bahan bakar ?

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh

Tujuan Penelitian

efisiensi volumetris dan termal tertinggi

Penelitian ini bertujuan untuk :

sehingga menghasilkan tenaga yang optimal.

1.

Salah satu cara untuk mendapat

2.

masuk dan buang. Katup masuk dan buang
mengatur

1

selanjutnya.

besarnya tenaga yang di hasilkan oleh mesin

2

banyaknya campuran

sisa

ukuran

katup

tidak

untuk

mengetahui

pengaruh ukuran katup terhadap torsi

hasil

dan daya pada sepeda motor 4 langkah

pembakaran yang keluar dari ruang bakar.
Mengganti

Bagi pembaca hasil penelitian ini
bermanfaat

bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang
gas

Penelitian ini bermanfaat praktis dan
teoritis bagi pembaca dan peneliti

ruang bakar. Umumya telah diketahui bahwa

banyaknya

ukuran

Manfaat Penelitian

sisa hasil pembakaran yang keluar dari

dan

pengaruh

bahan bakar.

masuk ke ruang bakar dan banyaknya gas

bakar

Mengevaluasi

diameter katup terhadap konsumsi

banyaknya

campuran bahan bakar dan udara yang

dipengaruhi oleh

ukuran

yang dihasilakan.

dengan melakukan modifikasi pada katup

untuk

pengaruh

diameter katup terhadap torsi dan daya

efisiensi volumetris yang tinggi adalah

berfungsi

Mengevaluasi

100 cc, sedangkan untuk peneliti

boleh

selanjutnya diharap dapat memperkaya

sembarangan, harus ada perhitungan agar

pengetahuan tentang pengaruh ukuran

sesuai dengan kebutuhan mesin pada sepeda

katup terhadap torsi dan daya pada

motor yang akan di rubah ukuran katupnya.

sepeda motor 4 langkkah 100 cc.
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Batasan Masalah

1.Mencari ukuran diameter ideal katup in

Berdasarkan permasalahan yang telah

(masuk) adalah : 50% (efisiensi volumetrik )

diuraikan di atas dan untuk menghindari

x Diameter piston.

timbulnya penyimpangan pembahasan, maka

2. Sedangkan untuk katup ex (buang) adalah

pada penelitian inipenulis tidak membahas

: 85% (efisiensi volumetrik ) x diameter

jauh

katup masuk.

dari

rumusan

masalah,

sehingga

penelitian ini memberi batasan masalah
sebagai berikut :
1.

2.

Daya

Dalam penilitian hanya dibatasi pada

Daya merupakan salah satu parameter

perbandingan pengaruh aplikasi katup

dalam

menentukan

performa

motor.

masuk dan buang standar dengan

Pengertian dari daya motor adalah besarnya

katup masuk dan buang racing atau

kerja motor tadi selama waktu tertu. Satuan

variasi terhadap kinerja sepeda motor

yang digunakan yaitu hp (horse power).

4 tak 100cc.

Untuk menghitung besarnya daya motor 4

Data yang diamati dalam pengujian

langkah dapat digunakan rumus:

adalah daya, torsi dan konsumsi bahan
bakar.

𝑃=

TINJAUAN PUSTAKA

Dimana :

Mekanisme Katup

P = Daya motor (hp)
n = Putaran mesin (rpm)

Mesin 4 tak mempunyai langkah

T = Torsi (Nm)

hisap, langkah kompresi, langkah usaha dan
langkah

buang.

Kerja

katup

hanya

Torsi

dibutuhkan dalam 2 proses langkah, yaitu
langkah

hisap

dan

langkah

Gaya tekan putar pada bagian yang

buang.

berputar

Mekanisme katup ini dirancang sedemikian
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kali

putaran

torsi,

sepeda

motor

atau momen gaya adalah gaya untuk

untuk menggerakkan katup hisap dan katup
setiap

disebut

digerakkan oleh torsi dari crankshaft. Torsi

rupa sehingga poros nok berputar satu kali

buang

2𝜋. 𝑛. 𝑇
(ℎ𝑝)
6000

memutarkan suatu benda pada porosnya.

poros

Maka torsi bisa diibaratkan sebagai gaya

engkol.(Rahman dkk, 2019)

putar terhadap suatu benda. Satuan yang
digunakan yaitu Nm (Newton meter) atau
4

lbs ft (‘pound feet). Dari definisi ini, maka

METODE PENELITIAN

rumus Torsi adalah:

Metode Penelitian

𝑇=

𝑃𝑚. . 𝐴. 𝐿. 𝑖
𝐴𝑇𝐴𝑈 𝑇 = 𝐹𝑥𝑑
𝑎

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksperimental. Metode

Keterangan:

eksperimental yaitu metode yang digunakan

T = Torsi (N, m)

untuk menguji atau desain baru dengan cara
2

Pm = Tekanan efektif rata-rata (kgf/cm )

membandingkan sebelum perlakuan dan

F = Gaya (Newton)

sesudah

A = Luas penampang silinder (cm2)

pengontrolnya.

d = Jarak (meter)

Diagram Alir Penelitian

L = Panjang langkah torak (m)
i = Jumlah silinder
a = Jumlah siklus perputaran, 4 tak a= 2

Konsumsi bahan bakar
Percobaan pertama dilakukan pada
motor bakar dengan bensin murni untuk
mengetahui seberapa besar laju konsumsi
BBM yang di butuhkan motor bakar dalam
kondisi tanpa penambahan gas elektrolisa
air.
Untuk mengetahui fuel consumtion di
gunakan persamaan sebagai berikut:
FC =

𝑉𝑓 𝑥 3600
𝑡 𝑥 1000

perlakuan

[𝐿/ℎ]

Dimana:
FC = fuel comsumtion (L/h)
Vf = volume konsumsi (mL)
t = waktu konsumsi (s)
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sebagai

bahan

Bahan Dan Alat Penelitian

berbagai ukuran, dalam hal ini penelitian ini
penulis

akan

membandingkan

hasil

pengujian unjuk kerja pada putaran konstan
dengan

berbagai

macam

variasi

yang

ditemukan dalam penelitian yang dilakukan.
Variabel adalah obyek penelitian, atau
apa yang menjadi titik perhatian suatu
penelitian (Arikunto, 2006).
1. Variabel terikat
Variabel terikat adalah variabel yang
dipengaruhi oleh adanya variabel bebas
dalam

penelitian

kali

ini

variabel

terikatnya adalah ukuran diameter katup
2. Alat yang digunakan dalam penelitian :
a. Dynamometer

adalah

alat

standar (masuk 21) dan (buang 19)

yang

diameter katup variasi (masuk 24) dan

digunakan untuk menguji sebuah

(buang 21)

mesin dalam penelitian, Computer

2. Variabel bebas

berfungsi sebagai akurasi data dari

Variabel bebas adalah variabel yang

dynamometer

menjadi sebab berubahnya variabel control

b. Bor porting

yaitu daya, torsi, dan konsumsi bahan bakar

c. Obeng (+) besar

spesifik.

d. Kunci T (sok 10mm)
e. Kunci T 8mm

HASIL DAN PEMBAHASAN

f. Kunci ring 12

Analisis

Hubungan

Daya

Terhadap

g. Burret (gelas ukur)
Putaran Mesin

h. Jangka sorong/sketmat

Hasil pengujian performa motor 4 tak
100CC yang pertama dibahas yaitu analisis

Analisis
Analisa

yang

digunakan

dalam

hubungan daya terhadap putaran mesin yang

penelitian ini yaitu analisa perbandingan

dihasilkan mesin

derajat porting standart pabrik dengan
6

dengan

menggunakan

ukuran

katup

diameter

standar

dan

Dari data dan gambar grafik diatas
dapat diketahui bahwa pengujian performa

menggunakan ukuran katup diameter variasi

motor dengan ukuran katup diameter variasi
masuk

24mm, buang 21mm, pengujian

masuk 24mm, buang 21mm berbahan bakar

menggunakan gigi transmision 3 yang sudah

premium, daya motor berangsur naik dengan
signifikan dan diperoleh daya tertinggi dan

ditentukan. Hubungan daya terhadap putaran

terendah.
mesin dapat dilihat sebagai berikut :

Pada

gambar

grafik

daya

diatas

menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada
putaran putaran mesin 7000 rpm dengan
daya 6,0 HP dan terendah pada putaran
mesin 4000 rpm dengan daya 3,3 HP. Dari
uraian di atas hubungan daya terhadap
putaran mesin menggunakan silinder head
katup variasi ,tenaga yang dihasilkan untuk
performa motor yang belum memperbesar
piston dan memperpanjang langkah telah
cukup pada ruang bakar.
Pada saat putaran mesin rendah daya belum
meningkat, sedangkan pada putaran 7000
daya

mengalami

peningkatan

yang

signifikan. Sedangkan pada putaran 8000
mengalami kesetabilan putaran kendaraan.
Dibanding dengan penelitian head porting
dari (Bagus, 2018), pembesaran katup lebih
efisien karna putaran mesin pada Rpm 7000
horse power mempunyai kenaikan nilai

Grafik Hubungan Daya Terhadap Putaran Mesin
katup racing
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yang cukup seimbang dengan cc kendaraan
yakni 6,0 HP.
Analisis Hubungan torsi (N.m) Terhadap
Putaran Mesin
Hasil pengujian performa motor 4 langkah
100

CC

yang

dibahas

yaitu

analisis
Grafik Hubungan Torsi Terhadap Putaran Mesin

hubungan torsi terhadap putaran mesin yang
dihasilkan mesin
ukuran

katup

katup racing

Dari data torsi terhadap putaran mesin

dengan menggunakan
diameter

standar

pada penggunaan silinder head standart dan

dan

ukuran katup diameter variasi masuk 24mm,

menggunakan ukuran katup diameter variasi

buang 21mm diperoleh nilai torsi tertinggi

masuk

dan terendah. Untuk nilai tertinggi terdapat

24mm, buang 21mm yang sudah

pada silinder head katup variasi sebesar

ditentukan. Hubungan torsi terhadap putaran

(5,98 N.m) pada putaran mesin 7000 rpm,

mesin dapat dilihat sebagai berikut :

dan nilai terendahnya (5,05 N.m) pada
putaran 8000 rpm.
Dari uraian di atas torsi naik pada
putaran rendah dan turun pada putaran
tinggi,

hal

tersebut

disebabkan

oleh

pembesaran ukuran katup masuk 24mm,
buang 21mm dan langkah piston tetap
(standar). 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.
Pada saat putaran mesin rendah daya
belum meningkat, sedangkan pada putaran
7000 torsi mengalami peningkatan yang
8

signifikan. Sedangkan pada putaran 8000
mengalami penurunan karena disebabkan
mencapai batas limit kendaraan. Dibanding
dengan torsi penelitian head porting dari
(Bagus,2018),

pembesaran

katup

tidak

efisien karna putaran mesin pada Rpm 7000
torque mempunyai kenaikan nilai yang
cukup signifikan dengan cc kendaraan yakni
5, 98 torque
.
SpecificFuel Consumption (SFC)
Specific Fuel Consumption (SFC) atau
konsumsi bahan bakar merupakan sejumlah
massa

bahan

bakar

yang

dibutuhkan

persatuan waktu pada saat mesin bekerja.
Pada saat kerja mesin meningkat atau
putaran

mesin

semakin

tinggi,

Gambar 4.5 Grafik Hubungan SFC Terhadap
Putaran Mesin

maka

Dari data konsumsi bahan bakar

konsumsi bahan bakar akan meningkat.

terhadap putaran mesin pada penggunaan
silinder head standart dan ukuran katup
diameter variasi masuk 24mm, buang 21mm
diperoleh nilai

konsumsi

bahan bakar

tertinggi dan terendah. Untuk nilai tertinggi
terdapat pada silinder head katup variasi
sebesar (1,63 L/H) pada putaran mesin 7000
rpm, dan nilai terendahnya (0,75 L/H) pada
putaran 4000 rpm.
Dari pembahasan data konsumsi bahan
bakar di atas diperoleh nilai konsumsi bahan
bakar yang terendah dan tertinggi pada tiap
9

putaran rpm. Untuk nilai konsumsi bahan

terendah silinder head katup variasi

bakar terendah terdapat pada putaran mesin

dengan

nilai

(0,75

L/H).

Hal

ini

4000 rpm yaitu 0,72 dan tertinggi pada rpm
disebabkan

7000 yaitu 1,63.

karena

perubahan

katup

semakin besar, maka konsumsi bahan
PENUTUP
5.1

bakar akan semakin tinggi dibandingkan

Kesimpulan
dengan sepeda motor standar.

Dari hasil dan pengembangan ini,

3. Faktor yang mempengaruhi kurangnya

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

maksimum dalam mendapatkan data hasil

1. Pengaruh diameter katup masuk dan
bunga terhadap performa sepeda motor 4

uji yakni :

langkah 100 cc adalah sebagai berikut;

a. Kendaraan yang digunakan keluaran

torsi tertinggi terdapat pada silinder head

tahun 2006.

katup variasi dengan nilai rata - rata (5,98

b.

N.m) sedangkan untuk torsi terendah

kecil.

pada silinder head katup standar dengan

c. Motor yang diteliti sering digunakan

nilai rata - rata (4,67 N.m). Daya tertinggi

untuk perjalanan jauh pada medan yang

yang dihasilkan pada silinder head katup

susah atau menanjak.

variasi dengan nilai rata – rata (6.0Hp).
Untuk nilai rata – rata terendah (3,2 Hp)

5.2

pada silinder head katup standart.

oleh penulis dari hasil penelitian yang telah

bunga terhadap konsumsi bahan bakar

dilakukan yaitu:
1. Jika ingin mendapat data hasil yang lebih

sepeda motor 4 tak 100 cc mempunyai

baik, diperlukan penelitian lebih lanjut

nilai konsumsi bahan bakar tertinggi,

tentang variasi katup silinder head untuk

yakni terdapat pada silinder head katup

menentukan saluran masuk dan buang

variasi dengan nilai tertinggi (1,63 L/H).
konsumsi

bahan

Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan

2. Pengaruh diameter katup masuk dan

Sedangkan

Motor tersebut menggunakan cc

pada silinder head agar bahan bakar dan

bakar
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udara yang masuk semakin lancar serta

MONITORING MENGGUNAKAN
MODUL ISM FREKUENSI 2.4
GHz
DYNOTEST
POTABLE
DESIGN FOR MOTORCYCLE
WITH MONITORING SYSTEM
USING
ISM
MODULE
FREQUENCY 2.4 GHZ’.

dapat menambah performa pada kerja
mesin .
2. Kendaraan harus di service terlebih

Ansyah, P. R. and Ramadhan, M. N. (2018)
‘Buku Ajar Termodinamika Teknik
I UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT’, p. 66.

dahulu agar persiapan bahan uji optimal
untuk mendapatkan hasil yang maksimal
dengan cc yang lebih besar.
3. Pengambilan
interval

data

waktu

sebaiknya
istirahat
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terhadap
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