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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG  

Secara garis besar, motor bakar dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

motor pembakaran dalam (internal combustion engine) dan motor 

pembakaran luar (external combustion engine). Motor pembakaran dalam 

adalah motor yang menghasilkan tenaga panas dari dalam mesin itu sendiri, 

sedangkan motor pembakaran luar adalah motor yang menghasilkan tenaga 

panas dari luar mesin (Toyota, New Step 1 1996 : 3-1). 

Motor bensin merupakan salah satu jenis motor pembakaran dalam 

(internal combustion engine). Motor bensin sangat banyak digunakan 

karena mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya yaitu harganya yang 

relatif murah, mudah dalam hal perawatan, dan mudah dalam memodifikasi 

mesin. 

Pada motor bensin, tenaga yang dihasilkan merupakan hasil dari 

proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Proses pembakaran 

adalah proses secara fisik yang terjadi di dalam silinder selama pembakaran 

terjadi (Wardan Suyanto, 1989 : 252). Proses pembakaran dimulai pada saat 

busi memercikan bunga api hingga terjadi proses pembakaran. Syarat untuk 

terjadinya proses pembakaran adalah adanya api untuk membakar, adanya 

udara, adanya bahan bakar, dan adanya kompresi. 
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Pembakaran campuran bahan bakar dan udara diperoleh dari percikan 

bunga api dari busi. Bunga api dihasilkan oleh suatu rangkaian listrik yang 

sering disebut sistem pengapian. Sistem pengapian ini berfungsi untuk 

menaikkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder yang tinggi dengan 

besar tegangan 10.000 - 20.000 volt atau lebih, sehingga akan terjadi 

loncatan bunga api pada elektrode busi. 

Sistem bahan bakar itu terdiri dari beberapa komponen dimulai dari 

tangki bahan bakar sampai karburator. Bahan bakar yang tersimpan dalam 

tangki dikirim oleh pompa bahan bakar ke karburator melalui pipa-pipa dan  

selang-selang. Bila ada air, pasir, kotoran, atau benda lainnya yang terbawa 

oleh bahan bakar maka akan disaring oleh filter bensin (fuel filter). Dalam 

karburator terjadi percampuran antara udara dan bensin, dengan 

perbandingan tertentu selanjutnya akan dialirkan melalui intake manifold ke 

setiap silinder. 

 

1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka diambil 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar laju konsumsi bahan bakar (Fc) dan kebutuhan bahan 

bakar spesifik (Sfc) pada putaran yang bervariasi. 

2. Seberapa besar daya efektif (Ne) mesin yang berhubungan dengan 

konsumsi bahan bakar mesin tersebut. 
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1.3   Batasan Masalah  

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dan kalkulasinya, 

maka dalam penulisan naskah tugas akhir ini perlu diadakan batasan- 

batasan masalah yang akan diuraikan, antara lain:  

1. Yang dijadikan objek adalah  mesin Matari MGX 200/SL 

2. Jenis busi yang digunakan adalah F7TC 

3. Putaran mesin yang di uji adalah: 

a. 1300 rpm 

b. 1600 rpm 

c. 1900 rpm 

d. 2200 rpm 

e. 2500 rpm 

f. 2800 rpm  

4. Jumlah pemakaian bahan bakar dalam hal ini bahan bakar bensin tiap 

satuan waktu, satuan mililiter/detik 

5. Bahan bakar yang digunakan jenis premium RON 88 

6. Hasil akhir dari pengujian konsumsi bahan bakar bensin yang terpakai 

akan di buat dalam suatu tabel dan grafik. 

 

1.4   Tujuan Penulisan  

 1. Tujuan Umum  

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (SI) di 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 
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b. Untuk mengaplikasi toeri-teori serta pemahaman yang dapat di 

bangku kuliah dan mengaktualisasikan dengan kenyataan di 

lapangan. 

 2. Tujuan Khusus  

a. Untuk menghitung laju konsumsi bahan bakar (Fc) dan kebutuhan  

          bahan bakar spesifik (Sfc) pada putaran rendah, sedang dan tinggi. 

b. Mengetahui daya efektif (Ne), yang berhubungan dengan konsumsi 

bahan bakar.  

 

1.5   Metode Penulisan  

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

a. Melakukan data dan observasi di lapangan. 

b. Melakukan uji coba di workshop Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

c. Studi literature sebagai pengembangan dan pengetahuan untuk mendukung 

hasil penelitian dan pengujian. 

d. Menyusun data-data dari hasil pengujian. 

e. Menyusun laporan dalam bentuk tulisan ilmiah. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan garis besar tentang 

latar belakang masalah, pokok permasalahan,batasan masalah, 

tujuan penulisan dan metode penulisan serta sistematika penulisan.  
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BAB II  : Dasar teori tentang motor bensin umum, sistem pengapian, fungsi 

komponen sistem pengapian, cara kerja sistem . 

BAB III : Metode penelitian, memuat tentang pengambilan dan hasil 

pengujian dengan kualitas bahan bakar bensin yang ditandai 

dengan nilai oktan. 

BAB IV : Analisa dan pembahasan memuat penjelasan umum dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V  : Simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


