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ABSTRAK 

 

Banyaknya ilmu pengetahuan khususnya ilmu otomotif pada system injeksi, maka 

permasalahan yang akan saya bahas adalah mencakup performa mesin motor matic yang 

telah di re-mapping Engine Control Unit (ECU) nya dengan variasi mapping dan bahan 

bakar. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut: Dilakukan pada motor matic injeksi 

Honda Vario 125cc tahun pembuatan 2013, Variasi mapping sudut pengapian 8°, 12°, 14°, 

variasi bahan bakar premium, petalite, dan pertamax. Pengujian menggunakan ECU Juken 5 

produk dari Bintang Racing Team (BRT), Parameter yang diamati adalah daya, torsi, 

konsumsi bahan bakar, metode random sampling, dan dynotest. 

 Berdasarkan penelitian studi eksperimental pengaruh mapping sudut pengapian dan 

bahan bakar terhadap performa mesin motor matic Injeksi pada motor Honda Vario 125 cc 

yang dilakukan di RAT Motor Sport Sedati Sidoarjo menggunakan metode random sampling, 

didapatkan daya maksimum sebagai berikut: Daya maksimum pada sudut 14º (variasi 

mapping sudut maju) dengan bahan bakar pertalite yaitu sebesar 9,9 HP pada putaran 5126 

rpm. Daya maksimum pada sudut 12º (sudut standar) dengan bahan bakar pertalite yaitu 

sebesar 8,9 HP pada putaran 5077 rpm.  
Kata kunci: ECU BRT Juken, Performa,Mapping, Daya, Torsi, Konsumsi Bahan Bakar, Random  

Sampling.  

 

PENDAHULUAN 

 

 Perkembangan teknologi telah 

mendorong usaha pada bidang otomotif 

untuk menciptakan teknologi yang semakin 

maju. Diantara teknologi tersebut adalah 

pengembangan mesin kendaraan dengan 

sistem bahan bakar injeksi (EFI), dengan 

menggunakan kontrol elektronik yaitu 

Elektronic Control Unit (ECU). Mesin-

mesiniEFIisaatiiniidituntutiuntukimenghasiln 

performaiyangi tinggii dengani konsumsii 

bahani bakari yangi rendahi dani gasi emisi 

buangi yangi rendah. 

 Pengaturan-pengaturaniulangi dalami 

ECUidisebuti engineiremappingi inii sangat 

pentingidilakukaniuntuki mesiniyangisudah 

digunakani lebihidarii5itahun, iatauiterjadi 

hal-halikerusakani padaisensoridaniactuator 

padai mesini sehinggai performaimesini 

mengalami penurunaniataui meningkatkani 

performaimesinilebihimeningkatidariisetinga

niawal pabrik. Dalamimelakukaniremappingi 

ECUiperluitindakanikhusus,ibaikisecaraimek

anis  maupunisecaraikomputasi. 

 Dengani dilakukani mappingi ulang 

akani didaptakani hasili yangi maksimum 

dani kinerjai ECUi akani berpengaruhi pada 
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enginei mesini baiki padai saatiputaran 

mesinirendahi dani putarani mesini tinggii 

dengani melihati dari segii spesifikasii 

kendaraani dani jenisimesin yangidigunakan.

  

 Dalamipenelititianiiniipenulisi ingini 

mengetahuii tentangi pengaruhi   remappingi 

ECUi (Electronic Control Unit) dengani 

variasii mappingi suduti pengapian dani 

bahani bakari sterhadapi performa mesini 

motori matic. I Karenai penulis terpacui 

terhadapi perkembangani otomotif yangi 

berkembangi pesati dii Indonesiai saat ini, i 

dani kendaraani bermotori yangi tidak  luputi 

darii kesehariani kitai dengan  teknologii 

saati inii sudahi menggunakan sistemi 

injeksi. 

 

PROSEDUR EKSPERIMEN 

 

Proses Setting Alat 

 Mapping dimulai dengan melepas 

ECU standar yang ada pada sepeda motor 

untuk diganti dengan ECU variasi Juken 5 

produk dari BRT. Penggantian Ecu variasi 

ini untuk merubah sudut pengapian dari 

standarnya untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan proses pengujian, kemudian 

proses setting sudut pengapian menggunakan 

laptop dengan aplikasi yang disediakan oleh 

ECU variasi tersebut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi mapping sudut pengaian  

 

Pengujian Performa 

Pengujian yang dilakukan yaitu uji 

Performa yaitu menguji daya dan torsi pada 

sepeda motor dengan menggunakan alat 

Dynotest. Pengujian dilakukan sesuai dengan 

variabel yang diinginkan. Variabel yang 

digunakan pengujian ini yaitu : 

1. Variasi sudut mundur (8°) yang     

divariasikan dengan bahan bakar 

Premium, Pertalite, Pertamax.  

2. sudut standar (12°) yang     

divariasikan dengan bahan bakar 

Premium, Pertalite, Pertamax. 

3. variasi sudut maju (14°) yang     

divariasikan dengan bahan bakar 

Premium, Pertalite, Pertamax. 

 

 
Gambar 2. Ilustrasi dynotest alat uji daya dan 

torsi 

 

Pengujian Konsumsi Bahan Bakar 

Pengujian ini dilakukan uji jalan  

ditempat dengan cara mengisi bahan bakar 

menggunakan takaran 100 ml di dalam 

tangki bahan bakar, dan di gas dengan 

kecepatan konstan 60 km/h sampai bahan 

bakar habis dan mesin motor mati dari 

pengujian tersebut tercatat durasinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Uji Performa 

Pada proses pengujian menunjukkan 

hasil pengujian daya kerja mesin motor 

Honda Vario 125 cc dengan menggunakan 

ECU standar dan ECU variasi mapping, daya 

tertinggi terdapat pada penggunaan ECU 

variasi mapping sudut 8° dengan besar daya 

9,9 HP pada kecepatan putar 5110 rpm 

dengan bahan bakar Pertalite dan pada sudut 

14° juga didapat daya 9,9 HP namun pada 

kecepatan 5126 rpm. Hal tersebut 

membuktikan bahwa sudut pengapian 

dimundurkan dari standar menjadi 8° 

berpengaruh pada daya motor tersebut. 

Perbedaan yang sangat signifikan 

variasi ECU BRT mapping mundur mampu 

menghasilkan daya sebesar 9,9 HP 

sedangkan ECU Standar hanya 
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menghasilkan daya sebesar 8,9 HP kenaikan 

daya sebesar 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik daya setiap variabel 

terhadap Rpm 

 

Selanjutnya pada pengujian mapping 

sudut pengapian ini  juga berpengaruh pada 

torsi yang didapat dari proses dynotest. Pada 

proses pengujian menunjukkan hasil 

pengujian torsi mesin motor Honda Vario 

125 cc dengan menggunakan ECU standar 

dan ECU variasi mapping, torsi tertinggi 

terdapat pada penggunaan ECU variasi 

mapping sudut 8° dengan besar daya 26,68 

N*M pada kecepatan putar 2097 rpm dengan 

bahan bakar Pertamax dan pada sudut 14° 

juga didapat torsi 25,70 N*M pada kecepatan 

2132 rpm dengan bahan bakar premium. Hal 

tersebut membuktikan bahwa sudut 

pengapian dimundurkan dari standar menjadi 

8° berpengaruh pada torsi motor tersebut. 

Perbedaani yangi sangati signifikani 

variasiiECUiBRTimappingi munduri mampu 

menghasilkani torsii sebesari 26,68i N*M 

sedangkani ECUi Standari hanya 

menghasilkani torsii sebesari 23,89i N*M 

kenaikani torsii sebesari 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik torsi setiap variabel 

terhadap Rpm 

Pengujian ini dilakukan uji jalan  

ditempat dengan cara mengisi bahan bakar 

menggunakan takaran 100 ml di dalam tangki 

bahan bakar, dengan kecepatan konstan 60 

km/h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel Perbandingan Konsumsi 

Bahan Bakar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Perbandingan Konsumsi 

Bahan Bakar 
 

Dapat disimpulkan bahwa konsumsi 

bahan bakar yang paling irit adalah 

menggunakan ECU Standar dengan bahan 

bakar Pertamax, dan di peroleh hasil waktu 6 

menit 29 detik. Penggunaan ECU BRT 

Mapping Pengapian maju (14°) dengan bahan 

bakar Pertamax, di peroleh waktu 5 menit 37 

detik. Penggunaan ECU BRT Mapping 

Pengapian mundur (8°) dengan bahan bakar 

Pertlite, diperoleh waktu 4 menit 49 detik di 

banding  ECU Standar yang mendapatkan 

jarak tempuh lebih jauh. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

1. Dari pengujian performa daya 

mesin Honda vario 125 cc daya 

tertinggi9,9 HP pada putaran 

5110Rpmdengan menggunakan 

bahan bakar Pertalite, sedangkan 

daya terendah menggunakan ECU 

Standar sebesar 8,6 HP pada 

putaran mesin 6858Rpm 

menggunakan bahan bakar 

Premium. 

2. Dari pengujian performa torsi 

mesin menggunakan ECU BRT 

Mappingmundur (8°) dengan 

torsitertinggi sebesar 26,68 N*m 

pada kecepatan putar 2097Rpm 

menggunakan bahan bakar 

Pertamax.  Sedangkan torsi yang 

terendah diperoleh ECU standar 

(12°)  sebesar 21,95 N*m pada 

kecepatan putar 2418Rpm 

menggunakan bahan bakar 

Pertalite. Hal ini disebabkan oleh 

Mapping Ignition Timing maju dan 

di mundurkan. 

 

3. Dari pengujian konsumsi bahan 

bakar, dapat disimpulkan bahwa 

konsumsi bahan bakar yang paling 

irit dengan menggunakan ECU 

standar (12°)dengan bahan bakar 

Pertamax. 

Saran 

 

1. Daya dan Torsi maksimum sepeda 

motor Honda Vario 125cc dapat 

diperoleh dengan cara mengatur 

waktu pengapian dan bahan bakar 

yang tepat. 

 

2. Jenis bahan bakar dapat 

meningkatkan performa pada 

mesin tergantung pada angka 

okatan bahan bakar tersebut. 

 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh waktu 

pengapian dengan busi 4tandard 

racing dengan variasi bahan bakar 

Premium, Pertalite, dan Pertamax 

terhadap performa. 

 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh waktu 

pengapian denganpenggantian 

piston, penggantian camshaft, dan 

penggantian ratio gear terhadap 

performa. 
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