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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kekayaan alam 

terbesar didunia. Tidak terkecuali kekayaan alam dibidang mineral dan gas yang 

sangat melimpah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat 

Indonesia. Salah satu dari hasil alam tersebut yaitu minyak bumi yang diolah menjadi 

bahan bakar atau pelumas mesin yang diterapkan dan digunakan pada mesin motor 

bakar. 

Penggunaan bahan bakar pada mesin 2 langkah memiliki kelebihan yaitu 

menghasilkan torsi dan daya yang diperoleh dari putaran mesin yang relatif lebih 

rendah dan kompresi rasio yang dihasilkan juga rendah jika di komparasi dengan 

mesin 4 langkah. Kelebihan mesin motor bakar 2 langkah tersebut harus dilepas 

dengan konsumsi bahan bakar yang besar juga. 

Pada tahun 2021 Team Mianto Untag sebagai perwakilan dari Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya akan mengikuti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak 

Nasional (KKCTBN) tahun 2021 kategori kapal Fuel Engine Remote Control dengan 

tujuan prototype kapal dapat memberikan pengembangan dan peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia khususnya mahasiswa Untag Surabaya dalam hal rancang 

bangun kapal dan perencanaan propulsi kapal dalam membantu baik dalam sistem 

transportasi laut ataupun sistem pertahanan NKRI.  Prototype kapal yang akan di 

perkenalkan dalam kontes yaitu kapal Airawata yang mana tugas dari prototype 

tersebut mengharuskan kapal untuk menempuh jalur lintasan dalam tempo waktu 

secepat mungkin dengan sistem kendali menggunakan sistem kendali jarak jauh atau 

remote control. 

Dalam laporan Tugas Akhir ini, akan dibuat analisis dalam campuran bahan 

bakar yang sesuai terhadap properti prototype kapal Airawata yaitu mesin Zenoah 

G260PUM kerja mesin 2 langkah dengan data eksperimen akan diperoleh langung 

selama proses pengujian. Dalam proses eksperimen ini akan dievaluasi besar daya 

efektif, torsi mesin, dan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) yang dihasilkan oleh 

mesin kapal yang diharapkan mampu menghasilkan campuran bahan bakar yang tepat 

sehingga memaksimalkan performansi mesin. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka pokok 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh 
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campuran bahan bakar dan variasi putaran mesin terhadap performa mesin zenoah 

G260PUM. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan batasan-batasan masalah yang 

berfungsi untuk mengefektifkan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan lebih 

terarah, batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mencakup aspek-

aspek sebagai berikut : 

a. Dalam membantu penelitian ini mesin yang digunakan yaitu mesin zenoah 

G260PUM dengan kerja mesin 2 langkah dengan spesifikasi sebagai berikut: 

- Length x Width x Hight : 142 mm x 160 mm x 181 mm 

- Weight  : 1,54 Kg 

- Tipe Mesin : 2 langkah, SOCH, 2 valve 

- Jumlah Silinder : 1 silinder 

- Sylinder Displacement : 26 cc 

- Rasio Kompresi : 8,4 : 1 

- Konsumsi bahan bakar : 710 g/kW.H 

- Sistem Pendinginan : Sistem pendingin air 

- Karburator : WT-644 

- Starting : Recoil Starting 

 

b. Bahan bakar yang digunakan adalah campuran pertamax dan pelumas Motul 

2T.  

c. Variasi campuran bahan bakar adalah 1:30, 1:40, 1:50 (Liter : ml). 

d. Variasi putaran mesin yaitu 5000 Rpm, 7000 rpm dan 9000 Rpm. 

e. Pengujian dilakukan yaitu performansi mesin meliputi daya efektif, torsi 

mesin, dan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variasi bahan bakar dan putaran terhadap performa mesin zenoah G260PUM kerja 

mesin 2 langkah untuk Kompetisi Kapal Tak Berawak nasional (KKCTBN) tahun 

2021. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Dari hasil penelitian akan diperoleh performa mesin zenoah G260PUM 

terhadap penggunaan campuran bahan bakar antara pertamax dan Motul 2T. 

2. Dapat membantu tim Mianto Untag dalam Kompetisi Kapal Cepat Tak 

Berawak Nasional (KKCTBN) tahun 2021 dalam mengatur dan menganalisa 

campuran bahan bakar yang tepat dalam proses pembakaran dalam mesin 

zenoah G260PUM kerja mesin 2 langkah. 

3. Menjadi acuan penelitan selanjutnya bagi mahasiswa dan tim Mianto Untag 

dalam Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2021. 

 

 


