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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Motor Bensin 

 Motor Bensin merupakan kumpulan komponen yang bekerja dalam hal 

menghasilkan tenaga penggerak atau kerja mekanik dengan cara mengkonversi atau 

mengubah bahan kimia (bahan bakar) menjadi energi thermal yang mana hasil dari 

siklus tersebut akan menghasilkan energi gerak atau kerja mekanik. Secara umum 

motor bensin memiliki komponen-komponen pendukung dalam melakukan kerja 

mekanik diantaranya yaitu ; blok silinder (cylinder Block), kepala silinder (cylinder 

Head), poros engkol (crank shaft), piston, batang piston (connecting rod), roda 

penerus (fly wheel), poros cam (cam shaft) dan mekanik katup (valve mechanic). 

2.2 Prinsip Kerja Motor Bensin 

 Prinsip kerja motor bensin merupakan suatu struktural komponen yang saling 

bekerja yang memanfaatkan hasil energi dari proses pembakaran dalam yanng terjadi 

didalam silinder mesin yang mana siklus pembakaran dalam tersebut terjadi dari hasil 

pembakaran bahan bakar yang diubah menjadi tenaga dan energi panas. Didalam 

mekanisme motor bakar setidaknya memiliki 1 silinder atau lebih yang mana dalam 

silinder tersebut memiliki piston yang bergerak secara translasi yang mana hasil gerak 

translasi tersebut dapat mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi pada poros 

engkol (crank shaft). Didalam suatu silinder akan terjadi proses siklus pembakaran 

dalam antara bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang menghasilkan 

kompresi dan pembakaran bertekanan sangat tinggi yang didapat melalui kerja piston 

yag terjadi dalam silinder. Dari hasil pembakaran tersebut mampu menggerakan 

piston sehingga dapat diteruskan ke batang penghubung (connecting rod) dan 

dihubungkan dengan poros engkol (crank shaft). Korelasi yanag dihaslikan gerak 

translasi oleh piston menyebabkan gerak rotasi pada crank shaft dan proses ini terjadi 

secara berulang-ulang, gerak rotasi dari crank shaft menimbulkan gerak secara 

translasi pada piston. 

2.2.1 Dasar Kerja Motor Dua Langkah kerja 

 Secara garis besar kerja motor bakar dengan dua langkah merupakan mesin 

yang didalam silindernya terjadi proses pembakaran yang mana dalam satu siklus 

yang terjadi dapat mengalami kerja dengan dua langkah piston. Berbeda dengan kerja 

mesin 4 langkah yang dalam satu siklus pembakaran dapat mengalami 4 langkah kerja 
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piston yang terjadi didalam silinder, dalam proses kerjanya juga terjadi proses intake 

atau isap, kompresi,  tenaga dan pembuangan. 

 Berikut beberapa contoh istilah-istilah yang digunakan dalam motor bakar 

torak berfungsi agar dapat memahami prrinsip kerja mesin: 

1. TMA (titik mati atas) merupakan jangkauan tertinggi atau terjau yang dapat 

diperoleh oleh piston dengan cara bergerak secara rotasi dalam suatu silinder 

mesin. 

2. TMB (titik mati bawah) merupakan kebalikan dari TMA jangkauan terendah 

atau terpendek yang dapat diperoleh oleh piston dengan cara bergerak secara 

rotasi dalam suatu silinder. 

 

Gambar 2.1 Batas TMA dan TMB 

3. Ruang bilas merupakan ruangan yang terletak pada bagian bawah piston 

bersama cranckshaft yang mana chamber ini berfungsi sebagai tempat 

percampuran dengan komposisinya yaitu udara dan bahan bakar serta 

pelumas sebagai bahan bakar utama. 

4. Pembilasan berfungsi untuk mendesak gas buang agar keluar dari selinder 

melalui saluran buang dan digantikan dengan masuknya campuran bahan 

bakar yang baru masuk ke dalam silinder. Tentu campuran bahan bakar yang 

masuk ke silinder sebagian kecil akan ikut terbuang bersamaan dengan proses 

keluarnya gas buang yang mana proses ini akan mengalami kerugian pada 

bahan bakar sehingga menghasilkan kerja mesin dengan konsumsi bahan 

bakar yang boros. 
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Gambar 2.2 Komponen mesin 2 tak 

 Dibawah ini akan uraikan langkah kerja motor bakar dengan kerja 2 langkah: 

a. Langkah Pertama TMA ke TMB 

 Pada saat gerakan pertama oleh piston yang menekan ruang bilas 

yang terletak dibawah piston ini disebut juga dengan gerakan TMA 

menuju TMB. Yang mana jika jarak antara TMA dan TMB yang 

dihasilkan semakin jauh yang dilakukan oleh piston maka proses ini 

dapat menghasilkan tekanan yang cukup tinggi pada ruangan bilas. 

 Dalam kondisi tertentu, piston (ring piston) dapat melewati saluran 

gas buang  dan saluran intake bahan bakar. Posisi masing-masing 

lubang tergantung dari perencanaan awal.  

 Pada saat ring piston bergerak melewati saluran buang, gas yang 

berada didalam ruang bakar akan terdorong keluar melalui saluran 

buang. 

 Pada saat piston menuju ruang intake atau pemasukan, gas yang 

berada dalam ruang bilas akan tertekan yang terpompa secara 

otomatis masuk kedalam ruang pembakaran, juga sekaligus 

mendorong gas hasil pembakaran mennuju saluran buang. 

 Proses ini terus terjadi yang mana piston menekan sampai pada titik 

TMB, juga memompa campuran bahan bakar duntuk di transfer ke 

ruang bakar. 

b. Langkah kedua TMB ke TMA 

 Pada saat piston bergerak dari posisi TMB menuju TMA, campuran 

bahan bakar antar udara, bahan bakar pertamax dan oli samping akan 

dihisap oleh hasil dari pergerakan piston yang di supply dari ruang 
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bilas. Karburator atau injeksi merupakan alat yang digunakan dalam 

proses pencanpuran bahan bakar tersebut. 

 Saat proses dari TMB ke TMA piston akan melakukan proses 

kompresi gas bahan bakar yang terjadi di dalam ruang bakar atau 

silinder. 

 Piston akan melakukan proses kompresi sampai kepada posisi TMA. 

 Sesaat sebelum piston mencapai posisi TMA pada mesin busi akan 

menyala yang berfungsi dalam proses pembakaran yang terjadi 

didalam ruang pembakaran. 

2.2.2. Dasar Kerja Motor Empat Langkah 

 Motor empat langkah merupakan motor yang setiap siklus dalam kerjanya 

diselesaikan dengan empat kali gerakan secara bolak-balik langkah piston atau dua 

kali gerakan rotasi crank shaft. Kerja motor empat langkah memiliki siklus langkah 

yaitu intake, kompresi, langkah usaha dan langkah pembuangan. 

 

Gambar 2.3 Mekanisme kerja mesin 4 tak 

 Proses siklus yang terjadi pada motor empat langkah dilakukan didalam 

silinder secara tertutup oleh gerak piston, yang proses kerja ini disesuaikan dengan 

buka tutup katup (valve) yaitu katup isap dan katup gas buang yang mana proses ini 

terjadi secara siklis disetiap langkah kerja yang dilakukan komponen piston. Proses 

tersebut dibagi atasempat langkah diuraikan sebagai berikut: 
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1. Langkah Isap (Intake) 

Piston bergerak dari titik mati atas (TMA) menuju titik mati bawah 

(TMB). Katup isap dibuka dan katup buang ditutup, karena terjadi tekanan 

negative/vacum yang terjadi didalam silinder, selanjutnya campuran antara 

udara dan bahan bakar terisap masuk melalui katup isap untuk mengisi ruang 

silinder. 

2. Langkah Kompresi (Compression) 

Proses ini terjadi ketika piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup 

isap dan katup buang ditutup, proses ini terjadi bercampuran udara dan bahan 

bakar dengan ditekan (kompresi), sehingga mengahasilkan temperatur  dan 

tekanan pada bahan bakar naik hal ini memudahkan dalam proses terjadi 

pembakaran. 

3. Langkah Kerja (Expansion) 

Proses yang terjadi oleh piston yang bergerak dari titik mati atas 

(TMA) menuju titik mati bawah (TMB). Katup isap dan katup buang masih 

dalam keadaan tertutup. Pada saat piston hampir mencapai titik puncak atau 

titik mati atas, busi pijar menyalakan percikan api seketika campuran bahan 

bakar dan udara terbakar secara tepat berupa ledakan. Hasil dari proses 

tersebut menghasilkan ledakan, sehingga cukup dalam menghasilkan tekanan 

dan enrgi yang cukup tinggi membuat kerja piston turun ke bawah dengan 

capat sebagai usaha yang dihasilkan dari proses tersebut. 

4. Langkah Buang (Exaust)                                          

Piston bergerak dari titik mati bawah (TMB) menuju titik mati atas (TMA). 

Katup isap ditutup dan katup buang dibuka. Pada proses ini gas buang atau 

sisa yang dihasilkan pada proses pembakaran didorong menggunakan kerja 

piston dengan arah keatas menuju saluran buang. 

2.3 Bentuk-Bentuk Performa Mesin 

Kemampuan mesin dalam memperlihatkan hasil desain mesin terhadap 

performa mesin berupa baik atau buruknya hasil dari kinerja mesin tersebut. Dalam 

meninjau baik atau buruknya suatu kinerja mesin dapat di tentukan dalam beberapa 

parameter utama, diantaranya yaitu putaran mesin dan momen torsi yang dapat 

dihasilkan dari energi hasil pembakaran dalam. Tujuan dibuatnya suatu engine yaitu 

dapat memenuhi unjuk kerja yang baik yang dapat diperoleh oleh engine itu sendiri, 

sedangkan emisi gas buang berkaitan dengan dampak yang diberikan ke lingkungan 

sekitar. 

Beberapa parameter yang dapat menunjukan performa dari mesin 

dianataranya: 
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1. Momen Torsi. 

2. Daya Efektif. 

3. Konsumsi bahan bakar. 

4. Konsumsi Bahan Bakar Spesific (SFC) 

5. Efisiensi Thermal. 

6. Emisi Gas Buang 

2.3.1 Momen Torsi 

 Torsi mesin dapat didefinisikan yaitu kemampuan unjuk kerja yang dapat 

dihasilkan suatu mesin. Torsi mesin dapat diperoleh dari hasil energi dengan 

mentransfer energi tersebut pada piston head serta connecting rod pada saat proses 

ledakan hasil kompresi dan penyalaan api oleh piston dan busi yang terjadi didalam 

silinder mesin, kemampuan ini menyebabkan komponen berotasi terhadap porosnya. 

T = 
𝟒𝟓𝟎𝟎 𝐱 𝐏

𝟐 𝐱 𝛑 𝐱 𝐧
 

Dimana: 

T = Momen Torsi dari benda (Kg.m) 

P = Daya (Hp) 

n = Putaran Poros Mesin (rpm) 

π = Phi (3,14) 

2.3.2 Daya Efektif 

 Salah satu faktor lain dalam menentukan kinerja mesin yaitu melihat dari nilai 

daya efektif. Daya juga merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menentukan 

faktor kinerja mesin dalam satuan waktu tertentu. Dalam menghitung daya efektif 

motor tidak terlepas dari faktor momen torsi dan putaran mesin yang dihasilkan, 

semakin cepat putaran atau rotasi mesin maka daya yang diperoleh serta momen torsi 

berbanding lurus dengan rotasi, bahkan berbanding lurus juga terhadap rpm motor. 

Untuk menghitung daya motor dapat didefinisikan dengan persamaan: 

P =  
 𝐓 𝐱 𝟐 𝐱 𝛑 𝐱 𝐧 

𝟒𝟓𝟎𝟎
 

 Dimana: 

 P = Daya efektif mesin (Hp) 
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T = Momen Torsi dari benda (Kg.m) 

n = Putaran Poros Mesin (rpm) 

π = Phi (3,14) 

 Pada saat proses pembakaran yang terjadi didalam silinder akan 

menghasilkan daya dari proses tersebut (daya indikator).  Daya tersebut akan 

ditransfer pada komponen piston sehingga menghasilkan kinerja yang terjadi secara 

bolak balik. Tahapan ini dapat dijelaskan yaitu proses perubahan dari energi kimia 

yang diperoleh melalui bahan bakar biasa disebut dengan tahapan pembakaran diubah 

menjadi energi gerak atau energi mekanik yang terjadi pada komponen piston. Daya 

indikator sangat berperan penting dalam mengatasi semua beban yang terjadi yang 

berasal dari komponen gerak. Pada waktu komponen bekerja, komponen berkaitan 

satu dengan yang lainya secara kesatuan. Kumpulan komponen tersebut menjadi 

beban dan harus diatasi oleh daya indikator.  

2.2.3 Konsumsi Bahan Bakar 

 Konsumsi bahan bakar merupakan kemampuan mesin dalam menghabiskan 

bahan bakar per satuan waktu tertentu guna menghasilkan energi atau tenaga mekanis. 

Laju konsumsi bahan bakar setiap detiknya dapat ditentukan dengan rumus: 

Mf = v x 𝝆 ; v = 
𝑽

𝒕
 

Dimana: 

mf = Konsumsi bahan bakar (gr/detik) 

v = Laju konsumsi bahan bakar (ml/detik) 

V = Volume bahan bakar (ml) 

𝜌 = Massa Jenis (gr/ml) 

2.2.4. Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (SFC) 

 Konsumsi bahan bakar spesifik (Specific Fuel Consumption) merupakan 

kemampuan untuk menghasilkan daya dalam 1 kW selama 1 jam terhadap pemakaian 

bahan yang dilakukan oleh mesin. Konsumsi bahan bakar spesifik merupakan indikasi 

efisiensi mesin dalam menghasilkan daya dari pembakaran bahan bakar (Ahmad, 

2017). Besar nilai konsumsi bahan bakar spesifik mempengaruhi efisiensi pada mesin. 

Harga pemakaian bahan bakar spesifik yang makin rendah menunjukan efisiensi yang 

makin tinggi (Cappenberg, 2017). Persamaan dalam menghitung Specific Fuel 

Consumtion adalah sebagai berikut: 
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SFC = 
𝒎𝒇

𝑷
; mf = v x 𝝆 ; v = 

𝑽

𝒕
 

 Dimana: 

 SFC  = Konsumsi bahan bakar spesifik (gr/kW) 

 mf  = Konsumsi bahan bakar (gr/detik) 

v  = Laju konsumsi bahan bakar (ml/detik) 

 ρ bensin = 0.00075 kg/ml 

 P  = Daya efektif mesin (kW) 

 V  = Volume bahan bakar (ml) 

2.2.5 Efisiensi Thermal 

 Efisiensi termal adalah ukuran besarnya pemanfaatan energi panas dari bahan 

bakar untuk diubah menjadi daya efektif oleh motor (Sungkono Kawano, 2011). 

ηth = 
𝑷

𝑸 .  𝑴𝒇
 

 Dimana: 

 P = Daya efektif (kW) 

 Q = Nilai kalor bawah dari bahan bakar yang digunakan (J/Kg) 

 Mf = Konsumsi bahan bakar (gr/detik) 

 

2.4 Bahan Bakar 

 Bahan bakar merupakan materi yang diperlukan oleh mesin bakar untuk 

diubah menjadi energi agar mesin bisa berjalan. Proses pembakaran dalam mesin 

mengandung energi panas  yang dapat dilepaskan atau dimanipulasi. Berdasarkan 

bentuk dari bahan bakar dibagi atas 3 jenis yaitu : 

1. Bahan bakar padat 
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Seperti namanya bahan bakar padat merupakan bahan bakar yang bentuknya 

padat, dan biasanya digunakan sebagai sumber energi panas. Contoh batu bara 

dan kayu. 

Berdasarkan dari nilai kalor yang dimiliki batu bara dapat di klasifikasikan 

menjadi beberapa kelas yaitu : 

Tabel 2.1 Jenis-jenis kalor batu bara 

Kelas Kisaran nilai Kalor 

(kkal/g) 

A Lebih dari 6200 

B 5600-6200 

C 4940-5600 

D 4200-4940 

E 3360-4200 

F 2400-3360 

G 1300-2400 

 

2. Bahan Bakar Cair 

Bahan bakar cair merupakan bahan bakar yang wujud dan bentuknya 

cair, Bahan bakar minyak (BBM) merupakan bahan bakar cair yang paling 

sering digunakan. Misalnya bahan bakar minya seperti pertamax atau solar 

merupakan bahan bakar cair yang paling umum digunakan di mesin atau 

kendaraan bermotor. 

 Adapun sifat atau properti yang dimiliki dari bahan bakar cair meliputi: 

a. Densitas 

Densitas merupakan perbandingan antara massa bahan bakar terhdap 

volume bahan bakar dengan suhu ideal pada 15o. Hydrometer alat yang 

digunakan untuk mengukur densitas dengan satuan (Kg/m3). 
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b. Specific gravity 

Spesific Gravity merupakan perbandingan antara berat sejumlah volum 

minyak bakar terhadap berat dalam volume yang samam pada suhu 

tertentu. 

c. Viscositas 

Viskositas merupakan tingkat kekentalan suatu fluida cair atau resistensi 

fluida cair terhadap benda. 

d. Titik nyala 

Merupakan suatu kemampuan bahan bakar dapat terbakar pada saat suhu 

terendah. 

e. Panas Jenis 

Panas jenis merupakan jumlah kalor yang diperlukan dalam menaikkan 

suhu pada 1 Kg minyak sebesar  1o. Kkal/Kg.Co merupakan satuan yang 

dipakai pada panas jenis. 

f. Nilai Kalor 

Nilai kalor merupakan energi panas yang yang dihasilkan dalam bentuk 

nilai kalor kotor (Gross colorrific value) atau nilai kalor bersih (Netto 

colorofic value). 

3. Bahan Bakar Gas 

Bahan bakar dikelompokkan atas 2 jenis, yaiut liquid petroleum gas 

(LPG) dan compressed natural gas (CNG). Komposisi dari CNG pada 

dasarnya terbuat dari metana dan LPG terbuat dari campuran propana, butana 

dan campuran bahan kimia lainnya. Bahan bakar untuk menyalakan kompor 

rumah tangga biasnya digunakan LPG, juga digunakan dalam campuran 

bahan bakar kendaraan bermotor. Beberapa properti dari bahan bakar gas 

meliputi : 

a. Gas alam 

Gas alam memiliki densitas relatif 0,6 juga memiliki nilai karbon 9350 

kkal/Nm3 dan memiliki nilai suhu nyala sebesar 1954 oC. 

b. Propana 

Memiliki densitas relatif yaitu 1,52 dan 22200 kkal/Nm3 karbon 

memiliki  kemampuan nyala dengan suhu terendah  yaitu 1967 oC. 

c. Butana 

Memiliki densitas relatif yaitu 1,96 dan 28500 kkal/Nm3 karbon 

memiliki  kemampuan nyala dengan suhu terendah  yaitu 1973 oC. 

Senyawa hidrokarbon adalah diperlukan dalam proses pembakaran gas. 

Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri antara ikatan pada 
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atom karbon (C) dan atom hidrogen (H). Sifat senyawa-senyawa hidrokarbon 

ditentukan oleh struktur ikatan atom secara kovalen pada atom karbon. 

1. Premium 

Premium memiliki titik didih mencapai 30o-225oC dengan struktur 

terdiri dari senyawa karbon, yang memeliki beberapa jenis yaitu : gasoline, 

straight-run, catalytic crack gasoline, insomerat, reformat, alkilat, dan poli 

gasoline. Gasoline dibagi menjadi 3 macam dilihat berdasarkan kandungan 

dan struktur hidrokarbon yaitu komponen bensin parafinik (straight run 

gasoline, isomerat dan alikilat), dan jenis bensin olefinik poli gasoline dan 

catalytic crack gasoline), dan komponen dari bensin  aromatik meliputi 

reformat dan catalytic crack gasoline. 

Unsur kimia yang terdapat pada komposisi premium meliputi belerang 

(S) dengan kadar 0,05%, timbal (pb) kadar 0,3%, oksigen (O) kadar 2,72%, 

dan pewarrna sintetis 0,13%. Premium memiliki sifat dengan titik didih yang 

mencapai 215%, memiliki densitas pada 15oC diantara 715-780 Kg/m3, dan 

42,098 Cal untuk nilai kalori. 

2. Motul 2T 

Oli mesin motul 2T dikembangkan khusus untuk tim balap grand 

prix. Oli motul 2T cocok digunakan untuk semua jenis bensin hingga bensin 

dengan nilai oktan mencapai 124. Semua mesin balap premix 2 tak dipasang 

pada motor balap yang beroperasi pada putaran dan pada tinggi. 

Selama beberapa dekade, perusahaan motul sudah mengembangkan 

pelumas dengan berbahan dasar Ester  sintetis dengan tujuan untuk mesin 

yang berkinerja tinggi. Dengan dipilihnya senyawa ester diatas sebagai bahan 

dasar sintetis sehingga menciptakan sinergi yang baik. Menggunakan 

teknologi Ester-Core memungkinkan fibrasi pada output daya menghasilkan 

tingkat keausan pada mesin menjadi berkurang. 

Memungkinkan pelumas bisa dijalankan pada saat kondisi atau cuaca 

basah. Sifat pelumas yang tahan terhadap keausan pada mesin dan juga sangat  

tahan pada fibrasi sehingga menjaga mesin dan katup buang tetap bersih dan 

terlumasi dengan baik. Dengan sifat tersebut memungkinkan cincin piston 

dan katup buang tidak terjadi lengket antara part. 

Sifat-sifat dari pelumas motul 2T antara lain : memiliki densitas pada 

20oC antara 0,911, viscositas pada 40oC yaitu 120,2 mm2/s, viscositas pada 

100oC yaitu 15,5 mm2/s,  dan viscositas indeks 140. 
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3.5 Dynotest 

 Dynotest atau dynometer merupakan sebuah yang digunakan untuk menguji 

atau mengukur tenaga atau kekuatan (horsepower), dan nilai torsi pada suatu mesin 

kendaraan yang mana alat tersebut membantu dalam proses uji kelayakan sebuah 

mesin kendaraan berdasarkan putaran mesin yakni dari putaran paling rendah sampai 

putaran paling tinggi. 

 

 

Gambar 2.4 Alat pengujian Dynamometer 

 

 

 


