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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Motor Bakar 

Motor bakar adalah motor penggerak mula yang pada prinsipnya 

adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas 

dan diubah ke energi mekanis. Saat ini motor bakar masih menjadi pilihan 

utama untuk dijadikan sebagai penggerak mula. Karena itu, usaha untuk 

menciptakan motor bakar yang menghasilkan kemampuan tinggi terus 

diusahakan oleh manusia.  

Kemampuan tinggi untuk mesin ditandai dengan adanya daya dan 

torsi yang dihasilkan tinggi tetapi kebutuhan bahan bakar rendah. 

 

   2.1.1.  Motor Bakar ditinjau dari prinsip perolehan energi kalor yaitu : 

         Motor pembakaran dalam (Internal Combustion Engine) 

Di dalam motor bakar terdapat tenaga panas bahan bakar 

yangdiubah menjadi tenaga mekanik, sehingga dalam hal ini 

merupakanproses pembakaran dalam  mesin, di mana zat 

arang dan zat cairbergabung dengan zat asam dalam udara, 

jika pembakaranberlangsung maka diperlukan : 

 Bahan bakar dan udara dimasukkan ke dalam motor 

 Bahan bakar dipanaskan hingga suhu nyala 

Pembakaran ini menimbulkan panas yang menghasilkan 

tekanan yang kemudian menghasilkan tenaga mekanik. 

Contoh aplikasi dari pembakaran dalam ini digunakan pada 

power rendah, misalnya motor bensin dan motor diesel. 
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2.1.2 Motor Bakar ditinjau dari prinsip kerjanya dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Motor 2 tak (2 Langkah)   

Motor 2 tak (2 langkah) dibedakan menjadi 2 yaitu 

untuk motor bensin dan diesel. Prinsip kerjanya hampir sama, 

yakni melalui 2 langkah yaitu  langkah kompresi dan langkah 

usaha.Dalam melakukan usahanya memerlukan satu kali 

putaran poros engkol untuk 2 kali langkah torak. Langkah 

pertama, yaitu merupakan langkah kompresi , dengan torak 

bergerak ke atas, campuran minyak bahan bakar dan udara 

dikompresikan dan dibakar dengan bunga api listrik bila torak 

mencapai titik mati atas (TMA). Kevakuman di dalam lemari 

engkol akan timbul dan campuran minyak bakar maka udara 

masuk. Langkah kedua yaitu merupakan langkah usaha, torak 

didorong ke bawah oleh tekanan pembakaran, campuran 

minyak bakar, udara di dalam lemari engkol dikompresikan 

bila torak menutup lubang pemasukan. 

b. Motor 4 tak (4 Langkah) 

Motor 4 tak (4 langkah) dibedakan menjadi 2 yaitu 

untuk motor bensin dan diesel. Prinsip kerjanya hampir sama, 

yakni melalui 4 langkah yaitu  langkah pemasukan, kompresi, 

usaha, dan langkah pembuangan. Dalam melakukan 

usahanya memerlukan dua kali putaran poros engkol untuk 4 

kali langkah torak. Langkah pertama yaitu langkah 

pemasukan, torak bergerak ke bawah, katup masuk 

membuka, katup buang tertutup, terjadilah kevacuman pada 

waktu torak bergerak ke bawah, campuran bahan bakar udara 

mengalir  ke dalam silinder melalui lubang katup masuk, 

campuran bahan bakar udara datang dari karbuarator. 

Kemudian, apabila torak berada di titik mati bawah, katup 

masuk tertutup dan torak bergerak ke atas, katup buang 

tertutup waktu torak bergerak ke atas. Campuran bahan bakar 
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udara dikompresikan dan bilamana torak telah mencapai titik 

mati atas campuran dikompresikan sekitar seperdelapan 

isinya (langkah kompresi). Bilamana torak telah mencapai titik 

mati atas campuran minyak bakar udara dibakar dengan 

bunga api (dari busi), sehingga mengakibatkan tekanan naik 

hingga mencapai 30-40 kg/cm2 dan torak didorong ke bawah 

(langkah usaha). Untuk selanjutnya,yaitu langkah 

pembuangan, dimana, gas bekas dikeluarkan dari dalam 

silinder, pembuangan gas berlangsung selama langkah 

buang (torak bergerak ke atas dan katup buang terbuka).  

 

2.1.3 Menurut bahan bakar yang digunakan, motor bakar 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Motor bakar bensin  

Yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar 

bensin, parafin atau gas (bahan yang mudah terbakar dan 

mudah menguap). Campuran udara dan bahan bakar  masuk 

ke dalam silinder dan dikompresikan oleh torak kepada 

tekanan sekitar 8-15 kg/cm2. Bahan bakar dinyalakan oleh 

sebuah loncatan bunga api listrik oleh busi dan terbakar cepat 

sekali di dalam udara kompresi tersebut. Kecepatan 

pembakaran melalui campuran bahan bakar udara biasanya 

10 sampai 25 m/s. Suhu udara naik hingga 2000°-2500° C 

dan tekanannya mencapai 30-40 kg/m2. 
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Gambar 2.1. Proses pembakaran motor bensin. 

 

b. Motor bakar solar (diesel)  

 Yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar 

yang lebih berat yakni minyak diesel (solar) Proses 

pembakaran motor diesel berbeda prosesnya dengan proses 

pembakaran motor bensin, pada motor diesel diawali dengan 

udara bersih masuk melalui lngkah isap, kemudian bahan 

bakar dimasukan pada silinder setelah udara dulu 

dimampatkan oleh piston. Setelah itu bahan bakar solar yang 

sudah berbentuk kabut diinjeksikan oleh injektor pada ruang 

silinder. Karena kabut bahan bakar mudah terbakar, maka 

pada ruang bakar terjadi pembakaran (dan dikompresikan 

oleh torak, tekanan naik hingga 30-50 kg/cm2, suhu udara 

naik hingga 700°-900o C, suhu udara kompresi terletak  di 

atas suhu udara penyala bahan bakar. Bahan bakar 

disemprotkan ke dalam udara kompresi yang panas kemudian 

terbakar, tekanan naik sehingga mencapai 70-90 kg/cm2). 
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Dan perlu diperhatikan bahwa dalam motor bakar diesel tidak 

menggunakan busi sebagai penyala bunga api.  

                            

                         

 

Gambar 2.2 Proses pembakaran motor diesel. 
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