
 
 

VARIASI JUMLAH KOIL DENGAN 2 BUSI TERHADAP PERFORMA 

YAMAHA JUPITER Z 110 CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

 

Oleh : 

 

DEDY SANTOSO 

D 200 120 114 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2016 



i 
 

 



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka 

akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya. 

 

Surakarta, Rabu 2 November 2016 

Penulis 

 

DEDY SANTOSO 

D 200 120 114 

 



1 
 

VARIASI JUMLAH KOIL DENGAN 2 BUSI TERHADAP PERFORMA YAMAHA 

JUPITER Z 110 CC. 

Abstrak 

Busi dan koil merupakan komponen penting dalam sistem pengapian yang akan 

mempengaruhi kinerja motor bakar. Penelitian ini akan mengungkap pengaruh variasi jumlah 

koil dengan 2 busi terhadap kinerja motor bakar 4 langkah dengan 1 silinder melalui pengujian 

secara eksperimental. Kinerja  motor bakar diukur dengan parameter torsi, daya, dan konsunsi 

bahan bakar spesifik.Riset ini diawali dengan memodifikasi kepala silinder motor menjadi 2 

lubang busi. Seperangkat dynotest dipergunakan dalam pengujian torsi dan daya yang dihasilkan. 

Data konsumsi bahan bakar spesifik diperoleh dengan beberapa alat ukur seperti buret, 

stopwatch, dan tachometer. Data pengujian beberapa variasi penggunaan 2 busi 2 koil, dan 

penggunaan 2 busi 1 koil selanjutnya dibandingkan dengan pengapian standar. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pengapian standar menghasilkan torsi tertinggi sebesar 7,21 Nm dengan 

konsumsi bahan bakar paling hemat mencapai 0,105 kg/Hp.h. 

Kata Kunci : Dua pengapian, Busi, Koil, Kinerja  

Abstract 

 Both spark plugs and coils are important component in the ignition ssystem that will 

affect performance of the motorcycle combustion engine. This study will reveal the effect of the 

coils number with two spark plugs on the performance of the internal combustion engine with 

single cylinder four stroke through experimental testing. Performance parameters measured by 

the combustion engine torque, power, and specific fuel consumption. This research begins with 

modifying the internal combustion cylinder head into two holes of spark plug. A dynotets set was 

used in the experimental in order of test both torque and power. Specific fuel consumption data 

were obtained with several measuring tools such as burrettes, stopwatch, and tachometer. Both 

calculated variations data of single coil and two coils are compared to standard design. The result 

show that the standard ignition produces that the highest torque of 7,21 Nm with the fuel 

consumption up to 0,105 kg/Hp.h. 

Keyword : Double Ignition, Spark plug, Coil, Performance. 

1.PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Motor bakar merupakan suatu mesin konversi energi yang merubah energi kalor 

menjadi energi mekanik. Untuk menghasilkan energi kalor diperlukan adanya suatu proses 

pembakaran yang dilakukan di ruang bakar, guna menghasilkan suatu proses pembakaran, 

minimal harus ada tiga komponen utama, yaitu bahan bakar, udara, dan kalor. Sumber kalor 
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didapat dari letikan bunga api listrik pada busi. Untuk mendapatkan performa busi yang 

maksimum perlu adanya sistem pengapian pada motor bensin, sistem pengapian tersebut 

terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi peforma motor bakar. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi peforma motor bakar, yaitu pada sistem pengapian perlu diketahui bahwa 

busi dan koil menjadi komponen yang paling penting dalam proses pengapian. Pada tugas 

akhir ini penelitian akan  dilakukan untuk mengetahui tentang pengaruh pengapian dengan 

menggunakan dua busi terhadap peforma motor bakar. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan dynamometer. Pengamatan yang dilakukan untuk unjuk kerja mesin dilakukan 

pada beberapa perbandingan jumlah komponen yaitu koil. 

Ismail Altin dan Atilla Bilgin (2009), melakukan penelitian mengenai perbandingan 

efisiensi performa motor menggunakan 1 busi dan 2 busi. Dalam penelitian ini didapatkan 

bahwa penggunaan 2 busi menghasilkan performa terbaik dan konsumsi bahan bakar yang 

lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan 1 busi sekaligus menghasilkan pembakaran 

yang lebih cepat dan  mengurangi emisi gas buang yang di hasilkan 

Sakti Prihardintama (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan 2 

busi pada motor bensin 4 langkah 1 silinder dengan variasi durasi noken As 260° (standar), 

270°,  290°, 310°, dan 330°, Pada penelitian ini didapatkan torsi, daya dan bmep tertinggi 

dengan menggunakan noken as berdurasi 310°, yaitu torsi = 45.12N.m pada putaran 4500 

rpm, daya = 11.89 hp pada putaran 7000 rpm, dan bmep =1547.64kPa pada putaran 4000 

rpm. Sedangkan nilai Sfc terendah dan effisiensi thermal tertinggi diperoleh dengan 

menggunakan noken as berdurasi standar (260°).Pengurangan emisi gas buang berupa CO 

dan HC terbaik  

Muhammad Indiono Indarto (2012), melakukan penelitian mengenai analisa kinerja 

motor bakar dengan penerapan 2 busi pengapian dan variasi derajat waku pengapian. Pada 

penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan 2 busi dapat menurunkan emisi gas buang. 

Kadar CO menurun dari 2.74% kadar CO pada kondisi busi utama map pengapian 15 derajat 

menjadi 2.26% kadar CO pada kondisi dua busi map pengapian 16 derajat. Power pada roda 

juga meningkat dari 4.2 HP pada kondisi busi utama map pengapian 15 derajat menjadi 4.4 
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HP pada kondisi 2 busi map pengapian 16 derajat. Dapat di simpulkan bahwa penerapan 2 

busi dapat mempernaiki kinerja mesin ditunjukan dengan menurunnya emisi gas buang yaitu 

sekitar 0.48% emisi gas CO dan meningkatnya power sekitar 0.2HP dari kondisi standar. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui performa motor Jupiter Z menggunakan 

2 busi dengan variasi jumlah koil yang meliputi parameter sebagai berikut : 

a) Torsi, 

b) Daya, dan 

c) Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (KBBS). 

 

 Batasan Masalah 

Agar pembahasan  masalah  tidak terlalu meluas, maka batasan masalah yang diambil 

adalah : 

a. Bahan bakar yang digunakan adalah jenis premium. 

b. Pada penelitian ini menggunakan mesin bensin 4 langkah 1 silinder dengan 

dynamometer. 

c. Tidak membahas tentang pembuatan dan penempatan 2 busi pada kepala silinder. 

d. Tidak membahas bagian – bagian dari koil dan kabel busi. 

e. Kedua busi menyala secara bersamaan 
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2.METODE PENELITIAN 

Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Alir penelitian 

 

 Bahan Penelitian 

  Bahan yang digunakan untuk penelitian dan pengambilan data adalah sebagai berikut : 

1. Busi iridium dan busi standar 

2. Koil standar 

3. Kabel busi standar  

4. Kop silinder yang telah dimodifikasi 

Alat Uji 

Pada percobaan ini alat uji yang digunakan adalah : 

1. Sepeda motor Jupiter Z 110 cc 4 langkah 

Spesifikasi Sepeda motor jupiter Z sebagai berikut : 

Tipe Mesin    : 4 langkah, SOHC, 2 valve 

Jumlah Silinder   : 1 Silinder 

Diameter x Langkah  : 51.0 x 54.0 mm 

Volume Silinder   : 110.3 cc 
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Perbandingan Kompresi  : 9.3 : 1 

Power Maksimum   : 9.0 PS/8000rpm 

Torsi maksimum   : 9.2 Nm/5000rpm 

Sistem Pengkabutan  : Karburator Mikuni VM 17 x 1 

Sistem Pendingin   : Pendingin udara 

Blok Head  :Blok Head dengan 2 busi       pengapian 

 

Gambar. 2 Penampang Cylinder Head 

2. Dynotest  

Merk    : Sportdyno 

Seri Model    : SD325 

Dimensi ( p x l x t )  : 2110 x 1000 x 800 mm 

Berat    : 800 Kg 

Wheelbase    : 850 – 1850 mm 

Daya Maksimum   : 200 Hp (147 Kw) 

Kecepatan Maksimum  : 300 km/h 

Beban Maksimum   : 450 Kg 

Data-data yang dapat ditampilkan/dihasilkan : 

a. Tenaga/power yang dihasilkan, 

b. Torsi Mesin, 

c. Kecepatan roda, dan 

d. Kecepatan putaran mesin. 
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Prosedur pengambilan data dan penggunaan alat uji 

1. Prosedur pengambilan data konsumsi bahan bakar (KBB) 

                               

Gambar .3 Instalasi burret pada karburator 

Sebelum pengujian menggunakan dynotest, perlu didapatkan data konsumsi bahan 

bakar terlebih dahulu untuk mengetahui konsumsi bahan bakar spesifik ( KBBS ).  

Prosedur pengambilan konsumsi bahan bakar ( KBB ) : 

a. Pasang burett seperti pada gambar 3.3 

b. Atur putaran mesin menggunakan tachometer dengan cara mencolokkan ujung 

tachometer yang berbentuk runcing ke dalam putaran mesin seperti pada gambar 

dibawah. 

                              

Gambar. 4 instalasi tachometer pada poros 

c. Setting putaran mesin sesuai dengan rpm yang dibutuhkan dengan menarik tuas 

gas dan menjaga putaran agar tetap konstan, dalam penelitian ini putaran mesin 

yg digunakan adalah 3000-9000 rpm. 

d. Set timer selama satu menit kemudian perhatikan berapa cc bahan bakar yang 

habis dalam waktu 1 menit mulai dari rpm 3000 sampai 9000 dengan kelipatan 

500 rpm. 

2.  Prosedur instalasi sepeda motor pada alat uji  
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Pada pengujian performa mesin ini menggunakan dynotest yang dapat menampilkan 

performa mesin pada berbagai tingkat kecepatan, tahapan pengujian adalah sebagai 

berikut; 

a. Menaikan sepeda motor keatas dynotest. 

b. Mengunci roda depan dan memposisikan bang belakang tepat pada roller alat uji. 

c. Mengikat atau mengunci bagian depan sepeda motor dengan mengencangkan sabuk 

pengikat. 

d. Kondisi transmisi motor yang digunakan adalah gear 3. 

e. Setelah semua aman, sepeda motor siap untuk di uji. 

3. Prosedur pengambilan data pada dynotest 

Pengujian ini menggunakan alat dynamometer Sportdyno v3.3 pengambilan data 

dilakukan diatas alat uji dimana terlebih dahulu menaikkan sepeda motor diatas alat uji 

dengan memposisikan roda belakang tepat berada diatas roller alat uji. Tahapan 

pengambilan datanya adalah sebagai berikut : 

a. Menguji sepeda motor dengan 1 busi standar dan panjang koil standar. 

b. Menguji sepeda motor dengan penggunaan 2 busi dan 2 koil  

c. Menguji sepeda motor dengan penggunaan 2 busi dan 1 koil  

d. Pengujian sepeda motor dengan dynamometer pada posisi tranmisi gear 3 dengan 

putaran mesin 5500 rpm sampai 10750 rpm dan data yang dihasilkan adalah torsi dan 

power. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Torsi 

 

Analisis torsi pada percobaan ini didapa dengan menggunakan data yang diperoleh 

dari pengujian dynotest. Pada dynotest data ditampilkan berupa grafik sebagai hasil dari 

pengujian. Sehingga dapat diperoleh data hubungan antara putaran mesin dengan torsi 

yang di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

 

 



8 
 

Tabel. 1 Data Torsi pada poros  

Standar 2 Koil 1 Koil 

   

Rpm Torsi  

Poros 

Rpm Torsi  

Poros 

Rpm Torsi Poros 

      

5500 2,34 5250 3,22 5250 2,89 

5750 6,89 5500 4,00 5750 6,89 

6000 7,2 5750 6,75 5871 6,90 

6030 7,21 5971 7,01 6500 6,69 

7500 6,55 7500 6,48 7500 6,23 

8000 6,03 8000 6,07 8000 5,84 

8500 5,42 8500 5,36 8500 5,32 

9000 5,14 9000 5,01 9000 4,96 

10000 3,79 10000 3,96 10000 4,90 

10750 2,68 10750 2,61 10750 2,25 

 

 

Gambar .1 Hubungan antara Torsi terhadap putaran mesin 

Berdasarkan Gambar. 1 menunjukan hubungan antara torsi dan putaran mesin pada 

pengapian standar didapatkan torsi tertinggi dihasilkan pada putaran 6030 yaitu sebesar 

7,21 Nm dan torsi terendah dihasilkan pada putaran 5500 rpm yaitu 2,34 Nm.  

Pada penggunaan 2 busi dengan 2 koil  torsi tertinggi dihasilkan pada putaran 5971 

sebesar 7,01 Nm dan torsi terendah dihasilkan pada putaran 10750 yaitu sebesar 2.61, Pada 

penggunaan 2 busi dengan 1 koil torsi tertinggi pada putaran 5871 yaitu sebesar 6.90 Nm 

dan torsi terendah terjadi pada putaran 10750 rpm yaitu sebesar 2.25 Nm 
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Pada  hasil percobaan diatas memperlihatkan bahwa penggunaan 2 busi menghasilkan 

performa dibawah standar ,hal ini diakibatkan karena sistem kelistrikan dari pengapian 

sudah di program untuk kondisi standar jadi tidak optimal. 

Analisis Daya 

Dari hasil pengolahan data diperoleh daya sebagai berikut : 

Tabel.2 Data Daya poros dan Daya efektif teoritis 

Standar 2 Koil 1 Koil 

   

Rpm Daya 

Poros 

Daya 

Efektif 

Rpm Daya 

Poros 

Daya 

Efektif 

Rpm Daya 

Poros 

Daya 

Efektif 

         

5500 1,8 6,61 5250 2,4 6,31 5250 2,1 6,31 

5750 5,6 6.91 5500 3,1 6,61 5750 5.6 6,91 

6000 6,1 7,21 5750 5,5 6,91 5871 5,7 7,05 

6030 6,1 7,24 5971 5,9 7,17 6500 6,1 7,81 

7500 6,9 9,01 7500 6,9 9,01 7500 6,6 9,01 

8000 6,8 9,61 8000 6,9 9,61 8000 6,6 9,61 

8500 6,5 10,21 8500 6,5 10,21 8500 6,4 10,21 

9000 6,5 10,81 9000 6,5 10,81 9000 6,3 10,81 

10000 5,4 12,01 10000 5,6 12,01 10000 4,9 12,01 

 

 

Gambar.2  Hubungan antara daya efektif dan daya poros terhadap putaran mesin. 

 Dari gambar.2 diatas hubungan antara daya efektif dan daya poros terhadap putaran 

mesin ,dimana semakin besar putaran mesin maka akan semakin besar pula daya efektifnya 

karena pada daya efektif belum dipengaruhi oleh pembebanan sedangkan untuk daya poros 
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terdapat titik optimalnya dimana setelah titik puncaknya daya poros akan mengalami 

penurunan. 

Tabel.3 Data Daya poros  

`Standar 2 Koil 1 Koil 

   

Rpm Daya Poros Rpm Daya Poros Rpm Daya Poros 

      

5500 1,8 5250 2,4 5250 2,1 

5750 5,6 5500 3,1 5750 5.6 

6000 6,1 5750 5,5 5871 5,7 

6030 6,1 5971 5,9 6500 6,1 

7500 6,9 7500 6,9 7500 6,6 

8000 6,8 8000 6,9 8000 6,6 

8500 6,5 8500 6,5 8500 6,4 

9000 6,5 9000 6,5 9000 6,3 

10000 5,4 10000 5,6 10000 4,9 

 

 

Gambar.3 Hubungan daya poros terhadap putaran mesin 

Dari gambar. 3 memperlihatkan pengaruh pengapian 2  busi terhadap daya mesin. 

Seperti yang terdapat pada gambar, pengambilan data dilakukan pada putaran mesin 5250 

rpm sampai 10000 rpm. Terlihat pada grafik bahwa mesin yang menggunakan busi standar 

pada putaran mesin 7629 rpm menghasilkan daya tertinggi sebesar 7,1 Hp.  

Pada penggunaan 2 busi dengan 2 koil pada putaran mesin 7839 rpm menghasilkan 

daya tertinggi sebesar 7,0 Hp, pada kondisi ini daya yang dihasilkan hanya selisih 0.1 Hp 

dari kondisi standar. 
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Pada penggunaan 2 busi dengan 1 koil pada putaran mesin 7804 rpm menghasilkan 

daya tertinggi sebesar 6,7 Hp, daya yang dihasilkan cenderung rendah dari pada dua 

variabel diatas, ini disebabkan karena letikan bunga api dari busi lemah sehingga proses 

pembakaran kurang optimal. 

Dari gambar 3 di atas dapat  diketahui bahwa penggunaan busi standar dan 

penggunaan 2 busi dengan 2 koil menghasilkan daya yang hampir sama tetapi hanya selisih 

daya sebesar 0,1 Hp. 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (KBBS) 

Hasil pengolahan data dari pengukuran konsumsi bahan bakar yang akan di tampilkan 

pada grafik sebagai berikut : 

Tabel 4 Data Kbb dan Kbbs 

Standar 2 Koil 1 Koil 

Rpm kbb KBBS Rpm kbb KBBS Rpm Kbb KBBS 

5750 23,8 0,18 5750 25,5 0,19 5750 26,2 0,20 

6000 23,5 0,17 6000 24,6 0,17 6000 25,3 0,18 

6500 22 0,15 6500 22 0,15 6500 23,0 0,16 

7000 20 0,13 7000 20,2 0,13 7000 20 0,13 

7500 19,5 0,12 7500 19,3 0,12 7500 19 0,12 

8000 17,5 0,11 8000 17,3 0,10 8000 17,5 0,11 

8500 16 0,11 8500 16,4 0,10 8500 16 0,10 

9000 18 0,12 9000 17,3 0,11 9000 16,5 0,11 

 

 

Gambar 4 Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik terhadap Putaran mesin 
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Dari gambar 4 di atas dapat terelihat bahwa konsumsi bahan bakar terendah pada 

penggunaan kondisi standar mencapai 0.1057kg/Hp.h pada putaran mesin 8500 rpm, 

pada penggunaan 2 busi 2 koil konsumsi bahan bakar terendah mencapai 0,1077 

kg/Hp.h pada putaran mesin 8000rpm , KBBS cenderung lebih boros dari kondisi standar, 

sedangkan penggunaan 2 busi 1 koil konsumsi bahan bakar terendah sebesar 0,1074 

kg/Hp.h,  

Dari gambar grafik 4 tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan kondisi standar 

konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan lebih irit dibandingkan 2 busi 2 koil dan 2 busi 1 

koil, dan perlu di ketahui bahwa pengambilan data kbb tidak dilakukan bersama dengan 

torsi dan daya ,jadi untuk pengambilan data kbb tidak di beri pembebanan, sehingga data 

kbb hanya sebagai permisalan untuk memperoleh data kbbs. Dan hasilnya pun hanya 

selisih beberapa cc saja. 

PENUTUP 

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang variasi jumlah koil dengan 2 busi terhadap 

performa yamah jupiter z 110 cc dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Performa maksimal dihasilkan dari pengapian standar dengan daya dan torsi tertinggi 

2. Dari penelitian didapatkan puncak torsi yang semakin maju, dan kbbs paling hemat 

didapatkan pada pengapian standar. 
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