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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Waktu dan Tempat 

Penelitian dynotest untuk mendapatkan data torsi dan daya dilakukan 

di bengkel HMMC Bantul pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB 

sampai selesai, sedangkan pengambilan data kbb dilakukan di 

Laboratorium Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3.3 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 

3.4 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 

Perbandingan Kompresi  : 9.3 : 1 
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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 3.2 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) 
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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. 

 

 

 

Gambar 3.3 Dynamometer  
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3. Stopwatch 

 Digunakan untuk menghitung konsumsi bahan bakar dalam 

cc/menit. 

 

Gambar 3.4 Stopwatch 

4. Tachometer  

 Tachometer digunakan untuk mengetahui putaran mesin  

 

Gambar 3.5 Tachometer  
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5. Buret 

 Buret disini digunakan untuk mengukur bahan bakar yang 

digunakan dalam pengambilan data konsumsi bahan bakar  

 

Gambar 3.6 Buret  

3.5 Prosedur pengambilan data dan penggunaan alat uji 

3.5.1 Prosedur pengambilan data konsumsi bahan bakar (KBB) 

                               

Gambar 3.7 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 ) : 
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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 3.8 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. 

3.5.2 Prosedur instalasi sepeda motor pada alat uji  

Pada pengujian performa mesin ini menggunakan dynotest yang 

dapat menampilkan performa mesin pada berbagai tingkat kecepatan, 

tahapan pengujian adalah sebagai berikut ; 
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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. 

3.5.3 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. 

 


