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BAB 1 

   PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi otomotif di Indonesia pada akhir – 

akhir ini meningkat begitu pesat, berbagai macam teknologi otomotif banyak 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari – hari. Menipisnya persediaan dan 

naiknya harga bahan bakar telah membuat banyak orang dalam berupaya 

untuk mencari bahan bakar alternatif dan meningkatkan efisiensi 

pembakaran pada kendaraan sepeda motor. Teknolgi otomotif  merupakan 

suatu hal yang menarik untuk dikembangkan karena semakin maju ilmu 

pengetahuan tentang motor bakar tentang pengaruh terhadap unjuk kerja 

motor bakar. Upaya dalam meningkatkan efisiensi motor bakar dengan 

memperbaiki proses pembakaran yang terjadi pada ruang bakar juga 

dilakukan oleh Sei Y Kim melalui alat temuannya yang disebut dengan 

Turbo Cylone. 

 Salah satu teknologi otomotif yang berkembang sampai saat ini 

adalah penggunaan turbo cyclone pada motor. Turbo cyclone merupakan 

salah satu teknologi pemampatan udara, dengan cara udara melewati turbo 

cyclone lebih dibuat pusaran yang lebih fokus. Alat tambahan ini digunakan 

pada internal combustion engine yang berfungsi untuk membuat aliran 

udara yang akan masuk ke dalam karburator dan silinder ruang bakar 

menjadi berputar atau swirlling. Turbo cyclone ini mirip swirl fan yang sudu 
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– sudunya tidak berputar dan ditempatkan pada saluran udara masuk atau 

intake manifold. (Ping Wang, 2005) 

Sehingga hasil dari pemampatan udara tersebut dapat dimampatkan 

sesuai dengan jumlah sudu turbo cyclone yang dihasilkan. Pemasangan 

Turbo cyclone menyebabkan adanya perubahan karakteristik aliran udara 

yaitu timbulnya pressure drop pada ruang bakar dan udara yang masuk ke 

dalam intake manifold menuju ke ruang bakar akan terbentuk secara 

turbulen.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat turbo cyclone pada jumlah sudu 3 dan 4 

dengan kemiringan 40º yang efektif untuk meningkatkan performa 

dan efisiensi bahan bakar pada kendaraan bermotor? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan penggunaan turbo cyclone pada 

jumlah sudu 3 dan 4 dengan kemiringan 40º pada kendaraan 

bermotor? 

3. Bagaimana hasil perbandingan perbedaan pengunaan bahan bakar 

pertamax dan premium pada kendaraan bermotor yang 

menggunakan turbo cyclone yang jumlah sudu 3 dan 4 dengan 

kemiringan 40º ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan – batasan masalah yang diberikan penulis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Turbo cyclone yang diapakai adalah menggunakan bahan plat 

stainless steel membetuk seperti kipas dengan jumlah sudu 3 dan 4 

pada kemiringan 40º, pemodelan turbo cyclone dilakukan 

penyederhanaan yaitu mengabaikan celah yang ada di tengah – 

tengah dan bentuk sudu dianggap benar – benar seragam. 

2. Pola aliran yang diamati yaitu pada saluran udara yang berbentuk 

pipa elbow berlubang dengan diameter 30 mm yang terdapat pada 

sepeda motor Honda Supra X 125 . 

3. Bahan bakar yang digunakan yaitu premium dan pertamax dengan 

jumlah volumenya keduannya sama dalam melakukan pengujian. 

4. Turbo cyclone yang diuji ada 2  buah dengan variasi perbedaan 

jumlah sudu antara 3 dan 4 sudu dengan sudut sama-sama 40° 

untuk membandingkan kerja dari motor bakar. 

5. Turbo cyclone menggunakan plat logam stainless steel dengan tebal 

0,3 mm dan tidak dilakukan pembahasan mengenai sifat material. 

6. Settingan Spiler pada saat pengujian dibuat pada standard pabrikan 

honda. 

7. Pada saat pengujian gigi masuk pada motor yaitu gigi masuk 2 

dimana dengan dibuat kecepatan antara 3000 – 8000 Rpm. 
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8. Peningkatan pada unjuk kerja motor bakar berupa torsi, daya, serta 

konsumsi bahan bakar sebelum dan sesudah pemasangan turbo 

cyclone dengan menggunakan bahan bakar premium dan pertamax 

pada sistem menjadi salah satu objek penelitian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendesain alat turbo cyclone dengan jumlah sudu 3 dan 4 pada 

kemiringan 40°. 

2. Mengetahui hasil  unjuk kerja mesin motor 4 tak dengan 

penambahan turbo cyclone dengan bahan bakar pertamax dan 

premium. 

3. Menentukan jenis turbo cyclone yang terbaik untuk digunakan dalam 

motor bakar 4 tak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bahwa penggunaan turbo cyclone pada motor 

dapat mempengaruhi unjuk kerja motor bakar 4 tak. 

2. Sebagai masukan bagi para praktisi akademis dalam menguji 

pengaplikasian turbo cyclone berpengaruh terhadap unjuk kerja 

motor bakar 4 tak. 

3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para peneliti 

khususnya di bidang Otomotif. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah serta sistematika penulisan yang 

mendasari diadakannya penelitian ini. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka serta teori-teori dasar yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan informasi tentang metodologi dan tahap-

tahap penelitian dari awal yang dimulai dari proses desain 

alat, pembuatan alat, hingga tahap pemasangan alat pada 

saat pengujian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan sesuai prosedur pada bab III serta analisis dari 

hasil penelitian yang telah didapatkan dari proses pengujian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan rangkuman keseluruhan dan kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan serta mengerucut pada hasil 

penelitian yang diperoleh. 

 


