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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Performa mesin kendaraan khususnya sepeda motor dipengaruhi 

beberapa hal, salah satunya proses pembakaran. Sesuai dengan teori 

segitiga api bahwa salah satu hal yang mempengaruhi proses 

pembakaran selain bahan bakar dan panas adalah faktor udara. 

Pemilihan bahan bakar pada kendaraan bermotor memanglah penting 

dalam proses pembakaran karena berkaitan dengan angka oktan. 

Berbagai penelitian seperti menggunakan Hydrocarbon Crack System 

(HCS) dan pencampuran bahan bakar dengan zat lainnya yang bertujuan 

untuk menaikan angka oktan telah banyak dilakukan, akan tetapi 

bagaimana dengan faktor udara yang dapat mempengaruhi komposisi 

campuran udara dan bahan bakar. 

Menurut Philip Kristanto didalam bukunya berjudul “MOTOR 

BAKAR TORAK [Teori dan Aplikasinya]” menuliskan bahwa “Secara 

teoritis, campuran stoikiometri hanya memiliki udara yang cukup untuk 

membakar secara sempurna bahan bakar yang tersedia. Namun dalam 

praktiknya, kondisi ini tidak pernah tercapai terutama disebabkan oleh 
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sangat singkatnya waktu yang tersedia untuk setiap siklus pembakaran 

pada motor pembakaran dalam.” 

Beberapa modifikasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan 

campuran udara dan bahan bakar agar bahan bakar terbakar secara 

sempurna. Salah satu modifikasi sesuai dengan topik penelitian ini adalah 

menambah pasokan udara segar yang lebih dingin pada pembakaran 

dengan cara menyuntikan / meinjeksikannya melalui intake manifold, 

dengan demikian partikel udara yang lebih dingin tersebut menjadi lebih 

rapat atau biasa disebut dengan Cold Air Injection (CAI). Dan kemudian 

digabung dengan penggunaan Hydrocarbon Crack System (HCS) 

sehingga diharapkan tambahan udara yang lebih dingin dari CAI tersebut 

bercampur dengan uap pertamax yang dipanaskan untuk menaikan 

angka oktan bahan bakar dari HCS dapat mengoptimalkan campuran 

udara dan bahan bakar yang masuk keruang bakar.   

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pemasangan Cold Air Injection (CAI) dengan 

menggunakan elemen pendingin thermoelectric cooler peltier pada 

torsi, daya dan konsumsi bahan bakar sepeda motor Honda New 

Megapro 150 cc? 
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2. Bagaimana pengaruh pemasangan Cold Air Injection (CAI) yang 

digabungkan dengan Hydrocarbon Crack System (HCS) pertamax 

terhadap unjuk kerja mesin pada Honda New Megapro 150 cc? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari studi eksperimental ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh CAI terhadap performa mesin berupa Torsi, 

Daya dan Konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS). 

2. Mengetahui pengaruh CAI dan HCS terhadap performa mesin 

berupa Torsi, Daya dan Konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS). 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan – batasan masalah berdasarkan latar belakang dan 

perumusan masalah diatas eksperimen ini berkonsentrasi pada : 

1. Mesin yang digunakan adalah kendaraan roda dua Honda New 

Megapro standart 150 cc tahun 2011. 

2. Pengujian unjuk kerja mesin dilakukan dengan chasis kendaraan 

dalam keadaan diam untuk uji torsi, daya dan uji konsumsi bahan 

bakar. 

3. Bahan bakar utama yang digunakan adalah pertalite beroktan 90, 

dengan tambahan peralatan cold air injection dengan 

memanfaatkan thermoelectric cooler peltier sebagai pendingin 
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udara dan HCS dengan bahan bakar pertamax sebagai manambah 

suplai oktan lebih tinggi yang kemudian dipasang pada port di disisi 

intake manifold kendaraan. 

4. Pengujian torsi dan daya dengan menggunakan inersia 

dynamometer pada rpm 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 

7500, 8000, 8500, 9000, 9500. 

5. Pengujian konsumsi bahan bakar dimulai pada rpm 4500, 5000, 

5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000. 

6. Pertihungan konsumsi bahan bakar hanya dilakukan pada bahan 

bakar utama yaitu pertalite. 

7. Pengujian tidak menghitung stoikiometri udara dan bahan bakar 

dari penggunaan CAI dan HCS. 

8. Pengujian emisi gas buang diabaikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari eksperimen ini baik untuk penulis, masyarakat umum 

dan dunia pendidikan antara lain : 

1. Menghasilkan alat CAI dengan memanfaatkan elemen pendingin 

thermoelectric cooler peltier sebagai sumber pendingin udara pada 

fluida yang bergerak. 

2. Dapat mengetahui sistematika pemasangan CAI sebagai alat 

penambah suplai udara dingin melalui intake manifold  pada 

kendaraan bermotor terutama sepeda motor. 
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3. Dapat mengetahui pengaruh tambahan udara dingin dengan 

adanya CAI dan pengaruh HCS sebagai penghemat bahan bakar  

dan meningkatkan oktan dari bahan bakar pada performa mesin 

dengan output berupa Torsi, Daya dan KBBS pada sepeda motor. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Didalam sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dimana bab ini terdiri dari latar belakang , perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan studi 

eksperimen. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dimana bab ini terdiri dari kajian pustaka yang menguraikan dari 

pendapat atau hasil penelitian terdahulu dan dasar teori yang diambil dari 

buku serta jurnal yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. 

BAB III MEDOLOGI PENELITIAN 

Dimana bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, variabel penelitian, 

alat dan bahan penelitian, tempat pengujian, instalasi alat percobaan 

serta langkah – langkah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi penjelasan mengenai data hasil pengujian yang berupa tabel 

dan grafik serta analisis berdasarkan kajian – kajian yang dilakukan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

Berisi buku – buku dan jurnal serta sumber – sumber lain yang 

dijadikan referensi dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang lampiran – lampiran yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 


