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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Diagram Alir Penelitian  

Adapun alur penelitian dapat dilihat pada diagram alir pada gambar 

3.1 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Diagram Alir Penelitian
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Metode penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada gambar 

3.1. Penelitian dilaksanakan sesuai prosedur diagram alir. Sebelum 

memulai pengujian, pertama–tama dilakukan studi pustaka dan 

studi lapangan untuk mengetahui tujuan penelitian dan bagaimana 

penelitian dilakukan. Tahap selanjutnya adalah penyiapan magic 

ring, perancangan diffuser dan perancangan alat ukur konsumsi 

bahan bakar spesifik. Alat untuk pengambilan data torsi, daya, dan 

putaran mesin menggunakan satu set dynotest, Sedangkan alat 

untuk mengukur konsumsi bahan bakar berupa pipa ukur yang 

disambungkan ke tangki bahan bakar. Penelitian dilakukan dengan 

cara mengambil data torsi, daya, dan KBBS pada kondisi sepeda 

motor standar, kondisi sepeda motor dipasangkan magic ring, dan 

kondisi sepeda motor menggunakan modifikasi exhaust manifold 

dengan perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang. Pada 

saat pengujian, sepeda motor dinyalakan dalam kondisi idle terlebih 

dahulu. Kemudian putarannya diatur pada kisaran 6000 – 11750 

RPM pada gigi 4 untuk pencatatan dan pengambilan data. 
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3.2 Variabel Penelitian  

Beberapa variabel-variabel yang menjadi pengamatan dalam 

penelitan sebagai perbandingan yaitu :  

a. Variabel Terikat 

Variabel terikat yang diamati dalam penelitian ini adalah 

performa motor bakar yaitu torsi, daya, dan konsumsi bahan 

bakar spesifik pada motor bakar bensin empat langkah 

sepeda motor Suzuki Satria F 150 dalam kondisi standar dan 

terpasang magic ring. 

b. Variabel Bebas  

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan modifikasi exhaust manifold dengan variasi 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang, dan 7 lubang 

pada sepeda motor Suzuki Satria F 150 di putaran mesin 

6000 RPM. 

c. Variabel Terkontrol  

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah kecepatan 

putaran mesin yang diatur pada kecepatan 6000-11750 

RPM untuk pegambilan data daya, torsi, dan konsumsi 

bahan bakar spesifik sepeda motor. 
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3.3 Waktu dan Tempat Pengambilan Data Dyonotest 

Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada :  

Hari, Tanggal: Rabu, 29 Februari 2020  

Tempat  : Bengkel Setiar Jaya Factory  

  Blumbang Rejo RT/RW 03/06 Kartasura. 

Waktu  : 09.00 WIB – Selesai  

 

3.4 Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut : 

a. Satu set alat Dynotest / Dynamometer 

Peralatan Dynotest digunakan untuk mendapatkan data 

Daya dan Torsi sepeda motor. Gambar Dynamometer 

seperti pada Gambar 3.2. Dynamometer yang digunakan 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 2. Dynamometer 
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b. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150  

Sepeda Motor Suzuki Satria F 150 digunakan untuk media  

pengujian ditunjukan oleh Gambar 3.3 beserta 

spesifikasinya. 

 

Gambar 3. 3. Suzuki Satria F 150 

 

Spesifikasi kendaraan uji :  

Mesin 

Jenis Mesin : 4 – Stroke DOHC, Oil Cooled and 4-

Valve Single Cylinder  Dimensi x 

Langkah 62 mm x 48,8 mm 

Isi Silinder   : 147,3 cc (150 cc) 

Daya Maksimum  : 113,6 Kw atau 10.000 rpm  

Sistem Bahan Bakar Karburator 

Torsi Maksimum  : 13,8 Nm atau 8500 rpm  

Sistem Starter  : 1-Push Electric Starter 
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Sistem Pengapian  : Euro 3 dan Transistorized  

Kapasitas Tangki : 4,0 Liter  

Transmisi   : 6 Percepatan  

Sistem Starter  : Elektrik dan Kaki  

Dimensi  

Ukuran   : 1960 mm x 675 mm x 1280 mm  

Tinggi Jok   : 765 mm  

Jarak Pijak   : 150 mm  

Berat Kosong  : 109 kg  

Kerangka  

Tipe Kerangka  : Underbone  

Rem Depan   : New Petal Design Disc Brake 

Rem Belakang  : New Petal Design Disc Brake 

Suspensi Depan  : Teleskopik, Batalan oli, dan Pegas 

Spiral  

Suspensi Belakang  : Lengan ayun, Bantalan oli, dan Pegas 

Spiral  

Velg   : Racing  

Roda Depan   : 70/90 – 17 38 P 

Roda Belakang  : 80/90 – 17 50 P  
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c. Tool Set 

Tool Set yaitu berupa seperangkat alat yang digunakan 

untuk keperluan bongkar pasang sepeda motor ketika 

pengujian dilakukan. Tool Set yang digunakan pada saat 

pengujian ditunjukkan oleh Gambar 3.4. berikut : 

 

Gambar 3. 4. Tool Set 

 

d. Magic Ring 

Magic ring standar buatan pabrik yang dibeli di pasaran. 

Magic Ring digunakan sebagai patokan uji performa yang 

dibandingkan dengan modifikasiexhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3, 5 dan 7 lubang. 

Gambarmagicring ditunjukkan pada Gambar 3.5.berikut : 
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Gambar 3. 5.  Magic Ring 

e. Modifikasi Exhaust Manifold dengan perbandingan 

diameter outlet Diffuser terhadap diameter inlet Diffuser 

1,60 dengan 3 lubang menggunakan material besi cor 

sebagai bahan penelitian. 

Gambar skema modifikasi Exhaust Manifolddengan 

perbandingan diameter outlet Diffuser terhadap diameter 

inlet Diffuser 1,60 dengan 3 Lubang ditunjukan pada gambar 

3.6 berikut : 

 

Gambar 3. 6. Skema Modifikasi Exhaust Manifold dengan 

Perbandingan Diameter Outlet Diffuser Terhadap Diameter Inlet 

Diffuser 1,60 dengan 3 Lubang 
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f. Modifikasi Exhaust Manifold dengan perbandingan 

diameter outlet Diffuser terhadap diameter inlet Diffuser 

1,60 dengan 5 lubang menggunakan material besi cor 

sebagai bahan penelitian. 

Gambar skema modifikasi Exhaust Manifolddengan 

perbandingan diameter outlet Diffuser terhadap diameter 

inlet Diffuser 1,60 dengan 5 Lubang ditunjukan pada gambar 

3.7 berikut :  

 

Gambar 3. 7. Skema Modifikasi Exhaust Manifold dengan 

Perbandingan Diameter Outlet Diffuser terhadap Diameter Inlet 

Diffuser 1,60 dengan 5 Lubang 

 

g. Modifikasi Exhaust Manifold dengan perbandingan 

diameter outlet Diffuser terhadap diameter inlet Diffuser 

1,60 dengan 7 lubang menggunakan material besi cor 

sebagai bahan penelitian. 
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Gambar skema modifikasi Exhaust Manifolddengan 

perbandingan diameter outlet Diffuser terhadap diameter 

inlet Diffuser 1,60 dengan 7 Lubang ditunjukan pada gambar 

3.8 berikut : 

 

Gambar 3. 8. Skema Modifikasi Exhaust Manifold dengan 

Perbandingan Diameter Outlet Diffuser terhadap Diameter Inlet 

Diffuser 1,60 dengan 7 Lubang 

 

h. Seperangkat alat ukur Konsumsi Bahan Bakar Spesifik  

Seperangkat alat ukur Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 

merupakan alat yang digunakan untuk mengukur Konsumsi 

Bahan Bakar Spesifik pada sepeda motor Satria F 150. 

Gambar alat ukur Konsumsi Bahan Bakar Spesifik ditunjukan 

pada gambar 3.9 berikut : 
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Gambar 3. 9. Alat Ukur Konsumsi Bahan Bakar Spesifik 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Instalasi Variable Penelitian  

Variabel yang digunakan untuk penelitian adalah 

magic ring dan modifikasi exhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang. 

Adapun proses pengambilan data dilakukan dalam 5 kondisi. 

Yaitu kondisi standar, sepeda motor dipasangkan magic 

ring, dan modifikasi exhaust manifold dengan perbandingan 

diameter outlet diffuser terhadap diameter inlet diffuser 1,60 

dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang.  

Kondisi standar adalah saat pengambilan data torsi 

dan daya, leher knalpot sepeda motor tidak dipasangkan 
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apapun. Diameter dalam knalpot sesuai dengan standar 

sepeda motor Suzuki Satria F 150. Kondisi sepeda motor 

dipasangkan magic ring adalah ketika pengambilan data 

torsi dan daya, leher knalpot sepeda motor dipasangkan 

magic ring yang dijual di pasaran. Kondisi sepeda motor 

menggunakan modifikasi exhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang 

adalah ketika pengambilan data torsi dan daya, leher knalpot 

dipasangkan modifikasi exhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang 

yang dipasangkan secara bergantian, serta dari setiap 

kondisinya diberikan jeda waktu untuk menurunkan suhu 

pada mesin dan knalpot sepeda motor.  

 

3.6 Tahapan Pengambilan Data Torsi, Daya, dan Konsumsi Bahan 

Bakar Spesifik 

Tahapan dalam pengambilan data torsi, daya, dan konsumsi 

bahan bakar spesifik sepeda motor adalah sebagai berikut :  

a. Mengecek kondisi sepeda motor , apakah sepeda motor layak 

digunakan atau tidak. Serta memeriksa mesin sepeda motor 

untuk mencegah adanya kerusakan. 
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b. Menyiapkan bahan penelitan yang berupa magic ring dan 

modifikasi exhaust manifold dengan perbandingan diameter 

outlet diffuser terhadap diameter inlet diffuser1,60 dengan 3 

lubang, 5 lubang dan 7 lubang. 

c. Memulai dynotest setiap masing-masing variabel pengujian. 

Dynotest dimulai dari kondisi sepeda motor standar. 

d. Mengambil data torsi dan daya sepeda motor. Ketika 

pengambilan data dilakukan, sepeda motor dipacu pada 

kecepatan 6000 -11750 RPM.  

e. Setelah mengambil data torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar 

mesin kemudian dimatikan dan ditunggu beberapa saat hingga 

temperatur knalpot menurun. 

f. Untuk pengambilan data selanjutnya mengulangi dari langkah 3 

sampai 5. Dengan catatan setiap langkahnya disesuaikan 

dengan masing – masing kondisi, yaitu sepeda motor 

menggunakan magic ring dan modifikasi exhaust manifold 

dengan perbandingan diameter outlet diffuser terhadap 

diameter inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 

lubang. 
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