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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengujian Torsi  

4.1.1 Hasil Pengujian Torsi Sepeda Motor Kondisi Standar, Magic Ring, 

dan Variasi Modifikasi Exhaust Manifold dengan Perbandingan 

Diameter Outlet Terhadap Diameter Inlet Diffuser 1,60  

Hasil pengujian torsi menggunakan modifikasi exhaust 

manifold dengan perbandingan diameter outlet diffuser 

terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 

lubang, dan 7 lubang dengan sepeda motor kondisi standar 

dan menggunakan magic ring  ditunjukan pada gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1. Grafik Hasil Pengujian Torsi 5 Variasi 

 

Berdasarkan grafik diatas, Pada kondisi standar 

diperoleh torsi 9 Nm pada putaran 6000 RPM. Ketika sepeda 
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motor dipasangkan magic ring torsinya adalah 9,23 Nm pada 

putaran 6000 RPM. Kemudian ketika sepeda motor 

dipasangkan modifikasi exhaust manifold perbandingan 

diameter outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 3 

lubang torsinya 9,58 Nm pada putaran mesin 6000 RPM. 

Ketika sepeda motor dipasangkan variasi perbandingan 

diameter outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 5 

lubang, torsinya adalah 9,46 Nm pada putaran mesin 6000 

RPM. Kemudian saat sepeda motor dipasangkan 

perbandingan variasi diameter outlet terhadap diameter inlet 

diffuser 1,60 dengan 7 lubang, torsinya adalah 9,04 Nm pada 

putaran mesin 6000 RPM. 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada 

saat kondisi standar sepeda motor dapat menghasilkan torsi 

sebesar 9 Nm pada putaran 6000 RPM. Pada putaran 6000-

7000 RPM torsi yang dihasilkan paling rendah jika 

dibandingkan dengan semua variasi lain. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat kondisi standar kalor pada gas buang 

akan langsung dibuang ke lingkungan, sehingga kalor pada 

gas buang tidak kembali ke ruang bakar untuk membantu 

proses pembakaran selajutnya.  

Kemudian torsi yang dihasilkan pada saat sepeda 

motor dipasang magic ring lebih besar dibandingkan dengan 
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pada saat kondisi standar yaitu 9,23 Nm pada putaran 6000 

RPM. Hal tersebut dikarenakan pada saat kondisi overlapping 

mesin, kalor pada gas buang yang keluar dari ruang bakar 

akan tertahan oleh magic ring, kemudian kembali menuju 

ruang bakar, sehingga memudahkan proses pembakaran 

yang mampu meningkatkan performa mesin khususnya untuk 

menigkatkan torsi.  

Kemudian pada percobaan sepeda motor yang 

dipasangi diffuser dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang 

didapatkan hasil bahwa torsi tertinggi dihasilkan oleh diffuser 

dengan 3 lubang yaitu torsi tertinggi 9,58 Nm pada putaran 

mesin 6000 RPM. Hal tersebut dikarenakan semakin sedikit 

lubang akan membuat kalor pada gas buang lebih banyak 

yang kembali ke ruang bakar dibandingkan jika diffuser 5 

lubang atau 7 lubang, sehingga meningkatkan performa mesin 

khususnya torsi. Pada putaran rendah yaitu 6000-6250 RPM 

modifikasi menggunakan diffuser memiliki torsi lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kondisi standar dan magic ring, hal 

tersebut dikarenakan setelah melewati diffuser kecepatan 

aliran akan melambat dan tekanannya akan naik sehingga 

mempermudah kalor pada gas buang untuk kembali ke ruang 

bakar, hal tersebut akan membantu menaikan performa mesin 

khususnya torsi. 
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4.1.2 Hasil Pengujian Torsi Sepeda Motor Kondisi Modifikasi 

Exhaust Manifold Dengan Perbandingan Diameter Outlet 

Terhadap Diameter Inlet Diffuser 1,60 Dengan 3 Lubang, 5 

Lubang, dan 7 Lubang. 

Hasil pengujian torsi sepeda motor kondisi modifikasi exhaust 

manifold dengan perbandingan diameter outlet terhadap diameter 

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

dilihat pada gambar 4.2 

 

Gambar 4. 2. Grafik Hasil Pengujian Torsi 3 Variasi 

Berdasarkan grafik 4.2 diatas dapat diketahui bahwa sepeda 

motor yang menggunakan modifikasi exhaust manifold 

perbandingan diameter outlet diffuser terhadap diameter inlet 

diffuser 1,60 dengan 3 lubang torsi tertinginya 9,58 Nm pada 

putaran mesin 6000 RPM. Dianalisa dari torsi pada variasi yang 

lain, variasi ini memiliki nilai torsi terbaik dan mampu mencapai torsi 

8.7
8.8
8.9

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Diffuser 3 Lubang Diffuser 5 Lubang Diffuser 7 Lubang

To
rs

i (
N

m
)

Variasi Modifikasi

Torsi

Torsi



43 
 

 
 

puncak pada putaran yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan jumlah 

lubang dalam variasi diffuser yang digunakan adalah yang paling 

sedikit yaitu 3 lubang, sehingga kalor pada gas buang lebih banyak 

yang kembali ke ruang bakar, sehingga proses pembakaran juga 

lebih cepat daripada diffuser dengan 5 lubang ataupun 7 lubang 

dan meningkatkan performa mesin khususnya torsi.  

Pada modifikasi exhaust manifold perbandingan diameter 

outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 5 lubang, 

torsinya sebesar 9,46 Nm pada putaran mesin 6000 RPM. Pada 

variasi ini torsi yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan 

dengan diffuser 3 lubang. Hal tersebut dikarenakan jumlah lubang 

yang lebih banyak akan membuat lebih banyak kalor pada gas 

buang yang dilepaskan ke lingkungan, sehingga kalor yang kembali 

ke ruang bakar lebih sedikit. Ketika kalor pada gas buang yang 

kembali ke ruang bakar lebih sedikit maka torsi yang dihasilkan 

akan semakin menurun.  

Kemudian pada modifikasi exhaust manifold perbandingan 

diameter outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 7 

lubang, torsi tertingginya adalah 9,04 Nm pada putaran mesin 6000 

RPM Pada variasi ini torsi yang dihasilkan paling rendah jika 

dibandingkan dengan variasi diffuser 3 lubang dan 5 lubang, hal 

tersebut dikarenakan variasi ini memiliki jumlah lubang yang paling 

banyak jika dibandingkan variasi lain. Semakin banyak jumlah 
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lubang akan membuat semakin banyak kalor pada gas buang yang 

dilepas ke lingkungan, sehingga kalor pada gas buang yang 

kembali ke ruang bakar menjadi semakin sedikit. Dan nilai torsi 

akan menurun seiring dengan semakin sedikitnya kalor yang 

kembali ke ruang bakar. 

 

4.2 Hasil Pengujian Daya  

4.2.1 Hasil Pengujian Daya Sepeda Motor Kondisi Standar, Magic Ring, 

dan Variasi Modifikasi Exhaust Manifold dengan Perbandingan 

Diameter Outlet Terhadap Diameter Inlet Diffuser 1,60 

Hasil pengujian daya menggunakan modifikasi exhaust 

manifold dengan perbandingan diameter outlet terhadap 

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

lubang dengan sepeda motor kondisi standar dan menggunakan 

magic ring  ditunjukan pada gambar 4.3 

 

Gambar 4. 3. Grafik Hasil Pengujian Daya 5 Variasi 
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Berdasarkan grafik diatas, pada kondisi standar diperoleh 

daya 7,6 HP pada putaran 6000 RPM. Ketika sepeda motor 

dipasangkan magic ring daya yang dihasilkan sebesar 7,8 HP 

pada putaran 6000 RPM. Kemudian pada saat sepeda motor 

dipasangkan variasi perbandingan diameter outlet terhadap 

diameter inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, daya yang 

dihasilkan sebesar 8,1 HP pada saat putaran 6000 RPM. Ketika 

sepeda motor dipasangkan variasi perbandingan diameter outlet 

terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 5 lubang, daya 

yang dihasilkan sebesar 8 HP pada putaran 6000 RPM. Dan 

ketika sepeda motor dipasangkan variasi perbandingan 

diameter outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 7 

lubang, Daya yang dihasilkan sebesar 7,6 HP pada putaran 

6000 RPM.  

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa daya 

yang dihasilkan pada saat kondisi sepeda motor standar yaitu 

7,6 HP pada putaran 6000 RPM. Daya ini merupakan daya yang 

paling rendah dibandingkan semua variasi, hal ini dikarenakan 

pada proses langkah buang di kondisi motor standar, kalor pada 

gas buang akan dilepas ke lingkungan tanpa hambatan apapun 

sehingga kalor pada gas buang tidak dipantulkan kembali ke 

ruang bakar, sehingga daya yang dihasilkan akan semakin kecil.  
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Kemudian pada kondisi sepeda motor menggunakan 

magic ring, daya yang dihasilkan sebesar 7,8 HP pada putaran 

6000 RPM. Magic ring menghasilkan daya yang lebih besar 

daripada daya yang dihasilkan sepeda motor pada kondisi 

standar, hal tersebut dikarenakan pada saat menggunakan 

magic ring di kondisi overlapping mesin, kalor pada gas buang 

yang keluar dari ruang bakar akan tertahan oleh magic ring, 

kemudian kembali menuju ruang bakar, sehingga membuat 

daya yang dihasilkan akan meningkat. 

Kemudian berdasar grafik diatas dapat diketahui bahwa 

daya yang dihasilkan ketika sepeda motor menggunakan 

modifikasi exhaust manifold diffuser dengan 3 lubang, 5 lubang 

dan 7 lubang menghasilkan daya yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan vaiasi yang lain, hal tersebut dikarenakan 

ketika gas buang melewati diffuser, kalor pada gas buang akan 

memiliki tekanan dan temperatur lebih besar sehingga 

meningkatkan performa mesin khususnya daya.  

4.2.2 Hasil Pengujian Daya Sepeda Motor Kondisi Modifikasi 

Exhaust Manifold Dengan Perbandingan Diameter Outlet 

Terhadap Diameter Inlet Diffuser 1,60 Dengan 3 Lubang, 5 

Lubang, dan 7 Lubang. 

Hasil pengujian daya sepeda motor kondisi modifikasi 

exhaust manifold dengan perbandingan diameter outlet 
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terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang, 

dan 7 lubang dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

Gambar 4. 4. Grafik Hasil Pengujian Daya 3 Variasi 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ketika 

sepeda motor menggunakan modifikasi exhaust manifold 

dengan perbandingan diameter outlet terhadap diameter inlet 

diffuser 1,60 dengan 3 lubang menghasilkan daya sebesar 8,1 

HP pada putaran 6000 RPM yang mana merupakan daya 

tertinggi dibandingkan dengan variasi yang lain. Hal tersebut 

dikarenakan semakin sedikit lubang akan membuat kalor pada 

gas buang yang kembali ke ruang bakar lebih banyak, sehingga 

daya yang dihasilkan lebih tinggi. 

 Kemudian pada kondisi sepeda motor menggunakan 

modifikasi exhaust manifold dengan perbandingan diameter 

outlet terhadap diameter inlet diffuser 1,60 dengan 5 lubang 

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

Diffuser 3 Lubang Diffuser 5 Lubang Diffuser 7 Lubang

D
ay

a
 (

H
P

)

Variasi Modifikasi

Daya

Daya



48 
 

 
 

menghasilkan daya sebesar 8 HP pada putaran 6000 RPM. 

secara keseluruhan dari putaran 6000 hingga 11750 besarnya 

daya masih lebih tinggi dibandingkan dengan variasi diffuser 

dengan 7 lubang, hal tersebut dikarenakan variasi diffuser 

dengan 7 lubang akan membuat kalor pada gas buang lebih 

banyak yang terbuang ke Lingkungan, sehingga lebih sedikit 

yang masuk kembali ke ruang bakar, hal tersebut akan 

membuat daya semakin kecil. 

 

4.3 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik  

4.3.1 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Sepeda 

Motor Kondisi Standar, Magic Ring, dan Variasi 

Modifikasi Exhaust Manifold Dengan Perbandingan 

Diameter Outlet Terhadap Diameter Inlet Diffuser 1,60. 

Hasil pengujian konsumsi bahan bakar spesifik 

menggunakan modifikasi exhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet terhadap diameter inlet diffuser 

1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang, dan 7 lubang dengan sepeda 

motor kondisi standar dan menggunakan magic ring  dapat 

dilihat pada gambar 4.5  
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Gambar 4. 5. Grafik Hasil Pengujian KBBS 5 Variasi 
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inlet diffuser 1,60 dengan 7 lubang, konsumsi bahan bakar 

spesifik sebesar  0,3461013 Kg/Jam.HP pada putaran mesin 

6000 RPM. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada 

sepeda motor kondisi standar konsumsi bahan bakar 

spesifiknya sebesar 0,4364218 kg/jam.HP pada putaran 6000 

RPM. Pada kondisi ini nilai KBBS yang didapatkan merupakan 

yang paling tinggi jika dibandingkan dengan nilai KBBS pada 

variasi lain. Hal tersebut dikarenakan kalor pada gas buang 

sisa pembakaran langsung terbuang ke lingkungan tanpa 

hambatan apapun, sehingga tidak ada kalor pada gas buang 

yang kembali ke ruang bakar. Ketika tidak ada kalor pada gas 

buang yang kembali ke ruang bakar maka membuat konsumsi 

bahan bakar semakin tinggi dan tingkat efisiensi bahan bakar 

semakin rendah. 

Kemudian pada kondisi menggunkan magic ring 

KBBS terendahnya yaitu 0,4028724 Kg/Jam.HP pada putaran 

6000 RPM. Pada kondisi ini nilai KBBS lebih rendah daripada 

kondisi standar, hal tersebut dikarenakan kalor pada gas 

buang tidak langsung terbuang seluruhnya ke lingkungan 

melainkan ada sebagian yang kembali ke ruang bakar karena 

tertahan magic ring. Kalor pada gas buang tersebut akan 

membantu proses pembakaran sehingga KBBS yang 
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dibutuhkan semakin rendah dan efisiensi bahan bakar 

semakin tinggi.  

Kemudian pada kondisi menggunakan modifikasi 

exhaust manifold diffuser dengan 3 lubang, 5 lubang, dan 7 

lubang KBBS yang dibutuhkan lebih rendah daripada konsisi 

standar dan magic ring yaitu berturut-turut 0,3600179 

Kg/Jam.HP, 0,35957209 Kg/Jam.HP dan 0,3461013 

Kg/Jam.HP pada putaran 6000 RPM. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat melewati diffuser tekanan fluida akan 

meningkat sehingga ketika overlapping kalor pada gas buang 

yang kembali ke ruang bakar juga memiliki tekanan lebih 

besar yang akan memudahkan proses pembakaran. 

Mudahnya proses pembakaran tersebut akan membuat 

kebutuhan KBBS semakin sedikit dan tingkat efisiensi bahan 

bakkar semakin tinggi. 

4.3.2 Hasil Pengujian Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Sepeda 

Motor Kondisi Modifikasi Exhaust Manifold Dengan 

Perbandingan Diameter Outlet Terhadap Diameter Inlet 

Diffuser 1,60 Dengan 3 Lubang, 5 Lubang, dan 7 Lubang. 

Hasil pengujian konsumsi bahan bakar spesifik 

sepeda motor kondisi modifikasi exhaust manifold dengan 

perbandingan diameter outlet terhadap diameter inlet 
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diffuser 1,60 dengan 3 lubang, 5 lubang, dan 7 lubang dapat 

dilihat pada gambar 4.6  

 

Gambar 4. 6. Grafik Hasil Pengujian KBBS 3 Variasi Diffuser 
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konsumsi bahan bakar spesifiknya sebesar 0,3461013 

Kg/Jam.HP pada putaran mesin 6000 RPM. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

konsumsi bahan bakar terendah adalah ketika sepeda motor 

dipasangkan variasi perbandingan outlet terhadap diameter 

inlet diffuser 1,60 dengan 7 lubang, kemudian variasi 5 lubang 

dan yang terakhir pada variasi 3 lubang. Penyebab dari hal 

tersebut dapat dilihat dari gambar 4.2 dimana dari variasi 

diffuser dengan 3 lubang, 5 lubang dan 7 lubang besar 

torsinya berimpit atau tidak jauh berbeda, kemudian pada 

gambar 4.4 menunjukan bahwa pada putaran diatas 8500 

RPM, daya terbesar berturut-turut dihasilkan oleh variasi 

diffuser 7 lubang, 5 lubang dan 3 lubang, hal tersebut sesuai 

dengan besarnya konsumsi bahan bakar spesisfik yang 

dibutuhkan mesin. Penggunaan variasi diffuser akan membuat 

tekanan pembakaran akan naik yang menyebabkan energi 

yang dihasilkan lebih besar, selain itu pada putaran tinggi 

pembukaan katub hisap berjalan semakin cepat. Hal tersebut 

mengakibatkan konsumsi bahan bakar ke ruang bakar akan 

menurun.  
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