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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam meningkatkan unjuk kerja mesin dapat melibatkan beberapa 

faktor yaitu daya, konsumsi bahan bakar, dan perubahan temperatur ruang 

bakar yang di hasilkan oleh kerja suatu mesin. Mesin penggerak mula yang 

sampai sekarang masih sering digunakan yaitu motor bakar torak sebagai 

mesin penggerak mulanya, karena penggerak mula motor bakar torak pada 

saat ini masih begitu efisien dan banyak motor yang menggunakan teknlogi 

tersebut sampai saat ini. Pada motor bakar torak masih menghasilkan gas 

buang yang akan melalui pipa gas buang, gas buang yang di hasilkan oleh 

hasil pembakaran motor bakar torak masih dapat di manfaatkan untuk 

meningkatkan performa mesin dan membuat efisiensi bahan bakar lebih 

efisien.  

Pada saat proses pembuangan gas buang pada motor bakar torak 

dapat membantu meningkatkan unjuk kerja suatu mesin. Proses 

pembuangan gas buang terjadi pada saat katup buang terbuka dan katup isap 

tertutup, dimana terjadi tekanan rendah pada pipa saluran gas buang 

sehingga terjadi perbedaan tekanan pada ruang bakar dan exhaust selain 

akibat dari dorongan torak dari titik mati bawah (TMB) menuju ke titik mati 

atas (TMA). Pada saat pembuangan gas sisa hasil pembakaran, kelancaran 

pembuangan di pengaruhi oleh saluran gas buang itu sendiri, tetapi bukan 

berarti peningkatan gas buang akan membantu meningkatkan unjuk kerja 

mesin. Pada kenyataannya proses pembakaran pada motor bakar torak tidak 

pernah terjadi pembakaran yang sempurna, tetapi pada proses 

pembuangannya terjadi penghisapan yang menyebabkan gas buang lebih 

cepat keluar dari ruang bakar. Akibatnya hasil pembakaran yang belum 

sempurna ikut terbawa keluar bersamaan dengan gas buang yang keluar dari 

ruang bakar. 
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Perbedaan tekanan ini mengakibatkan kerugian yang besar akibat 

adanya mekanisme katup yang tidak dapat terbuka pada saat torak berada 

pada titik mati atas (TMA) maupun titik mati bawah (TMB), yaitu katup 

isap dan katup buang terbuka bersamaan yang di sebut dengan overlaping 

valve. Pada saat kondisi ini menyebabkan mengalirnya fluida kerja yang 

seharusnya untuk menghasilkan kerja, sehingga campuran udara dan bahan 

bakar yang baru masuk kedalam ruang bakar akan mempunyai celah untuk 

keluar melalui katup buang sebelum digunakan untuk proses pembakaran 

untuk menghasilkan kerja. Untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada 

katup buang tersebut diperlukan inovasi untuk menaikkan tekanan pada pipa 

gas buang sebagai alat untuk menaikkan tekanan pada pipa gas buang dan 

mengurangi kelancaran pembuangan gas buang. Salah satu alternatif unntuk 

meningkatkan tekanan pada pipa gas buang dan mengurangi kelancaran 

pembuangan gas buang yaitu dengan pemasangan Magic Ring yang 

merupakan salah satu tekologi yang di gunakan untuk menambah performa 

dan tenaga yang di pasang pada leher knalpot sepeda motor yang terbuat 

dari logam alumunium mempunyai diamter 40 mm, disisinya mempunyai 

10 lubang berdiamater 3 mm dan lubang di tengahnya terdapat lubang yang 

berfungsi untuk memperkecil lubang exhaust pipe agar gas buang sedikt 

terhambat. Maka dari itu penulis ingin mengembangkan lagi penelitian 

tentang Magic Ring pada exhaust pipe ini untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Magic Ring dan modifikasi Exhaust Manifold meggunakan 

Magic Ring dengan variasi diameter dalam 19 mm, 19,5 mm dan 20,5 mm 

pada motor bensin merk Satira F 150 dengan melihat berapa parameter 

unjuk kerja pada motor bensin 4 langkah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana performa Sepeda Motor Suzuki Satria F 150  yaitu Torsi, Daya, 

Konsumsi Bahan Bakar Spesifik ketika sepeda motor Standar dan 

menggunakan Magic Ring ? 
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2. Bagaimana pengaruh penggunaan modifikasi Exhaust Manifold dengan 

menggunakan Magic Ring variasi diameter dalam 19 mm, 19,5 mm dan 

20,5 mm pada performa Sepeda Motor Suzuki Satria F 150 yaitu Torsi, 

Daya dan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik ? 

3. Bagaimana Perubahan Temperatur Ruang Bakar Sepeda Motor Satria F 

150 dalam kondisi Standar, menggunakan Magic Ring dan menggunakan 

modifikasi Exhaust Manifold dengan menggunakan Magic Ring variasi 

diameter dalam 19 mm, 19,5 mm dan 20,5 mm ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan bahan bakar pertamax. 

2. Sepeda motor yag di gunakan adalah Satria F 150. 

3. Indikator yang digunakan adalah Torsi, Daya, Konsumsi Bahan Bakar 

Spesifik dan Perubahan Temperatur Ruang Bakar. 

4. Proses pengujian hanya menggunakan Dynotest, Thermocouple dan alat 

ukur bahan bakar. 

5. Peningkatan performa motor bakar yaitu Torsi, Daya, Konsumsi Bahan 

Bakar Spesifik dan Temperatur Ruang Bakar ketika sepeda motor Satira F 

150 menggunakan modifikasi Exhaust Manifold menggunakan Magic 

Ring variasi diameter dalam 19 , 19,5 dan 20,5 mm. 

6. Pengambilan data dilakukan pada saat kondisi mesin dinyalakan dalam 

kondisi idle, pada saat gigi 4, hingga mencapai putaran tertentu, yaitu 6000 

– 11750 RPM. 

7. Pengukuran Temperatur berada diposisi Exhaust Manifold setelah Magic 

Ring. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui performa Sepeda Motor Suzuki Satria F 150 ketika kondisi 

Standar dan menggunakan Magic Ring berapa Torsi, Daya dan Konsumsi 

Bahan Bakar Spesifik. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan modifikasi Exhaust Manifold dengan 

menggunakan Magic Ring variasi diameter Dalam 19 mm, 19,5 mm dan 

20,5 mm pada performa Sepeda Motor Suzuki Satria F 150 yaitu Torsi, 

Daya dan Konsumsi Bahan Bakar Spesifik. 

3. Mengetahui Perubahan Temperatur Ruang Bakar Sepeda Motor Satria F 

150 dalam kondisi Standar, menggunakan Magic Ring dan menggunakan 

modifikasi Exhaust Manifold dengan menggunakan Magic Ring variasi 

diameter Dalam 19 mm, 19,5 mm dan 20,5 mm. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

masyarakat dan dunia pendidikan, antara lain : 

1. Memberikan pengetahuan tentang perbedaan performa motor bakar yaitu  

Torsi, Daya, Konsumsi Bahan Bakar Spesifik dan Temperatur Ruang 

Bakar ketika sebelum dan sesudah menggunakan modifikasi Exhaust 

Manifold dengan menggunakan Magic Ring variasi diameter Dala 19 mm, 

19,5 mm dan 20,5 mm. 

2. Memberikan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan modifikasi 

Exhaust Manifold dengan menggunakan Magic Ring variasi diameter 

Dalam 19 mm, 19,5 mm dan 20,5 mm yang membuat konsumsi bahan 

bakar lebih hemat. 

3. Memberi pengetahuan dan referensi untuk menciptakan variasi diameter 

dalam pada modifikasi Exhaust Manifold dengan menggunakan Magic 

Ring veriasi diameter Dalam 19 mm, 19,5 mm dan 20,5 mm. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut sistematika penulisan laporan tugas akhir : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi uraian mengenai teori yang mendukung analisis serta kajian 

sistem. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi alat dan bahan, serta uraian mengenai metode-metode dan 

tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan tentang hasil yang didapat dari penelitian, dan 

analisis data dari hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang digunakan untuk 

mendukung penelitian selanjutnya. 

 

 

 


