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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia otomotif yang semakin berkembang di dunia, menuntut pabrikan-

pabrikan kendaraan bermotor untuk melakukan berbagai perubahan agar alat 

transportasi lebih baik. Tidak hanya pada mesinnya yang bertambah kemampuan, 

tetapi kelengkapan harus disertai dengan pemakaian bahan bakar yang efisien dan 

emisi ramah lingkungan, selain itu juga tampilan interior yang semakin futuristic, 

akan lebih memanjakan konsumen. 

Hal ini menuntut para mahasiswa Teknik Mesin khususnya di Universitas 

Sebelas Maret untuk terus belajar dengan giat agar tidak ketinggalan materi teknologi 

dan pengetahuan yang semakin maju di bidang otomotif, baik itu dari materi kuliah, 

buku-buku referensi, internet dan juga praktikum. Karena pabrikan-pabrikan otomotif 

yang menampung lulusan mahasiswa teknik mesin ini membutuhkan lulusan yang 

tidak gaptek. 

Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa memerlukan alat praktek mesin sebagai 

sarana belajar. Engine stand merupakan sebuah mesin kendaran yang dikeluarkan 

dari bodi mobil yang ditempatkan pada dudukan khusus sehingga mesin dalam 

keadaan terbuka terlihat dari luar. Mesin lengkap dengan transmisi, panel indicator, 

sistem ac dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan praktikum. Engine stand 

berfungsi untuk memberikan gambaran sistem kerja mesin mobil kepada mahasiswa, 

sehingga membuat waktu lebih efisien tanpa harus membongkar mesin dari mobil. 

Namun, ada kalanya mahasiswa menemui hambatan saat akan melakukan 

praktikum diantaranya : 

1. terbatasnya alat praktek  

2. alat praktek tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang ada 

3. kerusakan pada beberapa komponen mesin pada alat praktek karena faktor 

usia 
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Dengan hasil pekerjaan dari proyek akhir ini, engine stand motor bensin Honda 

Accord yang dikerjakan, diharapkan dapat menambah kelengkapan sarana belajar 

praktikum mahasiswa. Sehingga pengetahuan ragam teknologi tentang motor 

mahasiswa dapat bertambah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir mengenai rekondisi dan pembuatan engine stand 

menggunakan motor bensin Honda Accord, permasalahannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat alat praktek engine stand motor bensin Honda Accord. 

2. Bagaimana melengkapi motor bensin Honda Accord. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada tugas akhir ini masalah dibatasi pada overhaul motor dan pemasangan 

kelengkapan komponen-komponen motor bensin Honda Accord, pembatasan ini 

meliputi : 

1. Bagaimana melakukan overhaul motor bensin Honda Accord. 

2. Bagaimana penggantian dan pemasangan komponen-komponen motor bensin 

Honda Accord. 

3. Bagaimana menghidupkan motor dalam kondisi normal. 

 

1.4 Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membuat alat praktek engine stand motor bensin Honda 

Accord. 

2. Rekondisi motor bensin Honda Accord. 

3. Melatih kerja sama tim mahasiswa dalam menjalankan tugas kelompok. 

4. Mengetahui prosedur overhoaul dan tahapan pemasangan motor yang benar. 

5. Melatih ketrampilan dan tanggungjawab mahasiswa. 

6. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengatur keuangan. 
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1.5 Manfaat Proyek Akhir 

Manfaat yang diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat bekerja sama dalam tim dengan penuh tanggungjawab 

2. Dapat mempelajari kerja dari mesin kendaraan 

3. Dapat melakukan overhaul motor yang sesuai SOP (Standar Operasional 

Prosedur) 

4. Mampu melakukan pemasangan komponen sesuai prosedur 

5. Mampu mengetahui kualitas komponen antara yang baik dan yang harus 

diganti 

 

1.6 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun laporan ini meliputi : 

1. Interview 

Dalam metode ini, penulis mengadakan wawancara dengan orang yang 

dianggap penulis lebih mengetahui dan lebih memahami dalam masalah mesin 

bensin.  

2. Studi pustaka 

Dalam metode ini, penulis memperoleh data dengan jalan mencari buku 

literature yang berhubungan dengan motor bensin. 

3. Diskusi 

Dalam metode ini, penulis menganalisa dengan jalan mendiskusikan 

bersama-sama dari hasil pengerjaan tugas akhir yang digabung dengan kajian 

pustaka. Sehingga dari analisa tersebut dapat diperoleh kesimpulan dan saran 

perbaikan yang sesuai dengan disiplin ilmu  teknik mesin. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Penyusunan tugas akhir ini terdiri dari : 

1. BAB I Pendahuluan 

Memaparkan tentang latar belakang dan memilih judul Tugas Akhir 

2. BAB II Teori Motor Bakar 

Berisi tentang seluk beluk motor bakar secara luas, mulai dari pengertian, 

contoh dll 
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3. BAB III Rekondisi Motor Bensin Honda Accord 

Berisi laporan tentang bagaimana proses pengerjaan rekondisi motor, dari 

melengkapi komponen motor sampai overhaul motor, dari dalam kondisi mati 

sampai normal kembali 

4. BAB IV Pembuatan Engine Stand 

Pada bab ini dijelaskan secara rinci pengerjaan engine stand, mulai dari 

perancangan model engine stand hingga proses pembuatannya 

5. BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari kerja yang dilakukan 
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