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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari – hari tidak 

dapat dikurangi, selain disebabkan oleh kemajuan teknologi yang meningkat 

seiring berjalannya waktu, juga disebabkan karena kendaraan bermotor 

memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan teknologi 

di bidang otomotif dewasa ini demikian pesat akibatnya konstruksi , design dan 

performa kendaraan bermotor banyak mengalami perubahan. Keadaan ini 

menyebabkan munculnya tuntutan dalam pemilihan kendaraan bermotor dengan 

kinerja dan efisiensi yang tinggi. 

Sepeda motor merupakan salah satu mesin konversi energi yang mampu 

mengubah energi kimia bahan bakar dan udara menjadi energi mekanik dari hasil 

pembakaran yang dihasilkan didalam ruang silinder antara bahan bakar dan 

oksigen dari udara. Gas pembakaran yang dihasilkan dari proses ini 

menggerakkan torak yang diteruskan batang penghubung ke poros engkol, gerak 

translasi torak ini diubah menjadi gerak rotasi pada poros engkol untuk 

menggerakkan kendaraan.  

Dalam proses produksi sepeda motor sudah diperhitungkan mengenai 

segi kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen, mulai dari konsumsi bahan 

bakar sampai kecepatan maksimun yang aman untuk  dikendarai. Namun seiring 

berjalannya waktu penggunaan kendaraan bermotor oleh konsumen membuat 
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performa mesin sepeda motor mulai menurun dari keadaan standar pabrik. Hal ini 

dapat kita rasakan apabila kendaraan bermotor khususnya F1ZR melewati jalan 

yang menanjak (naik) kendaraan terasa berat, berjalan melambat terasa kurang 

tenaga dan timbul suara yang gemuruh dari mesin kendaraan, hal inilah yang 

menyebabkan para pengguna ( konsumen ) sepeda motor kurang puas mengenai 

kinerja mesin sepeda motor F1ZR yang dimilikki. Sehingga mendorong 

konsumen untuk melakukan perubahan dalam rangka mengembalikan performa 

mesin bahkan untuk meningkatkan performa mesin menjadi lebih baik dengan 

tetap mengandalkan mesin yang orisinil melalui peningkatan tenaga (daya) yang 

dibangkitkan oleh sepeda motor. Salah satu cara yang ditempuh untuk 

meningkatkan tenaga (daya) mesin kendaraan bermotor melalui modifikasi. 

Modifikasi adalah melakukan perubahan atau penggantian komponen 

tertentu dari kendaraan bermotor yang mempunyai tujuan diantaranya adalah agar 

daya yang dihasilkan lebih besar, penampilan kendaraan bermotor lebih menarik 

dan konsumsi bahan bakar lebih hemat. Modifikasi yang dilakukan harus dengan 

perhitungan yang teliti atau berdasarkan pengalaman, karena modifikasi yang 

tidak benar pada komponen justru akan menyebabkan tenaga berkurang dan 

pemborosan bahan bakar. Untuk meningkatkan performa mesin kendaraan 

bermotor biasanya dilakukan modifikasi pada ruang bakar, karburator, piston,dan  

knalpot. Tenaga (daya) mesin kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya tingkat energi panas (kalor) yang dihasilkan melalui proses 

pembakaran, efisiensi volumetrik, perbandingan kompresi, dan jenis kendaraan 

bermotor. 

Tingkat energi panas (kalor) yang dhasilkan pada pembakaran 

dipengaruhi oleh proses pembakaran itu sendiri, temperatur panas ruang bakar, 

komposisi campuran bahan bakar dan udara. Apabila pembakaran bahan bakar di 

ruang bakar berlangsung dengan sempurna maka bahan bakar didalam silinder 

dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan motor secara 

maksimal, sehingga energi kalor yang dihasilkan menjadi lebih besar dan tenaga 

yang dibangkitkanpun menjadi lebih besar. Namun sebaliknya, jika pembakaran 

tidak sempurna menyebabkan sebagian bahan bakar tidak terbakar dan terbuang 
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percuma melalui knalpot. Sehingga energi kalor yang dihasilkan menjadi lebih 

rendah yang diikuti oleh tenaga mesin yang dihasilkan kurang optimal.  

Efisiensi volumetrik kendaraan bermotor salah satunya dipengaruhi oleh 

jumlah campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder. Semakin 

tinggi efisiensi volumetriknya semakin tinggi daya (tenaga) yang dibangkitkan 

motor tersebut dan sebaliknya semakin rendah efisiensi volumetriknya maka 

semakin kecil daya yang dihasilkan motor. Salah satu cara untuk meningkatkan 

efisiensi volumetrik adalah dengan menambah suplai bahan bakar dan udara serta 

meningkatkan homogenitas campuran yang masuk ke dalam ruang bakar. 

Banyak sedikitnya suplai campuran  bahan bakar dan udara yang masuk 

ke ruang bakar dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara pada venturi karburator. 

Dengan diameter yang lebih kecil dari standar menyebabkan luasan venturi juga 

kecil dan kecepatan udara lebih cepat yang diikuti penurunan tekanan, sehingga 

terjadi kevakuman yang mendorong bahan bakar diruang pelampung naik. Karena 

luasan venturi yang kecil maka volume campurannya pun sedikit sehingga energi 

kalor yang dihasilkan kecil yang menyebabkan tenaga motor juga rendah. 

Sedangkan dengan diameter yang lebih besar akan terbentuk luasan venturi juga 

besar sehingga kevakuman yang terjadi juga cukup tinggi yang menyebabkan 

bahan bakar terhisap naik dengan volume lebih besar dibanding diameter yang 

kecil. Hal ini menyebabkan energi kalor yang dihasilkan besar, sehingga putaran 

motor pun lebih tinggi yang diikuti kenaikkan atau peningkatan tenaga motor. 

Berdasarkan hal tersebut, maka besar kecilnya diameter venturi mempengaruhi 

daya yang dibangkitkan sepeda motor, maka akan dilakukan modifikasi diameter 

venturi untuk memperoleh daya yang lebih  tinggi. 

Sepeda motor yang bekerja pada suhu tinggi dengan pendinginan udara, 

lebih peka terjadi pembakaran sendiri bila dibanding dengan sepeda motor dengan 

pendinginan air (radiator), hal ini dapat menyebabkan tenaga motor berkurang. 

Untuk mengurangi kemungkinan terbakar sendiri dapat dilakukan dengan cara 

membuat pusaran gas baru selama pemampatan dan pembakaran. Pusaran di 

dalam ruang bakar menghasilkan pencampuran yang sempurna dari bahan bakar 
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dan udara, sehingga pembakarannya terjadi sangat teratur dan tenaga yang 

dihasilkan lebih besar. 

Pusaran dari gas dapat dicapai dengan jalan memasang alat khusus yang 

disebut turbo cyclone. Turbo cyclone merupakan salah satu alat tambahan yang 

digunakan untuk mengubah arus aliran yang semula bergerak lurus diubah 

menjadi pusaran. Sehingga udara yang masuk ke dalam ruang bakar lebih padat 

dan campuran bahan bakar dan udara dapat bergerak didalam ruang bakar. Hal ini 

akan membantu pembakaran lebih sempurna karena bahan bakar terbakar secara 

merata. Dengan demikian energi kalor yang dihasilkan menjadi lebih besar yang 

diikuti dengan semakin besarnya tenaga yang dibangkitkan motor. Namun 

kesulitan yang muncul dalam masalah ini adalah mahalnya turbo cyclone, 

sehingga perlu adanya suatu penelitian tentang efektifitas penggunaannya. 

Sebagai sampel penelitian ini digunakan sepeda motor Yamaha FIZR 

tahun 2003 dengan nomor mesin 4WH 366536, alasan digunakannya sepeda 

motor ini dikarenakan ruang bakar pada sepeda motor ini masih konvensional, 

dalam arti masih menggunakan ruang bakar yang belum memanfaatkan prinsip 

penggunaan turbulensi udara dan sepeda motor ini masih menggunakan 

pendinginan dengan udara. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sampel tentang bagaimana efektifitas modifikasi venturi karburator dalam usaha 

untuk meningkatkan daya mesin sepeda motor dua langkah. 

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mempelajari sejauh 

mana pengaruh penggunaan turbo cyclone dan modifikasi venturi, sehingga 

peneliti berkeinginan mengadakan penelitian dengan judul “ PENGARUH 

MODIFIKASI DIAMETER VENTURI DAN PEMASANGAN TURBO 

CYCLONE TERHADAP DAYA MESIN PADA SEPEDA MOTOR FIZR 

TAHUN 2003”   

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan 
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penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya yang dihasilkan sepeda 

motor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembakaran  

2. Modifikasi diameter venturi. 

3. Pemasangan Turbo Cyclone. 

4. Banyak sedikitnya suplai campuran bahan bakar dengan udara. 

5. Homogenitas campuran. 

6. Banyak sedikitnya energi kalor yang dihasilkan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 
Agar masalah yang diuraikan tidak menyimpang dari permasalahan dan 

mengarah pada sasaran, untuk mendapat gambaran yang jelas serta dapat 

dipahami secara mendalam. Maka peneliti membatasi permasalahannya hanya 

pada modifikasi diameter venturi (17 mm,20 mm,23 mm) dan pemasangan turbo 

cyclone (tanpa turbo cyclone dan dengan turbo cyclone) pada sepeda motor 

terhadap daya mesin. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka 

diperlukan suatu perumusan masalah agar penelitian dapat dilakukan secara 

terarah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh modifikasi diameter venturi terhadap daya mesin pada 

sepeda motor dua langkah Yamaha FIZ R tahun 2003 ? 

2. Adakah pengaruh pemasangan turbo cyclone terhadap daya mesin pada sepeda 

motor dua langkah Yamaha FIZ R tahun 2003 ? 

3. Adakah pengaruh bersama modifikasi diameter venturi dan pemasangan turbo 

cyclone terhadap daya mesin pada sepeda motor dua langkah Yamaha FIZ R 

tahun 2003 ? 
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4. Adakah pengaruh modifikasi diameter venturi dan pemasangan turbo cyclone 

terhadap daya mesin sepeda motor dua langkah Yamaha F1ZR tahun 2003 

yang paling tinggi ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Suatu penelitian akan lebih mudah apabila mempunyai tujuan yang jelas, 

maka tujuan yang ingin dicapai padap penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui  pengaruh modifikasi diameter venturi terhadap daya mesin pada 

sepeda motor dua langkah Yamaha FIZ R tahun 2003. 

2. Mengetahui  pengaruh pemasangan turbo cylone terhadap daya mesin pada 

sepeda motor dua langkah Yamaha FIZ R tahun 2003. 

3. Mengetahui pengaruh bersama modifikasi diameter venturi dan pemasangan 

turbo cyclone terhadap daya mesin pada sepeda motor dua langkah Yamaha 

FIZ R tahun 2003. 

4. Mengetahui pengaruh bersama modifikasi diameter venturi dan pemasangan 

turbo cyclone terhadap daya mesin pada sepeda motor dua langkah Yamaha 

F1Z R tahun 2003.  

 

F. Manfaat Penelitian 

 
Dari hasil penelitain ini diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

diambil, baik manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Membantu dalam usaha meningkatkan daya mesin sepeda motor dua langkah 

melalui modifikasi diameter venturi dan pemasangan turbo cyclone. 

b. Membantu dalam usaha mengembangkan kemajuan teknologi otomotif, 

terutama dalam dunia modifikasi sepeda motor dua langkah di kalangan 

masyarakat. 

c. Menambah ilmu pengetahuan peneliti dan para pembaca tentang modifikasi 

sepeda motor dua langkah. 
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2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

b. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya pada dunia otomotif sepeda motor. 

c. Sebagai bahan pustaka di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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