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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di masa modern seperti ini, banyak permasalahan yang didapat ditemukan 

dilingkungan sekitar kita, dan salah satunya adalah masalah di lingkungan. Dari 

sekian banyak masalah yang terdapat dalam lingkungan, ada salah satu yang cukup 

meresahkan yaitu menaiknya emisi gas buang atau bisa disebut polusi yang 

dihasilkan dari proses pembakaran pada setiap kendaraan bermotor (Ismiyati, 

Marlita and Saidah, 2014). Terlebih tingkat kepedulian masyarakat yang cukup 

kurang, hal tersebut dapat dilihat dari pertambahan jumlah kendaraan setiap 

harinya. Di bidang otomotif juga terdapat satu perkembangan yang bertujuan untuk 

membuat sebuah mobil menjadi ramah lingkungan. Selain membuat mobil menjadi 

ramah lingkungan, pengembangan ini dilakukan untuk mengahsilkan tenaga yang 

besar dengan efisiensi yang tinggi (Mahfudiyanto, Rijanto and Zulfika, 2020). 

Salah satu cara untuk menyikapi kedua permasalahan ini yakni dengan 

memanfaatkan sebuah energi atau suplai pemasukan udara saat proses langkah 

hisap berlangsung, sistem ini dapat disebut sebagai turbocharger. Sisa gas hasil 

pembakaran pada kendaraan memiliki efek yang berbahaya bagi lingkungan namun 

dapat dimanfaatkan oleh sebuah mesin untuk menambah tenaga dari suatu 

kendaraan. Pada sistem ini tekanan gas buang yang dihasilkan digunakan sebagai 

penggerak mesin yang posisisnya berada pada pembuangan mesin yang 

dihubungkan menggunakan poros dengan kompresor disisi saluran masuk udara 

pada mesin diesel. 

(Nasution and Ibrahim, 2017) menyatakan bahwa fungsi dari turbocharger 

ini untuk pemasok udara untuk menambah tekanan gas guna memperbesar daya 

pada motor diangka 30-80 %. Turbocharger dalam kasus ini memilik peran yang 

sangat penting guna mengatasi kerugian daya akibat kurangnya kerapatan udara. 

Daya akan mengalami peningkatan hingga angka 66,1 % pada saat dipasangkan 

turbocharger, (mep) juga akan meningkat hingga angka 66,4 % pada putaran 

2300rpm, torsi pun meningkat hingga angka  60,8 % pada putaran 2100 rpm, dan 
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konsumsi bahan bakar mengalami penurunan sebesar 5,2 % pada putaran mesin 

diangka 2100 rpm. Menurut (Jiaqiang et al., 2019) mesin diesel dengan 

turbocharger digunakan untuk mengevaluasi pengaruh derajat pembukaan pada 

aliran udara, konsumsi bahan bakar spesifik rem, intensitas asap dan suhu buang 

mesin diesel.  

(Yusron, 2018)  melakukan sebuah penelitian mengenai analisis terkait 

termodinamika penggunaan Turbocharger pada sebuah mobil berbahan bakar  

bensin. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa mesin bensin dengan 

menggunakan turbocharger akan membuat efisiensi mesin tersebut meningkat 

mencapai 73% pada putaran 5600 rpm dan akan membuat mesin mengalami 

peningkatan sebesar 21% untuk konsumsi bahan bakar. Berdasarkan penelitian (Liu 

et al., 2017) menyatakan dengan turbocharger kerja torsi meningkat sebesar 48,2 

% dan konsumsi bahan bakar berkurang sebesar 12 %. Pada penelitian (Gao et al., 

2019) menyatakan bahwa energi buangan yang didaur ulang oleh turbocharger 

meningkat seiring dengan output tenaga mesin.diangka 2.7 % . 

Pada penelitian (Dami, 2021) dengan penggunaan turbocharger didapatkan 

sebanyak 30% udara masuk ke ruang bakar yang dapat menghasilkan lebih dari 

30% tenaga yang lebih besar pada sebuah mesin. Pada penelitian (Casban, 2017) 

penggunaan turbocharger pada mesin diesel untuk paket dapat meningkatkan nilai 

efisiensi diangka 58,3 %. Pada penelitian (Bunga and Saputra, 2018) 

pengaplikasian turbocharger pada mercedez benz akan membuat naiknya nilai 

efisiensi termal sebanyak 6 %. Berdasarkan penelitian (Yusuf Nst, 2021) 

performansi mesin dengan bahan bakar bensin yang memanfaatkan turbocharger 

diperoleh konsumsi bahan bakar pada putaran mesin diangka 4100 rpm sebanyak 

3810,469 gram/kW.Jam. Berdasarkan penelitian (Pangestu, 2018) yang berjudul 

“Analisa Performansi Mesin Diesel 4N15 2.4L MIVEC Turbocharged Intercooled 

dengan Bahan Bakar Biosolar” berdasarkan penelitian serta perhitungan didapatkan 

nilai efisiensi termal berada dingka 67,93% 
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Berdasarkan latar belakang yang tertera penulis melakukan sebuah penelitian 

mengenai turbocharger, dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN 

TURBOCHARGER TERHADAP PERFORMA MESIN DIESEL TYPE 2GD-FTV 

PADA KIJANG INNOVA REBORN DIESEL”. 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang tertera, penulis menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah perubahan yang diberikan turbocharger atas performa kerja 
dari mesin diesel? 

2. Bagaimana konsumsi bahan bakar antara mesin diesel yang diaplikasikan 
dengan turbocharger dengan mesin diesel tanpa pengaplikasian 
turbocharger? 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk mencegah melebarnya pembahasan masalah, maka penulis akan 

menentukan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Analisa hanya difokuskan pada mesin diesel type 2GD-FTV. 

2. Mengggunakan mobil yang diproduksi pada 2019, dengan kondisi 
seadanya. 

3. Hanya terfokus pada mesin berbahan bakar dexlite. 

4. Hanya fokus untuk menghitung pada parameter performa mesin yang 
tercantum. 

5. Kecepatan yang diambil pada titik 3000rpm. 

6. Data yang didapat disesuaikan dengan metode dynotest yang diterapkan. 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk meneliti pengaruh yang diberikan turbocharger terhadap performa 
kerja mesin diesel. 

2. Untuk mengetahui perbedaan yang diberikan turbocharger terhadap 
performa kerja mesin diesel dengan mesin diesel tanpa turbocharger. 

3. Untuk membandingkan keuntungan dan kerugian dari penggunaan 
turbocharger terhadap pengoperasian mesin diesel dengan turbocharger. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pengalaman bagi penulis sehingga memiliki bekal untuk 
dibawa kejenjang berikutnya. 

2. Sebagai bahan informasi untuk mengembangkan pengetahuan bagi 
mahasiswa mengenai penggunaan turbocharger. 

3. Dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada mesin diesel ini, 
termasuk meningkatkan tenaga pada sebuah mesin, agar bisa jauh lebih 
efisien. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada BAB I membahas dan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitan dan manfaat penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan 

skripsi Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II menjelaskan mengenai hal-hal tentang penelitian baik secara umum 

maupun secara khusus. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada BAB III akan berisi sistematis penelitian serta menjelaskan proses penelitian 

yang akan dilakukan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV akan fokus pada hasil penelitian serta penjelasan secara mendetail 

terkait hasil yang didapat dari penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V akan berisi tentang kesimpulan secara menyeluruh dari penelitian 

yang dilakukan, serta saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian 

selanjutnya mengenai penelitian yang sama 

 

 


