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Abstrak 
Zaman sekarang tektonogi berkembang dengan pesat, memacu orang untuk membuat inovasi pada 

bidang otomotif yang semakin berkembang luas, terutama untuk sepeda motor. Mesin pembakaran 

adalah salah satu mesin pembakaran dalam, yang merupakan mesin pembakaran yang mengubah 

panas listrik menjadi energi mekanik, energi itu sendiri yang sering dipakai orang sarana umum zaman 

sekarang adalah smotor bakar. Bore up adalah peningkatan ukuran piston dan memperbesar blok seher 

ke ukuran yang lebih besar atau sesuai keinginan. Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Bore Up 

Terhadap Performa Mesin Sepeda Motor 4 Langkah Yang Mengunakan Bahan Bakar Premium Dan 

Pertamax”. Penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu cerminan nyata kepada publik bahwasannya 

kendaraan yang mempunyai kompresi berlebihan harus menggunakan bahan bakar yang memiliki 

oktan yang sesuai. Tujuannya untuk mecari tahu seberapa banyak kecocokan daya motor, torsi motor 

dan bahan bakar motor yang ada pada blok silinder standar maupun blok silinder modifikasi yang 

berbahan bakar pertamax dan premium. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa Dari perbandingan atau perbedaan daya, torsi dan konsumsi bahan bakar yang 

dikarnakan dari hasil modifikasi blok silinder yang diperbesar mangakibatkan kompresi semakin 

tinggi dan dibarangi dengan penggunaan bahan bakar atau oktan yang tinggi. 

 

Kata kunci : Bore up, silinder , bahan bakar. 

 
Abstract 

 

Nowadays, the technology is growing rapidly, spur people to make innovations in automotive field 

that is growing widely, especially for motorcycles. The combustion engine is one of the internal 

combustion engines or which is often called an internal combustion engine, which is a combustion 

engine that converts electric heat into mechanical energy, the energy itself that widely used public 

facilities today are motorcycles. Bore up is an increase in piston size and Larger size or as desired. 

Research with the title of "Bore Up effect analysis on the performance of 4-step motorcycle engines 

using Premium and Pertamax fuel". The research aims to provide a real picture to the public that 

vehicles that have excessive compression must use fuel that has the appropriate octane. The goal is to 

find out how much the power, torque, and fuel consumption differences exist on standard cylinder 

blocks as well as premium and first-fuel modified cylinder blocks. Based on the analysis of the data 

done, the conclusion that from the comparison or difference of power, torque and fuel consumption 

that was exploited from the modified cylinder block result Mangakibatkan the compression is 

increasingly higher and is fitted with high fuel or octane use. 

 

Keywords: Bore up, cylinder, fuel. 

 

 
PENDAHULUAN 

 Zaman sekarang tektonogi berkembang 

dengan pesat, memacu orang untuk membuat 

inovasi pada bidang otomotif yang semakin 

berkembang luas, terutama untuk sepeda motor. 

Mesin pembakaran adalah proses kerja mesin 

dalam yang kerap kali dibicarakan mesin 

pembakaran dalam, yang merupakan mesin 
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pembakaran yang mengubah panas listrik 

menjadi energi mekanik, energi itu sendiri yang 

banyak digunakan masyarakat sarana umum saat 

ini adalah sepeda motor. 

 Keterampilan sepeda motor menekankan 

pada banyak faktor, termaksud gas berkualitas 

dan penggantian kompresi. Pengunaan bensin 

yang tidak efisien dapat berkontribusi pada 

peningkatan kinerja mesin secara keseluruhan. 

Pemilihan bensin sesuai dengan pilihan dalam 

oktan, semakin rendah denda bahan bakar untuk 

meledak. Oktan rendah yang diledakan dengan 

mudah akan kehilangan kinerja motor karena 

harga yang lebih rendah menyebabkan bahan 

bakar terbakar lebih awal dari yang memicu gas 

menjadi boros karena pembakaran pasut, 

sedangkan variasi oktan yang akan meningkatkan 

kinerja motor secara keseluruhan tetap sempurna.  

 Mesin pembakaran adalah mesin tenaga 

yang mengubah bensin menjadi panas energi 

listrik dan kemudian berubah menjadi tenaga 

mekanik. Secara umum, ada mesin bensin, jenis 

alat yang paling vital, yaitu: cylinder liner block, 

kepala silinder, crankshaft, piston, rod piston, 

roda penerus, cam shaft (camshaft) dan katup 

mekanis. Blok silinder adalah elemen paling 

penting dari motor, sebagai sekitarnya untuk 

menyesuaikan elemen mekanis dan sistem 

mekanik yang luar biasa. Blok silinder memiliki 

bukaan silinder tempat piston bekerja, bagian 

bawahnya memiliki crank case (crank case), 

memiliki bantalan kursi (bantalan) untuk 

memasang poros engkol. Elemen-elemen silinder 

disahkan dengan menggunakan pendingin lubang 

pembuangan dan lubang oli. Kepala silinder 

dipasang di bagian atas silinder, kepala silinder 

dilengkapi dengan bantuan ruang bakar, milik 

inlet dan knalpot. Sebagai sekitarnya untuk 

mengatur transisi katup. Crankshaft dibuat pada 

penahan blok silinder rendah yang dilengkapi 

dengan bantalan. Juga dikaitkan dengan batang 

piston dengan piston dan aksesori. Sementara 

roda penerusnya diatur pada crankshaft. Roda 

suksesi dapat menghasilkan tenaga ritel, 

meningkatkan piston dalam siklus motor, 

memutar stabilitas, dan membatasi getaran 

mesin. 

 Prinsip kerja dari motor bahan bakar 

adalah mesin yang memanfaatkan energi gas 

hangat yang diproduksi menggunakan proses 

pembakaran, tempat pendekatan pembakaran 

mengambil lokasi secara internal pada mesin 

silinder itu sendiri membuat bensin pembakaran 

bekerja sebagai fluida kerja menjadi kekuatan 

atau energi panas. Motor bahan bakar piston 

menggunakan satu atau lebih silinder tempat ada 

piston bergantian atau tindakan translasi yang 

diubah menjadi rotasi atau rotasi crankshaft. Di 

dalam silinder, pembakaran mendekati bensin + 

oksigen dari udara menghasilkan gas pembakaran 

bertekanan tinggi. Pembakaran bahan bakar 

sebagai bahan bakar bisa melintasi piston dan 

dikirim ke batang penghubung (connecting rod) 

dan diaktifkan dengan bantuan kapasitas 

crankshaft. Aksi bolak-balik dari motif piston 

tembus (piston) yang muncul pada poros engkol 

dan sebaliknya, aksi rotasi poros engkol yang 

menggerakkan gerakan translasi pada piston. 

 Langkah / stroke adalah jarak pergerakan 

piston dari Titik Mati Atas (TMA) ke Titik Mati 

Bawah  (TMB) atau sebaliknya. Agar motor 

dapat bekerja secara optimal, persyaratan yang 

harus dilakukan dapat digunakan sebagai bahan 

bakar (campuran bensin dan udara) ke dalam 

ruang silinder secara maksimal. Meningkatkan 

tegangan silinder atau campuran gas kompresi 

dari bensin dan udara untuk menuai tekanan 

kompresi tinggi atau menambah kompresi paling 

banyak 11: 1 menghasilkan peningkatan paling 

besar, maka energi yang dihasilkan melalui 

motor dapat dimaksimalkan (Samsiana and Sikki, 

2014). 

 Bore up adalah peningkatan ukuran piston 

dan memperbesar blok seher ke ukuran yang 

lebih besar atau sesuai keinginan. Dampak nyata 

dari bore up adalah peningkatan CC tenaga dan 

Torsi motor meingkat. Perbandingan evaluasi 

kompresi cairan antara besarnya kuantitas Total 

dengan liner silinder. Seluruh volume silinder 

iyalah perhitungan dari luas Burn Space & 

kuantitas gerak. Luas Burn Chamber iyalah 

tingkat di atas piston duri di bawah tidak berguna 

Point (TMB) ke atas Dead dot (TMA). Panjang 

Langkah piston merupakan hasil penjumblahan 

dari volume. Panjang Langkah dari besar 

diameter destktop sepeda motor besar volume. 

 Dengan masalah yang penulis inginkan 

adalah untuk kepada publik memberikan 

gambaran nyata, bahan bakar yang sesuai oktan 

mengunakan kendaraan yang sesuai dengan 

kompresi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bore Up 
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 Bore up adalah untuk memperpanjang 

kapasitas mesin melalui pertumbuhan diameter 

piston. Bore up dilakukan melalui pertumbuhan 

diameter piston disertai dengan pertukaran diameter 

liner pada blok silinder. Pabrikan sepeda motor 

dengan tulus menyediakan piston pengganti dimensi 

asli yang masif yang sering disebut sebagai piston 

masif (OS). Ukuran piston atas dilengkapi dengan 

penggunaan pabrikan dengan ukuran populer besar, 

yang hanya mencapai 0,5 mm (OS 50) hingga tiga 

mm (OS 300) dalam dimensi pengukuran piston 

yang terkenal. Bore up berdampak pada peningkatan 

kemampuan mesin yang cukup tinggi, dengan 

meningkatnya kemampuan mesin, rasio kompresi 

meningkat. Hal-hal yang perlu dipikirkan dalam 

melakukan bore up adalah seberapa besar 

kemampuan engine akan meningkat, karena 

perluasan potensi engine dengan bore up berdampak 

pada keadaan blok silinder mesin. 

Rasio kompresi adalah rasio antara luas 

silinder dan volume ruang bakar atau ruang 

kompresi, yang dapat dinyatakan dengan 

menggunakan persamaan: 

PK = (Vs + Vc) : Vc 

Keterangan : 

PK   =  Perbandingan Kompresi 

VL   = Volume Langkah Piston 
VC = Volume Ruang Bakar atau Volume Kompresi 

Daya Motor adalah salah satu parameter 

dalam mengetahui kinerja motor. Evaluasi 

perhitungan tenaga seperti motor bergantung 

pada mesin rotary dan baik Rotary itu sendiri, 

semakin cepat mesin berputar, RPM yang 

dihasilkan akan lebih besar dan lebih besar 

sehingga energi listrik yang dihasilkan juga lebih 

besar, serta ketika berputar Di sepeda motor, 

variasi roda gigi tambahan pada roda enamel 

semakin tinggi torsi yang terjadi. Dengan 

demikian sejumlah putaran (RPM) dan jumlah 

torsi atau torsi mempengaruhi energi motor yang 

dihasilkan melalui penggunaan motor. 

Dalam motor listrik di tangan adalah kekuatan 

poros, sebagai poros bergerak beban. Dengan 

demikian listrik poros adalah  

 
Keterangan: 

P = daya (kW)  

T  = torsi (Nm) 

n  = (rpm) 

 Torsi adalah pengukuran kapasitas mesin 

untuk bekerja fungsi, sehingga torsi adalah energi. 

Torsi dapat dibeli dari efek contoh antara gaya 

dengan jarak: 

T = F x s 

Keterangan: 

T  =  torsi (Nm)                

F  =  gaya sentrifugal (N)            

s  =  jarak (m) 

 

 Perhitungan konsumsi bahan bakar khusus 

ini digunakan untuk menentukan jumlah gas yang 

ingin menghasilkan tenaga dalam waktu yang 

positif. Jika energi listrik dalam kW dan massa gas 

pergi dengan laju poros dalam gadget kg / jam maka 

konsumsi bahan bakar positif dapat dirumuskan, 

(Mulyono, Gunawan and Maryanti, 2014). 

 

 
Keterangan:   

SFC  = konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWh) 

m_f    =  konsumsi bahan bakar (kg/jam) 

P      = daya (kW) 

 Chassis dynamometer atau dynotest adalah 

perangkat yang secara akurat mengukur biaya torsi, 

putaran mesin dan output mesin listrik dari sepeda. 

Data diproses dari bola yang kemudian 

ditransformasikan menjadi biaya listrik dan torsi 

biaya yang dapat dilihat efeknya pada tampilan layar 

yang terkait dengan dinamometer. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian ini merupakan langkah-

langkah yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah 

penelitian.  

 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 
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Alat dan Bahan 

Perangkat untuk mengukur daya dan torsi 

adalah dinamometer, dengan sejumlah peralatan 

seperti: Stopwatch, Scatter, dan set perangkat. 

Skema pencarian ditunjukkan di bawah ini: 

  
Gambar 2. Skema pengujian torsi dan daya 

Ket. diatas : 

1. Monitor komputer. 

2. Roller dynamometer. 

3. Konsul GUI (Grafik User Interface). 

4. Kabel tachometer 

Gambar di atas adalah kekuatan dan torsi 

mencoba skema. Dalam hal ini sepeda motor yang 

akan diuji harus diposisikan atau diletakkan di 

sekitar yang telah diatur pada alat dinamometer. 

Dan informasi atau informasi kekuatan dan 

penyesuaian torsi akan muncul dipantau dengan 

bantuan komputer. 

Sementara pengukuran pengunaan bbm dijalankan 

dengan metode menatap pergantian perubahan gas 

di buret pengukuran yang kemudian berapa lama 

waktu yang dibutuhkan untuk kain untuk dibakar 

dengan cara penebangan penggunaan stopwatch. 

Bahan penelitian 

Alat-alat yang akan digunakan untuk 

eksperime dan pengujian ini yaitu antara lain : 

1. Satu unit motor Supra x 125 yang sudah di 

tune up agar kondisi mesin motor kembali 

kekondisi prima saat diteliti. 

2. Dua jenis bahan bakar yaitu premium, dan 

pertamax. 

3. Dua jenis blok silinder bawaan (standar) 

motor supra x 125, dan blok silinder bore 

up. 

Proses pengambilan data 

 Cara – cara dalam mencoba listrik dan torsi 

adalah: 

1. Mengisi ulang tingkat teratas dan Pertamax 

secara bergantian di buret. 

2. Lakukan pemanasan mesin melalui putaran 

mesin sepeda motor selama 3-5 menit 

sehingga suhu kerja bisa ideal. 

3. Buka gas throttle hingga putaran penuh. 

4. Perubahan kecepatan mesin dapat dilihat 

pada tampilan layar pada pc yang terhubung 

ke dynamometer. 

5. Cetak lihat pada hasil dalam struktur 

informasi dan torsi. Informasi diterima 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

Cara - cara untuk melihat konsumsi gas adalah: 

1. Mengisi bahan bakar dua bahan bakar 

eksklusif, yaitu top rate dan Pertamax secara 

bergantian pada buret. 

2. Nyalakan mesin sampai tensioner berputar. 

3. Setelah itu, atur putaran mesin ke 3.000 rpm 

hingga putaran mesin bisa stabil. 

4. Setelah itu, pada putaran 4.000 rpm yang 

rentan bahan bakar diadakan, disertai 

dengan memperhatikan efek dari jumlah 

bahan bakar pada skala buret dan seberapa 

banyak waktu yang diharapkan untuk bensin 

terbakar. 

5. Setelah penghentian periode uji coba, 

kecepatan engine diturunkan secara 

perlahan, kemudian langkah berikutnya 

meningkatkan laju engine menjadi 4000 dan 

6000 rpm secara bergantian. Prosedur 

identik untuk mengambil putaran 4000 dan 

6000 sama dengan langkah-langkah di atas. 

 

  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA 

Cara mengetahui penggunaan (BBM) 

 Cara mengetahui pengunan bbm untuk 

mengambil data dengan dynometer yaitu dengan 

cara mengunakan buret ukur yang digunakan untuk 

tempat bahan bakar yang akan digunakan. Kemudian 

buret di isi dengan bahan bakar pertamax atau 

premium yang akan digunakan, kemudian di isi 

dengan volume 10 ml dan buret dihubungkan ke 

karburator pada motor. Lalu motor dinyalakan 

kemudian stopwatch dihidupkan lalu setelah bahan 

bakar habis maka stopwatch dimatikan dan motor 

juga dimatikan kemudian data di lihat di dynometer 

berapa konsumsi yang terpakai. Koefisien Daya 

(CP). 

Cara mengukur volume silinder  

 Pendekatannya adalah dengan menggunakan 

buret pengukur yang menggunakan tabung gelas 

yang memiliki garis pengukur dan penghenti keran 

di bagian bawah untuk meneteskan cairan. 

Kemudian bensin cair dimasukkan ke buret 

pengukur, kemudian langkah pertama diambil ketika 

piston berada di posisi TM A (titik mati atas). 

Pertama, buka kepala silinder pada pelatuk, setelah 



5  BINA TEKNIKA, Volume 13 Nomor 2, Edisi Desember 2017, 1-x 

 

memastikan piston ada di posisi teratas, lapisi 

lubang piston dengan liner grease. Tujuannya adalah 

agar cairan buret tidak lagi menembus atau meluncur 

ke dalam bak mesin. Sehingga cairan itu tetap 

berada di ruang bakar. Dan juga tutupi katup 

penggunaan minyak, jika Anda telah menempatkan 

silinder bagian bawah lagi seperti sebelumnya. 

Kemudian mengalir atau jatuhkan cairan di buret 

melalui lubang busi di kepala silinder. 

 
Gambar 3.Pengukuran Memakai Buret Ukur. 

Kemudian perhitungan diderat busi. Volume 

derat busi ini mengunakan volume sekitar 0,8 cc 

untuk busi Panjang. Jika sudah, hasil yang didapat 

juga ditambahkan kapasitas mesin, setelah itu hasil 

tersebut dibagi lagi dengan volume cairan lagi dan 

barulah hasilnya diperoleh. 

Hasil penelitian 

Inilah hasil data dari eksperimen dari 

pengambilan data mengunakan pengujian dynotest 

yang memakai motor x 125 dengan blok silinder 

standar dan modifikasi yang mengunakan bahan 

bakar premium dan peramax. 

Daya 

Perbandingan data hasil daya oleh sepeda 

motor dengan bahan bakar premium dan pertamax 

dengan modifikasi volume silinder yang telah di 

bore up dengan belum yang di modifikasi. 

Inilah contoh hasil dari perhitungan daya: 

 

 
   0,05  = 3000 x 2.π x 0,9 

         0,05 = 3000 x 2 x 3,14 rad/s x 0,9/60000 

               = 339,120/60000 

                 = 5,65 kw  

                 = 5,65 kw pada rpm 3000  

Hasil Data penelitian 

 Tabel 1. Daya dari data blok silinder standar & 

blok silinder   perubahan berbahan bakar pertamax. 

  

 Tabel 1. memberitahukan ketidaksamaan data 

daya yang dialami  saat putaran mesin. Nilai banding 

oleh blok silinder bore up lebih unggul yaitu sebesar 

16% sebanyak 1,16 kw. Dan pada putaran 3000 rpm  

perbedaan daya sebesar 17% sebanyak 1,2 kw. 

Untuk pada putaran 4000 rpm perbedaan daya 

sebesar 7,5% sebanyak 0,45 kw. Dan yang terakhir 

pada putaran 6000 yang perbedaan daya sebesar 

30% sebanyak 2,43 kw (Untuk analisis yang lebih 

lengkapnya lihat dilampiran). Berikut ini adalah 

grafik pada tabel diatas : 

 
Gambar 1.Diagram Daya Berbahan Bakar Pertamax 

Diagram 1. diatas grafik pada blok silinder 

standar menunjukan grafik yang hampir sama dari 

bahan bakar pertamax, sedangkan pada blok silinder 

modifikasi menunjukan grafik naik turun, jadi 

kesimpulan diatas bahwasannya motor yang telah 

dimodifikasi cenderung tidak stabil dibandingkan 

yang standar. 

Tabel 2. Daya dari hasil blok silinder 

standar dan blok silinder   modifikasi berbahan 

bakar premium. 

Tabel 2. di atas menunjukan perbedaan daya 

yang terjadi pada saat putaran mesin. Rata – rata 

yang dihasilkan oleh blok silinder modifikasi lebih 

besar yaitu sebesar 38% sebanyak 3,46 kw. Dan 

pada putaran 3000 rpm  perbedaan daya sebesar 

25% sebanyak 2,29 kw. Untuk pada putaran 4000 

(rpm) 

Daya (KW) 

Blok silinder  

standar 

Blok silinder 

 modifikasi 

3000 6,57 8,86 

4000 4,94 9,23 

6000 5,33 9,14 

Rata – Rata 5,61 9,07 

(rpm) 

Daya (KW) 

Blok silinder 

bawaan 

Blok silinder 

bore up 

3000 5,65 6,85 

4000 5,49 5,94 

6000 5,47 7,9 

Rata – Rata 5,53 6,89 
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rpm perbedaan daya sebesar 46% sebanyak 4,29 kw. 

Dan yang terakhir pada putaran 6000 yang 

perbedaan daya sebesar 41% sebanyak 3,81 kw. 

Berikut ini adalah grafik pada tabel diatas: 

 
Gambar 2. Diagram Daya Berbahan Bakar Premium. 

 Pada gambar 2. diagram diatas, grafik pada 

blok silinder standar menunjukan grafik yang tidak 

sama pada bahan bakar sebelum  nya yaitu 

pertamax, dimana tidak sama dari pertamax. 

Sedangkan pada blok silinder modifikasi 

menunjukan grafik yang cenderung stabil 

dibandingkan blok silinder standar. 

Torsi  
Seberapa besar kah perbedaan torsi yang 

dihasilkan oleh sepeda motor dengan bahan bakar 

premium dan pertamax dengan memodifikasi blok 

silinder yang telah di bore up dengan yang belum 

dimodifikasi. 

Contoh perhitungan torsi : 

T = F x b, Tekanan 20 kg/cm² , P = F/a, F =20 Kg, 

dimana 1 kgcm = 0,098 Nm 

b = langkah x ½ langkah 

b = 5,79 + (1/2 x 5,79) = 8,68 cm 

T = 20 kg x 8,68 cm = 173,6 kgcm = 17,4 Nm 

Tabel 3. hasil data dari yang dihasilkan blok 

silinder standar dan modifikasi menggunakan bahan 

bakar pertamax. 

Tabel 3. di atas menunjukan perbedaan torsi 

yang terjadi pada saat putaran mesin. Rata – rata 

yang dihasilkan oleh blok silinder modifikasi lebih 

besar yaitu sebesar 60% sebanyak 2,07 Nm. Dan 

pada putaran 3000 rpm  perbedaan torsi sebesar 62% 

sebanyak 1,5 Nm. Untuk pada putaran 4000 rpm 

perbedaan  torsi sebesar 61% sebanyak 1,65. Dan 

yang terakhir pada putaran 6000 yang perbedaan 

torsi sebesar 59% sebanyak 3,05 kw  

Berikut ini adalah grafik pada tabel diatas : 

 
Gambar 3. Diagram Torsi Berbahan Bakar Pertamax. 

Diagram gambar 3. grafik pada blok silinder 

standar menunjukan grafik yang cukup bagus untuk 

bahan bakar pertamax dimana grafik diatas terjadi 

kenaikan yang stabil, sedangkan blok silinder 

modifikasi tidak jauh beda dibandingkan blok 

silinder standar. 

Tabel 4. hasil data dari yang dihasilkan blok 

silinder standar dan modifikasi menggunakan bahan 

bakar premium. 

Tabel 4. di atas menunjukan perbedaan torsi 

yang terjadi pada saat putaran mesin. Rata – rata 

yang dihasilkan oleh blok silinder modifikasi lebih 

besar yaitu sebesar 61% sebanyak 2,32 Nm. Dan 

pada putaran 3000 rpm  perbedaan torsi sebesar 62% 

sebanyak 1,5 Nm. Untuk pada putaran 4000 rpm 

perbedaan  torsi sebesar 59% sebanyak 1,9. Dan 

yang terakhir pada putaran 6000 yang perbedaan 

torsi sebesar 56% sebanyak 3,36 kw (Untuk analisis 

yang lebih lengkapnya lihat dilampiran). 

Berikut ini adalah grafik pada tabel diatas : 

 
Gambar 4.  Diagram Torsi Berbahan Bakar Premium. 

 (rpm) 

Torsi (Nm) 

Blok silinder 

standar 

 Blok silinder 

modifikasi 

3000 0,9 2,4 

4000 1,05 2,7 

6000 2,05 5,1 

Rata-Rata 1,33 3,4 

(rpm) 

Torsi (Nm) 

Blok silinder 

standar 

Blok silinder 

modifikasi 

3000 0,9 2,4 

4000 1,3 3,2 

6000 2,25 5,9 

Rata – Rata 1,48 3,8 
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Diagram gambar 4.6 diatas merupakan 

grafik pada blok silinder standar menunjukan grafik 

yang cukup bagus untuk bahan bakar pertamax 

dimana grafik diatas terjadi kenaikan yang stabil, 

sedangkan blok silinder modifikasi tidak jauh beda 

dibandingkan blok silinder standar. 

Konsumsi Bahan Bakar 

Seberapa besar kah perbedaan konsumsi bahan 

bakar yang dihasilkan oleh sepeda motor dengan 

bahan bakar premium dan pertamax dengan 

memodifikasi blok silinder yang telah di bore up 

dengan yang belum dimodifikasi. 

Contoh perhitungan konsumsi bahan bakar : 

 berat jenis dari bahan bakar pertamax  

74,5 kg/m³ = 0,00074425 kg/ml 

 jumlah bahan bakar  

= 0,0007425 kg/ml x 10 ml = 0,007425 kg 

 waktu konsumsi bahan bakar 10 ml bahan 

bakar pertamax  

= 60,15 / 3600 s = 0,016 jam M_f = v x p bahan 

bakar / t 

 M_f = 0,007425 kg / 0,016 jam  

 M_f = 0,46 kg / jam pada 3000 rpm       

Tabel 5. hasil perhitungan konsumsi bahan 

bakar pada motor dengan memakai bahan bakar 

pertamax. 

Tabel 5. yang berada di atas menunjukan 

perbedaan konsumsi bahan bakar yang terjadi pada 

saat putaran mesin. Rata – rata yang dihasilkan oleh 

blok silinder modifikasi lebih besar yaitu sebesar 

3,3% sebanyak 0,02 kg/jam. Dan pada putaran 3000 

rpm  perbedaan konsumsi bahan bakar sebesar 0% 

sebanyak 0 kg/jam. Untuk pada putaran 4000 rpm 

perbedaan  konsumsi bahan bakar sebesar 12% 

sebanyak 0,06 kg/jam. Dan yang terakhir pada 

putaran 6000 yang perbedaan konsumsi bahan bakar 

sebesar 0 % sebanyak 0 kg/jam. Berikut ini adalah 

grafik pada tabel diatas : 

 
Gambar  5. Diagram Konsumsi Bahan (BBM) Pertamax. 

 

Diagram 5. diatas grafik pada blok silinder 

standar dan modifikasi menunjukan grafik yang 

sama dimana pada rpm 3000 terjadi kemiripan pada 

blok silinder dan modifikasi dan pada putaran rpm 

4000 secara grafik terjadi perbedaan, dan untuk rpm 

6000 menunjukan kesamaan pada putaran rpm 3000 

dengan bahan bakar pertamax.   

Tabel 6. hasil perhitungan konsumsi bahan 

bakar pada motor dengan memakai bahan bakar 

premium. 

Tabel 6. yang berada di atas menunjukan 

perbedaan konsumsi bahan bakar yang terjadi pada 

saat putaran mesin. Rata – rata yang dihasilkan oleh 

blok silinder modifikasi lebih besar yaitu sebesar 

35% sebanyak 0,32 kg/jam. Dan pada putaran 3000 

rpm  perbedaan konsumsi bahan bakar sebesar 29 % 

sebanyak 0.18 kg/jam. Untuk pada putaran 4000 rpm 

perbedaan  konsumsi bahan bakar sebesar 46% 

sebanyak 0,43 kg/jam. Dan yang terakhir pada 

putaran 6000 yang perbedaan konsumsi bahan bakar 

sebesar 31 % sebanyak 0,38 kg/jam. 

Berikut ini adalah grafik pada tabel diatas : 

 
Gambar 5. Diagram Konsumsi (BBM) Premium. 

Diagram 5. diatas grafik pada blok silinder 

standar menunjukan grafik yang cukup bagus untuk 

bahan bakar pertamax dimana grafik diatas terjadi 

kenaikan yang stabil, sedangkan blok silinder 

modifikasi mengalami kenaikan yang sama dengan 

bahan bakar premium. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa 

1. Dari kontras atau perbedaan dalam 

konsumsi daya, torsi dan bensin yang 

disebabkan melalui perubahan efek blok 

(rpm) 

(kg/jam) 

Blok silinder 

standar 

Blok silinder 

modifikasi 

3000 0,46 0,46 

4000 0,49 0,43 

6000 0,82 0,82 

Rata – Rata 0,59 0,57 

(rpm) 

(kg/jam) 

Blok silinder 

standar 

Blok silinder 

modifikasi 

3000 0,46 0,61 

4000 0,49 0,92 

6000 0,82 1,2 

Rata – Rata 0,59 0,91 
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silinder yang diperbesar dalam kompresi 

yang lebih besar dan didukung dengan 

cara penggunaan bahan bakar tinggi atau 

oktan. 

2. Dari perbedaan kekuatan terbesar yang 

dihasilkan melalui sepeda motor dengan 

bensin Pertamax dan Premium dengan 

silinder yang dimodifikasi dan modis 

dapat menghasilkan putaran 3.000 rpm 

menggunakan bahan bakar Pertamax 

sebesar 17%, dan pada 4000 rpm 

perbedaan daya adalah 7.5%. Dan cepat 

atau lambat di putaran 6.000 rpm itu 

melonjak dengan bantuan 30% karena 

fakta itu meningkat melalui 2.000 rpm 

berbeda dengan 3000 dan 4000, itu 

semata-mata perbedaan moderat berbeda 

dengan 6000 rpm yang mencapai 30%. 

3. Dari perbedaan torsi yang dihasilkan 

melalui sepeda motor dengan bahan bakar 

Pertamax dan Premium dengan blok 

silinder dan persyaratan pada 3000 rpm, 

kejadiannya tidak lagi terlalu luar biasa 

dari bahan Pertamax dan Premium, setiap 

menghasilkan torsi 62%, dan pada 4000 

rpm perbedaannya dari penggunaan bahan 

bakar premuim dan Pertamax, torsi 

terbesar terjadi pada penggunaan Pertamax 

sebesar 61%. Sedangkan untuk 6.000 rpm 

ada perbedaan torsi dipertimbangkan 

dalam gas Pertamax yaitu 59%. 

4. Dari perbedaan yang dihasilkan dengan 

menggunakan sepeda motor dengan bensin 

kelas atas dan Pertamax dengan blok 

silinder dan persyaratan muncul dalam 

konsumsi bensin setelah dari rpm 3000 

dan 6000 ada bensin Pertamax dilihat 

dalam percobaan 1 dan 2 ketika konsumsi 

bensin identik sehingga konsumsi gas 

adalah 0%. Sedangkan 4000 rpm 

mengkonsumsi 12% bahan bakar. 

5. Perbedaan yang terjadi pada konsumsi 

bahan bakar karena penggunaan bahan 

bakar sesuai dengan oktan yang harus 

sesuai dengan rasio kompresi mesin 

motor. 
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