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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia untuk 

selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Motor Diesel merupakan 

motor pembakaran dalam (Internal Combustion Engine), dimana motor bakar 

yang proses pembakarannya terletak didalam motor itu sendiri. Pembakaran pada 

motor diesel dihasilkan oleh adanya bahan bakar, udara bersih serta adanya panas. 

Panas dihasilkan karena adanya tekanan yang dihasilkan oleh piston pada langkah 

kompresi di dalam silinder sehingga mampu meningkatkan suhu pada ruang bakar 

hingga mencapai titik nyala, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. 

Daryono (1999:18) 

 Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin penggerak yang banyak 

dipakai dengan memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran menjadi 

energi mekanik. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor yang proses 

pembakarannya terjadi dalam motor bakar itu sendiri sehingga gas pembakaran 

yang terjadi sekaligus dengan fluidanya. Basyirum (2008:21) 

Kepala silinder dan blok slinder merupakan komponen utama yang besar 

pengaruhnya terhadap kinerja mesin. Kepala silinder bertumpu pada bagian atas 

blok silinder. Titik tumpunya disekat dengan gasket (paking) untuk menjaga agar 

tidak terjadi kebocoran kompresi, disamping itu agar permukaan metal kepala 

silinder dan permukaan bagian atas blok silinder tidak rusak. Silinder liner dan 
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blok silinder merupakan dua bagian yang melekat satu sama lain, daya dan torsi 

sebuah motor biasanya dinyatakan oleh besarnya isi silinder suatu motor. Jama 

(2008:36) 

Pada dasarnya masalah yang akan dibahas dalam pengujian motor bakar 

ini adalah pembakaran dalam yang terdiri dari perbandingan motor diesel dengan 

beberapa pengamatan tentang daya dan torsi yang dihasilkan mesin diesel dengan 

tenaga 2HP setelah mengalami modifikasi panjang crankoffset pada bagian crank 

shaft. 

1.2  Rumusan Masalah  

Adapun masalah yang akan timbul setelah panjang crank offet dirubah 

adalah : 

1. Bagaimana menghitung volume silinder ? 

2. Bagaimana menghitung rasio kompresi mesin diesel? 

3. Bagaimana menghitung  daya dan torsi yang dihasilkan? 

1.3  Tujuan 

Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya, tujuan utama 

yang di harapkan tercapai dalam tugas akhir ini adalah. 

1. Mengetahui pengaruh panjang crank offset terhadap volume silinder dan 

rasio kompresi. 

2. Menghitung daya  dan torsi yang dihasilkan 

3. Dapat membandingkan antara mesin diesel standart dengan yang 

dimodifikasi 
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1.4   Batasan Masalah 

1) Mesin diesel yang digunakan tipe crown-33 dengan tenaga 2HP. 

2) Penelitian ini tidak bersifat experimen. 

 


