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Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor mau tidak mau memunculkan dua ancaman 
serius yaitu faktor ekonomi berupa ketersedian bahan bakar minyak yang semakin lama semakin 
menipis dan faktor lingkungan hidup yaitu polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan 

bakar minyak berupa CO, O2 dan CO2. Jika campuran bahan bakar dan udara didalam silinder 
mempunyai gerakan berpusar maka setelah dibakar akan membentuk api yang berbentuk 
spherodial, hal ini mengarah pada efisiensi kerja mesin yang lebih tinggi sehingga kecepatan 

reaksi pembakaran akan meningkat. Vacuum tube berguna sebagai penampung campuran bahan 
bakar dan udara sisa-sisa hasil pembakaran yang tidak terbakar, serta sebagai penyuplai bahan 

bakar dan udara pada saat ruang bakar kekurangan campuran bahan bakar dan udara pada 
putaran tinggi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemasangan 

fan dan vacuum tube pada intake manifold terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.  
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental nyata untuk mengetahui konsumsi bahan 

bakar spesifik (SFC) dan emisi gas buang (CO, O2, CO2). 
Dari penelitian ini diketahui bahwa pada kondisi intake manifold yang terpasang fan dan vacuum 
tube, bahan bakar yang dikonsumsi dan kandungan CO, O2 dan CO2 dalam gas buang lebih 

sedikit dari pada saat kondisi intake manifold yang tidak terpasang fan dan vacuum tube. 
Hematnya bahan bakar yang dikonsumsi dan sedikitnya kandungan CO, O2 dan CO2 dalam gas 

buang pada kondisi intake manifold yang terpasang fan dan vacuum tube dikarenakan oleh fan 
yang memberikan efek berpusar pada campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam 
ruang bakar serta vacuum tube yang berfungsi sebagai penampung campuran bahan bakar dan 

udara sisa hasil pembakaran yang tidak terbakar dan sebagai penyuplai bahan dakar dan udara 
pada saat ruang bakar kekurangan campuran bahan bakar dan udara pada putaran tinggi sehingga 

proses pembakaran yang terjadi dalam ruang bakar lebih sempurna.  

 


