
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling efektif untuk 

masyarakat Indonesia, selain harganya terjangkau sepeda motor dapat digunakan 

di berbagai medan jalan. Setiap tahun, populasi sepeda motor di Indonesia 

meningkat pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah sepeda 

motor di Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah sebanyak 47.683.681 unit. 

Sementara itu, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor  Indonesia (AISI) 

pada tahun 2009 jumlah sepeda motor yang terjual mencapai 5.881.777 unit. 

Dengan demikian jumlah sepeda motor di Indonesiaan saat ini sudah lebih dari 50 

juta unit. Di Yogyakarta terdapat kurang lebih 1.000.000 juta sepeda motor 

dengan pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 5 sampai 10 persen per tahun. 

(Maryatmo, 2009) 

Peningkatan populasi kendaraan yang sangat pesat tersebut menimbulkan 

masalah nasional yang sangat krusial, yaitu polusi udara serta krisis bahan bakar 

mineral (minyak bumi). Indonesia yang beberapa tahun yang lalu dikenal sebagai 

salah satu negara pengekspor minyak bumi kini telah menjadi importir, karena 

produksi dalam negeri tidak dapat lagi memenuhi permintaan pasar yang 

meningkat dengan cepat.  

Masalah polusi udara di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan 

bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-75 persen. Sementara 

kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15 persen, 

sisanya berasal dari sumber pembakaran lain, misalnya dari rumah tangga, 

pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain-lain. Polusi udara saat ini sudah 

menunjukkan tingkat yang memprihatinkan dan polusi tersebut sebagian besar 

disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.  

Secara garis besar, polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor 

bersumber dari : (a) polusi yang berasal dari penguapan bahan bakar sebesar 20%, 



 

(b) polusi yang berasal dari blow by gas sebesar 20%, dan (c) polusi yang berasal 

dari emisi gas buang sebesar 60%. Tingginya emisi gas buang pada kendaraan 

bermotor (motor bensin) disebabkan oleh tidak sempurnanya proses pembakaran 

di dalam silinder sehingga dihasilkan gas dan partikel sisa pembakaran atau emisi 

gas buang yang mengandung unsur polutan yang berbahaya bagi kesehatan.  

Permasalahan polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor serta masalah krisis bahan bakar mineral mendorong 

usaha perlunya mencari terobosan baru untuk mengantisipasi masalah tersebut. 

Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja motor guna 

mengatasi masalah yang ada.  

Efisiensi kerja motor dalam sebuah motor bensin sangat dipengaruhi oleh 

keberlangsungan proses pembakaran. Proses pembakaran yang ideal akan 

mengoptimalkan kerja motor sehingga meningkatkan efisiensi pemakaian bahan 

bakar dan menyisakan sedikit emisi gas buang. Proses pembakaran di dalam 

silinder dipengaruhi banyak faktor, diantaranya : sistem pengapian, tekanan 

kompresi, konstruksi ruang bakar, mekanisme katup, bahan bakar, perbandingan 

campuran bahan bakar dan udara.  

Sistem pengapian (Ignition System) pada kendaraan bermotor berfungsi 

untuk menaikkan tegangan rendah baterai menjadi 20 KV atau lebih dengan 

mempergunakan ignition coil dan kemudian meneruskan tegangan tinggi tersebut 

ke busi. Sistem pengapian terdiri dari baterai, kunci kontak, ignition coil, kabel 

tegangan tinggi dan busi.  

Agar campuran bahan bakar terbakar dengan sempurna, diperlukan suatu 

mekanisme sistem pengapian yang mampu melayani kebutuhan mesin pada setiap 

putaran mesin secara berkesinambungan. Sistem pengapian (bunga api busi) yang 

kuat dan akurat akan mampu membakar campuran bahan bakar secara sempurna 

dan tepat pada waktu yang diperlukan sehingga dihasilkan output tenaga mesin 

yang optimal dengan penggunaan bahan bakar yang efisien (hemat), dan 

dimungkinkan menyisakan emisi gas buang yang rendah. 

Pada sistem pengapian, busi memegang peranan yang penting karena 

kualitas pembakaran di dalam silinder tergantung dari kualitas bunga api yang 



 

dikeluarkannya. Untuk itu busi harus mempunyai syarat sebagai berikut: (1) harus 

dapat merubah tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api pada elektrodanya; (2) 

harus tahan terhadap suhu pembakaran gas yang tinggi sehingga busi tidak 

terbakar elektrodanya; dan (3) harus tidak terjadi deposit karbon atau busi harus 

tetap bersih.  

Di pasaran saat ini terdapat banyak pilihan tipe dan jenis busi yang 

ditawarkan dan diklaim mampu meningkatkan performa mesin, hemat bahan 

bakar, dan emisi gas buang yang rendah. Berbagai tipe dan jenis busi tersebut 

antara lain adalah busi platinum, iridium, busi dengan elektrode ganda dan multi 

elektrode.  

Sebagai perbandingan, busi standar harganya berkisar antara Rp. 11.000 

sampai dengan Rp. 20.000, sedangkan busi platinum dan iridium harganya 

berkisar antara Rp. 35.000 – Rp. 125.000. Pertanyaannya adalah apakah dengan 

mengganti busi standard dengan busi platinum, iridium, maupun busi racing akan 

langsung berpengaruh terhadap peningkatan performa dan efisiensi bahan bakar 

serta perbaikan emisi gas buangnya?  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh tabloid otomotif (Otomotif, 

Edisi Nomor 51 April 2010) menunjukkan adanya peningkatan performa pada 

sepeda motor menggunakan busi berbahan iridium dibandingkan dengan memakai 

busi standar. Namun demikian pengujian yang dilakukan oleh tabloid Otomotif 

belum melakukan pengujian terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemakaian 

busi berbahan platinum, iridium, serta busi dengan electrode ganda dan multi 

electrode terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang sepeda motor. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh tipe busi terhadap kinerja 

mesin sepeda motor ditinjau dari konsumsi bahan bakar dan emisi gas 

buangnya? 

 



 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris pengaruh tipe 

busi terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin sepeda motor. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi peneliti : 

Mengetahui dan mendapatkan data empiris pengaruh tipe busi terhadap 

konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin sepeda motor. 

2. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif  

Berguna untuk pengayaan bahan perkuliahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Busi 

Busi berfungsi memercikkan api untuk membakar campuran bahan 

bakar di ruang bakar. Percikan api terjadi di celah antara elektroda tengah 

dengan elektroda massa, percikan tersebut  akibat loncatan arus tegangan 

tinggi dari elektrode tengah ke elektroda massa.  

Busi dialiri arus tegangan tinggi yaitu 15.000  - 30.000 Volt, dan 

dipasang diruang bakar dengan temperatur sangat inggi, oleh karena itu antara 

elektrode tengah dan elektrode massa harus dipisahkan oleh isolator yang 

tingkat isolasinya tinggi dan tahan panas. Busi dilengkapi dengan ulir untuk 

pemasangan di ruang bakar, agar tidak bocor pada ulir tersebut terdapat ring 

perapat. Panjang dan diameter ulir harus tepat agar ulir busi mampu menahan 

tekanan pembakaran. Elektrode busi terbuat dari bahan yang tahan panas dan 

erosi.  Bahan tersebut adalah  paduan krom - nikel yang tahan temperatur 

tinggi. Pada busi spesial terbuat dari platina maupun tungsen. 

  
Gambar 1.   Konstruksi busi  dan percikan api pada busi 

 
 

Besar celah busi yang tepat pada suatu kendaraan diperoleh dari 

ekperimen. Celah yang kecil menyebabkan percikan api kecil dan mudah 

terselip kotoran, sedangkan celah yang  besar membutuhkan tegangan yang 

lebih tinggi untuk menghasilkan percikan api sehingga bila tegangan kurang 



 

tinggi akan terjadi kegagalan percikan pada saat tertentu.  Besar celah busi 

adalah 0,70 – 1,00 mm, namun lebih tepatnya  lihat  sepesifikasi kendaraan 

sebab kendaraan tertentu ada yang spesifikasi celah busi  1,10 mm.  

Kebutuhan tegangan agar terjadi loncatan  api pada busi baru dan lama 

berbeda.  Busi lama tegangan yang dibutuhkan lebih tinggi sebab pada busi 

lama kemungkinan terdapat kebocoran arus pada rongga busi maupun 

elektrode busi kotor, sehingga menyebabkan kebutuhan tegangan untuk 

meloncatkan api lebih tinggi.  

Semakin tinggi putaran mesin tegangan induksi semakin rendah sebab 

saat putaran tinggi arus primer semakin kecil akibat waktu mengalirkan arus 

semakin singkat, selain itu juga dapat disebabkan sudut dweel yang mengecil 

akibat kontak pemutus arus melayang akibat pegas lemah.  Bila tegangan 

induksi yang dihasilkan kurang dari tegangan yang dibutuhkan maka akan 

terjadi kegagalan percikan api (misspark), sehingga terjadi kegagalan 

pembakaran. Kegagalan percikan api sering terjadi saat kendaraan dipercepat 

karena pada saat tersebut kebutuhan tegangan lebih tinggi.  

 

 
 

Gambar 2.  Hubungan tegangan yang dihasilkan dan kebutuhan tegangan 

Busi bekerja pada temperatur tinggi, sehingga pendinginan busi perlu 

diperhatikan. Penempatan busi yang tepat di ruang bakar akan membantu 

proses pendinginan pada busi.  Berdasarkan tingkat penyaluran panasnya busi 



 

dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: (1) Busi dingin, (2) Busi sedang dingin, (3) 

Busi sedang panas, dan (4) Busi panas.  

Busi dingin mempunyai rongga pemanas yang kecil dan pendek 

sehingga mudah menyalurkan panas busi ke pendingin mesin, sedangkan busi 

panas mempunyai rongga yang lebar dan panjang sehingga penyaluran panas 

ke pendingin mesin kurang baik.  

 
 

Gambar 3. Tipe busi berdasarkan penyaluran panasnya 
Busi dingin digunakan pada mesin dengan temperatur kerja tinggi 

seperti digunakan jarak jauh dengan beban berat, balap dan sebagainya. 

Sedangkan busi panas digunakan pada mesin dengan beban kerja rendah, 

putaran rendah dan jarak tempuh pendek.  

Pemakaian busi yang terlalu dingin menyebabkan temperatur rongga 

busi terlalu dingin, minyak dan karbon yang menempel pada rongga busi, 

lapisan minyak dan karbon menghantarkan listrik dari elektroda tengah ke 

massa, percikan api kecil atau tidak ada. Dengan demikian bila busi terlalu 

dingin busi cepat kotor, terdapat tumpukan karbon pada rongga busi dan busi 

cepat mati.  

Pemakaian busi yang terlalu panas menyebabkan temperatur rongga busi 

terlalu panas, pada temperatur 850°C lebih, rongga busi  membara (pijar) 

sehingga mampu membakar campuran disekitar rongga  sebelum busi 

memercikkan api  (pre ignition). Akibat proses pembakaran abnormal tersebut 

tenaga mesin turun, dan isolator pada rongga busi mudah retak, elektrode 

meleleh dan busi cepat mati.  



 

Pemakaian busi yang tepat memungkinkan  temperatur rongga busi 

sekitar 450 – 500° C. Pada temperatur tersebut minyak dan karbon yang 

menempel pada rongga busi akan terbakar habis sehingga rongga selalu 

bersih, warna putih kecoklatan dan busi awet. Temperatur 450 – 500° C 

disebut self cleaning temperature, karena busi mampu membersihkan dirinya 

sendiri.  

 

b. Pembakaran dan Emisi Gas Buang 

Pembakaran terjadi karena ada tiga komponen yang bereaksi, yaitu 

bahan bakar, oksigen dan panas. Jika salah satu komponen tersebut tidak ada 

maka tidak akan timbul reaksi pembakaran. Hasil dari proses pembakaran 

tersebut adalah Energi dan Gas Buang. Reaksi pembakaran sempurna (semua 

bensin terbakar dengan sempurna) maka tidak akan timbul emisi gas gas 

buang.  

Pada prakteknya, pembakaran dalam mesin tidak pernah terjadi dengan 

sempurna meskipun mesin sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang 

canggih. Hal ini mengakibatkan timbulnya emisi gas buang yang berbahaya 

bagi lingkungan. Zaenal Arifin (2005) mengelompokkan emisi gas buang 

yang dihasilkan oleh mesin menjadi dua yaitu mesin bensin dan mesin diesel. 

Pada mesin bensin, gas buang umumnya terdiri dari gas yang tidak beracun N2 

(nitrogen), CO2 (Carbon Dioksida) dan H2O (Uap air) sebagian kecil 

merupakan gas beracun seperti NOx, HC, dan CO. Yang sekarang sangat 

populer dalam gas buang adalah gas beracun yang dikeluarkan oleh suatu 

kendaraan seperti tampak pada gambar dibawah ini : 



 

 

 
 

Gambar 4. Konsentrasi emisi kendaraan bermotor 
 

Berdasarkan gambar tersebut sebagian besar gas buang terdiri dari 

72% N2, 18.1% CO2, 8.2% H2O, 1.2% Gas Argon (gas mulia), 1.1% O2 

dan 1.1% Gas beracun yang terdiri dari 0.13% Nox, 0.09% HC dan 0.9% 

CO. Selain dari gas buang unsur HC dan  CO dapat pula keluar dari 

penguapan bahan bakar di tangki dan blow by gas dari mesin. Sehingga 

perlu diperhatikan pula kondisi tutup tangki bahan bakar maupun saat 

pengisian bahan bakar jangan sampai terlalu berlebihan saat pengisian 

bahan bakar.  

Pada motor bensin besarnya emisi gas buang tergantung oleh 

besarnya penambahan jumlah campuran udara dan bahan bakar, karena 

yang masuk ke dalam silinder adalah campura antara udara dan bahan 

bakar. Akan tetapi pada mesin diesel besarnya emisi dalam bentuk 

opasitas (ketebalan asap) tergantung pada banyaknya jumlah bahan bakar 

yang disemprotkan ke dalam silinder, karena pada motor diesel yang 

dikompresikan adalah udara murni. Dengan kata lain semakin kaya 

campuran maka akan semakin besar pula konsentrasi Nox, CO dan asap, 

sementara semakin kurus campuran konsentrasi NOx, CO  dan asap 

namun HC sedikit meningkat. 

 
 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Alat dan Bahan Penelitian 

1). Spesifikasi Sepeda Motor yang digunakan:  

Tipe Mesin                     : 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin  

    Cairan) 

Diameter x Langkah        : 54.0 x 58.7 mm 

Volume Silinder              : 135 CC 

Perbandingan Kompresi  : 10.9 : 1 

Power Max                    : 8,45kW (11,33HP) pada 8500 rpm 

Torsi Max                      : 11,65N.m (1,165 kgf.m) pada 5500 rpm 

2). Busi  

Busi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Busi Standar, Busi 

Platinum, Busi Iridium, dan Busi Multi Elektrode. 

3). Dweel & Tacho tester 

Alat ini digunakan untuk mengukur putaran mesin. 

4). Gelas ukur ( Buret ) 

Alat ukur memperlihatkan pemakaian bahan bakar untuk setiap waktu 

pengoperasian. 

5). Stop Watch 

Alat untuk mengukur waktu operasi mesin. 

6) Gas Analyzer 

Alat ini digunakan untuk mengukur kadar emisi gas buang. 

 
 

 

 

 

 

 



 

B. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

START
Koordinasi Tim

& Pembagian
Tugas

M enyiapkan
modifikasi sistem

pengapian
elektronik tipe
Battery (DC)

Sem inar
Proposal

Penelitian
di Unit Sepeda

M otor
Uji Fungsi Alat

Analisis Data Sem inar Hasil
Penyusunan

Laporan
Penelitian

 
 

C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengukur parameter-parameter 

yang telah ditentukan, dan mencatat hasil pengukuran menggunakan lembar 

observasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan 
Obyek dan 
Peralatan 

Uji 

 
Pengujian di 

Sepeda 
Motor 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh tipe busi terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas 

buang sepeda motor. Pengukuran terhadap konsumsi bahan bakar dalam satuan 

detik/cc, sedangkan emisi gas buang yang diukur adalah kadar carbon monoksida 

dan hydrocarbon (CO dan HC).  

A. Deskripsi Data 

1. Data Hasil Pengukuran Konsumsi Bahan Bakar 

Pengambilan data dilakukan dengan mengukur konsumsi bahan bakar 

menggunakan buret berdasarkan jumlah bahan bakar yang telah ditentukan. 

Pengukuran konsumsi bahan bakar dilakukan pada sepeda motor dengan busi 

standar, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran konsumsi bahan bakar 

pada sepeda motor dengan busi berbahan platinum dan iridium, serta busi 

dengan multi elektrode. Variasi putaran pengukuran adalah 1500, 3000, dan 

5000 rpm. Pengukuran diulang sebanyak 3 kali, agar data yang diperoleh lebih 

teliti. Data hasil pengukuran konsumsi bahan bakar disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 1.  Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan 
Busi Standar (NGK C6HSA) 

RPM 
Konsumsi Bahan (detik/CC) 

1 2 3 Rerata 

1500 8.10 8.23 8.44 8.26 
3000 13.20 13.35 13.32 13.29 
5000 21.96 22.65 23.74 22.78 

 
 

 

 

 

 



 

Tabel 2.  Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan 
Busi NGK Platinum  

RPM 
Konsumsi Bahan (detik/CC) 

1 2 3 Rerata 

1500 8.23 8.26 8.26 8.25 
3000 13.86 13.86 13.87 13.86 
5000 23.23 23.34 23.41 23.33 

 
Tabel 3.  Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan 

Busi TDR Iridium 

RPM 
Konsumsi Bahan (detik/CC) 

1 2 3 Rerata 

1500 8.68 8.66 8.61 8.65 
3000 14.76 14.72 14.76 14.75 
5000 24.66 24.44 24.55 24.55 

 
Tabel 4.  Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan 

Busi Multi Elektrode (XR 360 Firing Power) 

RPM 
Konsumsi Bahan (detik/CC) 

1 2 3 Rerata 

1500 6.93 7.16 7.20 7.10 
3000 10.80 10.87 11.19 10.95 
5000 13.90 14.04 14.10 14.01 

 
Berdasarkan data hasil pengukuran, perbandingan konsumsi bahan bakar pada 

sepeda motor pada sample busi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 5.  Perbandingan konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan 
berbagai tipe Busi 

RPM 
Rerata Konsumsi Bahan Bakar  

Standar Platinum Iridium Multi Elektrode 

1500 8.26 8.25 8.65 8.26 

3000 13.29 13.86 14.75 14.01 

5000 22.78 23.33 24.55 23.53 



 

2. Data Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang 

Pengambilan data dilakukan melalui pengukuran kadar emisi gas buang 

dengan alat pengukur emisi gas buang. Pengukuran emisi gas buang dilakukan 

pada sepeda motor dengan busi stándar, kemudian dilanjutkan dengan 

pengukuran konsumsi bahan bakar pada sepeda motor dengan busi berbahan 

platinum dan iridium, serta busi dengan multi elektrode. Variasi putaran 

pengukuran adalah 1500, 3000, dan 5000 rpm. Pengukuran emisi gas buang 

diulang sebanyak 3 kali, agar data yang diperoleh lebih teliti. Data hasil 

pengukuran emisi gas buang disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 6.  Hasil pengukuran emisi gas buang pada sepeda motor dengan 
busi Standar (NGK C6HSA) 

Putaran 
Mesin 
(Rpm) 

Emisi Gas Buang Busi Standar 
CO (% Vol) HC (PPM) 

1 2 3 Rata-rata 1 2 3 Rata-rata 
1500.00 3.90 3.83 3.90 3.88 143.00 168.00 125.00 145.33 
3000.00 5.34 5.31 5.10 5.25 115.00 216.00 220.00 183.67 
5000.00 6.03 5.91 5.88 5.94 337.00 711.00 632.00 560.00 

 
Tabel 7.  Hasil pengukuran emisi gas buang pada sepeda motor dengan 

Busi Platinum 

Putaran 
Mesin 
(Rpm) 

Emisi Gas Buang Busi Standar 
CO (% Vol) HC (PPM) 

1 2 3 Rata-rata 1 2 3 Rata-rata 
1500.00 3.06 2.91 2.52 2.83 104.00 101.00 91.00 98.67 
3000.00 3.45 3.67 3.58 3.57 167.00 102.00 104.00 124.33 
5000.00 5.75 5.76 5.54 5.68 279.00 286.00 322.00 295.67 

 
Tabel 8.  Hasil pengukuran emisi gas buang pada sepeda motor dengan 

Busi Iridium 

Putaran 
Mesin 
(Rpm) 

Emisi Gas Buang Busi Standar 
CO (% Vol) HC (PPM) 

1 2 3 Rata-rata 1 2 3 Rata-rata 
1500.00 2.18 2.08 2.02 2.09 87.00 88.00 80.00 85.00 
3000.00 2.47 4.44 2.84 3.25 112.00 114.00 113.00 113.00 
5000.00 5.29 5.29 5.35 5.31 155.00 147.00 149.00 150.33 

 



 

Tabel 9.  Hasil pengukuran emisi gas buang pada sepeda motor dengan 
Busi Multi Elektrode 

Putaran 
Mesin 
(Rpm) 

Emisi Gas Buang Busi Standar 
CO (% Vol) HC (PPM) 

1 2 3 Rata-rata 1 2 3 Rata-rata 
1500.00 3.46 2.69 3.10 3.08 111.00 111.00 104.00 108.67 
3000.00 2.35 6.36 6.06 4.92 126.00 126.00 146.00 132.67 
5000.00 5.85 5.85 5.66 5.79 292.00 395.00 485.00 390.67 

 
Perbandingan emisi gas buang pada sepeda motor yang 

menggunakan busi standard, platinum, iridium, dan multi electrode dapat 

dilihat pada  tabel berikut. 

Tabel 10. Perbandingan emisi CO dan HC pada gas buang sepeda motor 

RPM 

Tipe Busi 
Standar Platinum Iridium  Multi Elektrode 

Emisi 
CO 

Emisi 
HC 

Emisi 
CO 

Emisi 
HC 

Emisi 
CO 

Emisi 
HC 

Emisi 
CO 

Emisi 
HC 

1500 3.88 145.33 2.83 108.67 2.09 85.00 3.08 108.67
3000 5.25 183.67 3.57 124.33 3.25 113.00 4.92 132.67
5000 5.94 560.00 5.68 295.67 5.31 150.33 5.79 390.67

 
 

B. Pembahasan  

1. Konsumsi Bahan Bakar 

Data hasil pengukuran pada tabel 5 dan gambar 10 di bawah  

menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar dari keempat tipe busi tidak 

menunjukkan perbedaan yang bararti. Namun demikian, secara keseluruhan 

penggantian busi standar dengan busi platinum, iridium, dan multi elektrode 

meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar pada sepeda motor. Rata-rata 

efisiensi yang terjadi sebesar 2,21% pada pemakaian busi platinum, 7,82% 

pada pemakaian busi iridium, dan 2,93% pada pemakaian busi multi 

elektrode. 

 



 

 
Gambar 10. Grafik perbandingan konsumsi bahan bakar  

sepeda motor dengan berbagai tipe busi  
 

2. Emisi Gas Buang  

Data hasil pengukuran pada gambar 11 dan 12 menunjukkan bahwa 

penggunaan busi platinum, iridium, dan multi elektrode memiliki pengaruh 

terhadap penurunan emisi gas buang CO dan HC pada semua rpm pengujian 

jika dibandingkan dengan pemakaian busi standar.  

Kadar emisi CO gas buang sepeda motor dengan busi platinum turun 

sebesar 20% jika dibandingkan dengan pemakaian busi standar. Kadar emisi 

CO gas buang sepeda motor dengan busi Iridium turun sebesar 29% jika 

dibandingkan dengan pemakaian busi standar. Sedangkan pemakaian busi 

multi elektrode menurunkan kadar emisi gas CO sebesar 8%. 

Emisi gas buang HC yang dihasilkan oleh pemakaian busi platinum, 

iridium, dan multi elektrode juga mengalami penurunan jika dibandingkan 

pemakaian busi standar. Penurunan yang terjadi berturut-turut sebesar 41%, 

61%, dan 29%. 
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Gambar 11. Grafik perbandingan emisi CO  

 

 
Gambar 12. Grafik perbandingan emisi HC  
 

Secara keseluruhan, berdasarkan data pengukuran dan pengujian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan busi platinum, iridium, dan multi elektrode 

mampu meningkatkan kinerja proses pembakaran pada putaran rendah hingga 

putaran tinggi. Peningkatan kinerja proses pembakaran ditinjau dari penurunan 

konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dihasilkan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1. Penggunaan busi platinum, iridium, dan multi electrode pada sepeda motor 

menurunkan konsumsi bahan bakar pada semua rpm pengujian (1500, 

3000, dan dan 5000 rpm) dibandingkan penggunaan busi standar.  

Efisiensi rata-rata dari busi platinum, iridium, dan multi electrode berturut-

turut adalah 2,21%, 7,82%, dan 2,93%.  

2. Penggunaan busi platinum, iridium, dan multi electrode pada sepeda motor 

menurunkan emisi gas buang CO dan HC pada semua rpm pengujian 

(1500, 3000, dan dan 5000 rpm) dibandingkan penggunaan busi standar.   

3. Penggunaan busi platinum, iridium, dan multi electrode menurunkan kadar 

emisi gas CO berturut-turut sebesar 20%, 29%, dan 8%  jika dibandingkan 

dengan pemakaian busi standar.  

4. Penggunaan busi platinum, iridium, dan multi electrode menurunkan kadar 

emisi gas HC berturut-turut sebesar 41%, 61%, dan 29% jika 

dibandingkan dengan pemakaian busi standar. 

5. Busi iridium menghasilkan konsumsi bahan baker yang paling efisien serta 

penurunan kadar emisi gas CO dan HC yang paling tinggi. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini sudah diusahakan semaksimal mungkin 

terutama dalam pengontrolan proses pengambilan data, namun tetap terdapat 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis sepeda motor dan tipe busi 

dengan merek yang dijadikan bahan penelitian, sehingga belum tentu 

dapat digeneralisasikan pada jenis sepeda motor dan busi dari produsen 

yang lain. 



 

2. Tidak dilakukan uji jalan (road test) sehingga tidak merepresentasikan 

kondisi kerja terkait dengan beban, akselerasi, dan tenaga yang dihasilkan. 

 

C. Saran  

Dengan adanya keterbatasan dari penelitian ini, maka disarankan : 

1. Melakukan penelitian pada beberapa jenis sepeda motor. 

2. Melakukan penelitian lebih lanjut pada kondisi lapangan (road test). 
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