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SUBMISSION 70 
 
Analisa Pengaruh Perubahan Packing Pada Bejana Silinder 
Terhadap Kompresi Mesin Motor 100 Cc 
Yudi M. Sholihin, Risky Arafat 
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta 
 
Abstrak. Dimana kompresi ini adalah  salah satu cara untuk menekan performa motor otto. Melalui study 
lapangan yang saya lakukan banyak mekanik melakukan rekayasa kompresi untuk menaikan tekanan mesin, 
menambah daya tahan mesin motor bakar sesuai kegunaan. Dalam hal ini saya akan menganalisa bagaimana 
pengaruh dari rekayasa kompresi tersebut terhadap temperatur, volume, dan tekanan. 
Kata kunci : Kompresi mesin otto empat langkah, otomotif 
 

1. PENDAHULUAN 
Selaras dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan dibidang industri terutama dalam bidang permesinan, umumnya 
upaya penataan sistem transportasi yang diterapkan lebih banyak bertujuan memecahkan masalah 
yang timbul sekarang dan berjangka pendek, tanpa integrasi yang sesuai dengan perencanaan 
kotanya. Padahal tanpa perbaikan mendasar pada aspek perencanaan sistem transportasi secara 
menyeluruh, masalah-masalah yang timbul beserta implikasi dampaknya tak akan dapat 
terpecahkan dengan tuntas. Akibatnya bisa menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya 
kemacetan dan tingginya kadar polusi udara akibat berbagai pencemaran dari asap kendaraan 
bermotor. Masalah yang terjadi tidak hanya masalah polusi udara saja tetapi juga banyak sekali 
masalah kecelakaan serta kemacetan yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali kecelakaan yang 
terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena kelalaian para kendaraan bermotor serta kondisi jalan 
yang rusak. Selain itu, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut. 
Berbagai alat diciptakan untuk mempermudah dan menambah kenyamanan manusia dalam 
mencukupi kebutuhannya. Salah satunya adalah dibidang otomotif kendaraan ringan spektrum 
sepeda motor, dimana dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan tentang mesin tersebut 
sehingga dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Pada masa sekarang ini manusia 
membutuhkan sarana transportasi dalam berbagai bidang. Sarana transportasi itu digunakan untuk 
memperlancar segala kebutuhan manusia seperti mengantar barang, untuk bepergian ke suatu 
tempat dan lain sebagainya. Salah satu alat transportasi yang digunakan adalah kendaraan bermotor. 
Kendaraan bermotor yang sekarang ini banyak dipakai adalah kendaraan yang menggunakan mesin 
pembakaran dalam (internal combustion engine). Motor pembakaran dalam yang dipakai pada 
kendaran bermotor mempunyai volume silinder dan jumlah silinder yang berbeda-beda sesuai 
dengan kegunaan kendaraan itu. Untuk dapat mengoptimalkan penggunaan mesin maka diperlukan 
suatu pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi : bagian – bagian mesin secara menyeluruh tentang 
kondisi, fungsi dan kualitas dari bagian – bagian tersebut. Dari pemeriksaan bagian –bagian mesin 
tersebut dapat diketahui apakah kondisi, fungsi dan kualitas mesin tersebut masih relevan atau tidak 
dengan perkembangan teknologi otomotif saat ini. 
 

2.  LANDASAN TEORI 
Motor adalah gabungan dari alat-alat yang bergerak (dinamis) yang bila bekerja dapat menimbulkan 
tenaga/energi. Sedangkan pengertian motor bakar adalah motor yang sumber tenaganya diperoleh 
dari hasil pembakaran gas didalam ruang bakar. Motor bensin sendiri mempunyai pengertian motor 
dimana gas pembakarnya berasal dari hasil campuran antara bensin dengan udara dalam suatu  
perbandingan tertentu, sehingga gas tersebut terbakar dengan mudah sekali didalam ruang bakar, 
apabila timbul loncatan bunga api listrik tegangan tinggi pada elektroda busi. 
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Untuk mencegah kebocoran tersebut maka di perlukan gasket sebagai penyekat, macam-
macam gasket sebagai berikut. 

Jenis-jenis material gasket yang digunakan dalam industri kimia berbeda-beda, disesuaikan 
dengan kondisi operasi (tekanan, temperatur) dan karakteristik bahan kimia yang kontak dengan 
gasket.   
Material yang umum digunakan sebagai bahan pembuat gasket adalah:   
1. Rubber Gaskets  

Banyak sekali jenis gasket yang menggunakan bahan rubber sheet atau lembaran karet, seperti 
neoprene, nitrile, fluorocarbon, red rubber, aflas dan silicone.  

2. Viton Gaskets  
Viton gasket banyak digunakan untuk sistem di mana terdapat bahan kimia yang bersifat asam 
atau basa, hidrokarbon dan minyak, baik nabati maupun hewani.  

3. PTFE Material  
Gasket PTFE atau Teflon gasket merupakan gasket yang paling banyak dikenal, karena bersifat 
multi fungsi. Teflon memiliki ketahanan yang baik terhadap berbagai bahan kimia, termasuk 
hidrogen peroksida.  

4. Graphite Gaskets  
Graphite fleksibel tahan terhadap panas. Selain itu, gasket jenis ini juga tahan pada kondisi 
sangat asam dan basa.  

5. EPDM Material  
Gasket dengan material EPDM tahan terhadap ozon, sinar UV, minyak alami dan berbagai jenis 
bahan kimia.  
Gasket harus terbuat dari bahan yang tahan panas serta tekanan, Biasanya gasket kepala silinder 

terbuat dari campuran karbon dan lempengan baja (carbon cald sheet steel).  
 

A. Prinsip Kerja Motor 
Bensin Motor bensin sebagai salah satu jenis motor pembakaran dalam banyak digunakan 

untuk menggerakkan atau sebagai sumber tenaga dari suatu kendaraan. Pada pembahasan ini, motor 
bensin sebagai sumber tenaga menurut prinsip kerjanya dibedakan menjadi 2 yaitu motor bensin 4 
tak dan motor bensin 2 tak. 
Prinsip Kerja Motor Bakar Empat Langkah 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar. siklus kerja 

motor 4 langkah 
(Tego Wiranto 2012) 
Keterangan: 
a. Langkah hisap 
b. Langkah 
kompresi 

c. Langkah kerja 
d. langkah buang 
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3. Diagram alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar. Diagram Alir Penelitian 
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4. PERHITUNGAN TEORITIS 
1. Perhitungan Teoritis Tekanan Akhir 

Diameter piston  :    50 mm 
Diameter langkah  : 49,5 mm 
Volume (Vo)                   :    (2500) (49,5) = 97143,75 mm3 

Tebal packing  : 0,3 mm 
Volume Packing  :    (2500) (0,3) = 588,75mm3        

Rasio kompresi  : 1 : 9 
1. Hasil Pengujian Suhu akhir 

Jenis Packing Volume 
(mm3) 

Tekanan akhir (P) 
(ATM) 

Standar 10793,75 9 
Non Packing 10728,33 9,054 
+ 1 lembar 10858,16 8,945 
+ 2 lembar 10924,583 8,839 

Tabel 4.1 Perhitungan Suhu Akhir 
2. Hasil Pengujian  Tekanan akhir 

No. Banyaknya Packing Tekanan Akhir (bar) 
1 Non Packing 6,2 
2 Standar 6,0 
3 + 1 lembar 5,8 
4 + 2 lembar 5,7 

 
 
 

Hasil Pengujian  suhu akhir 
No. Hasil pengujian suhu Temperatur 

permukaan  piston  
( o C) 

Temperatur 
sekeliling 

( o C) 
1 Non Packing 38,1 38 
2 Standar 35,4 35,3 
3 + 1 lembar  33,7 32,6 
4 + 2 lembar 31,4 31,4 
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Gambar 4.3 Diagram Hasil Pengujian  suhu akhir 

 
 

5. Saran Dan Kesimpulan 
 

1. Dari hasil pengujian di atas kompresi tertinggi didapat tanpa menggunakan packing 
2. Dari hasil pengujian temperatur, temperatur terendah didapat  mulai dari penambahan packing 2 

lembar 
3. Temperatur pada penambahan packing 2 lembar terukur sama karena resolusi alat ukur hanya 0,1 
4. Semakin menambah packing, baik secara teoritis maupun pengujian menunjukkan 

kecenderungan (menurun kompresi) meski besarannya berbeda 
5. Dari data pengujian, bila ditambah packing maka kompresi (tekanan)  dan suhu turun, sebaliknya 

bila tekanan naik sert suhu naik juga 
6. Dalam pengaplikasian bila mengacu pada kesimpulan no. 5 bila packing ditambah kompresi 

berkurang tenaga berkurang suhu turun, sebaliknya bila packing dikurangi kompresi tambah 
tenaga tambah suhu naik. 
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