
  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia sering dilakukan, baik kendaraan 

mobil maupun sepeda motor. Khusus pada modifikasi sepeda motor banyak 

dilakukan pada kalangan anak muda dan kalangan orang tua yang memang 

memiliki hobi memodifikasi sepeda motor. Modifikasi yang dilakukan pada 

sepeda motor meliputi modifikasi penampilan kendaraan bermotor (cat, body kit, 

dan perubahan tampilan motor yang tampak secara visual) dan modifikasi 

performa mesin (penambahan kapasitas cylinder). Rata-rata para penggemar 

modifikasi kendaraan bermotor melakukan proses modifikasi untuk tujuan 

tertentu, misalnya untuk ajang balap maupun kontes sepeda motor atau hanya 

ingin sekedar tampil beda.  

Modifikasi kendaraan sepeda motor ini dilakukan pada sepeda motor baru hingga 

sepeda motor yang cukup tua, seperti: Honda CB 100, Kawasaki Binter Mercy, 

Honda C100 dan Honda C50 yang merupakan mesin dengan spesifikasi yang 

kurang memadai (classic) tetapi banyak diminati dan diburu para pengemar motor 

classic. Di Indonesia Honda mengenalkan Honda C100 generasi super cub 100cc  

pada tahun 1997 dengan nama Honda Supra NF 100cc.  
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Honda Supra NF 100cc yang di desain dengan fitur-fitur baru seperti teleskopis 

penskorsan depan untuk menggantikan yang lama link penskorsan, dan 4-

kecepatan transmisi untuk menggantikan 3-kecepatan transmisi yang digunakan di 

Honda C90. Motor ini sangat laris di pasaran dan mampu bersaing dengan motor 

sejenis dari pabrikan lain. Pada tahun 2001 sepeda motor Honda Supra diberikan 

fitur sitem pengereman yang baru, yaitu menggunakan sistem disc brake dan 

namanya diganti menjadi Honda Supra X, sehingga menjadi kendaraan primadona 

hingga tahun 2004.  

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

berkembang pula industri otomotif di Indonesia. Tiap-tiap pabrikan sepeda motor 

saling bersaing untuk mencari konsumen dengan mengeluarkan jenis varian 

sepeda motor terbaru dengan kapasitas ruang bakar yang lebih besar sehingga 

sepeda motor yang berbasis mesin berkapasitas 100cc dengan tenaga yang tidak 

cukup besar menjadikan sepeda motor Honda Supra 100cc kalah bersaing akibat 

ketinggalan zaman.  

Sepeda motor Honda Supra 100cc menggunakan basis mesin yang sama dengan 

sepeda motor pabrikan honda lainya, seperti Astrea Star, Astrea Prima, Astrea 

Grand, Legenda, Supra Fit dan Supra Fit X , yaitu mesin GN-5 yang selama 

bertahun-tahun menguasai pasar sebelum eksistensinya dikalahkan oleh Honda 

Supra X 125 cc pada tahun 2005. Memang sepeda motor Honda Supra 100cc 

memiliki banyak keunggulan, yaitu nyaman digunakan untuk dikendarai, 

memiliki ketahanan yang baik sehingga tidak mudah rusak, penggunaan bahan 
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bakar yang hemat, perawatannya mudah dan memiliki spare part yang mudah di 

cari dengan harga murah. (wordpress, 2010).  

Tetapi dari segi mesin yang digunakan sepeda motor Honda Supra 100cc masih 

terdapat banyak kekurangan di bidang ruang bakar, seperti perbandingan 

kompresi 9:1 dengan kapasitas 100cc yang kurang menghasilkan tenaga dan 

putaran mesin rendah, akibat bentuk ruang bakar yang kurang baik, penggunaan 

torak (piston) yang belum memiliki lapisan teflon untuk mengurangi gesekan pada 

dinding cylinder, penggunaan mekanisme pembuka katup (rocker arm) belum 

menggunakan sistem roller (roller rocker arm) yang dapat mengurangi gesekan 

pada camshaft serta tidak memiliki pengatur rantai tensioner yang dapat di set 

ulang ketika rantai tensioner sudah tidak sesuai (memanjang) dan hanya 

menghasilkan daya maksimum 7,6 HP pada putaran mesin 8000 rpm Torsi 

maksimum 0,74 kgf.m/6.000 rpm dirasa kurang cukup menghasilkan akslerasi 

yang cepat. Dapat dikatakan sepeda motor Honda Supra 100cc yang 

menggunakan mesin GN-5 adalah mesin yang minim teknologi dan kurang 

bertenaga (Ativvital, 2012). 

Lain halnya pada sepeda motor Honda Supra X 125cc yang diluncurkan pada 

tahun 2005 merupakan evolusi dari sepeda motor Honda Supra 100cc yang 

mengalami banyak perubahan khususnya di sektor mesin. Dalam ruang bakar 

kapasitas silinder ditingkatkan menjadi 125cc dengan menggunakan katup masuk 

dan katup keluar yang lebih besar dan diameter torak yang lebih besar serta 

langkah (stroke) yang lebih panjang. Kemudian diimbangi dengan penggunaan 

poros engkol (crankshaft) yang lebih berat, pada cylinder dan rantai tensioner 

http://wordpress.com/2010/04/08/ciri-khas-mesin-honda-c-series/
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dibuat minim dengan gesekan mampu menghasikan daya maksimum 9,76 HP / 

7.500 rpm dan Torsi maksimum 1,03 kgf.m / 4000 rpm. Dengan daya dan torsi 

yang cukup besar maka Honda Supra X 125 memiliki performa yang lebih baik 

dari sepeda motor Honda Supra 100cc ( Bintangmotor, 2012). 

Ada banyak cara untuk meningkatkan akselerasi dan tenaga motor salah satunya 

dengan meningkatkan volume ruang bakar (cylinder capacity).  Dengan 

meningkatnya kapasitas cylinder maka tenaga yang dihasilkan oleh motor menjadi 

lebih besar seiring naiknya perbandingan kompresi (compresion rasio) dengan  

perbandingan kompresi yang tinggi akan menghasilkan tekanan akhir 

pemampatan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan suhu akhir 

pemampatan. (Berenschot, 1980).  

Peningkatan kapasitas cylinder dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

diameter piston yang lebih besar dan melakukan pengurangan dinding cylinder 

(lemmer) lalu memasukan piston yang lebih besar, tetapi hal ini akan memberikan 

efek panas berlebih pada dinding cylinder yang dikarenakan berkurangnya 

ketebalan dinding cylinder. Cara lain meningkatkan kapasitas ruang bakar adalah 

memperbesar lubang dinding pada cylinder blok dan dinding crankcase. 

Kemudian dengan memasukkan cylinder yang lebih besar dengan ketebalan 

dinding cylinder yang lebih besar pula (bore up), secara otomatis pemakaian 

diameter piston besar dapat digunakan.  

Dengan cara ini tenaga motor akan terdongkrak sangat tinggi karena kapasitas 

cylinder naik secara drastis dan panas yang ada pada dinding-dinding cylinder 

dapat diredam oleh ketebalan dinding cylinder tersebut. Untuk meningkatkan 
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performa dapat pula dilakukan dengan cara memperbaiki sistem penyuplaian 

bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan menerapkan pipa pengisian (intake 

manifold) selicin mungkin untuk menghindari perputaran dari campuran bahan 

bakar dan udara. Tetapi dampak yang ditimbulkan cara meningkatan performa 

tersebut dapat menimbulkan pemakaian bahan bakar yang lebih boros dan 

memperkecil umur pemakaian kendaraan. Dapat dikatakan setiap cara diatas 

mempunyai dampak negatif pada proses modifikasi mesin. 

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi kapasitas ruang bakar pada sepeda motor 

Honda Supra 100cc menjadi 125cc dengan mengaplikasikan penggunaan cylinder, 

cylinder head, crankshaft (poros engkol) dan tensioner dari sepeda motor Honda 

Supra X 125cc yang nantinya akan diteliti lebih lanjut tentang dampak 

penggunaan dari alat-alat tersebut, performa yang dihasilkan, serta prestasi mesin 

yang didapat dari modikasi sepeda motor Honda Supra 100cc menjadi125cc.  

Diharapkan modifikasi ini mampu meningkatkan performa mesin GN-5 yang 

optimal baik dari segi performa, efesiensi penggunaan bahan bakar dan umur 

pemakaian kendaraan. Sehingga tidak diperlukan biaya yang besar untuk membeli 

motor baru dengan kapasitas cylinder yang sama dan efesiensi penggunaan bahan 

bakar yang sama. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh modifikasi kapasitas cylinder pada 

sepeda motor honda supra 100cc dengan menggunakan cylinder, head 

cylinder, Crankshaft dan sistem pengapian sepeda honda supra x 125cc 

terhadap prestasi mesin sepeda motor honda supra 100cc yang 

dimodifikasi. 

2. Membandingkan performa dari sepeda motor Honda Supra100cc yang telah 

dimodifikasi menjadi 125cc dengan sepeda motor pabrikan Honda Supra 

100cc dan Honda Supra X 125cc. 

 

   C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar hasil yang akan didapatkan lebih terarah. 

Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini yaitu:  

1. Sepeda motor yang akan dimodifikasi adalah Honda Supra 100cc; 

2. Komponen-komponen yang akan dimodifikasi meliputi carburator, intake 

manifold, cylinder head, cylinder, crankshaft, valve, tensioner, piston, poros 

enggkol(crankshaft), sistem pengapian (ignation delay) knalpot dan final 

gear (14-35 gigi) menggunakan komponen Honda Supra X 125cc standar 

yang diproduksi oleh PT AHM; 

3. Modifikasi sepeda motor  menggunakan sistem kopling manual (kopling 

tangan); 

4. Kapasitas cylinder yang akan digunakan 125cc, dengan perbandingan 

kompresi tidak lebih dari 10:1; 
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5. Pengujian dilakukan dengan road test menggunakan para meter kecepatan, 

putaran mesin, akselerasi, waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar untuk 

melihat prestasi mesinnya; 

6. Tidak dilakukan pengujian emisi; 

7. Tekanan ban yang digunakan saat pengujian tanpa berboncengan, 30 Psi 

untuk ban depan dan 32 Psi untuk ban belakang; 

8.  Tekanan ban yang digunakan saat pengujian berboncengan, 32 Psi untuk 

ban depan dan 35 Psi untuk ban belakang; 

9. Pada proses membandingkan performa sepeda motor Honda Supra 100cc 

yang telah dimodifikasi dengan sepeda motor standar 125cc dan Honda 

Supra 100cc. Cara berkendara, termasuk perpindahan kecepatan dan bukaan 

gas diusahakan sama; 

10. Cuaca, lokasi pengujian, kondisi jalan dan beban motor saat pengujian 

dibuat seidentik mungkin; 

11. Bahan bakar yang digunakan adalah bensin premiun; 

 

D. Hipotesa 

Daya pada mesin pembakaran dalam (internal combustion engine), khususnya 

pada motor dapat diperbesar dengan memperbesar kapasitas ruang bakar. 

Kapasitas ruang bakar yang besar didapatkan dari penggunaan torak yang besar 

dan langkah torak jauh. Dampak dari meningkatnya kapasitas ruang bakar    

adalah naiknya perbandingan pemampatan yang mengakibatkan naiknya tekan 

efektif rata-rata dan mempertinggi frekuensi putaran mesin sehingga daya yang 

dihasilkan meningkat. Dengan menggunakan cylinder, cylinder head dan 
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crankshaft dari sepeda motor Honda Supra X 125cc yang diterapkan pada 

sepeda motor Honda Supra 100cc di nilai mampu untuk memperbaiki proses 

pengisian cylinder, memperbesar perbandingan pemampatan, mengubah 

waktu(timming) pembakaran lebih tepat, mengoptimalkan bagian-bagian yang 

bergerak dan berputar. Sehingga dapat mendongkrak tenaga dan performa 

sepeda motor Honda Supra 100cc dengan efesiensi penggunaan bahan bakar 

yang setara dengan sepeda motor Honda Supra X 125cc tanpa menimbulkan 

efek negatif pada mesin GN-5.  

 

 E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

I.     PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, hipotesa, sistematika 

penulisan dari penelitian ini. 

II.    TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang teori dasar motor bakar  4-langkah, teori pembakaran, 

komponen-komponen penting dalam kendaraan bermotor. 

III.    METODE PENELITIAN 

Terdiri dari tahapan-tahapan persiapan alat yang digunakan, proses modifikasi 

tahapan- tahapan sebelum pengujian, prosedur pengujian, anggaran biaya, 

rencana kegiatan, dan diagram alir pengujian. 
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IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan pembahasan dari data - data yang diperoleh pada pengujian kinerja 

motor. 

V.    SIMPULAN DAN SARAN 

Hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin disampaikan dari 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


