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KATA PENGANTAR 

 
 Modul  Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine dengan kode 

ABMR.011-19-1A berisi  materi  dan informasi tentang pemahaman prinsip 

an cara kerja motor bensin 2 tak dan 4 tak, pemahaman prinsip kerja 

motor diesel 4 tak, pemahaman tentang sistem pendinginan, prinsip kerja 

sistem pelumasan, pemahaman tentang prinsip kerja sistem bahan bakar, 

memahami penghitungan daya motor, konstruksidan fungsi bagian utama 

engine, serta prosedur pembongkaran- pemasangan. Materai diuraikan 

dengan pendekatan praktis disertai ilustrasi yang cukup agar siswa mudah 

memahami materi yang disampaikan. 

Pada akhir materi disampaikan rangkuman yang memuat intisari 

materai, dilanjutkan test formatif. Setiap siswa harus mengerjakan test 

tersebut sebagai indikator penguasaan materi, jawaban test kemudian 

diklarifikasi dengan kunci jawaban. Guna melatih keterampilan dan sikap 

kerja yang benar setiap siswa dapat berlatih dengan pedoman lembar 

kerja yang ada.  

Di akhir modul terdapat evaluasi sebagai uji kompetensi siswa. Uji 

kompetensi dilakukan secara teroritis dan praktik.  Uji teoritis dengan 

siswa menjawab pertanyaan yang ada pada soal evaluasi, sedangkan uji 

praktik dengan meminta siswa mendemontrasikan kompetensi yang harus 

dimiliki dan guru/instruktur menilai berdasarkan lembar observasi yang 

ada. Siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya bila memenuhi Kriteria  

kelulusan.  

 
Yogyakarta,     Desember  2004 
Penyusun, 

 
 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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B. Kedudukan Modul 

Modul dengan kode ABMR.011-19-1A tentang “Melaksanakan 

Pekerjaan Dasar Engine” ini merupakan prasyarat untuk menempuh 

modul berikutnya, sebagaimana dapat dilihat pada diagram pencapaian 

kompetensi. 
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PERISTILAHAN / GLOSSARY 

 
 
Bleeding : Pengosongan udara pada sistem bahan bakar. 

Dry type : Tipe kering. Salah satu tipe silinder liner. 

Damper : Penahan. 

Feed pump : Pompa utama. Yaitu pompa pada pompa injeksi In-

line yang digunakan untuk menghisap bahan bakar 

dan menghilangkan udara palsu pada system bahan 

bakar. 

Governor : Komponen yang berfungsi untuk mengontrol secara 

automatis penyaluran bahan bakar sesuai dengan 

beban mesin. 

Oil film : Lapisan film yang terbentuk oleh oli. 

Over size : Pembesaran ukuran. Umumnya pada benda berbentuk 

silinder. 

Priming pump : Pompa utama. Yaitu pompa pada pompa injeksi 

distributor yang digunakan untuk menghisap bahan 

bakar dan menghilangkan udara palsu pada system 

bahan bakar. 

Separator : Sekat (pada tangki bahan bakar) yang menjaga 

permukaan bahan bakar tetap stabil. 

Water  : Pemisah bahan bakar dengan air. 

Sendimenter 

Thermostat : Suatu komponen yang mengatur aliran air pendingin. 

Bekerja apabila mendapatkan panas akan membukua 

saluranpada thermostat itu sendiri. 

Under size : Pengecilan ukuran. Pengecilan yang dimaksud pada 

poros engkol. 

Wet type : Tipe basah. Salah satu tipe silinder liner. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI 

Modul Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine ini membahas tentang 

beberapa hal penting yang perlu diketahui agar dapat melakukan 

Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine secara efektif, efisien dan aman. 

Cakupan materi yang akan dipelajari dalam modul ini meliputi : (a) 

Pemahaman prinsip dan cara kerja motor bensin 2 tak maupun 4 tak, 

(b) Pemahaman prinsip kerja dari motor diesel 4 tak, (c) Pemahaman 

prinsip kerja system pendinginan, (d) Pemahaman prinsip kerja system 

pelumasan, (e) Pemahaman prinsip kerja system bahan bakar, (f) 

Pemahaman proses perhitungan daya motor, (g) Pemahaman 

konstruksi dan fungsi bagian utama  Engine, (h) Pemahaman prosedur 

membongkar dan memasang bagian-bagian utama Engine, dan (i) 

Pemahaman cara pembersihan (sebelum pemasangan) Engine  dengan 

Glass Bead.  

Modul ini terdiri atas satu kegiatan belajar yang  membahas tentang 

prinsip dan cara kerja motor bensin 2 tak maupun 4 tak,  prinsip kerja 

dari motor diesel 4 tak,  prinsip kerja sistem pendinginan, prinsip kerja 

sistem pelumasan, prinsip kerja system bahan bakar, memahami proses 

perhitungan daya motor,  memahami konstruksi dan fungsi bagian 

utama  Engine, prosedur membongkar dan memasang bagian-bagian 

utama Engine dan cara pembersihan Engine  dengan Glass Bead.  

Setelah mempelajari modul ini siswa diharapkan dapat memahami cara 

Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine. Bagi siswa yang telah mampu 

menguasai modul ini dapat melanjutkan modul berikutnya (lihat pada 

peta kedudukan modul). 
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B. PRASYARAT 

 
Modul ini merupakan modul bertingkat yang memerlukan pemahaman 

dan penguasaan, sebelum memulai modul ini diwajibkan untuk 

menempuh modul ABMR 011.04.A dan modul- modul sebelumnya bagi 

peserta diklat pada Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif.  

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam 

menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan antara lain :  

a. Baca dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada 

pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang 

kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru atau 

instruktur yang mengampu kegiatan belajar. 

b. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-

materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktek, 

perhatikanlah hal-hal berikut ini : 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

3) Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) 

peralatan dan bahan yang diperlukan dengan cermat. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus 

meminta ijin guru atau instruktur terlebih dahulu.  



 3 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. 

d. Jika belum menguasai tingkat materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru 

atau instruktur yang mengampu kegiatan pemelajaran yang 

bersangkutan. 

2. Petunjuk Bagi Guru 

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar. 

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar. 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktek baru, 

dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

peserta diklat. 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 

f. Merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

 
Setelah mempelajari secara keseluruhan materi kegiatan belajar dalam 

modul ini peserta diklat diharapkan mampu :  

1. Menjelaskan prinsip dan cara kerja motor bensin 2 tak maupun 4 tak, 

2. Menjelaskan prinsip kerja dari motor diesel 4 tak, 

3. Menjelaskan prinsip kerja sistem pendinginan, 

4. Menjelaskan prinsip kerja sistem pelumasan, 

5. Menjelaskan prinsip kerja sistem bahan bakar, 

6. Menjelaskan proses perhitungan daya motor, 
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7. Menjelaskan konstruksi dan fungsi bagian utama  Engine, 

8. Menjelaskan prosedur membongkar dan memasang bagian-bagian 

utama Engine, 

9. Menjelaskan cara pembersihan Engine  dengan Glass Bead. 

 

E. KOMPETENSI 

 
Modul AMBR 011.19-1.A membentuk sub kompetensi mengidentifikasi 

komponen engine. Uraian sub kompetensi ini dijabarkan seperti pada 

halaman berikutnya. 

 

  



 
 

Tabel 1. Uraian Kompetensi Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine 
 
 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
1. Mengindengtifikasi 

komponen engine 
 

? Fungsi, konstruksi dan cara 
kerja Engine system 
dijelaskan sesuai dengan 
buku infomasi tentang 
engine system 

? Engine dibongkar sesuai 
dengan SOP 
pembongkaran Engine 
yang  dibongkar 

? Komponen Engine 
dibersihkan dan 
ditempatkan pada tempat 
yang bersih 

? Komponen Engine 
diidentifikasi sesuai dengan 
fungsi komponen Engine 
dan buku informasi tentang 
komponen engine 

? Membuat laporan hasil 
identifikasi komponen 
engine  

? Engine dirakit kembali 
sesuai dengan SOP 
perakitan Engine yang 
dibongkar 

? Jenis dan prinsip kerja 
motor bakar 

? Konstruksi  Engine 
? Memebersihkan komponen 

Engine  
 

? Pembongkaran dan 
perakitan bagian 
utma  Engine 
dilakukan sesuai SOP 
dan K3 

? Memahami prinsip dan 
cara kerja  Petrol 
Engine bensin  2 tak 
dan 4 tak  

? Memahami prinsip 
kerja Diesel Engine 4 
tak 

? Memahami cooling 
system 

? Memahami prinsip 
kerja lubricating 
system 

? Memahami prinsip 
kerja fuel system 

? Memahami 
perhitungan daya 
motor 

? Memahami konstruksi 
dan fungsi bagian 
utama  Engine 

? Memahami prosedur  
? membongkar dan 

memasang bagian-
bagian utama Engine 

? Memahami cara 
pembersihan Engine  
dengan Glass Bead 

 

? Membongkar 
bagian-bagian 
utama Engine 

? Mengidentifikasi 
komponen Engine 

? Memersihkan 
komponen Engine  
dengan Glass Bead 

? Merakit Engine 
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F. CEK KEMAMPUAN 

 

Sebelum mempelajari modul AMBR 011.19-1.A, isilah dengan cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta 
diklat dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

Tabel 2. Cek Kemampuan 

 Jawaban 
Sub Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 
Bila jawaban ‘Ya’, 

kerjakan   
1. Saya mampu menjelaskan prinsip dan cara  kerja mesin bensin 

2 tak dan 4 tak.  
  

2. Saya mampu menjelaskan prinsip dan cara  kerja mesin diesel 4 
tak.  

  

3. Saya mampu menjelaskan tentang prinsip kerja cooling system.   

4. Saya mampu menjelaskan tentang prinsip kerja Lubricating 
system. 

  

5. Saya mampu menjelaskan tentang prinsip kerja fuel system.   

6. Saya mampu menjelaskan tentang penghitungan Daya motor.   

7. Saya mampu menjelaskan tentang Kontruksi dan fungsi utama 
Engine. 

  

1. Mengidentifikasi 
komponen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Saya mampu  melakukan pembongkaran dan pemasangan 
bagian bagian utama Engine sesuai prosedur. 

  

  

Soal Tes Formatif 1. 

Apabila peserta diklat menjawab Tidak, pelajari modul ini  

6 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika telah selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

Tabel 3. Rencana Belajar 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
Guru 

Mengidentifikasi 
komponen engine 

     

 

B. Kegiatan belajar 

Kegiatan belajar: Melaksanakan Pekerjaan Dasar Engine 

1. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini siswa harus dapat: 

a. Menjelaskan prinsip dan cara kerja motor bensin 2 tak maupun 4 

tak. 

b. Menjelaskan prinsip kerja dari motor diesel 4 tak 

c. Menjelaskan prinsip kerja sistem pendinginan 

d. Menjelaskan prinsip kerja sistem pelumasan 

e. Menjelaskan prinsip kerja sistem bahan bakar 

f.Menjelaskan proses perhitungan daya motor 

g. Menjelaskan konstruksi dan fungsi bagian utama  Engine 

h. Menjelaskan prosedur membongkar dan memasang bagian-bagian 

utama Engine 

i. Menjelaskan cara pembersihan Engine  dengan Glass Bead 

 
2. Uraian materi 

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan dasar engine, 

diperlukan pengetahuan tentang prinsip dan cara kerja motor bakar, 
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sistem pendinginan, sistem pelumasan, penghitungan daya motor 

dan prosedur pembongkaran dan pemasangan komponen engine 

serta cara pembersihan engine dengan glass bead.  

Adapun fungsi pelaksanaan pekerjaan dasar engine bertujuan: 

a. Tujuan primer 

1) Menjaga agar engine dapat berfungsi secara optimal dan aman 

2) Meningkatkan umur pemakaian 

3) Menghemat biaya pemeliharaan 

b. Tujuan skunder 

Mengorganisasi dan melaksanakan pekerjaan serta membuat 

catatan pemeliharaan 

 
Prinsip dan cara kerja motor bensin 2 tak dan 4 tak 

a. Motor bensin 2 tak: 

Disebut motor 2 tak karena dalam menghasilkan satu usaha 

motor membutuhkan dua langkah piston. Pada motor 2 tak bahan 

bakar yang tercampur dengan udara dari karburator dimasukkan 

melalui katub pengatur (reed valve) menuju ruang poros engkol. 

Selain itu terdapat pula saluran yang mengalirkan bahan bakar 

dari ruang poros engkol menuju ruang bakar melalui saluran 

transfer yang terletak pada silinder blok.  

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan seperti berikut :  

1) Piston bergerak dari TMA ke TMB 

a) Di atas piston 

Terjadi langkah usaha, pembuangan dan awal pemasukan 

campuran bahan bakar ke dalam ruang bakar. 

b) Di bawah piston 

Terjadi langkah kompresi terhadap campuran bahan bakar 

yang berada di dalam ruang poros engkol untuk di suplai ke 

ruang pembilasan seperti ditunjukkan gambar 1 bawah ini: 
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 Gambar 1. Langkah torak dari TMA ke TMB 

2) Piston bergerak dari TMA ke TMB 

a) Diatas piston 

(1) Akhir pemasukan bahan bakar ke dalam ruang bakar. 

(2) Terjadi proses langkah kompresi dan pembakaran bahan 

bakar oleh busi. 

b) Di bawah piston 

Terjadi langkah penghisapan campuran bahan bakar dari 

karburator ke dalam ruang poros engkol. 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2. Langkah torak dari TMB ke TMA 
 

 
3) Motor bensin 4 tak: 

Disebut 4 tak karena untuk menghasilkan satu siklus 

pembakaran terdiri dari empat langkah torak (gambar 3).  
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Gambar 3. Siklus pembakaran motor bensin 4 tak 

 
a) Langkah Hisap 

(1) Piston bergerak dari TMA ke TMB 

(2) Katup hisap terbuka dan katup buang tertutup 

(3) Terjadi kevakuman dalam silinder, yang menyebabkan 

campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam 

silinder 

b) Langkah Kompresi 

(1) Piston bergerak dari TMB ke TMA 

(2) Katup hisap tertutup dan katup buang tertutup 

(3) Pada akhir langkah kompresi busi memercikkan bunga 

api 

c) Langkah Usaha  

(1) Piston bergerak dari TMA ke TMB 

(2) Katup hisap tertutup dan katup buang tertutup 

(3) Hasil pembakaran menekan piston 

d) Langkah buang 

(1) Piston bergerak dari TMB ke TMA 

(2) Katup hisap tertutup 

(3) Katup buang terbuka 

(4) Piston mendorong gas sisa pembakaran keluar 
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1) Cylinder Head 

Cylinder head terbuat dari besi tuang (konstruksi mesin lama) 

saat ini banyak diaplikasikan cylinder head yang terbuat dari 

campuran aluminium. Cylinder head berfungsi sebagai dudukan 

mekanisme katup, karburator, busi dan sebagai ruang bakar 

seperti dijelaskan gambar 4 di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Cylinder head motor bensin 4 tak 

 

Pelepasan 

a) Lepaskan semua saluran air pendingin dari radiator, 

b) Lepaskan semua komponen seperrti seperti valve case, 

rocker arm, push rod (untuk cylinder head dengan konstruksi 

OHV), 

c) Lepaskan semua baut pengikat cylinder head dari baut sisi 

paling luar menuju baut sisi paling dalam, 

d) Lepaskan katup dari dudukan katup menggunakan special 

service tool. 

Lakukan pembersihan kerak pada ruang bakar dan semua 

komponen mekanisme katup sebelum melakukan pemeriksaan 

agar hasil pemeriksaan lebih presisi. 
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Pemeriksaan 

a) Kerataan intake manifold, 

b) Periksa kerataan permukaan cylinder head , 

c) Periksa kebengkokan katup, 

d) Periksa kerataan permukaan katup. 

Pemasangan 

a) Bila permukaan tidak rata lakukan perataan permukaan 

dengan menyesuaikan batas yang tersedia pada bagian sisi 

cylinder head, 

b) Lakukan pemasangan sesuai dengan arah kebalikan 

pembongkaran. 

 
2) Cylinder block 

Cylinder block berfungsi untuk dudukan komponen mesin dan 

terdapat water jacket untuk tempat aliran air pendingin. Silinder 

liner adalah silinder yang dapat dilepas. Silinder liner dibagi 

menjadi 2 tipe : dry type dan wet type seperti ditunjukkan 

gambar dibawah. Dry type mempunyai keuntungan effisiensi 

panas lebih baik, tetapi pendinginan pada liner kurang baik. 

Wet type mempunyai keuntungan pendinginan pada liner baik 

tetapi effisiensi panas berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perbedaan Tipe Dry dan Wet 
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Pelepasan 

a) Lepaskan semua saluran air pendingin dari radiator 

b) Lepaskan cylinder head unit 

c) Lepaskan semua engine mounting 

d) Setelah engine dipisahkan dari badan kendaraan lepaskan 

komponen yang terdapat pada ruang poros engkol seperti 

pompa oli 

e) Lepaskan batang piston dapat melepaskan poros engkol 

f) Setelah semua bagian dilepas bersihkan komponen dengan 

solven atau glass bead 

Pemeriksaan 

a) Kondisi permukaan cylinder blok 

b) Diameter cylinder blok 

c) Ketirusan 

d) keovalan 

Lakukan over size jika pada cylinder blok tidak sesuai dengan 

standar mesin yang ada pada service manual 

Pemasangan 

a) Lakukan pemasangan sesuai dengan arah kebalikan 

pembongkaran. Pada saat pemasangan poros engkol dan 

batang piston lakukan pengecangan baut sesuai dengan 

standar momen pengencangan 

 
3) Piston 

a) Konstruksi 

Piston bergerak turun naik di dalam silinder untuk 

melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. 

Fungsi utama piston adalah untuk menerima tekanan 

pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Piston 
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terbuat dari paduan alumunium karena ringan dan radiasi 

panas yang baik. 

 
b) Bagian-bagian Piston 

Pada beberapa piston terdapat offset dan cooling 

channel. Offset berfungsi mencegah keausan ke satu sisi 

yang berlebihan. Cooling channel berfungsi mendinginkan 

piston.  Oil jet berfungsi untuk melumasi piston. Piston slap 

adalah benturan kesamping akibat tenaga dorong 

pembakaran. Lihat gambar 6. 

 
Gambar 6. Konstruksi piston 

 
4) Ring Piston  

Ring piston berfungsi untuk : 

a) Mencegah kebocoran selama langkah kompresi dan usaha 

b) Mencegah oli yang melumasi piston dan silinder masuk ke 

ruang bakar 

c) Memindahkan panas dari piston ke dinding silinder 

Pelepasan 
a) Lepaskan piston dari connecting rod dengan melepas pin 

pengunci yang terletak pada sisi piston untuk mengeluarkan 

pena piston 
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b) Lepaskan ring piston menggunakan SST yang tersedia 

Pemeriksaan 

a) Periksa kondisi permukaan piston 

b) Dalam kondisi ini dapat dilakukan juga pemeriksaan pena 

piston dan ring piston. 

c) Lakukan pemeriksaan celah ujung pegas ring piston. 

Besarnya celah pada umumnya adalah 0,2 – 0,5 mm pada 

temperatur ruangan, dan diukur pada 10 mm dan 120 mm 

dari atas silinder 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Contoh Pengukuran Gap Ring Piston 

 
Pemasangan 

Lakukan langkah pemasangan berlawanan dengan 

langkah pelepasan 

 

5) Batang Piston 

Batang piston (connecting rod) berfungsi untuk 

meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh piston ke poros 

engkol. Bagian ujung connecting rod yang berhubungan 

dengan piston pin disebut small end, dan yang berhubungan 

dengan po-ros engkol adalah big end. 

Pada connecting rod terdapat oil hole yang berfungsi untuk 

memercikkan oli untuk melumasi piston.  
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Gambar 8. Konstruksi Connecting Rod 

 
Pemeriksaan 

Periksa kebengkokoan dan besarnya puntiran untuk 

disesuaikan dengan standar. 

 
6) Poros Nok 

Poros nok berfungsi untuk menggerakkan mekanisme katup 

pompa bahan bakar dan distributor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Poros Nok 

 

Pelepasan: 

Lepaskan semua komponen baut pengikat 

Bersihkan poros nok 

Pemeriksaan: 
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a) Periksa keausan pada permukaan lupe 

b) Ukur besarnya tinggi angkat dengan menguragi diameter 

terbesar dengan diameter terkecil pada masing- masing lupe. 

c) Sesuaikan dengan spesifikasi yang ada pada buku manual 

Pemasangan: 

Lakukan pemasangan sesuai dengan langkah kebalikan 

dari pelepasan 

 

7) Poros Engkol dan Bantalan Poros Engkol 

Poros engkol (crankshaft) terbuat dari baja carbon dan 

berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak 

putar. Pada bantalan terdapat locking lip yang berfungsi untuk 

mencegah bantalan ikut berputar. Thrust washer berfungsi 

untuk mencegah gerak aksial (maju mundur) yang berlebihan. 

Pelepasan: 

a) Lepaskan semua baut pengikat bantalan poros engkol 

b) Lepaskan semua metal dari main journal 

c) Bersihkan semua komponen 

Pemeriksaan: 

a) Periksa kondisi permukaan main journal 

b) Lakukan pemeriksaan pada permukaan main journal 

c) Lakukan pengukuran besarnya diameter main journal 

d) Bila besarnya diameter permukaan melebihi batasan 

spesifikasi yang ada pada buku manual maka poros engkol 

perlu di under size 
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Gambar 10. Konstruksi Poros Engkol 

 

8) Roda Penerus  

Roda penerus/ fly wheel (pelengkap poros engkol terbuat dari 

baja tuang berfungsi menyimpan tenaga putar mesin. Flywheel 

dilengkapi dengan ring gear yang berfungsi untuk per-kaitan 

dengan gigi pinion motor starter.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Roda Penerus (Roda Gila/ Fly Wheel) 
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9) Bak Oli (Oil Pan) 

Bak Oli terbuat dari baja dan dilengkapi separator untuk 

menjaga agar permukaan oli tetap rata ketika kendaraan dalam 

posisi miring. 

Penyumbat oli (drain plug) letaknya di bagian bawah oil pan 

yang berfungsi untuk mengeluarkan oli mesin bekas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Bak Oli 

 

Prinsip dan cara kerja motor diesel 4 tak 

Prinsip kerja motor diesel 4 tak sama persis dengan motor 

bensin 4 tak, perbedaannya hanya pada proses pembakarannya. 

Motor bensin bahan bakarnya dibakar melalui percikan busi 

sedangkan motor diesel bahan bakarnya terbakar sendiri akibat 

panas dan tekanan yang tinggi. Siklus motor diesel 4 tak dapat 

ditunjuukkan pada gambar berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Siklus Pembakaran Motor Diesel 4 Tak 
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Prinsip Kerja Motor Diesel 4 Langkah (4 tak) 

Langkah Hisap 

a. Piston bergerak dari TMA ke TMB 

b. Katup hisap terbuka 

c. Katup buang tertutup 

d. Terjadi kevakuman dalam silinder, yang menyebabkan udara 

murni masuk ke dalam silinder 

 
Langkah Kompresi 

a. Piston bergerak dari TMB ke TMA 

b. Katup hisap tertutup 

c. Katup buang tertutup 

Udara dikompresikan sampai tekanan dan suhunya menjadi 30 

kg/cm2  dan 500°C 

 
Langkah Usaha  

a. Katup hisap tertutup 

b. Katup buang tertutup 

c. Injektor menyemprotkan bahan bakar sehingga terjadi 

pembakaran yang menyebabkan piston bergerak dari TMA ke 

TMB 

 
Langkah buang 

a. Piston bergerak dari TMB ke TMA 

b. Katup hisap tertutup 

c. Katup buang terbuka 

d. Piston mendorong gas sisa pembakaran keluar 

 
Pada motor diesel dan motor bensin konvensional semua 

komponen mesinnya hampir sama secara konstruksi, 

perbedaannya hanya pada sistem pemasukan bahan bakar, dan 
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konstruksi cylinder head. Untuk itu hanya akan dijelaskan 

konstruksi cylinder head sedangkan sistem bahan bakar akan 

dijelaskan pada bagian berikutnya. 

 
Konstruksi cylinder Head 

Karena perbandingan kompresinya lebih tinggi, ruang bakar 

mesin diesel lebih kecil dari ruang bakar  mesin bensin 

memperoleh perbandingan kompresi yang tinggi dan 

konstruksinya lebih rumit. Silinder head terbuat dari besi tuang 

dan berfungsi sebagai dudukan mekanisme katup, injektor dan 

glow plug juga sebagai ruang bakar. Silinder head terbagi menjadi 

2 tipe : 

a) Pembakaran tak langsung  

b) Pembakaran langsung 

Pada gambar berikut akan ditunjukkan perbedaan yang terdapat 

pada kedua tipe silinder head 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Konstruksi Silinder Head Pembakaran Tak  
   Langsung 
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Gambar 15. Konstruksi Silinder Head Pembakaran Langsung 

Sistem Pendingin 

Sistem pendingin berfungsi mendinginkan mesin dan 

mencegah panas yang berlebihan. Sistem pendingin ada dua 

macam yaitu sistem pendingin dengan air dan sistem pendingin 

udara. Umumnya mesin mobil banyak menggunakan sistem 

pendingin air. Sistem pendingin air mempunyai kerugian akan 

konstruksi yang rumit dan biaya yang mahal. Sedangkan 

keuntungan dari system pendingin air yaitu lebih aman karena 

ruang bakar dikelilingi oleh air dan berfungsi sebagai peredam 

bunyi serta dapat digunakan sebagai sumber panas untuk heater  

(pemanas ruangan). Sistem pendingin air dilengkapi oleh water 

jacket, pompa air (water pump), radiator, thermostat, kipas (fan), 

slang karet (hose), fan clutch dan lain-lain. 

 

Proses kerja sistem pendingin 

Pada saat mesin dingin: 

Tekanan pada sistem dibangkitkan oleh pompa air dan 

bersirkulasi dari water pump ke water jacket ke by pass hose 

kembali lagi ke water pump karena pada saat ini mesin masih 

dingin dan air pun masih dingin sehingga thermostat masih 

tertutup seperti ditunjukkan gambar dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Proses Pendinginan Saat Mesin Dingin 
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Pada saat mesin panas 

Setelah mesin menjadi panas, kira-kira pada temperatur 

85°C thermostat mulai terbuka dan katup bypass tertutup dalam 

bypass sirkuit sehingga aliran air pendingin mengalir dari radiator 

ke lower hose, ke water pump, ke water jacket, ke upper hose 

dan kembali ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan 

putaran udara dengan adanya gerakan maju dari kendaraan itu 

sendiri. Aliran air pada sistem pendingin dengan kondisi mesin 

dalam keadaan panas dapat dilihat pada gambar 17 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 17. Proses Pendinginan Saat Mesin Panas 

 

1) Radiator 

Radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin 

yang telah menjadi panas setelah melalui saluran water jacket.  

 

 

 

 

 

Gambar 18. Pembagian Radiator 
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Radiator terdiri dari dua bagian yaitu tangki air bagian atas 

(upper water tank) dan tangki bagian bawah (lower water tank) 

seperti ditunjukkan gambar 7 di atas. 

Upper tank dilegkapi dengan tutup radiator untuk menambah 

air pendingin dan dihubungkan dengan reservoir tank/ tangki 

cadangan sehingga air pendingin atau uap yang berlebihan dapat 

ditampung. Lower tank dilengkapi outlet dan kran penguras. Inti 

radiator (radiator core) terdiri dari pipa yang dapat dilalui air 

pendingin diantara sirip-sirip pendinginan. Panas cairan pendingin 

pertama di serap oleh fin, yang didinginkan oleh fan dan udara 

akibat gerakan kendaraan. Radiator terletak pada bagian depan 

kendaraan, sehingga radiator dapat didinginkan oleh gerakan 

kendaraan itu sendiri. Ada 3 tipe radiator core : plate fin, 

corrugated fin, single row seperti ditunjukkan gambar 18 berikut. 

 
Gambar 19. Tipe- tipe Radiator 

 

2) Tutup radiator 

Radiator dilengkapi dengan tutup radiator yang 

bertekanan dan menutup rapat pada radiator. Ini 

memungkinkan naiknya temperatur pendingin 100°C tanpa 

terjadi mendidih. Penggunaan tutup radiator bertekanan 

(pressure cap) diutamakan sebab efek pendinginan radiator 

bertambah dan membuat perbedaan suhu antara udara luar 
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dan cairan pendingin. Pada tutup radiator dilengkapi relief valve 

dan vacuum valve seperti pada kedua gambar dibawah ini. 

a) Cara kerja relief valve 

Bila suhu air pendingin naik akan menyebabkan 

tekanan bertambah, bila tekanannya mencapai 0,3 – 1,0 

kg/cm2 pada 110 – 120°C. Relief valve akan terbuka dan 

membebaskan kelebihan tekanan melalui overflow pipe. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gambar 20. Proses Kerja Relief Valve 

 

b) Cara kerja vacuum valve 

Saat suhu air pendingin turun setelah mesin berhenti 

dan membentuk kevakuman dalam radiator yang akan 

membuka vacuum valve menghisap air pendingin dari 

reservoir (lihat gambar 21 di bawah). 

 
 

Gambar 21. Proses Kerja Vacuum Valve 
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c) Tanki Cadangan (Reservoir Tank) 

Reservoir dihubungkan ke radiator melalui overflow 

pipe. Reservoir berfungsi untuk mencegah terbuangnya air 

pendingin dan menjamin agar tetap dapat mengirimkan 

cairan pendingin. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 22. 

 
 

 
 
 

Gambar 22. Reservoir Tank Dalam Keadaan Dingin dan Panas 

 
d) Pompa Air 

Pompa air berfungsi untuk memompakan cairan 

pendingin dari radiator ke water jacket. Umumnya yang 

banyak digunakan adalah tipe sentrifugal. Pompa air 

digerakkan oleh tali kipas atau timing belt. Contoh gambar 

23 dibawah menunjukkan pompa air yang digerakkan tali 

kipas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pompa Air (water pump) 

 
 

Air pendingin dalam 
keadaan panas 

Air pendingin dalam 
keadaan dingin 
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e) Thermostat 

Thermostat berfungsi untuk mempercepat tercapainya 

suhu kerja mesin. Tipe thermostat yang umum digunakan 

adalah tipe wax (lilin). Pada thermostat terdapat jiggle valve 

yang berfungsi untuk mem-permudah masuknya air saat 

pengisian. Seperti ditunjukkan gambar 24 di bawah ini 

menggunakan wax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Themostat Dengan Wax 

f) Kipas Pendingin dan Kopling Fluida 

Radiator didinginkan oleh udara luar, pendinginannya 

tidak cukup apabila kendaraan berhenti seperti halnya pada 

alat berat. Untuk itu diperlukan kipas (fan) yang akan 

menambah pendinginan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Konstruksi Penggerak Kipas 
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Kipas pendingin digerakkan oleh tali kipas atau motor 

listrik. Seperti ditunjukkan gambar 25 di atas. 

Kopling fluida berfungsi mendinginkan radiator dengan 

lebih efisien. Saat temperatur udara rendah, kecepatan kipas 

rendah sehingga mesin menjadi panas dan saat temperatur 

tinggi, otomatis putaran kipas menjadi cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 26. Kipas Radiator dan Kopling Fluida (fluid clutch) 

 
g) Tali Kipas 

Kipas pendingin umumnya digerakkan oleh tali kipas. 

Tali kipas terbagi menjadi V-belt dan V ribbed belt. 

(1) V Belt 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. V belt 
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V belt terdapat 2 macam jenis yaitu tipe konvensional 

dan tipe cog. Tipe ini sering kita jumpai sebagai 

penggerak kipas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 27 di atas. 

 
(2) V Ribbed Belt 

V ribbed belt mempunyai keuntungan efisiensi 

pemindahan tenaga yang besar dan panas yang tinggi, 

serta tahan lama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Konstruksi V ribbed belt 

 
Sistem Pelumasan 

Berbagai fungsi dari sistem pelumasan adalah: 

a) Membentuk oil film untuk mengurangi gesekan, aus dan panas  

b) Mendinginkan bagian-bagian yang dilewati 

c) Sebagai seal antara piston dengan dinding silinder 

d) Mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin 

e) Mencegah karat pada bagian-bagian mesin 
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Gambar 29. Skema Aliran Pelumasan 

 
Komponen- komponen pada sistem pelumasan 

1) Pompa Oli  

Pompa oli berfungsi untuk menghisap oli dari oil pan kemudian 

menekannya ke bagian-bagian mesin. Macam-macam pompa 

oli : 

a) Internal gear (1) 

b) Trochoid (2) 

c) External gear (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Macam- macam Pompa Oli 
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2) Sistem Pengatur Tekanan Oli 

Ketika pompa oli digerakkan oleh mesin maka tekanan oli akan 

naik, pada kecepatan tinggi tekanan oli akan berlebihan dan hal 

ini dapat menyebab-kan kebocoran pada seal-seal oli. Untuk 

mencegah hal ini diperlukan semacam pengatur yang menjaga 

tekanan oli agar tetap konstan tanpa terpengaruh putaran 

mesin. Komponen yang melakukan hal ini adalah relief valve. 

Perhatikan gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Pengaturan Oleh Relief Valve 

3) Filter Oli 

Filter oli pada sistem pelumasan berfungsi untuk memisahkan 

kotoran-kotoran dari oli. Pada filter oli dipasangkan by pass 

valve yang berfungsi sebagai saluran alternatif saat filter oli 

tersumbat. Penggantian filter oli harus memperhatikan kondisi 

kerja mesin serta lama pengoperasiannya. Konstruksi filter oli 

dapat diperhatikan pada gambar 32 di bawah. 

 
Peringatan : 

Kualitas minyak pelumas sangat tergantung pada kualitas 

penyaringan oleh filter ini, oleh karenanya lakukan penggantian 

filter ini secara berkala sesuai dengan operasi kendaraan atau 

petunjuk pabrik pembuat. 
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Gambar 32. Konstruksi Filter Oli 

 
Pelepasan : 

Gunakan SST untuk melepas filter 

Penggantian: 

Sebelum memasang filter yang baru, isikan terlebih dahulu filter 

dengan oli baru sekitar setengah dari kapasitas filter. 

 
4) Lampu Tanda Tekanan Oli  

Lampu tanda tekanan oli (oil pressure warning lamp) berfungsi 

untuk memberi peringatan ke pengemudi bahwa sistem 

pelumasan tidak normal dan dipasang pada blok silinder untuk 

mendeteksi tekanan pada oil gallery. 

a) Tekanan Oli Rendah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Switch Oli Memassakan Lampu 
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Saat mesin mati atau tekanan oli rendah titik kontak di 

dalam switch tekanan oli menutup sehingga lampu 

peringatan hidup (menyala) 

b) Tekanan Oli Tinggi 

Saat mesin hidup dan tekanan oli naik, maka tekanan oli ini 

mendorong diapragma sehingga titik kontak membuka dan 

lampu peringatan mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Switch Oli Memutuskan Lampu Dengan Massa 

 
5) Nosel Oli 

Nosel oli (oil nozzle) berfungsi untuk mendinginkan bagian 

dalam piston. Pada oil nozzle terdapat check valve yang 

berfungsi untuk mencegah tekanan oli dalam sirkuit pelumasan 

turun terlalu rendah (1,4 kg/cm2) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Nosel Oli 
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6) Pendingin Oli 

Pendingin oli (oil cooler) yang banyak digunakan untuk motor 

diesel adalah tipe pendingin air. Oil cooler berfungsi untuk 

mendinginkan oli agar kekentalannya tetap. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 36. Oil Cooler 

 

Sistem Bahan Bakar 

1) Sistem Bahan Bakar Pada Motor Bensin 

a) Tangki Bahan Bakar 

Tangki bahan bakar (fuel tank) pada motor bensin dan motor 

diesel adalah sama. Tangki bahan bakar terbuat dari plat 

baja tipis yang bagian dalamnya dilapisi anti karat. Dalam 

fuel tank terdapat fuel sender gauge yang berfungsi 

menunjukkan jumlah bensin yang ada dalam tangki dan juga 

separator yang berfungsi sebagai damper bila kendaraan 

berjalan atau berhenti secara tiba-tiba atau bila berjalan 

dijalan yang tidak Rata. Fuel inlet ditempatkan 2 – 3 mm dari 
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bagian dasar tanki, ini dimaksudkan untuk mencegah ikut 

terhisapnya kotoran dan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Tangki Bahan Bakar 

 
b) Saluran bahan bakar 

Bensin dialirkan dari tangki ke karburator melalui saluran 

bahan bakar (pipa dan selang). Pipa bahan bakar dibuat dari 

pelat seng (zinc-plated) dan tembaga (copper lined steel). 

Untuk bagian tertentu ada juga pipa bahan bakar yang 

terbuat dari selang karet. 

c) Saringan bensin 

Elemen saringan menahan aliran bensin dan menyaring air, 

pasir, kotoran dan benda asing lainnya yang lebih berat 

dibandingkan dengan bensin. Kotoran akan mengendap 

dibagian bawah saringan, sedangkan benda asing yang 

ringan akan menempel pada elemen. Saringan bensin tidak 

dapat diperbaiki dan harus diganti dalam satu unit. 

d) Pompa bahan bakar 

Biasanya tangki terletak tidak sejajar dengan karburator, 

untuk mengalirkan bahan bakar tersebut diperlukan pompa 
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bahan bakar. Ada dua tipe pompa bahan bakar yaitu tipe 

mekanik dan tipe elektrik. 

(1) Pompa bahan bakar mekanik 

Pompa ini memiliki diapragma dan sepasang katup 

yang bekerja dengan arah berlawanan. Katup ini 

digerkkan oleh daya balik dipragma untuk menekan 

bahan bakar ke karburator. Diapraghma digerakkan oleh 

rocker arm yang digerakkan oleh putaran nok camshaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Konstruksi Pompa Mekanis 

 
(2) Pompa bahan bakar tipe elektrik 

Pompa ini dapat menghasilkan tekanan 2 Kg/cm2 

atau lebih dibanding pompa mekanik. Getaran pada 

pompa ini berkurang karena tidak digerakkan poros nok. 

Pompa dapat mengirimkan bahan bakar walaupun mesin 

dalam keadaan mati selama kunci kontak masih dalam 

posisi ON. Pompa biasanya dipasang pada saluran bahan 
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bakar. Saat ini pompa biasanya terpasang di dalam 

tangki (pada EFI). Konsruksi pompa elektrik dapat dilihat 

pada gambar 39 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Konstruksi Pompa Elektrik 

 
e) Karburator 

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mesin bensin agar 

tenaga yang dihasilkan dapat tercapai dengan baik: 

(1) Tekanan kompresi yang tinggi 

(2) Waktu pengapian yang tepat dan percikan bunga api yang 

kuat 

(3) Campuran udara dan bahan bakar yang sesuai 

 

Syarat ketiga inilah yang disediakan karburator. Bila torak 

bergerak ke bawah selama langkah hisap mesin, akan 

menyebabkan kevacuuman di dalam ruang bakar. Dengan 

terjadinya vacuum udara masuk keruang bakar melalui 

karburator. Bertambah cepatnya aliran udara yang masuk 

melalui saluran yang sempit (venturi), tekanan pada venturi 

menjadi rendah sehingga bensin dalam ruang pelampung 

mengalir keluar melalui saluran utama ke ruang bakar. Gambar 

di bawah ini memperlihatkan bentuk dasar karburator. 
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Gambar 40. Konstruksi Dasar Karburator 

 
Sistem Bahan Bakar Pada Motor Diesel 

Sistem bahan bakar pada motor diesel memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menghasilkan energi pembakaran sebagai 

suatu sistim yang berfungsi menyediakan dan mensuplai bahan 

bakar bertekanan tinggi ke dalam silinder. 

Dalam kerjanya sistim bahan bakar motor diesel memiliki syarat-

syarat khusus diantaranya: harus memiliki tekanan tinggi sesuai 

agar dapat berpenetrsi ke dalam silinder, dan tepat waktu.  

Pada motor diesel aliran bahan bakarnya dimulai dari tangki bahan 

bakar, feed pump, fuel filter, pompa injeksi, pipa tekanan tinggi 

dan nozzle. 
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Gambar 41. Proses Aliran Bahan Bakar Pada Motor Diesel 

 
Sistim injeksi bahan bakar motor diesel terdapat dua macam yaitu 

sistim injeksi bahan bakar tipe in-line atau sebaris dan sistim 

injeksi bahan bakar distributor. Gambar di bawah ini menunjukkan 

proses aliran bahan bakar pada motor diesel. 

a) Tangki Bahan Bakar 

Pada motor diesel, tangki bahan bakar sama persis dengan 

tangki bahan bakar motor bensin. Untuk lebih jelasnya baca 

kembali tangki bahan bakar pada motor bensin. 

b) Saringan Bahan Bakar dan Water Sedimenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Saringan Bahan Bakar dan Water Sedimenter 
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c) Untuk Pompa Injeksi Tipe Distributor Water sedimenter 

berfungsi untuk memisahkan solar dari kandungan  air. Bila air 

mencapai tinggi tertentu maka magnet yang ada pada 

pelampung akan menutup reed switch dan menyalakan lampu 

indikator. 

d) Untuk Pompa Injeksi Tipe In-Line 

Fuel filter terbuat dari kertas dan pada bagian atas terdapat air 

vent plug yang digunakan untuk mengeluarkan udara 

(bleeding). Priming pump pada pompa injeksi terletak pada 

feed pump dan dipasangkan pada bodi pompa injeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 43. Saringan Bahan Bakar dan Sedimenter 

 
e) Pompa Priming (Priming Pump) 

Priming pump seperti pada gambar 33 di bawah berfungsi 

untuk menghisap bahan bakar dari tangki pada saat 

mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar. Priming 

pump ini digunakan biasanya ketika mesin mengalami 

kehabisan solar sementara mesin masih berputar, ketika bahan 

bakar telah diisi kembali barulah pompa ini dipakai untuk 

mengeluarkan udara palsu pada sistem. 
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Gambar 44. Priming Pump 

 
f) Feed Pump (Untuk Pompa Injeksi In-Line) 

Feed pump berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki 

dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single 

acting pump yang dipasang pada sisi pompa injeksi dan 

digerakkan oleh camshaft pompa injeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 45. Feed pump 

 
g) Pompa Injeksi 

(1) Pompa Injeksi Tipe Distributor 

Bahan bakar ditekan oleh vane type feed pump yang 

mempunyai 4 vane. Pump plunger bergerak lurus bolak-

balik sambil berputar karena bergeraknya drive shaft, cam 
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plate, plunger spring, dan lain-lain. Gerakan plunger 

menyebabkan naiknya tekanan bahan bakar dan menekan 

bahan bakar melalui delivery valve ke injection nozzle. 

Governor berfungsi mengatur banyaknya bahan bakar yang 

diinjeksikan nozzle dengan menggerakkan spill ring 

sehingga merubah saat akhir langkah efektif plunger. 

Pressure timer berfungsi memajukan saat penginjeksian 

bahan bakar dengan cara merubah posisi tappet roller. Fuel 

cut-off solenoid untuk menutup saluran bahan bakar dalam 

pompa.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 46. Pompa Injeksi Tipe Distributor 

 

(2) Pompa Injeksi Tipe In-Line 

Feed pump menghisap bahan bakar dari tanki dan 

menekan bahan bakar yang telah disaring oleh filter. 

Pompa injeksi tipe in-line mempunyai cam dan plunger 

yang jumlahnya sama dengan jumlah silinder. Gerakan 

plunger lurus bolak-balik. Delivery valve berfungsi untuk  

menjaga tekanan pada pipa injeksi dan menghentikan 

injeksi dengan cepat.  Plunger dilumasi oleh solar dan 

camshaft oleh oli mesin. Governor bekerjanya 

menggerakkan control rack. Governor terdiri dari 2 tipe : 

mechanical governor dan combined governor (mechanical 
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dan pneumatic governor). Automatic timer menggerakkan 

camshaft pompa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Pompa Injeksi Tipe In-line 

(3) High pressure pipe (delivery valve) 

Pipa tekanan tinggi bahan bakar untuk diesel dibuat 

khusus untuk mampu menahan tekanan bahan bakar yang 

tinggi. Pipa ini terbuat dari campuran pelat seng (zinc-

plated) dan tembaga (copper lined steel) 

(4) Injection Nozzle  

Injection nozzle terdiri nozzle body dan needle dan 

berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar. Antara nozzle 

body dan needle dikerjakan dengan presisi dengan 

toleransi 1/1000 mm karena itu kedua komponen itu 

apabila perlu diganti harus diganti secara bersama. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar 48. Injection Nozzle 
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Tipe- tipe Injection Nozzle 

Nozzle dapat diklasifikasikan : 

(a) Hole type : 

? Single hole 

? Multiple hole 

(b) Pin type : 

? Throttle  

? Pintle  

Pada direct injection digunakan injektor tipe multiple hole, 

sedangkan pada precombustion chamber dan swirl 

chamber digunakan tipe pintle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49. Klasifikas Berdasarkan Penyemprotan 

 
Kebutuhan untuk Menyetel Tekanan Injeksi 

Tekanan injektor yang tidak tepat akan mengganggu saat 

injeksi dan volume injeksi 

Tekanan 
Pembukaan 

Sangat 
Rendah 

Sangat 
Tinggi 

Saat Injeksi Maju Mundur 

Volume Injeksi Besar Kecil 
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Perhitungan Daya dan Torsi 

1) Daya  

Tenaga/ daya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam 

satuan waktu. Usaha adalah hasil sebuah gaya dikalikan 

dengan jarak gerakan dari suatu titik 

                        Tenaga = 
Waktu

JarakxGaya
 

Satuan yang secara umum digunakan untuk menyatakan 

tenaga dari sebuah motor adalah tenaga kuda/ horsepower 

(Hp) 

 

 

 

 

1 CV                             1 m              1 s 

 75 kgf 

 

 

 

Gambar 50. Ilustras perhitungan tenaga 

 
Tenaga yang didapat menurut cara pengukuran SAE dinyatakan 

dalam Hp. Satu horsepower sama dengan gaya yang diperlukan 

untuk mengangkat suatu benda, dalam satu detik. 550 pound 

(lb) dengan  tinggi satu kaki (ft). 

Satuan lain yang secara luas digunakan sebagai pengganti 

horsepower adalah “ Cheval Vapeur´atau horsepowermetris 

(Cv). 
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s1
ft1xlb550

Hp1 ?  

s1
m1xkg75

CV1 ?  

 

CV014.1Hp1 ?        HP99863.0CV1 ?  

 

2) Momen 

Momen puntir  adalah suatu kemampuan puntir yang 

dihasilkan oleh suatu gaya dan jarak, dimana gaya tersebut 

digerakkan oleh sebatang tuas, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 51. Contoh Perhitungan Momen 

 

Momen puntir = Gaya X Jarak 

Contoh:  

Apabila sebuah gaya sebesar 50 Newton (N) digerakkan 

dengan jarak 1 meter (m), maka: 

 
Momen = 50 N x 1 m = 50 Nm 
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Didalam beberapa publikasi teknik, Mkgf masih digunakan 

untuk menyatakan satuan momen, dimana: 

 
1 Mkgf = 9,81 Nm 

 
Di dalam motor : 

Gaya adalah tekanan yang disebabkan oleh ledakan 

pembakaran dan diteruskan keporos engkol melalui batang 

torak. 

Panjang tuas sama dengan jarak antara titik sumbu poros jalan 

dan poros utama. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 52. Momen Pada Poros Engkol 

 
3. Rangkuman 1 

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dasar engine perlu diketahui 

beberapa hal tentang prinsip dasar berbagai mesin. Pekerjaan dasar 

ini dapat dikatakan sebagai perawatan.  Dalam teknik otomotif 

perawatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kinerja 
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mesin pada kinerja awalnya. Perawatan pada modul ini meliputi 

beberapa sistem seperti:  

a. Sistem pendinginan 

b. Sistem pelumasan  

c. Sistem aliran bahan bakar 

Pada prinsipnya motor pembakaran dalam seperti motor bensin 2 tak 

maupun 4 tak bahkan motor diesel adalah merubah energi 

pembakaran menjadi energi gerak putar.  

Untuk motor bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak hampir semua 

komponennya adalah sama tetapi hanya dibedakan berdasarkan 

proses pembakaran bahan bakar dan sistem aliran bahan bakarnya. 

 
4. Tugas 1 

Lakukan pengamatan pada beberapa komponen mesin, 

sebutkan nama, fungsi dan cara kerja dari komponen- komponen 

kemudian lakukan pengukuran pada komponen tersebut. Bandingkan 

komponen yang diamati dengan spesifikasi yang ada pada buku 

manual. Apabila terdapat hal- hal yang tidak jelas, baca kembali 

modul ini atau tanyakan pada guru/ instruktur anda. 

 
5. Tes formatif 

a. Jelaskan perbedaan konsep motor bensin 2 tak dan 4 tak. 

b. Mengapa pada motor diesel perbandingan kompresinya dibuat 

tinggi? 

c. Apa fungsi dari sistem pendinginan? 

d. Sebutkan fungsi dari sistem pelumasan 

e. Apakah fungsi dari separator pada tangki bahan bakar 

f.Sebutkan 2 type dari cylinder liner 
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6. Jawaban tes formatif 

a. Motor bensin 2 tak hanya membutuhkan 2 langkah piston untuk 

menghasilkan satu tenaga atau untuk terjadinya satu siklus 

pembakaran sedangkan motor 4 tak memerlukan 4 langkah piston 

untuk terjadinya satu siklus. 

b. Pada motor diesel perbandingan kompresinya dibuat lebih tinggi 

karena untuk membakar bahan bakar pada motor diesel 

diperlukan panas yang tinggi (melebihi titik didih solar) yang 

diperoleh dari perbandingan kompresi yang tinggi agar pada saat 

langkah kompresi diperoleh panas dan tekanan yang tinggi. 

c. Sistem pendinginan berfungsi untuk mendinginkan mesin dan 

mencegah panas yang berlebihan. 

d. Cylinder liner dibagi menjadi 2 tipe : dry type dan wet type 

Berbagai fungsi dari sistem pelumaan adalah: 

1) Membentuk oil film untuk mengurangi gesekan, aus dan panas  

2) Mendinginkan bagian-bagian yang dilewati 

3) Sebagai seal antara piston dengan dinding silinder 

4) Mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin 

5) Mencegah karat pada bagian-bagian mesin 

e. Separator berfungsi sebagai damper bila kendaraan berjalan atau 

berhenti secara tiba-tiba atau bila berjalan dijalan yang tidak Rata 

f. Momen puntir  adalah suatu kemampuan puntir yang dihasilkan 

oleh suatu gaya dan jarak, dimana gaya tersebut digerakkan oleh 

sebatang tuas. 
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7. Lembar kerja 

a. Alat dan bahan 

1) Unit motor bensin 2 tak, 4 tak, dan motor diesel 4 tak 

2) Tool box 

3) Special tool 

4) Lap atau majun 

b. Keselamatan kerja 

1) Gunakan peralatan servis sesuai dengan fungsinya 

2) Ikuti petunjuk dari guru ataupun prosedur kerja yang tertera 

pada lembar kerja. 

3) Tanyakan pada guru jika anda akan melakukan pekerjaan yang 

tidak tertera pada lembar kerja. 

4) Bila perlu mintalah buku manual mesin sesuai dengan training 

object. 

5) Patuhi petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja 

c. Langkah kerja 

1) Persiapkan alat dan bahan praktik sesuai dengan lembar kerja 

2) Perhatikan instruksi praktis yang disampaikan oleh guru 

3) Buatlah catatan- catatan penting kegiatan praktik secara 

ringkas 

4) Lakukan prosedur setiap kerja, sesuai dengan langkah kerja 

seperti yang ada pada modul. 

5) Setelah selesai, bersihkan dan bereskan kembali peralatan dan 

bahan yang telah digunakan, dan kembalikan seperti kondisi 

semula 
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d. Tugas 

1) Buatlah laporan praktik secara ringkas dan jelas sesuai dengan 

kondisi yang ada 

2) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi ini 
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BAB III 
EVALUASI 

 

A. EVALUASI 

Uji Kompetensi Pengetahuan 

Jawablah pertanyaan dibawah ini  

1. Jelaskan saluran transfer pada silinder blok motor bensin 2 tak 

2. Terangkan yang terjadi ketika langkah kompresi pada motor bensin 

4 tak 

3. sebutkan dua tipe silinder head 

4. Pada bantalan poros engkol terdapat locking lip. Jelaskan fungsinya 

5. Mengapa pada fly-wheel dilengkapi dengan ring gear 

6. Jelaskan fungsi sistem pendinginan pada mesin 

7. Mengapa pada sistem pendinginan diperlukan thermostat 

8. Uraikan prinsip kerja dari kopling fluida 

9. Uraikan beberapa fungsi dari sistem pelumasan 

10. Sebutkan alur proses pengiriman bahan bakar pada motor diesel 

sesuai urutannya. 

11. Sebutkan dua sistem injeksi bahan bakar pada motor diesel 

12. Sebutkan fungsi water sedimenter pada pompa injeksi tipe 

distributor 

13. Nozzle ada beberapa tipe. Sebutkan pengklasifikasian pada nozzle 

14. Jelaskan yang dimaksud dengan daya dan momen puntir/ torsi 
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Uji Kompetensi Sikap dan Keterampilan 

Demonstrasikan dihadapan guru/ instruktur kompetensi saudara dalam 

waktu yang telah ditentukan 

No Sub Kompetensi Waktu 

1 Mengidentifikasi komponen engine 45 menit 

Total 45 menit 

 
B. KUNCI JAWABAN 

1. saluran yang mengalirkan bahan bakar dari ruang poros engkol 

menuju ruang bakar melalui saluran transfer yang terletak pada 

silinder blok 

2. bahan bakar yang telah dihisap ditekan oleh piston karena piston 

bergerak dari TMB ke TMA dengan kedua katup menutup. Pada akhir 

langkah kompresi busi meletikkan bunga api untuk membakar gas 

tersebut 

3. Cylinder liner dibagi menjadi 2 tipe : dry type dan wet type 

4. Pada bantalan terdapat locking lip yang berfungsi untuk mencegah 

bantalan ikut berputar. 

5. karena ring gear berfungsi untuk perkaitan dengan gigi pinion motor 

starter 

6. Sistem pendinginan berfungsi untuk mendinginkan mesin dan 

mencegah panas yang berlebihan 

7. Karena thermostat mempercepat tercapainya suhu kerja mesin 

8. Saat temperatur udara rendah, kecepatan kipas rendah sehingga 

mesin menjadi panas dan saat temperatur tinggi, otomatis putaran 

kipas menjadi cepat. 

9. Berbagai fungsi dari sistem pelumaan adalah: 

a. Membentuk oil film untuk mengurangi gesekan, aus dan panas  

b. Mendinginkan bagian-bagian yang dilewati 

c. Sebagai seal antara piston dengan dinding silinder 



 54 

d. Mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin 

e. Mencegah karat pada bagian-bagian mesin 

10. Pada motor diesel aliran bahan bakarnya dimulai dari tangki bahan 

bakar, feed pump, fuel filter, pompa injeksi, pipa tekanan tinggi dan 

nozzle. 

11. Sistim injeksi bahan bakar tipe in-line atau sebaris dan sistim injeksi 

bahan bakar distributor 

12. Water sedimenter berfungsi untuk memisahkan solar dari 

kandungan  air 

13. Tipe Injection Nozzle 

a. Hole type : 

1) Single hole 

2) Multiple hole 

b. Pin type : 

1) Throttle  

2) Pintle  

14. Tenaga/ daya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam satuan 

waktu sedangkan momen puntir  adalah suatu kemampuan puntir 

yang dihasilkan oleh suatu gaya dan jarak, dimana gaya tersebut 

digerakkan oleh sebatang tuas. 
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C. KRITERIA  KELULUSAN 

Aspek 
Skor 

(0-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Sikap  2  

Pengetahuan  4  

Keterampilan  4  

Nilai Akhir  

Syarat kelulusan 
nilai minimal 70, 

dengan skor setiap 
aspek minimal 7 

 
Kriteria Kelulusan : 
 

70 s.d. 79 :   memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89 :   memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 : di atas minimal tanpa bimbingan 

 

Kisi-Kisi Penilaian Sikap 

Komponen yang dinilai Skor (0-10) Bobot Nilai 

Kelengkapan pakaian kerja  0,1  

Penataan alat dan kelengkapan yang 
memperhatikan pekerja dan alat 

 0,2  

Prosedur analisa  0,2  

Tindakan keselamatan  0,1  

Tidak terjadi kesalahan pemasangan 
pemasangan komponen 

 0,2  

Kreativitas dalam proses analisa  0,2  

Nilai akhir  

 

Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan 

Komponen yang dinilai Skor (0-10) Bobot Nilai  

Ketepatan Alat   0,1  

Ketepatan Analisa   0,3  

Ketepatan Hasil Kerja   0,4  

Ketepatan waktu  0,2  

Nilai akhir  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 Kompetensi   Melaksanakan pekerjaan dasar engine merupakan 

salah satu kompetensi yang harus dikuasai dengan baik sebelum 

melaksanakan perawatan pada alat berat.  Kegiatan pemahaman prinsip 

dan cara kerja motor bensin 2 tak maupun 4 tak, pemahaman prinsip 

kerja dari motor diesel 4 tak, pemahaman prinsip kerja system 

pendinginan, pemahaman prinsip kerja sistem pelumasan, pemahaman 

prinsip kerja sistem bahan bakar, pemahaman proses perhitungan daya 

motor, pemahaman konstruksi dan fungsi bagian utama  Engine, 

pemahaman prosedur membongkar dan memasang bagian-bagian utama 

engine, dan pemahaman cara pembersihan engine  dengan glass bead 

ataupun solven sering dilakukan dalam aktivitas kerja.  

 Setelah siswa merasa menguasai sub kompetensi yang ada, siswa 

dapat memohon uji kompetensi, uji kompetensi dilakukan secara teoritis 

dan praktik. Uji teoritis dengan cara siswa menjawab pertanyaan yang 

pada soal evaluasi, sedangkan uji praktik dengan mendemontrasikan 

kompetensi yang dimiliki pada guru/ instruktur. Guru/ instruktur akan 

menilai berdasarkan lembar observasi yang ada, dari sini kompetensi 

siswa dapat diketahui. 

 Bagi siswa yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul berikutnya, namun bila syarat minimal kelulusan 

belum tercapai maka harus mengulang modul ini, atau bagian yang tidak 

lulus dan untuk itu belum diperkenankan mengambil modul berikutnya 

(lihat pada peta kedudukan modul). 

 



 57 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Komatsu (1996), Operation and Maintenance Manual D75S-5 Dozer 
Shovel, Japan 

 
Mercedes- Benz (1998), Economical Driver Training for Bus 

Commercial Vehicle, Central Training Dept, Jakarta 
 
Swisscontact (2000), Analisa Kinerja Mesin Diesel Berdasarkan Hasil 

Uji Emisi, Swisscontact, Jakarta 
 
Toyota- Astra Motor (1995), New Step 1 Training Manual, Toyota, 

Jakarta  
 
United Tractors, Preventive Maintenance Forklift Diesel, Jakarta 
 

 


