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ABSTRACT 
One of the factors that affect the performance of a motor vehicle is the vehicle engine. An 

accurate test device is needed to measure the power generated by a motor. The tool that can be used 
to measure motor power is a dynamometer. The dynamometer is used to measure the torque and 
rotation of the shaft (rpm) produced by the engine under test. The purpose of this study is to determine 
the power generated from the motor gasoline by using the dynamometer of the ac generator as a test 
instrument.The method used in this research is the experimental method. This type of research 
method can be used to test a new treatment or design by comparing one or more treatment groups. 
The engine uses the dynamometer of the ac generator as a test apparatur in wich the ac generator is 
given a resistive load in the form of a heater. Torque and effective power increase with increasing 
engine speed and resistive load. The highest effective power at 3645 rpm engine speed with 18,15 
ohm load of 80.04 PS, while the lowest effective power is at 1800 rpm engine speed with 72,60 ohm 
load of 3.61 PS. Resistive load has a significant influential on generator power and engine speed so 
that the impact on torque, effective power increases and specific fuel consumption effectively inversely 
proportional to the effective power generated by the test machine. 
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PENDAHULUAN 

Sekarang ini hampir semua orang 
menggunakan kendaraan bermotor, baik itu 
sepeda motor maupun mobil. Dalam pemilihan 
kendaraan bermotor, banyak hal yang perlu 
dipertimbangkan antara lain model, kebutuhan 
dan performa. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi performa dari suatu kendaraan 
bermotor adalah mesin kendaraan tersebut. 
Mesin sangat berpengaruh terhadap jalannya 
kendaraan, maka diperlukan alat uji untuk 
menentukan layak atau tidak kendaraan 
tersebut digunakan. Pengujian daya pada 
mesin diperlukan alat dinamometer. Alat 
tersebut digunakan untuk mengukur torsi dan 
putaran poros (rpm) yang dihasilkan oleh 
mesin yang diuji. Untuk menentukan kapasitas 
dinamometer tergantung dari daya pada mesin 
tersebut. Biasanya daya dinamometer 
ditentukan lebih besar 10-20 % dari daya 
mesin yang diuji. 

Saat ini, para ahli teknik Indonesia 
telah mampu merancang dan membuat motor 
dengan kapasitas kecil untuk memenuhi 
kebutuhan pasar dalam negeri. Selain itu 
teknisi dalam negeri sudah mampu merawat, 
memperbaiki, memodifikasi, dan meningkatkan 
prestasi motor secara mandiri. Dalam kegiatan 
merancang, membuat, merawat, dan 
memodifikasi motor-motor dibutuhkan alat ukur 
yang dapat secara akurat mengukur daya 
yang dihasilkan oleh sebuah motor. Alat yang 
dapat digunakan untuk mengukur daya motor 

adalah dinamometer. Daya yang dihasilkan 
oleh motor dapat dihitung dari besarnya gaya 
torsi dan kecepatan putar poros. Dari 
hubungan antara gaya torsi dengan kecepatan 
putar poros (Sangriyadi dan Antonius , 2015). 

Dinamometer merupakan suatu 
mesin elektro-mekanik yang digunakan untuk 
mengukur torsi dari tenaga yang diproduksi 
oleh suatu mesin kendaraan. Saat ini, engine 
test bed (ETB) untuk mesin medium dan besar 
dikembangkan dengan pesat, tetapi ETB 
tersebut dirasa kurang cocok karena hanya 
akan membuat pemborosan dalam biaya 
investasi dan operasi. ETB yang berkapasitas 
kecil perlu dikembangkan, khususnya untuk 
pengujian mesin sepeda motor (Santoso dkk, 
2015). 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui daya yang dihasilkan dari 
motor bensin dengan menggunakan 
dinamometer generator ac sebagai alat uji. 

 
LANDASAN TEORI 

Santoso dkk (2015), meneliti tentang 
dinamometer generator AC 10 kW pengukur 
unjuk kerja mesin sepeda motor 100 cc 
menunjukkan nilai Brake power dan efisiensi 
termal meningkat ketika putaran mesin 
meningkat. Nilai Konsumsi bahan bakar 
spesifik (BSFC) semakin menurun dengan 
semakin bertambahnya putaran mesin. Nilai 
Break Mean Effective Pressure (BMEP) 
cenderung tetap seiring bertambahnya putaran 
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mesin. Pengukuran unjuk kerja mesin sepeda 
motor dengan dinamometer genarator AC 
yang dimodifikasi menunjukkan hasil yang 
baik. 

Abidin (2013), melakukan penelitian 
yang berjudul pengujian performa motor listrik 
ac 3 phase dengan daya 3 hp menggunakan 
pembebanan  generator listrik. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa untuk 
mendapatkan efisiensi yang tinggi dalam 
penggunaan motor listrik tiga phase, 
diusahakan agar tegangan sumber yang 
masuk sesuai dengan kapasitas tegangan 
maksimum motor. 

 
Daya Mesin 

Pada motor bakar untuk mengetahui 
daya poros harus diketahui dulu torsinya. 
Pengukuran torsi pada poros motor bakar 
menggunakan alat yang dinamakan 
Dinamometer. Pada mesin sebenarnya 
pembebanan adalah komponen-komponen 
mesin sendiri yaitu asesoris mesin ( pompa air, 
pompa pelumas, kipas radiator), generator 
listrik (pengisian aki, listrik penerangan, 
penyalan busi, pemanasan air), gesekan 
mesin dan komponen lainnya.  
1. Perhitungan torsi (T) 

Torsi merupakan harga yang diperlihatkan 
oleh moment motor melalui keluaran dari 
poros engkol (crank shaft) yang dimana 
dapat diukur  dengan menggunakan 
dinamometer. Persamaan yang digunakan 
untuk menghitung torsi sebagai berikut 
(Ismawan dkk, 2010) : 

  T  P  

60
n 2

  

60
n 2 x T  P 

    (1) 

dimana :  
P = daya  (Watt) 
T = torsi (Nm) 
n = putaran mesin (rpm) 
 = kecepatan putaran sudut 
 
Dari perhitungan torsi diatas dapat 
diketahui jumlah energi yang dihasikan 
mesin pada poros. Jumlah energi yang 
dihasikan mesin setiap waktunya adalah 
yang disebut dengan daya mesin. Kalau 
energi yang diukur pada poros mesin 
dayanya disebut daya poros. 
 

2. Daya efektif (Ne) 
Besarnya daya efektif (Ne) akan tergantung 
dari besarnya torsi dan putaran yang 

terjadi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 
berikut (Arismunandar, 1988) : 

(PS)  
716,2

n x TNe    (2) 

dimana : 
Ne = daya efektif (PS) 
T = torsi (Nm) 
n = putaran mesin (rpm) 
 

3. Fuel consumption (FC) 
Fuel consumption merupakan ukuran 
pemakaian bahan bakar yang digunakan 
untuk menjalankan suatu mesin selama 
priode waktu tertentu, dan biasanya diukur 
dalam satuan berat bahan bakar per satuan 
waktu. Besarnya fuel consumption (FC) 
bensin dapat dihitung dengan persamaan 
(Aziz, 2017) : 

)jam/kg(
t
x 

FC
bb bb v


  (3) 

dimana : 
FC = Fuel Consumption (kg / jam) 
Vbb= Volume pemakaian bahan bakar 

bensin, (ml) 
bb= massa jenis bahan bakar (770 kg/m3) 
t    = Waktu yang digunakan untuk 

mengkonsumsi bahan bakar (detik) 
 
4. Konsumsi bahan bakar spesifik efektif (Be)  

Konsumsi bahan bakar spesifik efektif (Be) 
sebagai parameter yang biasa dipakai 
sebagai ukuran ekonomi pemakaian bahan 
bakar yang dipakai per jam untuk setiap 
daya yang dihasilkan. Harga Konsumsi 
bahan bakar spesifik efektif yang lebih 
rendah menyatakan efisiensi yang lebih 
tinggi. Konsumsi bahan bakar spesifik 
efektif atau specific fuel consumption 
effective (Be) ditentukan dengan 
persamaan (Arismunandar,1988): 

jam) (kg/PS  
Ne
GBe f


 (4)

 

dimana : 
Be = Specific fuel consumption effective 

(kg/PS jam) 
fG = FC= Jumlah bahan bakar yang 

dipergunakan (kg/jam) 
Ne = Daya efektif (PS) 
 

Dinamometer 
Dinamometer adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur besarnya torsi dan 
daya aktual dari suatu poros yang bekerja 
pada putaran konstan. Secara umum prinsip 
kerja dinamometer  yaitu rotor digerakkan atau 
diputar oleh poros motor yang diuji dan rotor 
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akan mendapatkan hambatan yang diteruskan 
sebagai beban dari mesin, kemudian beban 
tersebut diteruskan ke stator melalui kopling. 
Beban ini dapat disesuaikan dengan momen 
torsi dari mesin. Rumah atau stator yang 
menahan momen torsi disandar dengan 
bantalan peluru yang dapat berputar bebas 
(Heywood,1988). 

Dinamometer Ayunan Listrik (Generator) 

 
Dinamometer ayunan listrik atau 

generator pada prinsipnya bidang gerak 
dinamometer ini diputarkan secara terpisah 
baik dengan menggunakan pipa-pipa saluran 
utama atau baterai yang mempertahankan 
suatu tegangan yang konstan. Seluruh mesin 
di tumpu dengan ball bearing, casing menahan 
sebuah lengan torsi untuk menjadikan 
seimbang torsi mesin. Torsi mesin disebarkan  
pada casing oleh daya tarik medan magnet 
yang dihasilkan ketika jangkar sedang 
berputar dan mengeluarkan tenaga listrik pada 
aliran sebelah luar dinamometer. Tenaga 
mesin yang di serap akan membangkitkan 
tenaga listrik didalam rangkaian jangkar dan 
pada saat tenaga listrik ini bisa terserap 
sepanjang tahanan yang terbuat dari kawat 
baja atau semacamnya (contohnya air). 

Generator sinkron (sering disebut 
alternator) merupakan sebuah mesin sinkron 
yang berfungsi mengubah energi mekanik 
berupa putaran menjadi energi listrik bolak-
balik (AC). Dikatakan generator sinkron karena 
jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah 
putaran medan magnet pada stator. 
Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari 
kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub 
magnet yang berputar dengan kecepatan yang 
sama dengan medan putar pada stator. Mesin 
sinkron tidak dapat start sendiri karena kutub-
kutub tidak dapat tiba-tiba mengikuti 
kecepatan medan putar pada waktu sakelar 
terhubung dengan jala-jala. Generator sinkron 
dapat berupa generator sinkron tiga phase 
atau generator sinkron satu phase. 
  
Beban Resistif 

Beban resistif (R) yaitu beban yang 
terdiri dari komponen tahanan ohm saja 
(resistance) dan beroperasi berdasarkan 

prinsip kerja resistansi (hambatan). Pengaruh 
fluksi jangkar terhadap fluksi medan hanya 
sebatas mendistorsinya saja tanpa pengaruh 
kekuatannya (cross magnetizing). Contoh 
beban listrik yang termasuk beban resistif (R) 
adalah lampu pijar, heater, setrika, soldier 
listrik, dan semua alat listrik yang bekerja 
menggunakan alat pemanas. Gambar beban 
resistif dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Beban jenis ini hanya mengkonsumsi 

beban aktif saja dan mempunyai faktor daya 
sama dengan satu. Jika arus dan tegangan 
dari persamaan sephase dan   sama dengan 
sudut 0o, maka persamaan daya sebagai 
berikut (Zuhal, 2000) : 

 
(Watt)    Cos VI  P    (5) 

dimana : 
P = daya aktif (Watt) 
V = tegangan (volt) 
I = arus (ampere) 
Cos   = 0o = 1 
 
METODE PENELITIAN 

Peralatan-peralatan dan bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut ; 

1. Motor bensin empat langkah Daihatsu 
Feroza dengan spesifikasi sebagai berikut : 
Tipe : HD-C, berpendingin 

air 
Kapasitas silinder : 1589 cc 
Jumlah silinder : 4 segaris 
Jumlah katup : 16, SOHC 
Diameter x langkah : 76,0 x 87,6 mm 
Rasio kompresi : 9,5:1 
Tenaga maksimum : 85,7 PS/6000 rpm 
Torsi maksimum : 12,9 kgm/3600 rpm 
Kapasitas tangki : 60 liter 
Sistem pengapian : CDI 
Transmisi : Manual, 5 kecepatan 

maju, tongkat 
pemindah    dilantai 

Gigi : Gigi 1 : 3,752 Gigi 2 : 
2,182 Gigi 3 : 1,482 
Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 
0,865 Mundur : 3,942
  

Rasio gigi akhir : 5,285  
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2. Generator AC sinkron alternator harpoon 
dengan spesifikasi : 
Tipe : STC 30 
Daya : 30 kW 
Tegangan : 220/380 V 
Arus : 98,4A 
Frekuensi : 50 Hz 
Putaran mesin : 1500 rpm 
Cos φ : 0,8 
Excit.Volt : 120 V 
Excit. Curr : 10 A 
Phase : 3 phase 

3. Element pemanas (Heater) 
4. Voltmeter 
5. Ampere meter 
6. Gelas ukur 
7. Tandon yang berisi air 
8. Kamera 
9. Sakelar 
10. Digital tachometer 

Alat ini digunakan untuk mengetahui 
unjuk kerja mesin uji. Mesin uji dengan 
dinamometer generator dihubungkan 
menggunakan puly dan sabuk v dimana jenis 
gerakan pada sabuk adalah gerakan sabuk 
terbuk. Untuk pembebanan generator bersifat 
beban resistif berupa pemanas. Untuk setiap 
beban yang diberikan memiliki tahanan yang 
diberikan yaitu 72,60 ohm, 36,30 ohm, 24,20 
ohm, 18,15 ohm dan 14,52 ohm.  

 
 
Langkah-langkah pengujian 
1. Memanaskan mesin selama 3-4 menit 

sebelum dilakukan pengujian. Hal ini 
dilakukan untuk menormalkan kerja dari 
mesin tersebut. 

2. Mempersiapkan alat-alat pengujian. 
3. Menaikkan putaran mesin yang diinginkan 

yakni 1800 rpm, kemudian memberikan 
beban resistif sebesar 6000 ohm. 

4. Mencatat tegangan dan arus yang terbaca 
pada volt meter dan ampere meter yang 
terpasang pada power suplley hasil dari 
pembebanan generator. 

5. Menaikkan beban resistif sebesar 12000 
ohm dan mecatat tegangan dan arus yang 
terbaca pada volt meter dan ampere meter 
yang terpasang pada power suplly. Cara 
yang sama dilakukan hingga mencapai 
beban resistif 30000 ohm 

6. Menaikkan putaran mesin dari 1800 rpm ke 
2700 rpm. Cara yang sama dari nomer 3-5 
dilakukan hingga mencapai putaran mesin 
4500 rpm. 

7. Melakukan analisa data berdasarkan data 
arus dan tegangan yang keluar dari 
generator. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengaruh variasi beban terhadap torsi 

 
Berdasarkan gambar 4.1 hubungan 

torsi terhadap putaran mesin diketahui bahwa 
setiap putaran mesin nilai torsi tertinggi yang di 
dapat tidak mesti pada beban 14,52 ohm. Hal 
ini dikarenakan oleh besar arus listrik dan 
tegangan  yang keluar dari generator sehingga 
daya generator berbeda pada setiap 
pembebanan yang diberikan. Torsi tertinggi 
terdapat pada beban 18,15 ohm dengan 
putaran mesin 3645 rpm yaitu 15,73  Nm dan 
torsi terendah berada pada beban 72,60 ohm 
dengan puataran mesin 1800 rpm yaitu 1,44 
Nm. 

 
2. Pengaruh variasi beban terhadap daya 

efektif 

 
Berdasarkan gambar 4.2 di atas 

terlihat bahwa daya efektif yang dihasilkan 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
putaran mesin. Hal ini dikarenakan dengan 
daya generator yang meningkat seiring 
dengan meningkatnya putaran mesin. Di 
samping putaran mesin yang mempengaruhi 
daya, torsi juga akan berpengaruh artinya 
semakin besar torsi maka daya akan semakin 
besar pula. Daya efektif tertinggi pada putaran 
3645 rpm dengan beban 18,15 ohm sebesar 
80,04 PS dan daya efektif terendah  pada 
putaran mesin 1800 rpm dengan beban 72,60 
ohm sebesar 3,61 PS. 
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3. Pengaruh variasi beban terhadap 
konsumsi bahan bakar spesifik efektif 

 

Dari gambar 4.3 terlihat bahwa 
semakin tinggi putaran mesin maka konsumsi 
bahan bakar spesifik efektif  yang dihasilkan 
semakin rendah. Hal ini dikarenakan 
penggunaan bahan bakar terhadap daya 
semakin baik dan putaran mesin yang semakin 
tinggi. Dari grafik di atas nilai konsumsi bahan 
bakar spesifik tertinggi terdapat pada putaran 
mesin 1800 rpm sebesar 0,42 kg/PS jam. 
Sedangkan untuk nilai konsumsi bahan bakar 
spesifik efektif terendah berada pada putaran 
mesin 4186 rpm sebesar 0,06 kg/PS jam. 
Dengan adanya perubahan beban dan 
perubahan putaran mesin pada nilai konsumsi 
bahan bakar spesifik efektif maka akan 
mengalami penurunan nilai hingga putaran 
mesin tertinggi yaitu 4186 rpm dan beban 
72,60 ohm. 
 
Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian dan 
analisa pengukuran unjuk kerja mesin bensin 
menggunakan generator ac tiga phase maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Beban resistif sangat berpengaruh 

terhadap daya generator dan putaran 
mesin sehingga berdampak pada torsi, 
daya efektif meningkat dan konsumsi 
bahan bakar spesifik efektif berbanding 
terbalik dengan daya efektif  yang 
dihasilkan oleh mesin uji. 

2. Torsi tertinggi berada pada beban resistif 
18,15 ohm dengan nilai torsi sebesar 15,73 
Nm dan torsi terendah berada pada beban 
resistif 72,60 ohm dengan nilai torsi 
sebesar 1,44 Nm. 

3. Daya efektif tertinggi yang dihasilkan pada 
beban resistif 18,15 ohm sebesar 80,04 PS 
pada putaran mesin 3645 rpm dan daya 
efektif terendah pada beban resistif 72,60 
ohm sebesar 3,61 PS pada putaran mesin 
1800 rpm. 

4. Konsumsi bahan bakar spesifik efektif 
tertinggi berada pada putaran mesin 1800 
rpm sebesar 0,42 kg/PS jam dan konsumsi 
bahan bakar spesifik efektif  terendah 
berapa pada putaran mesin 4186 rpm 

sebesar 0,06 kg/PS jam pada beban resistif 
72,60 ohm. 
 

Saran  
1. Motor yang digunakan sebagai 

kendaraan uji sebaiknya 
menggunakan motor dengan varian 
terbaru agar hasilnya lebih relevan 
dengan perkembangan teknologi 
motor yang beredar sekarang ini. 
Sehingga efisiensi penggunaan bahan 
bakar bisa lebih ditingkatkan. 

2. Dalam pengambilan data sebaiknya 
dilakukan minimal tiga orang karena 
akan sangat membantu dalam proses 
pengambilan data yang diperlukan 
pada alat uji. 
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