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Karakteristik Motor 2 Langkah dan 4 Langkah,  

Motor Wankle, serta Siklus Otto dan Diesel 

A. Karakteristik Motor 2 Langkah dan 4 Langkah 

1. Prinsip Kerja Motor 2 Langkah dan 4 Langkah 

a. Prinsip Kerja Motor 2 Langkah 

Satu siklus diselesaikan dengan satu putaran engkol atau dua kali gerakan piston. 

1) Langkah Isap dan Kompresi 

Pada 1/2 putaran poros engkol pertama (180
0
) dari TMB ke TMA: 

 

 Di bawah piston: Langkah isap atau pengisian ruang engkol. 

Selama langkah piston menuju TMA, ruang engkol akan membesar dan 

menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Dengan perbedaan tekanan ini, 

maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator 

yang selanjutnya masuk ke ruang engkol.  

 

 Di atas piston: Langkah kompresi. 

Selama proses ini, piston bergerak menuju TMA. Bila kedua saluran yakni 

saluran bilas (transfer port) dan saluran buang (exhaust port) tertutup, maka 

proses langkah kompressi mulai. Dengan gerakan piston terus ke atas mendesak 

gas baru yang sudah masuk sebelumnya, membuat suhu dan tekanan gas 

meningkat. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan 

meletikkan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi. 

2) Langkah Usaha dan Buang 
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Pada 1/2 putaran porosengkol berikutnya (360
0
) dari TMA ke TMB:  

 

 Di atas piston: Langkah usaha dan Iangkah buang. 

Pembakaran mengakibatkan ledakan yang menghasikan tenaga, dan 

mendesak piston bergerak menuju TMB. Langkah ini disebut langkah usaha. 

Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB lubang buang (exhaust port) 

terbuka oleh kepala piston, gas-gas bekas keluar melalui saluran buang. Langkah 

ini disebut langkah buang.  

 Di bawah piston: Pembilasan. 

Beberapa derajat selanjutnya setelah saluran buang dibuka, maka saluran 

bilas (transfer/scavenging port) mulai terbuka oleh tepi piston. Gas baru yang 

berada di bawab piston terdesak, dan mengalir melalui saluran bilas menuju 

puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar. Proses ini 

disebut pembilasan. 

b. Prinsip Kerja Motor 4 Langkah 

Satu siklus diselesaikan dengan dua putaran engkol atau empat kali gerakan piston. 

1) Langkah Isap (Suction Stroke) 

 Katup masuk terbuka, katup buang tertutup.  

 Piston bergerak dari titik mati atas (TMA) ke titik mati bawah (TMB). Oleh 

karena gerakan piston dari TMA ke TMB, maka di atas piston terjadi pembesaran 

volume yang mengakibatkan ruang tersebut menjadi hampa (vakum). Perbedaan 

tekanan udara luar yang tinggi dengan tekanan hampa, mengakibatkan udara akan 

mengalir dan bercampur dengan bensin di karburator untuk membentuk gas.  



Denny Haryadhi N - 0900796 Motor Bakar / Tugas 2 

 
 

 3 

S1 Otomotif JPTM FPTK UPI Bandung 

 

 
 

Selanjutnya gas tersebut mengalir ke dalam ruang silinder malalui saluran masuk 

(intake manifold) dan katup masuk.  

 

2) Langkah Kompresi (Compression Stroke) 

 Katup masuk dan katup buang tertutup. 

 Piston bergerakdariTMB keTMA. Setelah, melakukan pengisian, piston yang 

sudah mencapai TMB kembali lagi bergerak menuju TMA, memperkecil ruangan 

di atas piston, sehingga campuran udara bahan bakar menjadi padat, tekanan dan 

suhunya naik. Beberapa derajat sebelum torak mencapai TMA terjadi letikan 

bunga api Iistrik dari busi yang membakar campuran bahan bakar-udara.  

Perlu diketahui bahwa saat penyalaan ini dilakukan pada waktu yang 

sedemikian tepat, sebab jika tidak mesin tidak akan mencapai tenaganya yang 

maksimum. 
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3) Langkah Usaha (Power Stroke) 

 Katup masuk dan katup buang masih tertutup.  

 Piston bergerak dari TMA ke TMB. Proses pembakaran menyebabkan campuran 

gas akan mengembang dan memuai, sehingga energi panas yang dihasilkan oleh 

pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah dan 

mendesak piston ke TMB. Langkah usaha iniah yang diharapkan pada mesin 

untuk dapat menjaga kelangsungan kerja dan perolehan tenaga mesin. Dari proses 

langkah usaha ini terlihat bahwa terjadi proses perubahan energi panas menjadi 

energi mekanis berupa gerak bolak balik kemudian diubah lagi menjadi gerak 

putar untuk selanjutnya diteruskan ke roda.  

 

4) Langkah Buang (Exhaust Stroke) 

 Katup masuk tertutup, katup buang terbuka.  

 Piston bergerak dan TMB ke TMA. Setelah suatu mesin menghasilkan energi 

yang diperoleh dan adanya ledakan gas yang terbakar, selanjutnya piston bergerak 

ke TMA mendesak gas bekas sisa pembakaran keluar melalui katup buang dan 

saluran buang (exhaust manifold) ke atmosfer.    
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2. Perbandingan Motor 4 Langkah dan 2 Langhah 

 

a. Motor 4 Langkah  

1) Ciri Umum: 

 Gas buang tidak berwarna (kecuali ada kerusakan). 

 Bahan bakar lebih irit. 

 Menggunakan satu minyak pelumas untuk melumasi ruang engkol, piston,  

2) Keuntungan: 

 Efisien dalam penggunaan bahan bakar, karena kerugian gas yang terbuang kecil 

sekali dibandingkan mesin 2 langkah. 

 Motor bekerja lebih halus pada putaran rendah. 
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 Perolehan tenaganya maksimum karena proses kerja setiap langkah berlangsung 

satu langkah penuh, yang menghasilkan tenaga maksimum.  

 Sistem pelumasan relatif lebih sempurna sehingga lebih awet.  

3) Kerugian:  

 Konstruksinya rumit karena komponennya lebih banyak.  

 Memerlukan silinder yang lebih banyak agar mesin bekerja lebih halus. 

 Suara mekanis lebih gaduh. 

b. Motor 2 Langkah 

1) Ciri Umum: 

 Sistem pelumasannya dicampurkan ke dalam bensin maka gas buang mesin dua 

langkah berwarna putih. 

 Suara mesin lebih halus karena setiap dua langkah terjadi satu kali pembakaran 

bensin. 

 Pemakaian bahan bakar lebih boros. 

 Menggunakan dua fungsi pelumasan, yaitu untuk melumasi ruang engkol, dan 

dinding silinder serta untuk melumasi transmisi. 

 Memiliki dua buah ring piston, yaitu ring kompresi pertama dan ring kompresi 

kedua. 

2) Keuntungan:  

 Mesin bekerja lebih halus dengan jumlah silinder yang sedikit. 

 Konstruksinya lebih sederhana.  

 Tenaga yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan mesin 4 langkah dalam 

kapasitas yang sama. 

3) Kerugian:  

 Pembuangan gas kurang sempurna, karena langkah buang berlangsung kira-kira 

setengah dari motor 4 langkah.  

 Motor bekerja tidak teratur pada putaran rendah.  

 Pelumasan kurang sempurna pada dinding silinder, karena letak saluran buangnya 

yang panas berada di bagian tengah silinder. 

 Sistem pelumasannya relatif kurang sempurna, sehingga komponen-

komponennya tidak awet.  
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 Jadwal perawatannya lebih singkat, karena efek pembakaran yang tidak 

sempurna, memudahkan timbulnya penumpukan karbon pada ruang bakar dan 

saluran buang.  

 Ring piston lebih cepat aus, karena pada bagian silinder terdapat lubang-lubang 

sehingga timbul gesekan antara ring piston dan lubang tersebut. 

 Putaran rendah sulit diperoleh. 

 Konsumsi pelumas lebih banyak. 

B. Motor Wankle 

Prinsip Kerja: 

Kelima Proses Yakni: Pengisian ,Kompresi,Penyalaan,Ekspansi, dan Pembuangan 

terjadi serentak disekeliling rotor .Tiap kompartemen menyelesaikan satu siklus tiap putaran 

rotor.  

Untuk melihat apa yang dialami campuran udara-bahan bakar yang telah diisap ini 

maka kita lihat pada gambar.  

              

 

Disini campuran udara bahan bakar diapit diantara bidang A-B yakni kompartemen 

(5).sudut A sudah melewati saluran pengisi. Penyempitan volume telah dimulai ,jadi proses 

kompresi dimulai. Pergerakan selanjutnya masih terus mempersempit volume ruang 

kompartemen (6). Sebagaimana terjadi pada gambar b. Kemudian pada gambar c volume 

ruang menjadi sangat kecil ,Jadi campuran mencapai kompresi maksimum .Beberapa saat 

setelah bidang A-B melewati sikap titik tengahnya yakni pada sikap terendah.campuran tadi 

dinyalakan oleh cetusan api busi. Kini gas mengalami kenaikan tekanan pada volume yang 

http://1.bp.blogspot.com/_Qmxq-qFuYTs/TG2WZx9aUoI/AAAAAAAAAGM/L5lfIyJ7ftM/s1600/images+(18).jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Qmxq-qFuYTs/TG2QZ5zdGOI/AAAAAAAAAFs/Gn_1CnB9e-o/s1600/Picture2+020.jpg
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hampir konstan .Karena pada saat itu rotor berada pada sikap tidak setimpang.Maka bidang 

A-B didorong oleh tekanan gas tadi sehingga rotor berputar menghasilkan usaha. 

 Pada gambar d.Ekspansi gas – gas memutar rotor hingga mencapai sikap( 9) .pada 

gambar a ,dan sikap (10) pada gambar b. Untuk mengikuti lanjutan proses gas – gas hasil 

pembakarantadi masih terus melangsungkan kerja atas rotor hingga mencapai sikap (9). Pada 

sikap ini proses pembakaran selesai dan tekanan mulai menurun karena volume 

bertambah.Disamping itu,Air pendingin turut serta membantu menurunkan tekanannya.  

Pada Gambar b.Ekspansi gas mencapai batas akhir (10) ,Kini sumbat C siap untuk mulai 

membuka saluran buang .Pada Gambar c .Pengeluaran gas telah berlangsung dan volume 

ruang (11) menyempit.  

Pada gambar d ,pengeluaran gas masih tetap berlangsung dan volume ruang (12) 

mengecil,sumbat C mulai membuka saluran pengisi.Gerakan selanjutnya akan kembali 

seperti gambar a. Untuk memulai siklus berikutnya.  

Dari penjelasan di atas, nyata bahwa tiap putaran rotor masing-masing kompartemen 

telah menyelesaikan satu siklus.Akibatnya , setiap satu putaran rotor akan dihasilkan tiga 

siklus. Dilihat dari banyaknya siklus ini, maka motor-motor rotasi menghasilkan siklus yang 

sama banyaknya dengan motor empat langkah enam silinder. 

C. Siklus Otto dan Diesel 

1. Siklus Otto 

Siklus Otto adalah siklus thermodinamika yang paling banyak digunakan dalam 

kehidupan manusia. Mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin (Petrol Fuel) adalah 

contoh penerapan dari sebuah siklus Otto. 

Secara thermodinamika, siklus ini memiliki 4 buah proses thermodinamika yang 

terdiri dari 2 buah proses isokhorik (volume tetap) dan 2 buah proses adiabatis (kalor 

tetap). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram tekanan (p) vs temperatur (V) berikut: 
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Proses yang terjadi adalah : 

1-2 : Kompresi adiabatis 

2-3 : Pembakaran isokhorik 

3-4 : Ekspansi / langkah kerja adiabatis 

4-1 : Langkah buang isokhorik 

Beberapa rumus yang digunakan untuk menganalisa sebuah siklus Otto adalah 

sebagai berikut : 

a. Proses Kompresi Adiabatis 

  

  
         

  

  
     

b. Proses Pembakaran Isokhorik 

        
   

  
          

  

  
  

c. Proses Ekspansi / Langkah Kerja 

  

  
         

  

  
        

d. Kerja Siklus 

                       

e. Tekanan Efektif Rata-rata (Mean Effective Pressure) 

     
 

       
 

f. Daya Indikasi Motor 

                      

Dimana parameter – parameternya adalah : 

p = Tekanan gas (Kg/m
3
) 

T = Temperatur gas (K; Kelvin) 

r = Rasio kompresi (V1 – V2) 

W = Kerja (Joule) 

Cv = Panas jenis gas pada VConstan (kj/kg K)  

k = Rasio panas jenis gas (Cp/Cv) 

f = Rasio bahan bakar / udara 

Q = Nilai panas bahan bakar (kj/kg) 
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n = Putaran mesin per detik (rps) 

i = Index pengali;  i=1 untuk 2 tak 

dan i=0.5 untuk 4 tak 

P = Daya ( Watt ) 

V = Volume gas (m
3
) 

z = Jumlah silinder 

2. Siklus Diesel 

Berbeda dengan mesin bensin(Otto), pembakaran gas dilakukan dengan memberikan 

kompresi hingga tekanannya tinggi. Pada proses BC terjadi pembakaran gas berekspansi 

sampai V3 dan dilanjutkan ekspansi adiabatik sampai V1. Untuk perbandingan tekanan 

yang sama , mesin Otto mempunyai efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan mesin 

Diesel karena itu diesel bekerja pada perbandingan tekanan yang tinggi untuk mencapai 

efisiensi yang tinggi. 

 

Motor diesel dikategorikan dalam motor bakar torak dan mesin pembakaran dalam 

(internal combustion engine). Penggunaan motor diesel bertujuan untuk mendapatkan 

tenaga mekanik dari energi panas yang ditimbulkan oleh energi kimiawi bahan bakar, 

energi kimiawi tersebut diperoleh dari proses pembakaran antara bahan bakar dan udara di 

dalam ruang bakar. Pada motor diesel ruang bakarnya bisa terdiri dari satu atau lebih 

tergantung pada tujuan perancangan, dan dalam satu silinder dapat terdiri dari satu atau 

dua torak. Tekanan gas hasil pembakaran akan mendorong torak yang dihubungkan 

dengan poros engkol menggunakan batang torak, sehingga torak dapat bergerak bolak-

balik (reciprocating). Gerak bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros 

engkol. Dan sebaliknya gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-balik 

torak pada langkah kompresi 

http://1.bp.blogspot.com/_PkX3AmvDeJc/SLaY0nZ6LwI/AAAAAAAAAVY/vDoLc3LIy64/s1600-h/images.jpeg

