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BAB IV 

PROSES, HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Sebelum dilakukan pengerjaan tune up, langkah pertama adalah menguji 

emisi kendaraan sebagai data awal untuk nantinya dibandingkan dengan data ke 2 

setelah dilakukan tune up, sehingga dalam proses ini terbagi dalam 3 tahap. 

A. Proses Uji Emisi Pertama 

1. Menyiapkan kendaraan yang akan di uji emisi, dalam hal ini tipe kendaraan 

yang digunakan adalah Avanza tipe E tahun 2012. 

2. Mempersiapkan peralatan uji emisi. 

Gambar 15 Alat Uji Emisi Stargas 

3. Alat uji emisi di atas tidak dapat langsung digunakan, ada beberapa 

komponen yang harus dihubungkan agar alat uji emisi siap digunakan 

diantaranya : 
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a. Menyambungkan kabel input 12 volt dari alat uji emisi stargas dengan 

UPS (Uninteruptible Power Suply) agar jika saat terjadi pemadaman 

listrik ketika pengujian sedang berlangsung alat uji emisinya tidak 

langsung mati & datanya tidak hilang. 

Gambar 16 Menghubungkan Input Power 12 Volt dengan UPS 

b. Menyambungkan selang dari input alat uji emisi ke probe yang 

dimasukkan knalpot yang melewati filter terlebih dahulu. 

Gambar 17 Selang Yang Masuk Ke Alat Uji Emisi 
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Gambar 18 Filter Alat Uji Emisi 

Gambar 19 Probe 

c. Setelah semua terpasang kemudian dilakukan pengujian emisi. 

Menuju 

Input Alat Uji 

Emisi 

Dari Probe 
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4. Langkah-langkah pengujian emisi: 

a. Menyalakan alat uji emisi gas buang kendaraan, kemudian menunggu 

sampai posisi stand by. 

Gambar 20 Posisi Stand By Alat Uji Emisi 

b. Menyalakan kendaraan dengan posisi radio, lampu, AC kendaraan dalam 

posisi off, kemudian tunggu sampai beberapa menit. 

c. Kemudian pada posisi stand by alat uji emisi tekan enter sehingga masuk 

ke menu utama dan memilih gas analysis. 

Gambar 21 Memilih Menu Gas Analysis 
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d. Setelah memilih gas analysis kemudian memilih Measurement pada alat 

ukur dengan menekan tombol F1. 

Gambar 22 Memilih Measurement 

e. Setelah itu kemudian memilih standard test dengan menekan tombol F2. 

Gambar 23 Memilih Standard Test 
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f. Kemudian muncul tampilan autozero dan ditunggu hingga selesai. 

Gambar 24 Menunggu Proses Autozero Selesai 

g. Setelah autozero selesai, kemudian memasukkan probe ke kenalpot 

kendaraan +/- 30 cm. 

Gambar 25 Memasukkan Probe Ke Dalam Kenalpot. 
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h. Durasi pengukuran +/- 30 detik sejak probe dimasukkan kedalam 

kenalpot sambil diperhatikan pada alat ukur ketika hasil tidak 

menunjukkan perbedaan angka yang signifikan maka hasil dapat dicetak. 

Gambar 26 Display Hasil Uji Emisi 

i. Hasil dari uji emisi kendaraan awal/sebelum dilakukan tune up adalah: 

Gambar 27 Hasil Uji Emisi Pertama 
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B. Proses Tune Up 

Setelah selesai proses uji emisi yang pertama, kemudian masuk ke tahap 

selanjutnya yaitu proses tune up kendaraan, adapun prosedur yang dilakukan 

adalah: 

1. Memeriksa saringan udara. Langkah pertama adalah membuka penutup 

saringan udara dengan cara membuka klip-klip pengikat seperti pada 

gambar: 

Gambar 28 Membuka Penutup Saringan Udara 

Hasilnya saringan udara sudah sangat kotor & perlu dilakukan penggantian 

karna saringan udara yang kotor akan menghambat saluran dan debit udara 

yang masuk dan bisa mengakibatkan konsumsi bahan bakar semakin tidak 

ekonomis. 
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Gambar 29 Penggantian Saringan Udara 

2. Memeriksa kondisi busi, posisi busi terletak ditengah dan tertutup rumah 

saringan udara, maka harus melepas 3 baut pengikat rumah  

Gambar 30 Melepas Rumah Saringan Udara 

Kemudian melepas sensor dan aktuator yang menempel pada rumah 

saringan udara diantaranya sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), VSV 

(Vacum Switching Valve), dan IAT (Intake Air Temperatur). 
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Gambar 31 Melepas MAP 

Gambar 32 Melepas VSV 

Gambar 33 Melepas IAT 
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Setelah sensor dan aktuator terlepas semua, kemudian lepaskan juga baut 

pengikat rumah saringan udara dengan rangka mobil dengan menggunakan 

kunci 10 mm. 

Gambar 34 Baut Pengikat Rumah Saringan Udara Dengan Rangka Mobil 

Setelah rumah saringan udara terlepas, taruh di tempat yang aman. 

Kemudian melepaskan baut pengikat baut pengikat coil dengan 

menggunakan kunci ukuran 10 mm. 

Gambar 35 Baut Pengikat Coil Busi 
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Melepas semua busi dengan memutar busi ke arah kiri atau berlawanan 

jarum jam menggunakan ratchet. 

Gambar 36 Mengendorkan Busi 

Setelah semua busi kendor, mengambil busi dengan cara menancapkan coil 

kemudian menarik ke atas. 

Gambar 37 Mengambil Busi 

Setelah semua busi terlepas kondisinya sudah tidak layak, karna kotoran 

jelaga/kerak yang ada pada ground electrode dan center electrode sudah 
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terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembersihan 

dan penyetelan ulang saja, perlu dilakukan penggantian. 

Gambar 38 Kondisi Busi Yang lama 

Gambar 39 Kondisi Busi Yang Baru 

Langkah pemasangan busi yang baru adalah memasukkan dengar perlahan 

busi ke lubang busi sambil menekan bagian atas busi dengan dinding lubang 
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busi dengan menggunakan jari kemudian didorong hingga sampai bawah, 

agar busi tidak lansung jatuh ke bawah. 

Gambar 40 Memasukkan Busi Ke Dalam Lubang Busi 

Saat busi sudah masuk semua kemudian memutar ke arah kanan atau searah 

jarum jam meggunakan kunci busi & sambungan akan tetapi tidak langsung 

menggunakan ratchet, diputar menggunakan tenaga tangan terlebih dahulu. 

Gambar 41 Mengencangkan Busi Dengan Kekuatan Tangan 
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Setelah dirasa berat saat mengencangkan menggunakan tangan, kemudian 

menggunakan ratchet untuk mengencangkan. 

Gambar 42 Mengencangkan Busi Menggunakan Ratchet 

Setelah semua busi terpasang, kemudian memasang kembali coil & 

mengencangkan baut coil meggunakan kunci 10 mm. 

Gambar 43 Pemasangan Coil 
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3. Membersihkan throttle body, langkah awal membersihkan throttle body 

adalah melepas rumah saringan udara (hal ini sudah dilakukan saat sebelum 

penggantian busi) setelah itu kemudian melepas bracket yang terpasang 

diantara throttle body dengan cover valve dengan menggunakan kunci 

10mm. 

Gambar 44 Bracket Cover Valve Dan Throttle Body 

Kemudian melepaskan throttle cablenya juga dengan menggunakan kunci 

10mm. 

Gambar 45 Melepas Throttle Cable 
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Setelah throttle cable terlepas kemudian melepas baut pengikat throttle body 

dengan menggunakan kunci 10mm dan 12mm. 

Gambar 46 Baut Pemegang Throttle Body 10mm 

Gambar 47 Baut Pemegang Throttle Body 12mm 

Setelah semua baut terlepas kemudian melepas socket throttle position 

sensor dan selang yang menempel pada throttle body. 
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Gambar 48 Melepas Socket TPS & Selang 

Setelah melepas selang dan socket throttle position sensor kemudian 

melepas socket idle speed control. 

Gambar 49 Melepas Socket ISC 
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Setelah semua yang menempel pada throttle body terlepas selanjutnya 

melepas throttle body dengan agak sedikit digoyang-goyangkan sambil 

menarik ke atas. 

Gambar 50 Throttle Body Yang Sudah Terlepas 

Kondisi throttle body setelah dilepas terlihat sangat kotor, langkah 

selanjutnya adalah membersihkan menggunakan carb cleaner dengan 

menyemprotkan ke bagian dalam throttle body kemudian dilap 

menggunakan kain bersih. 
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Gambar 51 Membersihkan Throttle Body Menggunakan Carb Cleaner 

Gambar 52 Throttle Body Yang Sudah Bersih 
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Setelah selesai membersihkan throttle body langkah selanjutnya memasang 

kembali throttle body kemudian memasang kembali selang throttle body, 

socket throttle position sensor serta socket idle speed control serta 

mengencangkan baut pemegang throttle body setelah itu memasang kembali 

bracket throttle body dengan cover valve. Kemudian memasang kembali 

rumah saringan udara serta memasang kembali socket sensor dan aktuator 

IAT, VSV, dan MAP serta selang-selang yang dilepas pada saat 

pembongkaran. Memasang kembali saringan udara yang baru kemudian 

memasang penutup saringan udara dan mengencangkan kembali klip-klip 

pengikat rumah saringan udara dan tutup saringan udara. 

4. Mengganti oli dan saringan oli, langkah awal adalah memposisikan mobil 

pada car lift, kemudian memasang kaki-kaki car lift di posisi pas pada 

chasis mobil, setelah itu menaikkan mobil dan mengunci car lift untuk 

keamanan. Kemudian setelah mobil terangkat & terkunci setelah itu 

dilakukan pengurasan oli yang lama dengan mengendorkan baut tap oli 

menggunakan kunci 12mm setelah terlepas bautnya kemudian menunggu 

hingga oli habis setelah oli habis sampai benar-benar sudah tidak ada yang 

menetes, memasang kembali baut tap oli dan memastikan baut sudah 

terpasang dengan kencang. 
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Gambar 53 Menguras Oli 

Langkah selanjutnya menurunkan car lift kemudian melakukan penggantian 

filter oli terlebih dahulu, untuk melepas dan memasang filter oli 

menggunakan service special tools (SST). 

Gambar 54 Lokasi Filter Oli 
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Gambar 55 Filter Oli Baru (Kiri) Filter Oli Lama (Kanan) 

Setelah filter oli sudah terpasang & sudah dipastikan terpasang dengan 

kencang, kemudian melakukan penggantian oli baru dengan berhati-hati agar 

tidak sampai tumpah. 

Gambar 56 Penggantian Oli Baru 
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Oli yang digunakan sesuai standard yang direkomendasikan oleh manufaktur 

yaitu SAE 10W 40 dengan volume 4 liter. 

Gambar 57 Oli Yang Sesuai Spesifikasi 

Setelah selesai melakukan langkah-langkah tune up kendaraan, selanjutnya 

adalah proses uji emisi yang kedua. 

C. Proses Uji Emisi Kedua 

Langkah-langkahnya sama seperti uji emisi pertama hanya saja tidak perlu 

melakukan proses menyambung kabel & selang, hanya tinggal mengikuti 

langkah mulai dari menyalakan alat uji emisi menunggu beberapa saat sambil 

memanaskan mobil juga dalam posisi semua AC, radio dan lampu dalam posisi 
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off. Setelah alat uji emisi menyala pada posisi stand by kemudian tekan enter 

setelah itu memilih menu gas analysis dan menekan enter lagi. 

Gambar 58 Posisi Stand By & Memilih Gas Analysis 

Kemudian setelah itu memilih menu measurement dengan menekan tombol F1 

dan setelah itu memilih standard test dengan menekan tombol F2. 

Gambar 59 Memilih Menu Measurement & Standard Test 

Menunggu beberapa saat sampai alat uji emisi siap, memasukkan probe ke dalam 

lubang kenalpot kendaraan +/- 30 cm kemudian menunggu sampai hasil pada 

layar tidak menunjukkan perubahan angka yang signifikan kemudian print hasil 

pengujian. 
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Gambar 60 Memasukkan Probe Ke Dalam Kenalpot & Display Hasil 

Gambar 61 Hasil Uji Emisi Kedua 
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D. Hasil Dan Pembahasan 

Dari kedua hasil uji emisi yang didapatkan sebelum dan setelah dilakukan 

tune up maka dapat dibuatkan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 Perbandingan Hasil Uji Emisi 

 Sebelum Tune Up Sesudah Tune Up 

CO 0,473 % 0,011 % 

CO2 14,02 % 15,11 % 

HC 337 ppm 36 ppm 

O2 7,31 % 0,00 % 

λ 1,314 0,998 

Dari hasil pada tabel di atas dapat dilakukan analisa sebagai berikut, setiap 

hasil pengukuran memiliki pengertian dan angka ideal yang berbeda. CO 

menunjukkan efisiensi pembakaran di dalam silinder. Pembakaran yang efisien 

berkisar antara 0,2-1,5%. Sedangkan pada data awal sebelum dilakukan Tune Up 

didapatkan angka 0,473% yang kemudian setelah dilakukan tune up menurun 

menjadi 0,011%, hal ini dikarenakan pemeriksaan pada saringan udara yang 

mana sebelum dilakukan tune up sangat kotor dan berusaha dibersihkan 

menggunakan air gun tetap saja tidak bisa bersih maka dilakukan penggantian 

sehingga menyebabkan kadar CO jadi menurun karena filter udara yang bersih 

tidak menghambat udara yang masuk sehingga tidak terjadi kekurangan udara 
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dalam campuran dengan bahan bakar di ruang bakar jadi pembakaran di dalam 

silinder lebih efisien. 

Selain itu saringan udara yang kotor mengakibatkan kendaraan sedikit ada 

leg saat gas diinjak lebih dalam/kurang responsif hal ini disebabkan throttle body 

yang sudah kotor karena filter udara yang sebelumnya sudah sangat kotor tidak 

dapat menyaring kotoran yang terdapat pada udara yang masuk dengan baik, 

sehingga partikel-partikel kotoran yang sangat kecil tidak dapat tersaring dengan 

maksimal dan masuk ke throttle body sehingga kotoran menempel pada katup 

dan dinding throttle body. Oleh karena itu dilakukan pembersihan menggunakan 

carb cleaner dengan cara di semprotkan pada bagian throttle body yang kotor 

kemudian dilap menggunakan kain hingga bersih. Dan hasilnya setelah di 

lakukan pembersihan pada throttle body tarikan mesin lebih responsif saat pedal 

gas diinjak agak dalam. 

Selanjutnya adalah CO2 pada hasil awal sebelum tune up menunjukkan 

14,02% kemudian pada hasil kedua setelah tune up menunjukkan hasil 15,11% 

sebenarnya tidak ada masalah pada hasil awal karena angka ideal CO2 harus 

diatas 12% akan tetapi pada hasil kedua setelah tune up mengalami peningkatan 

sebesar 1,09% hal ini baik karena semakin tinggi nilainya semakin baik juga 

pembakarannya. Peningkatan tersebut juga karena adanya penggantian oli pada 

proses tune up sehingga membersihkan kembali ruang bakar. Karena ruang bakar 

yang kotor bisa juga meningkatkan kadar CO2. 
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Perbandingan yang ketiga adalah HC. Pada data awal sebelum dilakukan 

tune up adalah 337 ppm dimana hasil tersebut melebihi nilai ideal yaitu 300 ppm, 

hal tersebut megakibatkan tenaga mesin loyo, ini diakibatkan karena busi yang 

sudah jelek sehingga proses pembakaran tidak sempurna tak hanya itu filter 

udara yang kotor juga menjadi penyebab tingginya kadar HC. Maka pada proses 

tune up dilakukan penggantian busi dan filter udara sehingga pada hasil ke dua 

HC menurun drastis menjadi 36 ppm. 

Kemudian yang ke empat adalah O2 pada data awal menunjukkan hasil 

7,31% hasil tersebut jauh dari nilai idealnya yaitu tidak boleh lebih dari 2% 

kemungkinan awal adalah adanya kebocoran pada sistem gas buang, namun 

setelah dicek ternyata tidak ada kebocoran maupun tanda-tanda keropos pada 

sistem gas buang/kenalpot kendaraan. Sehinga masuk pada ke kemungkinan 

kedua yaitu stelan bahan bakar terlalu irit yang disebabkan karena proses 

pembakaran mesin tidak efisien karena setelah dilakukan tune up yang meliputi 

penggantian parts dan pembershihan beberapa bagian pada uji emisi kedua jadi 

0,00% yang artinya itu baik. 

Yang terakhir adalah lambda, nilai lambda berkaitan dengan perbandingan 

antara campuran udara dan bahan bakar yang terbuang lewat asap knalpot nilai 

idealnya adalah 1 jika lebih besar dari 1 maka stelan bahan bakar irit jika lebih 

dari 1,1 berarti bahan bakar terlalu irit, sedangkan jika lambda kurang dari 0,95 

menandakan bahan bakar boros jika kurang dari 0,85 artinya bahan bakar terlalu 
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boros. Pada hasil awal menunjukkan 1,314 yang artinya stelan bahan bakar 

terlalu irit. Hal ini juga berhubungan dengan hasil O2 yang tinggi tadi. Kemudian 

pada hasil kedua 0,995. Hal ini bagus karena lambda hasil kedua mendekati 

angka 1, pada hasil O2 pun menjadi 0,00% hasilnya berarti semakin baik proses 

pembakaran yang terjadi. 


