
 
 

1 
Alpi Maulana Ramadhan, 2017 
Analisis Sistem Bahan Bakar Komponen Supply Pump Pada Sistem Commonrail 
repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi pada saat ini menunjukan kemajuan yang 

sangat luar biasa. Semua sektor kehidupan telah menggunakan keberadaan 

teknologi itu sendiri. Kehadiranya memberikan dampak positif guna 

mempermudah perkerjaan hidup manusia dalam berbagai aspek dan dimensi, 

demikian pula perkembangan teknologi otomotif yang merupakan perangkat 

yang dapat mempermudah pekerjaan manusia untuk bisa bekerja dengan cepat 

dan tidak berat. Dahulu manusia untuk bisa berpindah dari satu kota ke kota 

dengan jarak puluhan kilometer  memerlukan waktu berhari-hati bahkan bisa 

berbulan-bulam, karena mereka berpindah dengan cara berjalan kaki atau 

menggunakan hewan sebagai alat tranportasi. Hasil dari perkembangan 

teknologi otomotif, sekarang manusia untuk berpindah dari satu kota ke kota 

lain dengan jarak pulahan kilometer hanya ditempuh dengan waktu yang 

singkat. 

Perkembangan otomotif tidak lengkap jika tidak menerangkan tentang 

motor diesel dan motor bensin. Motor diesel dan motor bensin merupakan 

penggerak utama pada setiap kendaraan, tetapi kedua motor di bedakan dari 

bahan bakarnya. Senyawa yang terkadung dalam bahan bakar motor diesel 

adalah senyawa cetana atau C16H32 yang mempunyai karakteristik tidak 

terbakar oleh sendirinya. Senyawa ini terbakar akibat adalah panas akibat 

tekanan didalam silinder.  Motor bensin menggunakan bahan bakar yang unsur 

utamanya senyawa oktan atau C8H12. Karakteristik bahan bakar motor bensin 

adalah pada pembakaran untuk menghasilkan percikan bunga api yang di 

hasilkan dari busi yang didapat dari batere. 

Motor diesel merupakan penggerak utama yang digunakan pada 

kendaraan roda empat. Motor diesel juga merupakan motor pembakaran dalam 

dengan menghasilkan efisiensi termal yang tinggi. Hasil efisiensi termal yang 

tinggi cocok digunakan alat transportasi beban berat. Hasil efisiensi termal 

tersebut dihasilkan dari pembakaran  udara yang mempunyai suhu tinggi
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 dengan bahan bakar  akibat adanya kompresi di dalam silinder, 

kemudian udara tersebut diberikan bahan bakar yang di kabutkan dan terjadi 

perbakaran. Proses pembakaran tersebut dapat menghasilkan temperatur 

didalam silinder mencapai 500  (932   atau lebih. (Rabiman, 2011) 

Pembakaran akan terjadi apabila udara, bahan bakar dan kompresi berada 

pada konsidi setimbang yaitu mempunyai perbandingan 1:14 . Bahan bakar 

akan tercampur dengan udara apabila bahan bakar tersebut di alirkan dari tank 

kemudian di pompa oleh feed pump atau priming pump melewati pipa tekanan 

tinggi yang selanjutnya di distribusikan oleh pompa bahan bakar kesetiap ke 

silinder oleh injektor. Sistem yang bekerja untuk mengalirkan bahan bakar 

tersebut adalah fuel system. Sistem ini merupakan sistem utama untuk dapat 

menghasilkan kabut dari bahan bakar. Fungsi utama sistem ini adalah 

mengalirkan bahan bakar ke silinder dengan cara mengkabutkan bahan bakar 

tersebut. 

Fuel system pada motor diesel mempunyai dua jenis yang dibedakan dari 

fungsi dan kontuksi pompanya. Jenis tersebut yaitu jenis distributor dan jenis 

inline. Jenis distributor bekerja menggunakan satu plunger yang digunakan 

untuk bisa menyuplai bahan bakar ke semua silinder pada motor, sedangkan 

jenis inline setiap silinder dilengkapi plungger jadi jika motor tersebut 

dilengkapi oleh 4 silinder maka plungger yang dibutuhkan sebanyak 4 buah 

juga. 

Fuel system atau lebih dikenal sistem bahan bakar secara umum 

mempunyai komponen utama yang diantaranya yaitu; tangki bahan bakar,pipa 

tengangan  tinggi , priming pump, filter bahan bakar, water sedimenter, 

injection pump assembly,  feed pump (untuk jenis inline), dan terakhir injection 

nozzle. Semua komponen tersebut adalah komponen utama yang ada pada 

sistem bahan bakar di motor diesel.  

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari, akibatnya sistem 

bahan bakar ini mengalami perkembangan dalam hal penginjection bahan 

bakar. Teknologi tersebut dinamakan teknologi commonrail, teknologi ini 

memungkinkan tekanan pada ruang bakar menjadi fleksibel (dapat berubah) 
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menyesuaikan dengan output yang dikehendaki, teknologi commonrail ini juga 

menyempurnakan akurasi volume bahan bakar yang masuk ke ruang bakar.  

Commonrail atau dalam bahasa Indonesia artinya injeksi bersama dalah 

salah satu metode injeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan sistem 

penghasil tekanan ditempatkan terpisah dari injektor itu sendiri. Commonrail 

diperlukan suatu penampung tekanan tinggi yang terdiri dari rel dan jalur 

bahan bakar tekanan tinggi menuju nosel. Tekanan injeksi dapat diatur terpisah 

dari putaran motor dan kuantitas bahan bakar yang terinjeksikan dapat diatur 

menurut batasan tertentu. Tekanan di dalam penampung dapat mencapai 1.600 

bar dan dialirkan melalui pipa tegangan tinggi menuju injektor. 

Komponen pada sistem Commonrail kontrol oleh ECU, pada sistem ini 

hampir semua komponen yang bersifat mekanikal di kontrol secara otomatis. 

Komponen utama pada sistem ini meliputi; tangki bahan bakar, filter bahan 

bakar, supplay pump, rail, injektor, engine control unit (ECU), electical drive 

unit (EDU), dan pipa tegangan tinggi. Komponen tersebut pada dasarnya sama 

dengan sistem bahan bakar yang konvensonal namun pada commonrail 

terdapat sistem electikal seperti ECU dan EDU sebagai pengontrolnya dari 

tekanan juga sebagai pengirim sinyal.  

Tekanan dihasilkan oleh supply pump yang menghisap bahan bakar dari 

tangki bahan bakar dengan menghasilkan tekanan maksimal 160 MPa, setelah 

dihisap bahan bakar disalurkan ke commonrail. Supply pump sendiri terdapat 

beberapa komponen, seperti plungger, check valve, cam ring, suction control 

valve (SCV), dan sensor temperature bahan bakar. SCV mempunyai peran 

penting untuk mengatur volume bahan bakar yang dinaikkan tekanannya. SCV 

ini semacam katup solenoid, dimana pembukaannya dikontrol secara optimal 

oleh ECU, berdasarkan tekanan yang ada di dalam common rail. Sensor 

temperature bahan bakar berfungsi untuk mendeteksi temperature bahan bakar 

/ solar. Nilai pembacaan sensor ini digunakan sebagai koreksi penentuan 

volume injeksi.  

Supply pump sendiri fungsi utama nya adalah untuk meningkatkan 

tekanan yang akan masukan ke commonrail. Tekanan yang dihasilkan supply 

pump  berguna untuk mengisi rail kemudian rail tersebut menyalurkan bahan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Injeksi_bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Injektor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nosel
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bakar ke injector. Tekanan tersebut membantu masuknya bahan bakar kedalam 

injector yang mempunyai spring yang bergerak bila mendapat tekanan, secara 

otomatis bila spring tersebut mendapat tekanan nozzle pada injector terbuka. 

Tekanan yang dihasilkan oleh supply pump merupakan hasil dari putar gear 

yang memutarkan bahan bakar. Setiap tekanan yang dihasilkan memperoleh 

debit bahan bakar yang mampu mengisi rail sesuai dengan kapasitasnya.  

Melihat rasionalisasi di atas, penulis tertarik untuk bisa menganalisis tentang 

“Analisis Sistem Bahan Bakar Komponen Supply Pump Pada Sistem 

Commonrail” karena akibat pompa tersebut dapat menghasilkan tekanan untuk 

bisa menyalurkan bahan bakar ke commonrail untuk bisa terjadi pembakaran 

pada ruang bakar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian  ini akan membahas 

secara khusus pokok-pokok permasalahan di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bisa terjadi kenaikan tekanan pada supply pump? 

2. Berapakah tekanan yang dapat dihasilkan supply pump? 

3. Apa sajakah penyebab kerusakan yang terjadi pada supply pump? 

 

C. Tujuan dari Penulisan 

Penulis melakukan penelitian dengan judul Analiss Sistem Bahan Bakar 

Komponen Suppay Pump Pada Sistem Commonrail bertujuan untuk 

memahami: 

1. Mememahai kenaikan yang terjadi pada supply pump 

2. Kerusakan yang terjadi pada supply pump dan cara memperbaikinya 

 

D. Manfaat dari Penulisan 

Ada beberapa manfaat dari pelaksanan tugas akhir ini, baik manfaat 

untuk mahasiswa yang melaksanakan maupun bagi lembaga atau universitas 

yang bersangkutan: 

1. Manfaat teroritis 
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Laporan Tugas Akhir ini di harapkan dapat membantu pembaca dalam 

memahami:  

a. Cara kerja main supply pump pada sistem bahan bakar motor diesel 

commonrail 

b. Adanya sumber atau data mengenai pembahasan dan permasalahan 

tentang Analiss Sistem Bahan Bakar Komponen Suppay Pump Pada 

Sistem Commonrail bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

khususnya Program Studi Diploma III Teknik Mesin. 

2. Manfaat praktis meliputi  

1. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang di peroleh di 

Program Studi Diploma III Teknik Mesin  

2. Mempraktikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

aktivitas tugas akhir. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan urutan penyusunan materi dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir agar susunannya lebih teratur. Adapun 

sistematika penulisan dari laporan Praktik Kerja adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah , tujuan penulisan tugas akhir, manfaat 

pembuatan tugas akhir, serta sistematika penulisan.   

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang kajian teoritikal yang terkait dengan analisis 

Analiss Sistem Bahan Bakar Komponen Suppay Pump Pada Sistem 

Commonrail  

BAB III ANALISIS KASUS 

Bab ini berisikan tentang analisis kasus yang terjadi di dilapangan berisikan 

perhitungan dari berbagai masalah serta solusi untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada 

pihak-pihak terkait, baik untuk penulis dan untuk semua mahasiswa 

Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI itu sendi
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