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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN  

1. Proses terjadinya kenaikan tekanan yang di sebabkan oleh supply pump  

karena adanya begerak karena bergerak di putarkan oleh putaran mesin 

yang memutarkan inner cam. Aliran bahan bakar supply pump, yang 

digunakan pada mesin plunger B menarik bahan bakar sementara plunger 

A memompa keluar. Plunger A dan B mengirim bahan bakar ke 

commonrail dengan memompa ke dalam dan keluar secara bergantian. 

Dua set plunger yang berseberangan dikendalikan oleh inner cam melalui 

roller.Inner cam dikendalikan putaran engine melalui timing belt. Bagian 

dalam inner cam, yang berbentuk elips, mengalami kontak dengan 

roller.Sewaktu inner cam berotasi, menyebabkan plunger bergerak secara 

resiprokal, dan penghisapan dan pemompaan bahan bakar yang terjadi 

menghasilkan tekanan.  

2. Tekanan yang dihasilkan oleh supply pump ditentukan oleh perubahan 

rotasi yang di sebabkan oleh putaran engine. Tekanan tersebut meliputi: 

 Putaran engine berada pada putaran 750 rpm atau saat idle tekanan 

yang di hasilkan sebesar 20 Mpa 

 Putaran engine berada pada putaran 1000 rpm atau saat idle tekanan 

yang di hasilkan sebesar 26,721 Mpa 

 Putaran engine berada pada putaran 2000 rpm atau saat idle tekanan 

yang di hasilkan sebesar 53,772 Mpa 

 Putaran engine berada pada putaran 3000 rpm atau saat idle tekanan 

yang di hasilkan sebesar 80,818 Mpa 

 Putaran engine berada pada putaran 5000 rpm atau saat idle tekanan 

yang di hasilkan sebesar 135,590Mpa 

3. Kerusakan yang sering terjadi pada supply pump adanya masalah dalam hal  

kurang tenaga (low power) dan susah hidup (long starter). Cara 

memperbaikinya dengan mengganti supply pump lama dengan supply 

pump baru 
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B. SARAN 

Dalam analisis sistem bahan bakar supply pump pada sistem commonrail  ini, 

tentunya tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Saran ini bertujuan agar 

hasil analisislebih sempurna. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Sekiranya hasil analisis ini lebih disempurnakan lagi.  

2. Tidak menuntut kemungkinan analisis sistem bahan bakar komponen 

supply pump pada sistem commonrail  bisa lebih banyak yang menjadi 

permasalahanya terutama pada bahan bakar yang masuk ke rail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


