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ABSTRAK 

Perkembangan dunia  otomotif  saat  ini  telah  mengalami  perkembangan  yang 

sangat  pesat  sekali,  dimana  produk,  desain  atau  ide-ide  baru  selalu  muncul 

sebagai kecintaan para  bikers (pecinta kendaraan bermotor). Hal baru selalu 

dicari dan dikembangkan baik dengan modifikasi barang yang sudah ada ataupun 

inovasi  baru.  Performa kendaran merupakansalah  satu  faktor pemicu 

pemunculan setiap inovasi yang ada di kalangan pecinta dunia otomotif, dengan 

ditunjang perkembangan teknologi yang telah ada maka semua itu akan menjadi 

sesuatu yang menyenangkan. Sebagai contoh, adalah  performa dari kendaraan 

bermotor. Berhubungan dengan knalpot semua orang pasti sudah  banyak tahu, 

perkembangan knalpot di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat luar biasa 

sekali.  Berbagai  model  dan  knalpot  dicipta,  misal  knalpot  samping,  kolong, 

udang, dan terakhir kala jengking.  Semua  knalpot  ini diklaim mampu 

mendongkrak  tenaga  pada kendaran bermotor tersebut. Knalpot alias pipa gas 

buang itu bukan semata  berfungsi sebagai penyalur sisa pembakaran, knalpot 

masih satu kesatuan dari proses langkah buang. Pada bagian knalpot inilah, efek 

turbulensi terus-menerus terjaga, dengan adanya knalpot maka aliran turbulensi 

gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke TMB. Berdasarkan kenyataan di 

atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Smart 

Muffler (Knalpot Multi Suara)” , dimana kanalpot ini merupakan penggabungan 

dari  dua  jenis  knalpot  yaitu  knalpot  jenis  chamber  dan  free  flow  yang 

menghasilkan   satu knalpot  dengan  variasi suara yang  banyak.   Untuk 

mendapatkan variasi suara tersebut bisa kita dapatkan dengan jalan mengatur 

posisi tuas pengatur katub, bisa suara keras, sedang atau standar. Kelebihan dari 

knalpot inovatif ini adalah kemampuannya dalam menaikkan performa kendaraan 

bermotor itu sendiri dan sebagai penghemat bahan bakar. Modifikasi dan inovasi 

baru telah dikembangkan dengan munculnya  jenis knalpot baru yang mampu 

meningkatkan performa kendaraan dan hemat bahan bakar,  sehingga alternatif 

pilihan baru dalam kaitannya dengan kendaraan bermotor bisa dijadikan sebagai 

pilihan  yang  memiliki  nilai  efesiensi  dan  ekonomis  yang  tinggi  dalam  dunia 

otomotif. 
 

Kata kunci: knalpot, performa, otomotif 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan kendaran bermotor pada saat ini telah mengalami 

perkembangan  yang  cukup  pesat,  banyak  hal  telah  muncul  dengan  berbagai 

penampilan  dan  performa yang berbeda dan penuh dengan spesifikasi sebagai 

bentuk  kecintaan  para   bikers.  Pemunculan  ide-ide  baru  dalam  menunjang 

performa kendaran bermotor terus ditingkatkan guna semakin menarik minat para 

pecinta  dan  pengendara  sepeda  motor,  dari   kecepatan,  kendaraan  yang  irit 
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terhadap bahan bakar, bahkan sampai performa luar dari kendaraan bermotor itu 

sendiri. 

Modifikasi dan inovasi baru dalam dunia otomotif masih terus 

dikembangkan,  sebagai  contoh  adalah  performa  dari  kendaraan  bermotor  itu 

sendiri dimana minat seseorang terhadap sesuatu hal adalah dari pandangan mata 

atau dari apa yang dilihat pertama kali dan disini adalah bentuk fisik, kemudian 

teknologi yang ada pada kendaraan bermotor seperti stater otomatis dan bahkan 

pengoperasian kendaraan bermotor itu sendiri yang  semuanya dijalankan secara 

otomatis karena ditunjang dengan perkembangan dunia teknologi  yang semakin 

canggih. Tapi semua perkembangan dan desain yang telah ada belumlah cukup 

begitu saja bagi dalam dunia otomotif. 

Kemajuan teknologi bidang  otomotif  diantaranya  adalah  timbulnya 

inovasi-inovasi baru dalam dunia otomotif. Sebagai contoh yaitu berkembangnya 

disain knalpot  untuk kendaraan bermotor, knalpot yang dihasilkan diantaranya 

knalpot standard atau knalpot dengan suara yang halus, dan knalpot dengan suara 

yang keras, biasa orang menyebutnya  knalpot racing. Bagaimana menciptakan 

suatu knalpot yang sport tapi dapat dikendalikan. Knalpot yang ada saat ini hanya 

satu macam knalpot saja, dalam artian satu knalpot satu suara 

Berdasarkan kenyataan di atas maka peneliti tertarik untuk menciptakan dan 

merancang  suatu karya teknologi dengan judul “Smart Muffler (Knalpot Multi 

Suara)” dengan harapan  dapat memunculkan inovasi baru pada pembuatan dan 

perancangan knalpot yang merupakan gabungan antara knalpot chamber dan free 

flow yang berperforma tinggi (bertenaga) sekaligus  hemat bahan bakar.sebagai 

teknologi alternatif di dunia otomotif. 
 

METODE PENDEKATAN 

Knalpot 

Knalpot alias  gas  buang  itu  bukan  semata  fungsinya  menyalurkan  sisa 

pembakaran.  Knalpot  masih  satu  kesatuan  dari  proses  langkah  buang.  Pada 

knalpot  inilah,  efek  turbulensi  terus  menerus  terjaga.  Dengan  knalpot,  aliran 

turbulensi gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke TMB. 

Kemungkinan mesin dapat hidup tanpa knalpot ada, akan tetapi risikonya 

besar dan turbulensi kecil. Setelah bahan bakar meledak, waktu mengembangnya 

terlalu singkat. Efek  pusaran turbulensi buyar, karena cepat dimuntahkan lewat 

lubang buang dan hilang ditelan udara bebas. 

Fungsi lain  knalpot  sebagai  peredam getaran.  Getaran  akibat  naik  turun 

piston dari kepala silinder diteruskan ke bodi knalpot, rangka dan sasis, sehingga 

getaran mesin tidak keterlaluan. 

Jenis Knalpot ada dua, anatara lain (1) knalpot chamber, konstruksi knalpot 

chamber seperti pada knalpot standart, dan knalpot ini baik bekerja pada putaran 

bawah.(2)knalpot free  flow, konstruksi dari knalpot free flow baik bekerja pada 

mesin dengan putaran tinggi. Knalpot  dimana sistim pelepasan gas buang lebih 

ringkas dan singakat turbelensinya, sehingga dikenal dengan sistem pembuangan 

los (free flow) dan karena ini bermunculan knalpot racing. Knalpot racing pasti 

tanpa sekat kamarnya. Ini semata mempercepat turbulensi. Sepenuhnya pengolah 

turbulensi  terakhir  diserahkan  ke  peredam  suara  atau  silinder.  Hanya  saja 

membuat knalpot mesti ada hitungan sesuai volume arus masuk. 
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Mikrokontroller 
Mikrokontroler  adalah  salah  satu  dari  bagian  dasar  dari  suatu  sistem 

komputer.  Meskipun  mempunyai  bentuk  yang  jauh  lebih  kecil  dari  suatu 

komputer   pribadi  dan  komputer   mainframe,  mikrokontroler  dibangun  dari 

elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan 

output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan. 

Seperti  umumnya  komputer,  mikrokontroler  adalah   alat  yang  mengerjakan 

instruksi-instruksi  yang  diberikan  kepadanya.  Artinya,  bagian  terpenting  dan 

utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program itu sendiri yang dibuat 

oleh   seorang   programmer.   Program   ini   menginstruksikan   kompuetr   untuk 

melakukan jalinan yang panjang dari aksi-aksi sederhana untuk melakukan tugas 

yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer. 

Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium jurusan Teknik Mesin FT UNNES dan 

PT. Khatulitiwa Suryanusa. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2006 

sampai dengan Mei 2006. 
Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti adalah : (1) Penggabungan antara knalpot chamber 

dan free  flow dalam menghasilkan performa yang baik pada saat mesin bekerja 

pada putaran bawah dan  tinggi, (2) suara hasil penggabungan dua tipe knalpot 

pada kendaraan bermotor. 
Rencana Penelitian 

Langkah sebelum penelitian dilakukan ialah mempersiapkan alat 

penelitian, antara lain palu, tang, betel, kompresor, gergaji besi, mesin las, baut + 

mur, saklar, pipa, cat, elektrode, plat galvanis, dan alumunium. 
Desain Eksperimen 

Dalam metode  eksperimen,  pola  yang  digunakan  merupakan  pola  atau 

desain  eksperimen the one shot case study (10). Eksperimen the one shot case 

study merupakan penelitian model sekali tembak, yaitu perlakuan yang dilakukan 

pada suatu kelompok unit percobaan tertentu, dan kemu-dian diadakan analisis. 
Analisis Data 

Data  yang  didapat  merupakan  perbandingan  kanalpot  standar  dengan 

knalpot  smart  muffler.  Pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  seberapa  jauh 

kemampuan  knalpot  smart  muffler  dalam  meningkatkan  performa  kendaraan, 

maka digunakan analisis data deskriftif yaitu dengan melakukan interpretasi dari 

hasil data yang didapatkan dengan perencanaan awal. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Knalpot  alias   gas   buang   bukan   semata   fungsinya   menyalurkan   sisa 

pembakaran.  Knalpot  masih  satu  kesatuan  dari  proses  langkah  buang.  Pada 

knalpot  inilah,  efek  turbulensi  terus  menerus  terjaga.Adanya  knalpot,  aliran 

turbulensi gas buang diubah jadi gaya pendorong piston ke TMB. 

Knalpot inovatif (multi sound). Dimana smart muffler ini merupakan hasil 

gabungan   dari  knalpot  chamber  dan  free  flow,  dimana  keduanya  memiliki 

keunggulan  yang  berbeda.  Konstruksi  knalpot  chamber  seperti  pada  knalpot 

standart, dan knalpot ini baik bekerja pada putaran bawah. Konstruksi dari knalpot 

free flow baik bekerja pada mesin dengan putaran tinggi. Knalpot dimana sistem 

pelepasan gas buang lebih ringkas dan singkat turbelensinya, sehingga  dikenal 

dengan sistem pembuangan los (free flow) dan karena ini bermunculan knalpot 

racing.  Knalpot racing  pasti  tanpa  sekat  kamarnya.  Ini  semata  mempercepat 

turbulensi. 

Penggabungan antara knalpot chamber dan free flow menghasilkan performa 

yang baik pada saat mesin bekerja pada putaran bawah dan tinggi. Secara umum 

smart muffler memiliki 3 farian produk yaitu SM Manual, SM Electric Manual, 

dan SM Otomatis. Knalpot (smart muffler) ini dapat digunakan dengan berbagai 

macam suara, suara keras, sedang dan suara  standard. Dalam pemilihan suara 

yang diinginkan kita memanfaatkan buka dan tutup katup  yang berada dalam 

knalpot, dimana dalam buka dan tutup katup diatur secara manual dan otomatis. 

Jika menggunakan manual kita tinggal menggerakkan tuas yang ada, ke atas dan 

kebawah sesuai suara yang dikehendaki. Jika kita menggunakan yang memakai 

kontrol elektrik  manual maka kita hanya menekan tombol pengatur yang telah 

disediakan  yang  akan  memutar  motor  untuk  mengerakkan  katup.  Pada  smart 

muffler yang otomatis pengaturannya disesuaikan dengan putaran mesin. Hal ini 

akan menjadi suatu terobosan baru dalam menciptakan lapangan usaha khususnya 

dibidang otomotif. 

Peningkatan performa kendaraan bermotor terjadi karena adanya pelepasan 

gas  buang  yang  lebih  ringkas  dan  singkat  terjadinya,  karena  adanya  sistem 

pembuangan  los.  Daya  yang  dihasilkan  karena  penggunaan  smart  muffler  ini 

melebihi hasil daripada pengunaan  knalpot jenis standar dan hasil pengetesan 

menunjukkan  bahwa  daya  yang  dihasilkan  ketika  pemasangan  dengan  smart 

muffler  sebesar  7,4  HP  bila  dibandingkan  dengan  pemasangan  knalpot  jenis 

standar  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  daya  kendaraan  sebesar  6,6  HP. 

Performa  kendaraan  yang  meningkat  akan  tetapi  dibarengi  dengan  konsumsi 

bahan bakar yang sedikit atau sama ketika kita menggunakan jenis knalpot yang 

berbeda merupakan suatu  kelebihan yang dimiliki oleh smart muffler sebagai 

knalpot inovasi yang mampu menaikkan  performa kendaraan sekaligus hemat 

bahan bakar, karena memiliki nilai yang relatif tetap akan konsumsi bahan bakar 

terhadap peningkatan daya kendaraan.Berikut hasil pengetesan pengaruh  Smart 

Muffler terhadap performa kendaraan bermotor dan hasil pembuatan knalpot: 
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Data Pengujian Knalpot Standar dan Knalpot Smart Muffler 

 

 
 

Gambar 1. Grafik hasil pengujian knalpot Smart Muffler pada Dynotest 
 
 
 

 

 
 

Gambar 2. Smart Muffler dengan sistem kerja chamber 
 
 
 
 

Luban g Chamber  
Luban g Free Flow 

 

Katu p Pen utu p 
 

 
 
 
 

Tuas Pengatu r 
 

 
 

Gambar 3. Smart Muffler dengan sistem kerja free flow 
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Gambar 4. Smart Muffler pada mobil 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Komponen Pembentuk Smart Muffler 
 

 
 

KESIMPULAN 

Modifikasi dan inovasi baru telah dikembangkan dengan munculnya jenis 

knalpot   baru   yaitu  ”Smart  Muffler”  yang  mampu  meningkatkan  performa 

kendaraan  dan  hemat   bahan  bakar,  sehingga  alternatif  pilihan  baru  dalam 

kaitannya  dengan  kendaraan  bermotor   bisa  dijadikan  sebagai  pilihan  yang 

memiliki nilai efesiensi dan ekonomis yang tinggi dalam dunia otomotif. 
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