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ABSTRAK 

 

Lamtio indo Fratomo. 2012. ‘”Cara Kerja dan Trouble Shooting 

Continously Variable Transmission (CVT) Suzuki Spin 125 R”. Laporan Tugas 

Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

 

 

Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang terutama transportasi memberi 

kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. 

Perkembangan sistem transportasi berpengaruh pula pada perkembangan yang 

mendukung transpostasi. berkat penggunaan teknologi CVT pengendara tidak 

direpotkan dengan pengoperasian yang sering membingungkan pengendara. 

Laporan tugas akhir ini membahas tentang cara kerja dan trouble shooting CVT 

Suzuki Spin 125 R. Sistem CVT Suzuki Spin 125 R terdiri dari komponen-

komponen yang meliputi pulley primary dan pulley secondary. Gangguan yang 

sering terjadi pada CVT meliputi gangguan pada V-belt yang putus, gangguan 

kopling bergetar, gangguan pada saat langsam Spin seperti mau menghentak. Hal 

ini disebabkan oleh tidak berfungsinya salah satu atau lebih dari komponen sistem 

CVT. Cara mengatasi gangguan yang terjadi pada sistem CVT, maka 

dilakukanlah troubleshooting. Prinsip dari troubleshooting adalah menemukan 

dan menganalisa gejala-gejala dari gangguan yang terjadi. Penyelesaian 

permasalahan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang terdapat 

dalam manual book. 

 

Kata kunci : Sistem CVT, Cara kerja, Troubleshooting, komponen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  

cepat  pada masa ini membawa  dampak  bagi  perkembangan  dunia  industri  

terutama  pada industri  otomotif.  Meningkatnya  jumlah  populasi  manusia di 

Indonesia menuntut berkembangnya penyediaan  sarana  transportasi,  salah  satu  

alat  transportasi  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  adalah  sepeda  

motor.  Mengingat  kebutuhan  yang  terus  meningkat,  para  produsen  sepeda  

motor  kini  berlomba-lomba  memproduksi   sepeda  motor  baru  dengan  

berbagai  keunggulan  baik  dari  segi  desain  maupun  keunggulan  teknologinya. 

Produsen sepeda motor mengembangkan komponen-komponen sepeda motor 

demi tercapainya efisiensi dan kualitas yang baik. Akhir-akhir ini sepeda motor 

khususnya sepeda motor berjenis skuter matic sedang digemari oleh masyarakat. 

Sepeda motor jenis ini sangat mudah untuk dipakai sebagai sarana transportasi 

sehari-hari maupun untuk dipakai sebagai motor balap. 

Salah  satu  produsen  otomotif  terkemuka  Suzuki telah memproduksi 

harian skuter matic yaitu Spin 125 R. Skutik (skuter matik) ini merupakan sepeda 

motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis sehingga sangat mudah untuk 

dikendarai. Skuter matic ini menggunakan mesin 125 cc dengan menggunakan 

Continously Variable Transmission (CVT) atau transmisi otomatis.  Transmisi 

otomatis atau yang dikenal dengan sebutan Continously Variable Transmission 

(CVT) adalah transmisi yang dapat membuat kita merasakan nyaman karena 

1 
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hanya perlu menarik gas tanpa memindahkan transmisi, karena transmisi akan 

berpindah secara otomatis. Continously Variable Transmission (CVT)  merupakan 

teknologi perpindahan tenaga dengan menggunakan dua pulley yang dihubungkan 

dengan sebuah V-belt. Diameter pulley tersebut dapat membesar dan mengecil 

secara otomatis sesuai dengan putaran mesin. Hal tersebut terjadi karena kedua 

pulley bekerja gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh roller yang terdapat didalam 

pulley sehingga terjadilah perubahan kecepatan.  Dengan adanya Continously 

Variable Transmission (CVT) pengendara tidak direpotkan dengan pengoperasian 

tuas perseneleng(otomatis) yang sering kali menyulitkan pengendara. Berkat 

teknologi Continously Variable Transmission (CVT)  yang diterapkan pada 

kendaraan roda dua dimana teknologi ini menggunakan komponen-komponen dan 

mekanisme kerja yang berbeda dengan transmisi manual.  

Sedangkan pada transmisi konvensional terdiri dari beberapa roda gigi yang 

tersusun dan tidak terdapat mekanisme penggerak secara otomatis didalamnya 

(digeser secara manual). Dari perbedaan mekanisme dan komponen nya, tentunya 

kendaraan dengan teknologi Continously Variable Transmission (CVT) 

memerlukan perawatan yang berbeda dengan kendaraan yang menggunakan 

transmisi manual. 

Continously Variable Transmission (CVT) merupakan sistem yang penting, 

maka kegagalan sistem maupun terjadi gangguan pada sistem Continously 

Variable Transmission (CVT) atau tidak normalnya kinerja dari sistem ini  akan 

berakibat pada terganggunya kinerja motor bensin tersebut. Perawatan dan 

perbaikan pada sistem Continously Variable Transmission (CVT) ini  perlu 
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dilakukan apabila terjadi gangguan pada sistem CVT dan kita harus melakukan 

troubleshooting CVT dan cara mengatasinya. 

Berdasarkan dari tugas akhir untuk mempelajari lebih mendalam tentang 

Continously Variable Transmission (CVT)  dan kerusakan-kerusakan yang sering 

terjadi pada sepeda motor Suzuki Spin, maka penulis mengambil judul “Cara 

Kerja dan Trouble Shooting CVT  Pada Suzuki Spin 125 R”. 

A. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan diatas, maka 

Penulis mengambil permasalahan untuk proyek akhir ini sebagai berikut : 

1. Komponen-komponen apa saja dan cara kerja CVT  pada Suzuki Spin 

125 R? 

2. Gangguan apa saja yang terjadi dan mengatasi gangguan CVT pada  

Suzuki Spin 125 R? 

B. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui komponen–komponen apa saja dan cara kerja kerja CVT 

pada Suzuki Spin 125 R 

2. Menganalisis gangguan yang terjadi dan cara mengatasi gangguan 

CVT pada Suzuki Spin 125 R. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil setelah melakukan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat dijadikan informasi bagi pembaca tentang CVT pada Suzuki 

Spin 125 R 

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang gangguan 

CVT yang terjadi pada Suzuki Spin 125 R. 

3. Dapat dijadikan referensi saat menengidentifikasi gangguan yang 

terjadi dan bagaimana cara mengatasinya sesuai prosedur yang baik 

dan benar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada 

waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku literatur dan dari internet. Teori 

yang dibahas meliputi teori tentang cara kerja sistem Continously Variable 

Transmission (CVT).  

A. Pengertian Sistem Penggerak 

Sepeda motor dituntut bisa dioperasikan atau dijalankan pada berbagai 

kondisi jalan. Namun demikian, mesin yang berfungsi sebagai penggerak utama 

pada sepeda motor tidak bisa melakukan dengan baik apa yang menjadi 

kebutuhan atau tuntutan kondisi jalan tersebut. Misalnya, pada saat jalanan 

mendaki, sepeda motor membutuhkan momen puntir (torsi) yang besar namun 

kecepatan atau laju sepeda motor yang dibutuhkan rendah. Pada saat ini 

walaupun putaran mesin tinggi karena katup trotel atau katup gas dibuka penuh 

namun putaran mesin tersebut harus dirubah menjadi kecepatan atau laju sepeda 

motor yang rendah. Sedangkan pada saat sepeda motor berjalan pada jalan yang 

rata, kecepatan diperlukan tapi tidak diperlukan torsi yang besar. Berdasarkan 

penjelasan di atas, sepeda motor harus dilengkapi dengan suatu sistem yang 

mampu menjembatani antara output mesin (daya dan torsi mesin) dengan 

tuntutan kondisi jalan. Sistem ini dinamakan dengan sistem pemindahan tenaga.  
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Prinsip kerja mesin dan pemindahan tenaga pada sepeda motor adalah 

sebagai berikut:   

 

Gambar 2.1. Rangkaian Sistem Penggerak(Jama, 2008; 319) 

B. Pengertian Kopling 

Kopling berfungsi meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol 

ke transmisi ketika mulai atau pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan 

gigi. Umumnya kopling yang digunakan pada sepeda motor adalah adalah 

kopling tipe basah dengan plat ganda, artinya kopling dan komponen kopling 

lainnya terendam dalam minyak pelumas dan terdiri atas beberapa plat kopling. 

Tipe kopling  yang digunakan pada sepeda motor menurut cara kerjanya ada dua 

jenis yaitu kopling mekanis dan kopling otomatis. Cara kerja kedua jenis kopling 

ini sewaktu membebaskan (memutuskan) putaran poros engkol sangat berbeda. 
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C. Jenis-jenis Kopling Menurut Cara Kerjanya 

Menurut cara kerjanya, kopling dibedakan menjadi dua yaitu kopling 

manual dan kopling otomatis. 

1. Kopling Manual (Manual Clutch)  

Kopling manula adalah kopling yang cara kerjanya diatur oleh handel 

kopling, dimana pembebasan dilakukan dengan cara menarik handel 

kopling pada batang kemudi. Kedudukan kopling ada yang terdapat pada 

crankshaft (poros engkol/kruk as) misalnya: Honda S90Z, Vespa, Bajaj dan 

lain-lain) dan ada yang berkedudukan pada as primer (input/main shaft) 

(misalnya: Honda CB 100 dan CB 125, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki). 

Sistem kopling mekanis terdiri atas mekanisme handle terdiri atas: handle, 

tali kopling (kabel kopling), tuas (batang) dan pen pendorong. Sedangkan 

mekanisme kopling terdiri atas gigi primer kopling (driven gear), rumah 

(clutch housing),  plat gesek (friction plate) plat kopling (plain plate), per 

(coil spring), pengikat (baut), kopling tengah (centre clutch), plat tutup atau 

plat penekan (pressure plate), klep penjamin dan batang penekan atau 

pembebas (release rod). Rumah kopling (clutch housing) ditempatkan pada 

poros utama (main shaft) yaitu poros yang menggerakkan semua roda gigi 

transmisi.  Tetapi rumah kopling ini bebas terhadap poros utama, artinya 

bila rumah kopling berputar poros utama tidak ikut berputar. Pada bagian 

luar rumah kopling terdapat roda gigi (driven gear) yang berhubungan 

dengan roda gigi pada poros engkol sehingga bila poros engkol berputar 

maka rumah kopling juga ikut berputar. Agar putaran rumah kopling dapat 
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sampai pada poros  utama maka pada poros utama dipasang hubungan 

kopling (clutch sleeve hub). Untuk  menyatukan rumah kopling dengan 

hubungan kopling digunakan dua tipe pelat, yaitu pelat tekan (clutch driven 

plate/plain plate) dan pelat gesek (clutch drive plate/friction plate). Pelat 

gesek dapat bebas bergerak terhadap hub kopling, tetapi tidak bebas 

terhadap rumah kopling. Sedangkan pelat tekan dapat bebas bergerak 

terhadap rumah kopling, tetapi tidak bebas pada hubungan kopling. 

 

Gambar 2.2. Kopling manual (Jama, 2008; 321) 

2. Kopling Otomatis (Automatic Clutch) 

Kopling otomatis adalah kopling yang cara  kerjanya diatur oleh tinggi atau 

rendahnya putaran mesin itu sendiri, dimana pembebasan dilakukan secara 

otomatis, pada saat putaran rendah. Kedudukan kopling berada pada poros 

engkol/kruk as dan ada juga yang berkedudukan pada as primer persneling atau 

poros utama transmisi (main/input shaft transmision) seperti halnya kopling 

mekanis.  
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Mekanisme atau peralatan kopling otomatis tidak berbeda dengan peralatan 

yang terdapat pada kopling mekanis, hanya tidak ada perlengkapan handle 

sebagai gantinya terdapat alat khusus yang bekerja secara otomatis pula seperti: 

otomatis kopling; terdapat pada kopling tengah (untuk kopling yang 

berkedudukan pada crankshaft), bola baja keseimbangan gaya berat (roller 

weight) berguna untuk menekan pelat dasar waktu digas, per kopling yang lemah 

berguna untuk menetralkan (menolkan) kopling waktu mesin hidup langsam atau 

idle, dan pegas pengembali (return spring) berguna untuk mengembalikan cepat 

dari posisi masuk ke netral bila mesin hidup dari putaran tinggi menjadi rendah. 

Kopling otomatis terdiri atas dua unit  kopling yaitu kopling pertama dan kopling 

kedua. Kopling pertama ditempatkan pada poros engkol. Komponennya terdiri 

atas pasangan sepatu (kanvas) kopling, pemberat sentrifugal,  pegas pengembali 

dan rumah kopling. Cara kerjanya adalah sebagai berikut, pada putaran stasioner 

atau langsam (putaran rendah), putaran poros engkol tidak diteruskan ke gigi 

pertama penggerak (primary drive gear) maupun ke gigi pertama yang 

digerakkan (primary driven gear). Ini tejadi karena rumah kopling bebas 

terhadap kanvas, pemberat, dan pegas pengembali yang terpasang pada poros 

engkol. 
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Gambar 2.3. Konstruksi kopling otomatis tipe centrifugal (Jama, 2008; 327) 

 

D. Pengertian Transmisi  

Prinsip dasar transmisi adalah bagaimana bisa digunakan untuk merubah 

kecepatan putaran suatu poros menjadi kecepatan yang diinginkan untuk tujuan 

tertentu. Gigi transmisi berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dan momen 

(tenaga putaran) mesin sesuai dengan kondisi yang dialami sepeda motor. 

Transmisi pada sepeda motor terbagi menjadi; a) transmisi manual, dan b) 

transmisi otomatis. Komponen utama dari gigi transmisi pada sepeda motor 

terdiri dari susunan gigi-gigi yang berpasangan yang berbentuk dan 

menghasilkan perbandingan gigi-gigi tersebut terpasang. Salah satu pasangan 

gigi tersebut berada pada poros utama (main shaft/input shaft) dan pasangan gigi 

lainnya berada pada poros luar (output shaft/ counter shaft). Jumlah gigi 

kecepatan yang terpasang pada transmisi  tergantung kepada model dan kegunaan 

sepeda motor yang bersangkutan. Kalau kita memasukkan gigi atau mengunci 

gigi, kita harus menginjak pedal pemindahnya. Tipe transmisi yang umum 

digunakan pada sepeda motor adalah tipe constant mesh, yaitu untuk dapat 

bekerjanya transmisi harus menghubungkan gigi-giginya yang berpasangan. 
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Untuk menghubungkan gigi-gigi tersebut digunakan garpu pemilih gigi/garpu 

persneling (gear change lever). 

E. Jenis-jenis Transmisi 

 Transmisi adalah salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga yang 

berfungsi untuk mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi 

jalan dan kondisi pembebanan, yang umumnya menggunakan perbandingan roda 

gigi. Jenis – jenis Transmisi dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Transmisi Manual 

Pada saat sepeda sepeda motor berjalan, mesin memerlukan momen 

yang besar. Sedangkan mesin dapat menghasilkan tenaga yang cukup pada 

daerah putaran tertentu. Untuk mengusahakan agar putaran mesin untuk 

setiap kecepatan sepeda motor selalu berada pada daerah tersebut diperlukan 

tingkatan perbandingan yang berlainan antara putaran mesin dengan roda 

belakang. Alat yang mengatur perubahan perbandingan antara putaran 

mesin dengan putaran roda belakang adalah transmisi. Setiap set roda- roda 

gigi pada transmisi mempunyai perbandingan putaran tertentu. Dengan 

memakai set-set roda gigi secara bergantian dapat diperoleh tingkatan 

perbandingan putaran yang berlainan, sesuai dengan kebutuhan sepeda 

motor. 

Transmisi posisinya berada antara cluth dengan gigi reduksi kedua, 

perubahan ratio gigi tergantung pada jalan atau kondisi operasi, contohnya 

pada saat start, percepatan, permukaan jalan, tekanan angin, dan sebagainya. 

Supaya kecepatan ban belakang atau torsi dapat bervariasi. Alasan mengapa 
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perbandingan gigi harus dirubah, karena saat mesin di start atau menanjak, 

kecepatan tinggi tidak diperlukan tetapi torsi yang besar yang diperlukan. 

Dengan kata lain pada saat sepeda motor berjalan pada jalan yang rata, 

kecepatan diperlukan tetapi tidak diperlukan torsi yang besar. Untuk 

meningkatkan torsi mesin kecepatan mesin harus dikurangi melalui primary 

dan secondary gigi reduksi. 

Transmisi manual dan komponen-komponennya merupakan bagian 

dari sistem pemindah tenaga dari sebuah kendaraan, yaitu sistem yang 

berfungsi mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindahan tenaga dari 

sumber tenaga ke roda kendaraan. Komponen utama dari gigi transmisi 

manual sepeda motor terdiri dari susunan gigi-gigi yang berpasangan yang 

berbentuk. Salah satu pasangan gigi tersebut berada pada poros utama (main 

shaft/input shaft) dan pasangan gigi lainnya berada pada poros luar (output 

shaft/counter shaft). Transmisi / perseneling jenis ini umum digunakan pada 

sepeda motor. Komponen-komponen pendukung transmisi manual antara 

lain : 

a. main shaft (poros utama/poros primer). Poros utama selalu 

berhubungan dengan kopling. 

b. counter shaft (poros lawan/poros sekunder). Poros lawan selalu 

berhubungan dengan gear depan atau roda belakang melalui rantai 

roda. 

c. shift fork (garpu pemindah) sebagai penggerak gigi geser. 

d. Shift drum (botol perseneling) sebagai penggerak shift fork. 
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Cara kerja transmisi manual :  

Gigi transmisi pada saat posisi pada pasangannya masing-masing 

maka posisi tersebut adalah posisi netral, karena hubungan dari pada kedua 

poros adalah bebas, sehingga apabila poros primer berputar, poros sekunder 

tidak berputar. Transmisi dikatakan bekerja apabila kedua poros saling 

berhubungan/saling berputar. Maka dari itu kedua gigi transmisi yang 

berpasangan harus sama-sama mati, yaitu yang merupakan gigi bebas harus 

dimatikan/dikunci dengan gigi geser. Dengan demikian gigi transmisi yang 

bekerja adalah pasangan gigi transmisi yang sama-sama mati. 

 

Gambar 2.4. Trasmisi manual (Jama, 2008; 334) 
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2.   Transmisi Otomatis 

Sistem transmisi ini bekerja secara otomatis berdasarkan gaya 

sentrifugal dari putaran mesin. transmisi otomatis umumnya digunakan 

pada sepeda motor jenis scooter (skuter). Transmisi ini terdiri dari dua 

pulley yaitu pulley primary dan pulley secondary dihubungkan dengan v-

belt. Transmisi yang digunakan yaitu transmisi otomatis "V“ belt atau yang 

dikenal dengan Continously Variable Transmission. CVT merupakan 

transmisi otomatis yang menggunakan sabuk untuk memperoleh 

perbandingan gigi yang bervariasi. Perubahan ratio berlangsung secara 

otomatis dengan cara mengubah diameter pulley primary dan pulley 

secondary. Dengan sendirinya perubahan kecepatan dapat berlangsung 

secara halus berkesinambungan sesuai putaran mesin. 

 

Gambar 2.5. Transmisi otomatis (Jama, 2008; 336) 
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F. Dasar Sistem  Continously Variable  Transmision (CVT) 

Pada Continously Variable  Transmision (CVT), terdapat dua pulley yang 

dihubungkan oleh sabuk. Pulley merupakan komponen utama Continously 

Variable  Transmision (CVT). Ciri khas kedua pulley CVT adalah diameter alur 

di bagian dalamnya bisa berubah-ubah. Salah satu sisi dari pulley bisa bergeser. 

Sisi ini bisa menjauh atau mendekati sisi yang satu lagi yang dibuat tetap atau 

tidak bisa bergerak. Pulley pertama berfungsi sebagai penerima tenaga dari mesin 

atau disebut juga pulley pemutar. Setelah itu melalui sabuk, pulley ini meneruskan 

tenaga mesin kepuli kedua yang disebut puli yang diputar.  

Dari puli terakhir inilah, tenaga tenaga mesin diteruskan ke roda. 

Pemindahan tenaga dari Continously Variable  Transmision (CVT) ke roda tentu 

tidak bisa langsung, tetapi menggunakan roda gigi (perbandingan gigi akhir). 

Untuk menggeser sisi pulley yang bisa bergerak, digunakan aliran hidrolik 

bertekanan. Jadi, sisitem dilengkapi pompa. Dengan bergesernya salah satu sisi, 

maka diameter alur puli berubah-ubah. Dengan berubahnya diameter alur terjadi 

perubahan perbandingan putaran yang dipindahkan dari puli pemutar ke pulley 

yang diputar. Saat kedua sisi pulley merapat, diameter alur menjadi besar.  

Sebaliknya bila digeser menjauh dari sisi yang diam diameternya mengecil. 

Berdasarkan putaran yang dipindahkan bisa diubah, karena komponen utamanya 

hanya dua puli dan sabuk, konstruksi Continously Variable  Transmision (CVT) 

lebih sederhana. Jumlah komponennya juga lebih sedikit dibandingkan transmisi 

otomatis konvensional dan manual, karena itu pula ukurannya lebih sama. Sistem 

CVT ini menghasilkan perbandingan reduksi secara otomatis   sesuai dengan 
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putaran mesin, sehingga penggendara terbebas dari keharusan memindah gigi 

sehingga berkendara menjadi lebih nyaman. 

G.   Komponen Sistem CVT (Constantly Variable Transmission) 

  Sistem transmisi otomatik terdiri dari 2 bagian, yaitu : 

1. Bagian Pulley Primer (Pulley Primary) 

Komponen-komponen pada bagian poros engkol terdapat collar yang 

dikopel menyatu dengan fixed sheave yaitu bagian pulley yang diam. Adapun 

sliding sheave piringan pulley yang dapat bergeser terdapat pada bagian collar. 

Untuk menarik dan menjepit V-belt terdapat rangkaian slider section. Piringan 

pulley yang dapat bergeser akan menekan V-belt keluar melalui pemberat (roller 

weight) karena gaya centrifugal dan menekan sheave sehingga bentuk pulley akan 

menyempit mengakibatkan diameter dalam pulley akan membesar. 

 

Gambar 2.6. pulley primary  
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2.   Bagian Pulley Sekunder (Pulley Secondary) 

Terdiri dari piringan yang diam (fixed sheave) berlokasi pada as primary 

drive gear melalui bearing dan kopling sentrifugal (clutch carrier) terkopel pada 

bos di bagian fixed sheave. Piringan pulley yang dapat bergeser atau sliding 

sheave menekan V-belt ke piringan yang diam (F sheave ) melalui tekanan per. 

Rumah kopling terkopel menjadi satu dengan as drive gear. Pada saat putaran 

langsam kopling sentrifugal terlepas dari rumah kopling sehingga putaran mesin 

tidak diteruskan ke roda belakang. 

 

 

Gambar 2.7. pulley secondary 

H.  Macam-macam Perubahan Rasio pada Continously Variable 

Transmission (CVT) 

Sistem Continously Variable Transmission (CVT) dirancang untuk 

memberikan perubahan kecepatan dan perubahan Rasio dari mesin ke roda secara 

otomatis, dengan perbandingan rasio yang tepat tanpa memindah gigi. Dengan 
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sendirinya tidak terjadi hentakan yang biasa timbul pada saat pemindahan gigi 

pada mesin-masin konvensional. 

Berikut ini merupakan penjelasan prinsip kerja dari CVT. 

1. Pada saat idle 

Pada langkah ini hampir sama dengan motor yang menggunakan transmisi 

manual. Perbedaan yang terjadi adalah pada motor matik tenaga yang dihasilkan 

dari pembakaran pada ruang bakar, yang menyebabkan poros engkol berputar, 

langsung terhubung dengan pulley primer yang menyebabkan pulley primer selalu 

berputar saat mesin kondisi hidup. Lalu menyebabkan pulley sekunder ikut 

berputar karena terhubung dengan V-belt.  

Pada motor yang menggunakan transmisi manual, tenaga dari pembakaran 

masih diolah didalam kopling ganda, dan masuk kedalam gigi-gigi perseneling 

yang nantinya pengendara sendiri yang akan mengatur gigi perseneling yang 

diinginkan. Tetapi prinsip kerja pada motor metik ataupun manual hampir sama, 

hanyaa penyaluran tenaga melalui komponennya saja berbeda. Pada saat idling, 

motor dengan transmisi otomatis ataupun akselerasi.  

2. Pada saat putaran rendah atau pertama kali motor dijalankan. 

Pada saat kendaraan mulai berjalan, diameter pulley primer mengecil, 

sedangkan pulley secondary membesar. Hasilnya putaran mesin yang dipindahkan 

ke puli kedua turun. Tepatnya, motor berjalan pelan. kondisi ini selain digunakan 

untuk jalan pertama kalinya, juga berakselerasi. Tujuannya, agar tenaga yang 

dihasilkan dapat tersalurkan sampai ke roda hingga motor dapat berjalan. Tenaga 
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yang tersalurkan ke roda dihubungkan ke roda terhubung dengan sebuah rantai 

dan gear. 

Pada saat putaran rendah pulley depan memiliki radius yang kecil 

dibandingkan dengan pulley belakang. Seiring dengan bertambahnya putaran 

mesin, maka puli depan radiusnya juga ikut membesar sedangkan pulley belakang 

justru mengecil. Untuk kerja V-belt hanya menghubungkan kedua puli tersebut 

agar dapat berjalan secara bergantian. Jadi saat puli depan membesar maka yang 

menyebabkan puli belakang mengecil adalah karena desakan dari V-belt. Karena 

kerja CVT yang linear, maka mesin matik dapat menghasilkan akselerasi yang 

halus tanpa adanya kehilangan tenaga. 

Disinilah keuntungan motor matik terjawab, karena akan menjadi 

kenyamanan lebih, Karena tugas pengendara hanya melakukan akselerasi dan 

pengereman. Bahan bakar yang digunakan pun tidak ada yang terbuang, karena 

tidak adanya posisi netral seperti yang terjadi pada motor transmisi pada saat 

pemindahan gigi. 

3. Pada Saat Kecepatan Tinggi 

Begitu putaran mesin dinaikan, terjadi perubahan diameter pada kedua puli. 

Puli pemutar, diameternya membesar, sedangkan puli yang diputar mengecil. 

Akibatnya, putaran puli kedua bertambah cepat dan tentu saja membuat  laju 

motor bertambah kencang. Kondisi ini disebut “perbandingan gigi tinggi” yang 

digunakan untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat menanjak, atau beban 

berat, roda belakang agak tertahan, oleh karena beban sehingga puli sekunder 

membesar dan puli primer mengecil. 
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I. Pendinginan Pada Sistem Transmisi Continously Variable Transmission 

(CVT). 

Didalam mekanisme CVT juga terdapat pendinginan karena adanya gaya 

gesekan yang terjadi antara V-belt dengan pulley, roller dengan rumah roller, 

koefisien gesek dari kopling sentrifugal, dan rambatan dari mesin yang dapat 

menimbulkan panas. Pendinginan disini dengan mengandalkan kipas yang 

terpasang pada pulley primer, dan memanfaatkan udara yang bersirkulasi melalui 

filter. Panas yang timbul secara berlebihan jika tidak dilengkapi dengan system 

pendingin, akan merusakkan V-belt dan mempengaruhi umur dari V-belt.  

Begitu juga kebersihan udara pendinginan tidak kalah pentingnya oleh 

karena itu dilengkapi dengan saringan udara untuk menyaring debu dan kotoran 

lain. Tetapi pada gear reduksi penghubung ke roda dilengkapi dengan system 

pendingin fluida oli. Tujuan utamanya sebenarnya untuk melumasi bagian-bagian 

gear agar tidak cepat aus karena bergasekan terus. Tetapi selain untuk melumasi 

juga untuk pendingin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

BAB III 

CARA KERJA DAN TROUBLESHOOTING  CVT 

 PADA SEPEDA MOTOR SUZUKI SPIN 125 R 

 

 

A. Alat Dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam praktik untuk tugas akhir ini adalah: 

a. Kunci pas 1 set 

b. Kunci ring 1 set 

c. Kunci shock 1 set 

d. Jangka sorong 

e. Kunci“T” ukuran 8,10,12,14 

f. Palu 

g. Tang  

h. Impact screw driver 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan meliputi: 

a. Sepeda motor Suzuki Spin 125 R 
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B. Proses Pelaksanaan 

Untuk mengetahui Continously Variable Transmission (CVT) dan sebelum 

melakukan pengujian kita harus mengetahui komponen apa saja yang ada pada 

Continously Variable Transmission (CVT) Lakukan pembongkaran agar kita 

dapat mengetahui secara detail perlu dilakukan pembongkaran. 

1. Proses Pembongkaran Sepeda Motor Suzuki Spin 125 R 

 Sebelum melaksanakan pembongkaran persiapkan dulu alat dan bahannya. 

Tandai dan simpan bagian-bagian yang dibongkar untuk memastikan bahwa 

pemasangan dilakukan pada posisi yang sebenarnya. Persiapan selesai, lakukan 

pembongkaran. pembongkaran harus dilakukan secara urut-urutan pembongkaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Proses pembongkaran Continously Variable Transmission (CVT) Sepeda 

Motor Suzuki Spin 125 R 

Untuk membongkar CVT motor Spin harus membuka dan melepas 

beberapa bagian yaitu : 

1) Lepas cooling belt cover  

Untuk melepas cooling belt cover harus melepas bagian yaitu : 

a. Lepas mur cooling belt cover dengan kunci T  

b. Lepas baut cooling belt cover dengan kunci T 

c. Bersihkan busa cooling belt dengan kuas 
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Gambar 3.1. Cooling belt cover 

2) Lepas cooling filter 

3) Lepas kick starter lever assy 

Untuk melepas kick starter lever assy harus melepas bagian yaitu : 

a. Lepas baut kick starter 

 

 

Gambar 3.2. kick stater 
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4) Lepas cluth upper cover 

 

Gambar 3.3. Cluth upper cover 

5) Lepas rubber tube 

 

Gambar 3.4. Rubber tube 

6) Lepas cluth cover 

Untuk melepas cluth cover harus melepas beberapa bagian yaitu : 

a. Lepas baut cluth cover dengan kunci T 

b. Lepas baut cooling belt cover dengan kunci T 
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Gambar 3.5. Cluth cover 

7) Lepas drive face 

Untuk melepas drive face harus melepas beberapa bagian yaitu: 

a) Lepas Mur drive face dengan kunci scok 

b) Lepas Baut drive face dengan palu 

 

Gambar 3.6. Drive face 

8) Lepas driven face 

Untuk melepas driven face harus melepas beberapa bagian yaitu : 

a. Lepas mur driven face dengan  kunci bearing instraller 

b. Lepas baut driven face dengan kunci ring 
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Gambar 3.7. Driven face 

9) Lepas reduction gear casing 

Untuk melepas reduction gear harus melepas bagian yaitu : 

a. Lepas mur driven face 

b. Lepas baut driven face 

c. Lepas V-belt 

d. Lepas driven face housing 

e. Lepas baut reduction gear casing 

10) Lepas reduction gear 

11) Lepas circlip untuk melepas gear yang bertautan pada poros roda 

12)  Lepas V-belt yang bertautan pada drive face 

CATATAN  : 

Tandai semua bagian yang dilepas sehingga dapat dikembalikan pada 

lokasi semula. Langkah Perakitan adalah kebalikan dari langkah 

pembongkaran, yang terakhir kali dibongkar adalah yang pertama kali 

dipasang. 

 



 

C. Komponen – komponen

yang terdapat pada Suzuki Spin

Sistem Transmisi otomatis terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian pulley primary

Pulley primary 

menyambung ke mesin (

menyatu dengan fixed sheave

sheave piringan pulley yang dapat bergeser terdapat pada bagian 

primary ini berfungsi untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya 

sentrifugal dari roller. 

Adapun prinsip kerja dari 

hidup dengan putaran stasioner 

belum mendapatkan centrifugal yang cukup. Sehinnga 

terdorong, dalam keadaan ini diameter 

berputar tinggi, roller weight

rolling house terdorong dan bergese

menyesuaikan radiusnya berubah menjadi diameter besar.

 

komponen  Continously Variable Transmission 

yang terdapat pada Suzuki Spin 125 R 

Sistem Transmisi otomatis terdiri dari dua bagian yaitu : 

pulley primary (drive face)  

 ( puly pertama) adalah konstruksi yang langsung 

menyambung ke mesin (crankcase). Pada poros engkol terdapat collar

fixed sheave, yaitu bagian pulley yang diam. Adapun sliding 

yang dapat bergeser terdapat pada bagian collar

ini berfungsi untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya 

 

Gambar 3.8.  pulley primary 

dapun prinsip kerja dari pulley primary adalah pada saat mesin mati atau 

hidup dengan putaran stasioner roller weight masih berkumpul ditengah karena 

belum mendapatkan centrifugal yang cukup. Sehinnga rolling house

adaan ini diameter pulley primary kecil. Pada saat mesin 

roller weight terdorong oleh gaya centrifugal yang menyebab

terdorong dan bergeser menyempit dan akan menekan V-

menyesuaikan radiusnya berubah menjadi diameter besar. 

27 

Continously Variable Transmission (CVT) 

) adalah konstruksi yang langsung 

collar yang 

yang diam. Adapun sliding 

collar.  pulley 

ini berfungsi untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya 

adalah pada saat mesin mati atau 

masih berkumpul ditengah karena 

rolling house belum 

kecil. Pada saat mesin 

terdorong oleh gaya centrifugal yang menyebabkan 

-belt untuk 



28 
 

 

 

Komponen-komponen pulley primary antara lain: 

a. Spacer 

Spacer berfungsi sebagai alur jalan sliding primary sheave, jadi pada 

saat primary sheave melakukan kerjanya, alur jalannya adalah spacer, untuk 

bersliding kekanan dan kembali kekiri. Spacer berbentuk seperti tabung 

berlubang. 

b. Dinding luar puly penggerak (drive face) 

Berfungsi untuk memperbesar  perbandingan rasio di bagian tepi, 

komponen ini terdapat kipas pendingin yang berfungsi sebagai  pendingin 

ruang CVT agar belt tidak cepat panas dan aus. 

 

Gambar 3.9. drive face 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada dinding luar puli 

yaitu: 

1) Memeriksa keausan / goresan pada dinding luar pulley penggerak 

Hasil pemeriksaan : tidak mengalami goresan pada dinding luar 

pulley, maka masih bagus. 

2) Memeriksa keretakan pada drive face 

Hasil pemeriksaan : masih baik.  
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c. Dinding dalam pulley penggerak ( movable drive face) merupakan komponen 

puli yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan 

dan yang disesuaikan. 

 

Gambar 3.10. movable drive face 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada dinding 

dalam puli yaitu : 

1) Memeriksa keausan / kerusakan Movable Drive Face 

Hasil pemeriksaan : tidak mengalami kerusakan, masih baik. 

2) Memeriksa keretakan pada kipas pendingin pulley penggerak 

Hasil pemeriksaan : masih baik 

 

 

d. V-belt 

V-belt berfungsi sebagai penghubung putaran dari puli primer ke puli 

sekunder. Besarnya diameter V-belt biasanya bervariasi tergantung standar  

pabrikan motornya. Besarnya diameter V-belt biasanya diukur dari dua 

poros, yaitu poros crankshaft poros primary drive gear shift . V-belt 
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terbuat dari karet dengan kualitas tinggi, sehingga tahan terhadap gesekan 

dan panas. 

 

 

Gambar 3.11. V-Belt 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada V-Belt yaitu : 

Memeriksa kerusakan/ keretakan V-belt 

Hasil pemeriksaan: ketebalan V-belt masih baik. 

Batas pemakaian : 18,9 mm 

e. Bushing/bos pulley 

Komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam puli 

agar dinding dalam dapat bergerak mulus sewaktu bergeser. 
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Gambar 3.12. bushing 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada Bushing atau 

bos pulley yaitu : 

Memeriksa kerusakan Bushing atau bos pulley  

Hasil pemeriksaan: bos pulley tidak mengalami kerusakan masih 

bagus, maka tidak perlu diganti. 

f. Roller  

Roller adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk 

menekan dinding dalam pulley primary sewaktu terjadi putaran tinggi. 

 

Gambar 3.13. Roller 
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Prinsip kerja roller adalah semakin berat rollernya maka dia akan semakin 

cepat bergerak mendorong movable drive face pada drive pulley sehingga bisa 

menekan belt ke posisi terkecil. Namun supaya belt dapat tertekan hingga 

maksimal butuh roller  yang beratnya sesuai.  Artinya jika roller terlalu ringan 

maka tidak dapat menekan belt hingga maksimal, efeknya tenaga tengah dan atas 

akan berkurang. Harus diperhatikan juga jika akan mengganti roller yang lebih 

berat harus memperhatikan torsi mesin. 

Memeriksa keausan Roller 

Hasil pemeriksaan : Roller mengalami kerusakan, maka perlu diganti  

g. Plat penahan 

Plat penahan ini berfungsi untuk menahan gerakan dinding dalam agar 

dapat bergeser ke arah luar sewaktu terdorong oleh roller. 

 

 

Gambar 3.14. plat penahan 
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2. Bagian  pulley secondary 

Pulley secondary berfungsi yang berkesinambungan dengan puli primer 

mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari pulley 

primary. Adapun prinsip kerja dari pulley secondary adalah perubahan besar 

kecilnya driven pulley menyesuaikan tekanan V-belt akibat dari perubahan 

diameter drive pulley. 

Pada saat putaran stasioner tekanan V-belt belum cukup untuk menggeser 

sliding sheave karena masih tertahan oleh pegas, sehinnga pada keadaan ini pulley 

sekunder membentuk diameter besar. 

Pada saat putaran tinggi, akibat dari perubahan pulley primary yang makin 

membesar diameternya maka tekanan V-belt yang makin kuat untuk menggeser 

sekundernya sheave dan pegas akan dilawan. Dalam keadaan ini diameter pulley 

sekunder menjadi mengecil. 

 

 

Gambar 3.15. driven face 
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Komponen-komponen  pulley secondary antara lain :  

a. Dinding luar pulley secondary  

Dinding luar pulley sekunder berfungsi untuk  menahan sabuk / sebagai 

lintasan agar sabuk dapat bergerak ke bagian luar. Bagian ini terbuat dari bahan 

yang ringan dengan bagian permukaan yang halus agar memudahkan belt untuk 

bergerak secara maksimal. 

 

 

Gambarb 3.16. movable driven face 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada dinding luar pulley 

secondary yaitu : 

1) Memeriksa keretakan pada dinding luar pulley secondary 

Hasil pemeriksaan : masih baik. 

b. Pegas pengembali 

Pegas pengembali berfungsi untuk mengembalikan posisi puli ke posisi 

awal yaitu posisi belt terluar. Prinsip kerja dari pegas pengembali  adalah semakin 

keras per maka V-belt dapat terjaga lebih lama di kondisi paling luar dari driven 

pulley.  Namun kesalahan kombinasi antara roller dan per CVT dapat 

menyebabkan keausan. 
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c. Rumah kopling (Housing) 

Rumah  kopling berfungsi  untuk menyalurkan putaran dari putaran puli 

sekunder menuju gigi reduksi. Cara kerja kopling sentrifugal adalah pada saat 

putaran stasioner/langsam (putaran rendah), putaran poros puli sekunder tidak 

diteruskan ke penggerak roda. Ini terjadi karena rumah kopling bebas (tidak 

berputar) terhadap kampas, dan  pegas pengembali yang terpasang pada poros puli 

sekunder. 

Pada saat putaran rendah (stasioner), gaya sentrifugal dari kampas kopling 

menjadi kecil sehingga sepatu kopling terlepas dari rumah kopling dan tertarik 

kearah poros puli sekunder akibatnya rumah kopling menjadi bebas.  

Saat putaran mesin bertambah, gaya sentrifugal semakin besar sehingga 

mendorong kampas kopling mencapai rumah kopling dimana gayanya lebih besar 

dari gaya pegas pengembali.  

 

 

 

 

Gambar 3.17. Housing 
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d. Dinding dalam pulley secondary 

Dinding dalam pulley secondary  ini berfungsi untuk  sebagai  rel agar 

sabuk dapat bergerak ke posisi paling dalam pulley secondary. 

 

 

Gambar 3.18. dinding dalam pulley secondary 

Beberapa hal komponen yang harus diperiksa pada dinding dalam 

pulley secondary yaitu : 

Memeriksa keretakan pada dinding luar pulley secondary 

Hasil pemeriksaan : masih baik. 

 

 

D. Cara Kerja Transmisi CVT Sepeda Motor Suzuki Spin 125 R 

1. Putaran langsam / idle 

Putaran mesin dihubungkan ke pulley primary– V-belt – pulley secondary- 

kopling sentrifugal. 

Pada kondisi ini tenaga putar mesin dapat diteruskan ke roda belakang, 

karena gaya centrifugal yang diterima. Shoes clutch (sepatu kopling) belum cukup 

untuk menghubungkan ke tromol kopling. Sehingga tenaga hanya terhenti pada 



 

sepatu kopling. Pada saat ini perbandingan 

terkecil dan diameter pulley

 

Gambar

Gaya centrifugal clutch

2. Saat  putaran mulai jalan

Pada Saat putaran mesin 

belum bisa menggerakan  roda belakang,

menggerakan  roda belakang dengan 

sehingga mampu untuk mel

 

g. Pada saat ini perbandingan pulley primary membentuk diameter 

pulley secondary membentuk diameter terbesar. 

 

Gambar 3.19. Putaran idle 

 

Gambar 3.20. putaran idle / langsam 

centrifugal clutch lebih kecil dari gaya per penarik 

Saat  putaran mulai jalan 

Saat putaran mesin 1600 rpm hanya bisa menggerakan mesin saja 

belum bisa menggerakan  roda belakang, kurang lebih 1800 

menggerakan  roda belakang dengan gaya centrifugal akan bertambah besar 

ngga mampu untuk melawan tarikan per pada sepatu kopling yang akan 
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membentuk diameter 

1600 rpm hanya bisa menggerakan mesin saja 

 rpm bisa 

akan bertambah besar 

awan tarikan per pada sepatu kopling yang akan 
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mengakibatkan sepatu kopling mulai menyentuh tromol kopling saat inilah mulai 

terjadi tenaga gesek pada tromol kopling. Putaran mesin mulai diteruskan ke roda 

belakang.  Adapun posisi V-belt pada puli primer ( berdiamer kecil) dan pada puli 

sekunder berdiameter besar sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang 

ringan dan torsi besar. 

 

 

Gambar 3.21. Saat mulai jalan 

- Kopling centrifugal menyetuh rumah kopling 

- Kopling centrifugal mulai mengembang dari putaran 2.900-3.500 

rpm. 

- Kopling terkopel penuh saat putaran 4.500-5.500 rpm 

 

3. Saat Putaran Menengah / Kecepatan Rendah 

Pada saat putaran mesin bertambah lebih tinggi lagi, roller weight pada 

primer puli bergerak keluar dan akan menekan primary sekunder sheave dengan 

tekanan yang cukup. Maka mampu menggeser v-belt bergerak keluar, sehingga 



39 
 

 

 

diameter primer puli akan membesar dikarena panjang V-belt tetap, maka V-belt 

akan menarik secondry pulley dan diameternya akan mengecil.  

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa diameter primary pulley membesar, 

maka diameter secondary pulley akan mengecil sehingga kecepatan sepeda motor 

akan bertambah. 

 

Gambar 3.22. Saat putaran menengah 

Gaya centrifugal pada pemberat akan semakin besar , seiring  dengan 

bertambahnya kecepatan. 

4.  Pada saat Putaran tinggi  

Jika putaran mesin bertambah melebihi putaran menegah hingga tinggi, 

maka roller weight  pada primary puli akan semakin menekan keluar primary 

sliding sheave, sehingga diameter puli primer makin membesar dan diameter 

secondry pulley makin mengecil selanjutnya menghasilkan perbandingan putar 

yang semakin tinggi, kecepatan sepeda motor semakin bertambah tinggi. 
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                 Gambar 3.23.  Saat putaran tinggi 

Jika piringan pulley secondary semakin melebar, maka diameter V-belt pada 

pulley semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang 

meningkat. 

E. Troubleshooting  yang terjadi pada CVT Suzuki Spin 125 R 

Gangguan pada sistem transmisi CVT membawah pengaruh yang besar 

performa suatu mesin. Oleh karena itu pemeriksaan sistem transmisi CVT harus 

dilakukan untuk mencegah dan mengatasi gangguan tersebut. Beberapa gangguan 

yang sering terjadi pada transmisi CVT adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1. Gangguan yang ditimbulkan karena slip pada CVT

1. Gangguan pada 

Beberapa penyebab dari 

a. Apabila ada suara berdecit saat akselerasi, maka periksa keausan 

dan permukaan singgung dari

Cara mengatasinya adalah Jika kondisi baik untuk dipakai

pergunakan 

menghilangkan suara berdecit.

2. Gangguan pada 

Beberapa penyebab dari 

a. panas 

sliding pada bagian pulley.

b. Panas Koefisien

c. panas karena mesin

d. V-belt 

 

1. Gangguan yang ditimbulkan karena slip pada CVT 

Gangguan pada V-belt yang Selip 

Beberapa penyebab dari V-belt yang Selip antara lain : 

Apabila ada suara berdecit saat akselerasi, maka periksa keausan 

dan permukaan singgung dari V-belt.  

Cara mengatasinya adalah Jika kondisi baik untuk dipakai

pergunakan V-belt Cleaner atau larutan pembersih V-

menghilangkan suara berdecit. 

pada V-belt yang putus  

Beberapa penyebab dari V-belt yang putus antara lain : 

panas V-belt itu sendiri karena adanya koefisien gesek atau 

sliding pada bagian pulley. 

Panas Koefisien gesek dari kopling centrifugal 

panas karena mesin 

 telah mencapai batas maxsimal 
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Apabila ada suara berdecit saat akselerasi, maka periksa keausan 

Cara mengatasinya adalah Jika kondisi baik untuk dipakai lagi 

belt untuk 

karena adanya koefisien gesek atau 
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Cara mengatasinya : jangan melebihi batas standar yang sudah 

ditentukan, kalau perlu diganti yang baru. 

3. Gangguan kopling bergetar 

Beberapa penyebab dari kopling yang bergetar antara lain : 

a. Cluth juddering : kondisi saat sepeda motor mulai berjalan 

terjadi getaran sehingga kurang halus. 

     Cara mengatasinya :  

1) Periksa permukaan singgung sepatu kopling dan permukaan dalam 

rumah kopling, Jika terdapat oli atau gemuk pada permukaannya : 

bersihkan dengan cairan pembersih. 

2) Jika bukan dari kotoran lain/oli kemungkinan dikarenakan tidak 

ratanya permukaan singgung kopling dan rumah kopling. 

4.  Gangguan pada keadaan langsam (jalan  pelan sekali atau hampir diam) 

kemudian ketika mau jalan agak sedkit cepat (di gas perlahan), Spin 

seperti mau Lompat atau menghentak. 

Penyebabnya : Putaran mesin saat idle/langsam, berputar pada 

1.600 rpm untuk Spin 125. Saat putaran idle, tenaga putar mesin belum 

mampu untuk menggerakan roda, Jadi saat putaran idle atau langsam, 

kendaraan akan diam. Tenaga putar mesin mulai disalurkan untuk 

menggerakan roda pada 1.800 rpm. Timbulnya hentakan atau loncat, bisa 

disebabkan oleh kotornya pada sistem CVT, yaitu terjadinya selip pada 

kopling sentrifugal dengan roller. 



43 
 

 

 

Cara mengatasinya : gunakan V-belt Cleaner atau larutan pembersih V-

belt untuk menghilangkan kotoran sistem CVT. 

Tabel 3.2. Gangguan yang terjadi dan cara mengatasi CVT pada Suzuki Spin 

125 R 

NO Gejala yang sering 

terjadi 

      Penyebab gangguan            Cara mengatasi 

1. Timbul bunyi 

berdecit 

1. Kotornya komponen 

cvt, terutama pada 

persinggungan V-

belt. 

2. Timbul keretakan 

pada v-belt. 

Bersihkan komponen 

pada persinggungan 

v-belt dengan cairan 

cleaner. 

Ganti. 

2. Tenaga lemah yang 

dihasilkan tak 

sebanding dengan 

akselerasi putaran 

mesin. 

1. Kanvas kopling aus. 

2. Roller aus 

Ganti. 

Ganti. 

3. Kendaraan tidak 

dapat berjalan 

1. Putusnya V-belt. Ganti. 

4. Timbul suara berisik 

dibagian ruangan 

cvt.  

1. V-belt aus 

2. Kopling terdapat 

oli/gemuk yang 

berlebihan. 

3. Slide sheave pada 

puli primer terdapat 

gemuk yang 

berlebihan. 

Bersihkan dengan 

alkohol. 

Bersihkan dengan 

alkohol. 

 

 

Bersihkan dengan 

alkohol. 

 

5. Mesin hidup tetapi 

saat mendaki kurang 

bertenaga. 

1. Torsi cam rusak. 

2. Pin guide aus. 

Ganti 

Ganti 

6.  Mesin hidup namun 

sepeda motor tidak 

dapat bergerak. 

1. Kanvas kopling aus. 

2. Pegas driven face 

patah. 

3. V-belt putus. 

Ganti 

Ganti 

 

Ganti 

 

7. Timbul bau karet 

terbakar dibagian 

ruangan CVT. 

1. Karena panas dari v-

belt itu sendiri. 

2. v-belt telah 

mencapai batas 

standart. 

Ganti 

NO Gejala yang sering 

terjadi 

Penyebab gangguan Cara mengatasi 
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8. Timbul suara 

getaran kopling 

1. Pemasangan kopling 

yang salah. 

2. Clucth housing 

terdapat oli. 

3. Kurang kencangnya 

pengunci. 

Benarkan  

 

Bersihkan  

 

Kencangkan  

9. Motor berjalan 

sendiri tanpa digas. 

1. Kotornya ruangan 

cvt. 

Bersihkan dengan 

cleaner 

10. Mesin tidak stabil 

sedang sepeda motor 

berjalan pelan. 

1. Pegas pemberat 

kampas kopling 

rusak. 

Ganti  

 

 

F. Kelebihan-Kelebihan CVT Spin 125 R Dengan CVT Vario 

a. Kelebihan-kelebihan dari CVT Spin 125 R antara lain : 

1. Memiliki Saluran masuk udara pendingin  berada dibagian atas 

untuk menghindari banjir. 

2. Bahan bakar lebih irit 

3. Perawatan yang lebih mudah 

4. Pengoperasiannya mudah 

5. Memberikan perubahan kecepatan  

6. Perubahan kecepatan sangat lembut  

7. Perbandingan ratio yang sangat tepat tanpa harus memindah gigi 
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8. Apabila saat mendaki mesin bertenaga  

9. Driven face kuat saat ditekan 

10. Konstruksi lebih mudah 

 

b.  Kelebihan-kelebihan dari CVT Vario antara lain : 

1. Bahan bakarnya lebih irit 

2. Filter udaranya ada dibagian depan  

3. Pengoperasiannya lebih sederhana 

4. Apabila saat mendaki mesin kurang bertenaga 

5. Tidak terjadi hentakan yang biasa timbul pada perpindahan gigi 

6. Memberikan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara 

otomatis. 

7. Driven face lemah saat ditekan 

 

G. Perawatan Sistem Transmisi CVT Suzuki Spin 125 R 

Suatu sistem agar dapat bekerja dengan baik harus diperiksa dan dilakukan 

perawatan secara berkala agar sistem dapat bekerja tanpa ada gangguan 

sedikitpun. Gangguan dapat terjadi pada suatu sistem yang telah diperiksa dan 

dirawat secara berkala. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan terjadi suatu 

gangguan pada sistem harus dilakukan perawatan secara berkala. Berikut adalah 

prosedur  perawatan sistem CVT: 
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A.   Perawatan  pulley primary dengan pelumasan 

Penyebab : apabila tidak ada pelumasan, maka akselerasi tidak halus. 

Cara mengatasi :1.  lumasi gemuk pada permukaan collar. 

1. bersihkan gemuk yang berlebihan pada bagian luar 

dari seal oil agar tidak terjadi slip. 

B.    Pelumasan torsi cam pada pulley sekunder 

     Penyebab :  apabila tidak ada pelumasan, maka akselerasi tidak halus.    

 

H. Spesifikasi Sepeda Motor Spin 125 R 

Dimensi dan Berat Kering 

Panjang keseluruhan.............................................................1.859 mm 

Lebar keseluruhan...................................................................645 mm 

Tinggi keseluruhan...............................................................1.046 mm 

Jarak sumbu roda.................................................................1.244 mm 

Jarak mesin ke tanah..............................................................145 mm 

Berat kering.............................................................................95,5 kg 

 Mesin 

 Jenis....................................... 4 langkah berpendingin udara, OHC 

Jumlah silinder....................................................................................1 

Diameter x langkah.................................................53,5 x 55,2 mm 

Isi silinder...............................................................................124 cm
3 
 

Perbandingan kompresi..........................................................9,6:1 

Karburator................................................................. Mikuni BS26 
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Saringan udara..........................................................elemen kertas 

Sistem starter..........................................satrter listrik, kick starter 

Sistem pelumasan.............................................................wet sump 

Kecepatan langsam.............................................1.600 100 ± rpm 

 Sistem penggerak 

Kopling.........................kanvas kering, otomatis, jenis sentrifugal
 

Reduksi awal.........................kisaran perubahan  (2,700 – 0,825) 

Reduksi akhir................................................9.264 (49/17 x 45/14) 

Sistem penggerak...........................................................V-belt drive 

 Rangka 

Suspensi depan................teleskopik, pegas lingkar, peredam oli 

Suspensi belakang.............lengan ayun, pegas ulir, peredam oli 

Langkah suspensi depan.....................................................85 mm 

Jarak main roda belakang...................................................80 mm 

Sudut kemudi..................................................45
0 
 (kanan dan kiri) 

Sudut caster...............................................................................25,6
0 
 

Trail...................................................................................100 mm 

Radius putar...........................................................................1,9 m 

Rem depan...................................................................rem cakram 

Rem belakang...............................................................rem tromol 

 Kelistrikan 

Jenis pengapian ....................................................................CDI 

Saat pengapian..........................10
0 
S.T.M.A pada 1.600 rpm 
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Busi...........................NGK CR6HSA atau Denso U-20FSR-U 

Baterai.......................................12 V 12,6 kC (3,5  Ah)/10 HR 

Generator.........................................fase tunggal AC generator 

Sekering................................................................................10 A 

Lampu utama.......................................................12 V 30/30 W 

 Kapasitas 

Tangki bensin........................................................................3,7 l 

Oli mesin,  

penggantian rutin......................................................1.000 ml 

penggantian saringan oli..........................................1.050 ml 

pembongkaran..........................................................1.100 ml 

Oli reduksi akhir, 

penggantian oli..............................................................100 ml 

pembongkaran..............................................................110 ml 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

    Laporan proyek akhir dari uraian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :  

1. Komponen sistem CVT Spin 125 R terdiri dari : (1). Bagian pulley 

primary seperti drive face, movable drive face, V-belt, roller. (2) bagian 

pulley secondary seperti movable driven face, rumah kopling, pegas 

pengembali. Cara kerja masing-masing komponen seperti uraian 

penjelasan pada bab sebelumnya. 

2. Sistem CVT Spin 125 R, tidak selalu dalam kondisi yang optimal, 

dimungkinkan terjadi kerusakan. Oleh karena itu agar komponen yang 

mengalami kerusakan kembali berfungsi dengan baik, maka perlu 

adanya analisis kerusakan yang meliputi : mengenali gejala yang timbul, 

mencari kemungkinan penyebab kerusakan dan yang terakhir mengatasi 

kerusakan tersebut. 
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B.  Saran 

                Berikut adalah saran dari penulis diantaranya yaitu : 

1. Lebih memahami cara kerja sistem CVT Spin 125 R, Sehingga dapat 

mengenali gejala-gejala yang terjadi agar dapat mengatasi masalah yang 

ada. 

2. Segera perbaiki sistem CVT mengalami masalah, untuk menghindari 

terjadinya kerusakan-kerusakan sistem yang lain, karena sistem CVT Spin 

125 R saling berkaitan. 

3. Dalam memperbaiki gangguan sebaiknya sesuai dengan Standart 

Operasional prosedure (SOP) yang ada, sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan. 
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