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ABSTRAK 

Susanto, Andi. 2017. Analisis Daya dan Torsi Sistem Penggerak Continuosly 
Variable Transmission (CVT) pada Sepeda Motor Vario 110. Skripsi. Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Suwahyo, 

M.Pd. Drs. Supraptono, M.Pd. 

Kata kunci: Analisis, CVT,Daya, Penelitian, Torsi 

Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis daya dan torsi pada sistem 

penggerak Continuosly Variable Transmission (CVT) pada sepeda motor Vario 

110 dengan melakukan analisis teoritik dan uji empirik. Disamping itu juga 

didapatkan kontribusi atas  dilakukannya uji daya dan torsi padasistem penggerak 

CVTtersebut. 

Metode penelitian secara teoritik yaitu dengan menganalisis daya dan torsi 

sistem penggerak cvt menggunakan rumus dan menghitung secara maual dengan 

mengambil data pada kendaraan. Adapun secara empirik yaitu dengan cara 

melakukan pengujian kendaraan untuk mengetahui daya dan torsinya dengan cara 

uji laboratorium dengan menggunakan alat Dynotest. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil penelitian 

secara teoritik dan empirik, pada daya dan torsi sistem penggerak Continuosly 
Variable Transmission (CVT). Hasil uji teoritik pada 5000 rpm menghasilkan 

daya sebesar 7,23 HP dan torsi sebesar 10,16 Nm, pada 6000 rpm menghasilkan 

daya sebesar 8,65 HP dan torsi sebesar 10,26, pada 7000 rpm menghasilkan daya 

sebesar 10,13 HP dan torsi sebesar 10,30 Nm, dan pada 8000 rpm menghasilkan 

daya sebesar 11,57 HP dan torsi sebesar 10,29 Nm. Sementara itu dalam uji 

empirik pada 5000 rpm menghasilkan daya sebesar 5,21 HP dan torsi sebesar 7,49 

Nm, 6000 rpm menghasilkan daya sebesar 6,88 HP dan torsi sebesar 8,07 Nm, 

7000 rpm menghasilkan daya 7,66 HP dan torsi 7,64 Nm, dan 8000 rpm 

menghasilkan daya sebesar 8,23 HP dan torsi sebesar 7,23 Nm.

Simpulan penelitian ini ada perbedaan daya setiap putaran mesin/rpm pada 

hasil analisis teoritik dibandingkan dengan hasil uji empirik, perbedaan daya rata-

rata setiap rpm sebesar 2,4 HP. Pada uji torsi juga mengalami perbedaan setelah 

hasil analisis torsi empirik dibandingkan dengan hasil uji teoritik, selisih 

perbedaan torsi pada setiap penambahan rpm yaitu rata-rata sebesar 2,6 Nm. 

Perbedaan torsi tertinggi pada 8000 rpm yaitu sebesar 3,06 Nm.Berdasarkan hasil 

analisis teoritik maupun uji empirik, daya dan torsi dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi putaran mesin maka daya yang dimiliki kendaraan juga akan 

semakin meningkat atau bertambah. Adanya penurunan daya dan torsi setelah 

dilakukan pengujian pada Dynotest. Penurunan daya sebesar 0,64 HP, dan torsi 

sebesar 0,36 Nm pada rpm.Kontribusi yang ada setelah dilakukan uji daya dan 

torsi yaitu dapat mengetahui ada penurunan terhadap daya dan torsi kendaraan, 

kemudian juga dapat mengatasi lebih awal sebelum tetjadi kerusakan. Juga dapat 

mendeteksi terjadinya kerusakan pada komponen pemindah daya Continuosly 
variable Transmission.
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat 

cepat memberikan dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi manusia 

dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya 

peralata yang telah diciptakan oleh manusia dengan berbagai model, bentuk, serta 

kemampuan dari segi pemakaian yang relative lebih ungguldibandingkan dengan 

peralatan-peralatan konvensional. Keunggulan tersebut tidak terlepas dari hasil 

penelitian dan percobaan dari para ahli sains, yang selalu mencari terobosan dan 

temuan baru untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi 

kehidupan manusia. 

 Salah satu tujuan diciptakannya teknologi adalah untuk mempermudah 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dapat dirasakan dan 

dibuktikan dengan semakin mudahnya manusia melakukan sesuatu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Terlepas dari dampak negatifyang timbul akibat 

penemuan dan penciptaan teknologi yang baru, sains dan teknologi sangat 

dibutuhkan oleh manusia. Terutama untuk aktifitas manusia yang membutuhkan 

waktu yang lama untuk jarak yang sangat jauh untuk melakukan aktifitasnya, 

maka ia harus menggunakan kendaraan supaya dapat menunjang aktifitasnya. 

 Kemajuan teknologi sekarang ini telah menghasilkan berbagai kreasi 

dalam segala hal yang bertujuan memudahkan segala aktifitas manusia. Ada 
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berbagai transportasi tersedia, mulai dari darat, udara, dan laut. Kendaraan yang 

diproduksi massal di Negara ini umumya kendaraan darat, salah satunya adalah 

sepeda motor. Oleh karena itu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif 

khususnya seped motor bersaing menciptakan suatu kendaraan sepeda motor yang 

modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah perubahan 

pada system transnisinya. System transmisi dibuat untuk mempermudah untuk 

memperoleh momen yang sesuai. Sekarang ini terdapat dua system transmisi yang 

umum yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis.   

Transmisi pada kendaraan sepeda motor ada beberapa jenis seperti 

transmisi manual, transmisi semi otomatis, dan transmisi otomatis. Transmisi 

otomatis pada kendaraan sepeda motor atau yang biasa dikenal dengan sebutan 

Continuosly Variable Transmission (CVT) adala transmisi yang dapat membuat 

dapat merasakan kenyamanan karena pengendara hanya perlu menarik gas dan 

tanpa harus memindahkan transmisi, karena transmisi akan berpindah secara 

otomatis. Pada saat ini makin banyak orang yang mempunyai kendaraan sepeda 

motor yang menggunakan penggerak transmisi otomatis, tetapi mereka tidak tau 

cara merawat atau memperlakukan transmisi otomatis dengan baik supaya bekerja 

dengan maksimal. Karena ada berbagai kelemahan  Continuosly Variable 

Transmission (CVT) yang mengakibatkan kerja dari transmisi otomatis sangat 

buruk. Kerusakan yang sering dijumpai pada sistem penggerak Continuosly 

Variable Transmission (CVT) yaitu tidak maksimalnya kerja dari pemindah 

tenaga, misalnya saat tanjakan dan saat berboncengan. Kendaraan sulit untuk 

melaju pada saat tanjakan karena kerusakan pada V belt dan pada rollernya. 
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 Sistem pemindah daya dimana transmisi termasuk di dalamnya merupakan 

sistem yang sangat penting dalam kontruksi sebuah kendaraan. Pemakaian 

kendaraan setiap hari dapat mengakibatkan keausan pada komponen. Apabila hal 

ini tidak segera ditangani maka dapat mengakibatkan kerusakan dan jika terdapat 

gangguan pada sistem kendaraan akan berpengaruh pada kinerja penggerak. 

Gangguan terjadi pada Continuosly Variable Transmission (CVT) akan 

mengakibatkan berkurangnya  kinerja dari kendaraan. Perawatan berkala mutlak 

diperlukan guna menjaga kinerja dari sistem penggerak  Continuosly Variable 

Transmission (CVT) agar kinerjanya tetap optimal. Analisis kerusakan juga sangat 

penting untuk mengetahui komponen terjadi kerusakan apa tidak, dan apabila 

terjadi maka akan diberi perlakuan supaya kinerja dari sistem penggerak ini dapat 

bekerja secara optimal kembali. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang ada pada penelitian adalah : 

1. Kendaraan yang selalu digunakan secara terus menerus akan mengalami 

penurunan daya dan torsinya, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk 

mengetahui besarnya penurunan daya dan torsi kendaraan. 

2. Penurunan terhadap daya dan torsi kendaraan akan mengakibatkan kerusakan 

pada pemindah daya, pengujian daya dan torsi untuk  memberikan kontribusi 

mencegah terjadinya kerusakan  pada kendaraan. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah tanpa mengurangi maksud dan 

tujuan, maka ditentukan batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Analisis uji daya dan torsi  sistem penggerak continuosly variable 

trasnsmission (CVT) pada sepeda motor Vario 110 secara teoritik dan 

empirik. 

2. Setelah dilakukan analisis pada daya dan torsi dapat memberikan kontribusi 

terhadap pencegahan kerusakan di sistem penggerak pada kendaraan. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan daya dan torsi antara analisisteoritik dengan uji empirik 

pada sistem penggerak Continuosly Variable Transmission (CVT)? 

2. Dari hasil analisis teoritik dan uji empirik tentang daya dan torsi apakah 

kontribusi yang diberikan terhadap kinerja kendaraan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan kenyataan yang terjadi, penelitian ini bertujuan 

untuk :

1. Menganalisis adanya perbedaan daya dan torsi sistem penggerak Continuosly 

Variable Transmission (CVT) dengan cara menggunakan uji teoritik dan 

empirik. 

2. Mengetahui ada kontribus daya dan torsi sistem penggerak Continuosly 

Variable Transmission (CVT) pada sepeda motor Vario 110 terhadap kinerja 

kendaraan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini yaitu : 

1. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama massa 

perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada didunia otomotif. 

2. Sebagai ilmu pengetahuan tentang adanya perbedaan uji daya dan torsi dengan 

cara menggunakan pengujian secara teoritik dan empirik.  

3. Hasil penelitiasn ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

tentang  adanya kontribusi uji daya dan torsi terhadap kerja kendaraan.  
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Daya Mesin 

Rahman (2011:16) menjelaskan bahwa daya adalah hasil kerja yang 

dilakukan dalam batas waktu tertentu. Daya tersebut dikenakan pada torak yang 

bekerja bolak balik di dalam silinder mesin. Oleh sebat itu maka di dalam silinder 

mesin terjadi perubahan energi dari energi kimia bahan bakar menjadi energi 

mekanik pada torak. Proses pembakaran pada motor bakar dibantu oleh sistem 

pengapian sehingga pembakaran dapat bekerja secara terus menerus. Arends dan 

Barenschot (1980:69) menyatakan bahwa, keterlambatan pada penyalaan sistem 

pengapian yang terjadi beberapa pukulan, akan menyebabkan terjadinya 

penurunan pada daya.  

Menurut Hidayat (2012:34) terjadinya panas pembakaran dari 

percampuran antara bahan bakar dan udara diatas piston kemudian dikurangi 

kerugian oleh gas buang ialah disebut daya indikator. Sedangkan menurut 

Priangkosos dkk (2015:53) sepeda motor yang bertransmisiContinuosly Variable 

Transmisiion(CVT) akan berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang 

cenderung tinggi pada laju rendah dan menurun seiring dengan maningkatnya laju 

sepeda motor. 

Raharjo dan Karnowo (2008:99) menerangkan bahwa daya indikator 

merupakan sumber tenaga persatuan waktu operasi mesin untuk mengatasi semua 

beban mesin. Selama bekerja mesin mempunyai komponen-komponen yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya membentuk kesatuan yang kompak. 



7 
 

 
 

Daya indikator juga mengatasi beban dari komponen-komponen yang dimiliki 

oleh mesin. Beberapa komponen diantaranya yaitu seperti pompa air untuk sistem 

pendingin, pompa oli untuk sistem pelumas, kipas rasiator dan lain-lain, 

komponen-kompone tersebut disebut sebagai aksesoris mesin. Aksesoris ini 

dianggap parasit bagi mesin karena mengambil daya dari daya indikator. Berikut 

ini adalah perumusan masing-masing daya, satuan daya menggunakan HP (Horse 

Power) 

Ne= Ni – (Ng + Na) (HP)  (Raharjo dan Karnowo, 2008: 100) 

Dengan,    

Ne  = daya efektif atau daya poros (HP) 

Ni  = daya indikator (HP) 

Ng = kerugian daya gesek (HP) 

Na = kerugian daya aksesoris (HP) 

   (Hidayat, 2012:34) 

Dimana,  

Ne = daya efektif (HP)  

Pr = tekanan rata-rata (kgf/cm
2
) 

  L =  Panjang langkah torak (cm) 

  A = Luas penampang torak (cm
2
)

  N = jumlah putaran mesin (rpm) 

 Z = jumlah silinder 
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Yahya (2014) menjelaskan bahwa sebesar 5% bagian dari daya indikator 

digunakan untuk menggerakkan aksesoris dan mengatasi gesekan. Daya efektif 

adalah daya yang keluar dari poros mesin atau sering disebut sebagai daya poros 

yang digunakan untuk menggerakkan beban. Wijaya (2010) menjelaskan bahwa 

daya indikator membangkitkan daya poros yang merupakan tenaga gas 

pembakaran yang menggerakkan torak, dimana sebagian tenaga indikator 

dibutuhkan untuk mengatasi gesekan-gesekan mekanik akibat adanya beban, 

sehingga tenaga daya poros akan lebih kecil. Besar daya poros dapat dihitung 

dengan rumus: 

   (Wijaya, 2010) 

 Dimana,  

Ne  = daya efektif  (HP) 

  Pe  = tekanan efektif rata-rata (Psi) 

  L  = panjang langkah torak (in) 

  A = luas penampang silinder (in
2
) 

  i  = jumlah silinder 

  n  = jumlah putaran mesih (rpm) 

  Z  = indeks siklus, motor 4 tak Z = 2, dan motor 2 tak Z = 1. 
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2. Torsi Mesin 

Menurut Raharjo dan Karnowo (2008,98) ukuran kemampuan mesin untuk 

melakukan kerja disebut dengan torsi, jadi torsi adalah suatu energi. Besaran torsi 

adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang 

dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Menurut Maryono (2022:2) 

kerja adalah pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan selain dalam 

bentuk kalor. Bentuk kerja yang paling lazim menyertai proses kimia adalah kerja 

tekanan-volume. 

Arijanto (2015:109) menyatakan bahwa, torsi merupakan ukuran 

kemampuan sebuah mesin untuk melakukan kerja sedangkan daya adalah 

besarnya kerja yang dilakukan. Ketika torak bergerak kebawah pada langkah 

usaha, akan menerapkan torsi pada poros engkol mesin melalui batang torak. 

Dorongan yang lebih besar pada torak, torsi yang lebih besar diterapkan. Oleh 

karena itu tekanan pembakaran yang lebih tinggi, akan menghasilkan jumlah torsi 

yang lebih besar. Raharjo dan Karnowo (2008:98) menjelaskan bahwa suatu 

benda berputar dan mempunyai besar gaya sentrifugal sebesar F, benda berputar 

pada porosnya dengan jari-jari sebesar b, dengan data tersebut torsinya adalah : 

T = F x b (N.m)    atau      Daya (HP)  = Torsi (lbs-ft) x Rpm / 5252 (Yahya 2014)  

Dengan,  

T = torsi benda berputar (N.m) 

F  = gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N) 

 b = jarak benda ke pusat rotasi (m)  
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3. Sistem Penggerak 

Jama dan Wagino (2008: 60) menyatakan bahwa mengatur proses untuk 

mengubah energi yang terkandung dalam bahan bakar menjadi tenaga adalah 

fungsi dari mesin. Menurut Maryono (2011: 22) gerak putaran pada poros engkol 

berupa tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan 

oleh gerakan batang torak. Poros engkol  menjadikan gerakan berputar 

memperoleh tenaga kerja piston dan diteruskan oleh batang torak, sehingga tenaga 

dapat diterima oleh poros engkol kemudian di ubah menjadi tenaga putaran. 

Menurut Rahman (2011:16) kekuatan putar dari poros engkol yang pada akhirnya 

dapat menggerakkan suatu kendaraan dapat disebut dengan momen puntir suatu 

motor.  

 Menurut Wakid (2011:5) sistem yang menyalurkan tenaga yang dihasilkan 

oleh mesin untuk menggerakkan roda kendaraan disebut sistem pemindah 

daya.Menurut Subagia dan Adi (2009:26) untuk memindahkan daya dari putaran 

mesin keroda diperlukan mekanisme sistem transmisi. Untuk menggerakkan roda 

kendaraan membutuhkan suatu tenaga, dan tenaga ini diperoleh dari mesin. 

Menurut Toyota (1995: 4-1) sejumlah mekanisme yang memindahkan tenaga 

yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda-roda kendaraan adalah 

pengertian dari pemindah daya. Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulakan 

bahwa untuk dapat menggerakkan sebuah roda kendaraan maka harus 

memperoleh tenaga, dan tenaga yang digunakan untuk dapat menggerakan sistem 

yang lain diperoleh dari mesin.  
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 Bagian utama sistem pemindah tenaga yang berfungsi memindahkan 

tenaga mesin keroda melalui mekanisme roda gigi atau pulley untuk mendapatkan 

variasi momen dan kecepatan kendaraan adalah transmisi (Wakid, 2011:7). Setiap 

tenaga pasti ada sumber yang memberikan energi supaya terjadi adanya reaksi 

yang dapat menimbulkan gerakan. Jama dan Wagino (2008: 61) menjelaskan 

bahwa sumber tenaga yang berasal dari mesin motor terjadi pembentukan energi 

bagi kendaraan yang memungkinkan bahwa kendaraan dapat bergerak. 

4. Prinsip Kerja Motor Dengan Transmisi Otomatis 

Menurut Wakid (2011:35) Transmisi dapat dikatakan otomatis apabila 

pengoperasian kopling dan pemindah giginya dilakukan secara otomatis. Pada 

dasarnya transmisi otomatis adalah suatu alat sistem kendaraan yang digunakan 

sebagai pemindah tenaga dari mesin kenuju ke roda yang pengoprasiannya 

menggunakan prosedur secara otomatis. Ada beberapa keuntungan dan kerugian 

dalam penggunaan transmisi otomatis. Menurut Perdana (2012: 22) keunggulan 

yang dimiliki oleh transmisi otomatis dibanding transmisi manual diantaranya 

yaitu: pengoperasiannya mudah, lebih nyaman dalam pemakaiannya, perawatan 

lebih mudah, memiliki percepatan yang halus dan bebas hentakan. Sedangkan 

kelemahannya dari sistem CVT adalah konsumsi bahan bakar lebih boros 

dibandingkan dengan transmisi manual. 

Gunawan (2009:23) menjelaskan bahwa transmisi otomatis yaitu transmisi 

yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk proses pengoprasiannya yang terjadi 

secara otomatis pada kendaraan. Pulli penggerak (drive pulley), terdiri dari drive 

pulley face, drive face boss, movable drive, weight roller, dan ramp plate yang 
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dipasangkan pada crankshaft (Astra: 2-2). Pulley memiliki bentuk seperti dua 

piringan yang bagian belakangnya diletakkan satu satu sama lain. Belt dipasang 

untuk menghubungkan antara pulley depang dengan belakang juga sering disebut 

V-belt karena memiliki bagian dalam yang bergerigi dengan sudut V. 

Menurut Subagia dan Adi (2009:24) pada sepeda motor yang 

menggunakan sistem CVT mempunyai dua penggerak utama yaitu pulley 

primerdan pulley sekunder, kedua pulley tersebut dihubungkan oleh sabuk yang 

disebut dengan V-belt.Ketika mesin berputar pada roller sentrifugal bekerja gaya 

sentrifugal yang menekan sleeding shave (Fsh) driverpulley dapat terlihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 2.9. Parameter kontrol pada driver pulley

(sumber: Komaladewi dkk, 2010: 182) 
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Sedangkan pada driven pulley akan terjadi gaya aksial yang disebabkan oleh 

tekanan pegas dimana besar gaya axial dari driven pulley (Fvn):

 Fvn= Fp + (Kn . x)    (Komaladewi dkk, 2010:182) 

Dimana:   

Fp= gaya tekan pegas pada kondisi awal (N) 

Kn= konstanta pegas (kg/m) 

x = pergeseran arah axial pada driven pulley (m) 

Gaya axial yang dihasilkan oleh roller sentrifugal pada driver pulley diteruskan 

oleh V-belt ke driven pulley. Gaya axial tersebut akan mendapat perlawanan oleh 

gaya axial pegas pada driven pulley (Fvn), ketika kedua gaya tersebut setimbang 

maka gerakan berada dalam kondisi steady state.

   (Komaladewi dkk, 2010:182) 

Sehingga besar pergeseran sleeding sheave (x) dapat diketahui dan ratio transmisi 

(it) dapat dihitung dengan rumus:  

    (Komaladewi dkk, 2010:182) 

Dimana:  

 x = pergeseran arah aksial pada pulley (m) 

 r0 = radius awal driven pulley (m) 
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 ri = radius awal driver pulley (m) 

α = sudut alur pulley (0
) 

5. Konstruksi dan fungsi komponen Continuosly Variable Transmission (CVT)  

Pada sistem transmisi otomatis disepeda motor ada beberapa komponen 

utama yang menjadi inti dari sytem penggerak. Sehingga menghasilkan gerakan 

yang lembut dan bertenaga maksimal. Gunawan (2009:23) menerangkan ada 

beberapa komponen transmisi otomatis diantaranya yaitu: 

a. Pada Primery sheave ada beberapa komponen pendukung yaitu 

Gambar 2.1. Primery sheave. (Wibowo, 2015) 

1) Fixed sheave yang berfungsi sebagai penahan V-belt. Komponen ini bergerak 

dan berbentuk piringan dan biasanya dibagian sisinya menyerupai kipas sebagai 

pendingin mesin. 

2) Sliding sheave yaitu berfungsi menekan V-belt dalam putaran tinggi karena 

sliding sheave ini dapat bergerak kekanan atau kekiri. 
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3) Collar yaitu komponen yang berfungsi sebagai tempat dudukan dari fixed 

sheave, sliding sheave dan Cam. 

4) Cam adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat dudukan Slider. 

5) Slider yaitu komponen yang berfungsi sebagai pendorong roller sendiri akan 

mendorong sliding sheave. Slider ini bergerak saat putaran mesin tinggi. 

6) Roller berfungsi sebagai penekan sliding sheave, cara kerjanya sesuai putaran 

mesin, apabila putaran mesin tinggi maka roller ini akan menekan sliding sheave 

dan begitu pula sebaliknya. 

b. V-belt 

Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara sliding sheave dan scondary 

sheave yaitu meneruskan putaran mesin dari sliding sheave. Biasanya v-belt ini 

memiliki gerigi-gerigi yang dirancang agar v-belt tidak terlalu panas akibat 

gesekan terus menerus. 

Gambar 2.2. V-Belt. (Wibowo, 2015) 
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c. Scondary sheave, pada bagian ini ada beberapa komponen penting yaitu 

Gambar 2.3. Scondary sheave. (Wibowo, 2015)  . 

1) Sliding sheave yang berfungsi menekan v-belt, perbedaan dengan yang ada di 

primery sheave yaitu disini tidak memiliki sirip. 

2) Fixed sheave yang berfungsi sebagai penahan v-belt atau bagian statis. 

3) Pegas berfungsi sebagai pendorong sliding sheave.

4) Torque cam berfungsi sebagai pembantu untuk menekan otomatis isliding 

sheave pada saat motor memerlukan akselerasi. 

5) Clutch housing atau biasanya disebut dengan rumah kopling yang berfungsi 

untuk meneruskan putaran v-belt ke poros roda. 
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6) Sepatu kopling berfungsi sebagai penghubung putaran ke poros roda belakang. 

Sistem kerjanya model sentrifugal yaitu bekerja sesuai putaran tinggi rendahnya 

mesin. 

d. Gear reduksi berfungsi sebagai penyeimbang putaran mesin dengan roda, selain 

itu juga sebagai pendongkrak tenaga. Biasanya ada oli khusus untuk melumasi 

gear agar mengurangi gesekan. 

6. Jenis-jenis Continuosly Variable Transmissio (CVT)

Wahyu (2015) menyatakan bahwa, meskipun transmisi otomatis 

ditemukan dan juga konvensional ditemukan, saat ini insinyur menggunakan 

sabuk baja yang diameternya dapat diubah melalui pulley dengan bentuk yang 

unik. Dengan demikian berarti sistem penggerak cvt sudah menjadi 

perkembangan dari transmisi otomatis. Menurut Priangkoso dkk (2015:49) 

kendaraan yang bertransmisi CVT menjadikan sepeda motor tumbuh dengan 

jumlah yang paling besar dibandingkan jenis kendaraan bermotor lainnya dan 

membuat kendaraan semakin populer.  

Transmisi otomatis sudah mengalami perkembangan sehingga cukup 

banyak jenis-jenis transmisi otomatis yang sudah pernah digunakan pada 

kendaraan mobil maupun sepeda motor, berikut adalah beberapa tipe CVT 

(Ahmed: 2009-2010) :  

a. Pulley Based CVT’S  or Reeves drive

b. Toroidal or roller-based CVT (Extroid CVT)

c.Magnetic CVT or mCVT
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d.Infinitely Variable Transmission (IVT)

e.Ratcheting CVT

f.Hydrostatic CVTs

g.Naudic Incremental CVT (iCVT)

h.Cone CVTs

i.Radial roller CVT

j.Planetary CVT

Dari beberapa tipe Continuosly Variable Transmission (CVT) diatas ada lima tipe 

yang paling populer pada kendaraan mobil maupun sepeda motor diantaranya 

yaitu : 

a. Continuosly Variable Transmissio (CVT) berbasis pulley

Menurut Wakid (2011:67) CVT pada jenis pulley atau sering disebut 

dengan pulley transmission  adalah jenis yang paling banyak diaplikasikan pada 

kendaraan ringan. Pada CVT yang berbasis pulley ini sudah banyak dijumpai pada 

kalangan dunia otomotif. Memiliki prinsip kerja dengan cara memanfaatkan 

perubahan diameter antara pulley penggerak (driver pulley) dengan pulley yang 

digerakkan (driven pulley).  
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Gambar 2.4. CVT berbasis pulley(Ahmed:09-10) 

b. Continuosly Variable Transmissio (CVT) berbasis toroidal 

Pada jenis ini cara kerja komponen berbeda halnya dengan CVT berbasis 

pulley, sistem toroidal menggunakan dua buah ring sebagai pengganti untuk dua 

pulley, sedangkan penghubungnya menggunakan power rollers.

Gambar 2.5. CVT berbasis toroidal 

https://www.google.co.id/
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c. Continuosly Variable Transmission (CVT) berbasis hydrostatis

Pada CVT ini berbeda dengan jeneis-jenis yang sebelumnya, hal ini 

dikarenakan jenis yang sebelumnya terdapat pergeseran kerja antara dua objek 

yang berputar dan mengalami gesekan yang kuat.  

 

Gambar 2.6. CVT berbasi hydrostatis(Ahmed:09-10) 

d. Infinitely Variable Transmission (IVT)

Menurut Ahmed (09-10) sebuah subset dari desain CVT disebut 

transmisi variabel tak terhingga (IVT atau IVTs), di mana kisaran rasio kecepatan 

poros output ke kecepatan input poros termasuk rasio nol yang dapat terus 

didekati dari didefinisikan rasio "lebih tinggi". 

Gambar 2.7. Cvt berbasis IVT(Ahmed:09-10) 
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e. Cone CVT 

Sebuah CVT kerucut bervariasi rasio gigi yang efektif menggunakan 

satu atau lebih rol kerucut. Jenis paling sederhana dari kerucut CVT, versi single-

cone, menggunakan roda yang bergerak sepanjang lereng kerucut, menciptakan 

variasi antara diameter sempit dan lebar kerucut.

Gambar 2.8. Cone CVT (Ahmed:09-10) 

6. Tanda – tanda kerusakan pada komponen CVT

Transmisi CVT motor matic terdiri dari banyak komponen yang antara satu 

dengan lainnya saling terkait sehingga fungsinya sebagai penggerak yang 

menghubungkan roda dengan mesin bisa terlaksana. Masing – masing komponen 

CVT motor matic memiliki umur pakai untuk jangka waktu tertentu. Jika sudah 

rusak maka harus diganti dengan yang baru. Beberapa komponen mungkin masih 

bisa diakali dengan minyak gemuk atau grease cvtnamun tetap tidak akan 

maksimal jika tidak diganti dengan yang baru. Rendy (2013) menjelaskan ada 

beberapa ciri yang dapat diketahui apabila terjadi gejala kerusakan pada 

komponen CVT diantaranya yaitu:  
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a. Kerusakan roller cvt

Jika roller cvt rusak, aus atau sudah sampai umur pakainya maka akan terasa 

getaran atau vibrasi pada putaran bawah dan tenaga pada putaran atas tidak 

maksimal dengan kata lain akselerasi pada putaran atas seperti tertahan. 

Gambar 2.10. Roller dan Rumah RollerCVT (Rendy, 2013) 

b. Kerusakan mangkuk kopling cvt

Ketika mangkuk kopling bermasalah maka gejala yang timbul pada saat motor 

dijalankan pada putaran bawah dan atas akan terasa tersendat. 

Gambar 2.11. mangkuk CVT (Rendy, 2013) 

c. Kerusakan kampas sentrifugal 
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Untuk menekan dan menahan mangkuk kopling sehingga transfer tenaga 

diteruskan ke roda adalah fungsi dari kampas CVT. Bila kampas sentrifugal aus 

atau rusak maka anda bisa merasakan akselerasi motor matic yang sedang 

dikendarai akan menjadi lambat dan kecepatan menjadi berkurang dari biasanya. 

Gambar 2.12. Kampas CVT (Rendy, 2013) 

d. Kerusakan komponen scondary sliding sheavecvt

Scondary sliding sheave merupakan komponen cvt yang berhubungan dengan v-

belt. Beberapa kemungkinan komponen ini aus maupun tergerus akibat menopang 

putaran v-belt secara terus menerus. Jika ada kerusakan pada komponen scondary 

sliding sheave, maka akan putaran menengah motor terasa tertahan sesaat dan 

kemudian baru normal kembali.  

e. Kerusakan komponen scondary fixed sheave cvt

Komponen scondary fixel sheave biasanya aus atau rusak pada tiga lobang pin 

guidenya, ciri-cirinya adalah bila rusak adalah lubang tersebut melebar. Bila tidak 

segera diganti maka akan berpengaruh pada komponen cvt motor matic lainnya. 
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f. Kerusakan corong cvt

Tanda kerusakan pada komponen corong cvt yaitu dengan kejadian slip pada 

motor matic. Bila corong cvt rusak dan dibiarkan akan sedikit fatal karena bila 

rusak atau aus ada kemungkinan grease atau gemuk akan bocor. Sehingga v-belt, 

kampas kopling dan lainnya menjadi slip. 

Gambar 2.13. Corong cvt (Rendy, 2013) 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Arijanto dan Toni (2010: 29) tentang 

pengujian prestasi mesin isuzu panther menggunakan alat penghemat bbm 

elektrolizer air. Mengambil kesimpulan bahwa besarnya nilai kalor didalam 

kandungan bahan bakar dapat mempengaruhi terbentuknya nilai daya dan torsi

dapat mengalami kenaikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dkk tentang pengaruh diameter 

roller cvt (Continuosly Cvariable Transmission) dan variasi putaran mesin 

terhadap daya pada yamaha mio sporty tahun 2007. Untuk dapat menaikkan daya 

yang dihasilkan pada poros roda hingga daya maksimal dapat dilakukan dengan 

cara menaikan putaran mesin karena gaya sentrifugal yang dihasilkan roller cvt 
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semakin besar apabila putaran mesin semakin tinggi sehingga poros roda dapat 

meneruskan daya dari putaran mesin secara maksimal. 

Dari hasil penelitian yang relevan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa nalai daya dan torsi kendaraan dapat diperoleh dengan maksimal apabila 

keadaan kendaraan normal dan stabil, kemudian nilai daya dan torsi dapat 

dinaikan dengan cara menaikan putaran mesin. Nilai daya dan torsi juga dapat 

dipengaruhi oleh kondisi besar kecilnya nilai kalor didalam kandungan bahan 

bakar pad akendaraan. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

 Kendaraan sepeda motor memerlukan perawatan berkala untuk menjaga 

kondisi tetap stabil saat digunakan oleh pengendara. Terutama pada sepeda motor 

yang menggunakan sistem penggerak otomatis atau biasa disebut Continuosly 

Variable Transmission (CVT). Perawatan pada sistem penggerak CVT harus 

dilakukan secara berkala sehingga tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan 

maksimal saat diteruskan ke roda belakang sepeda motor.  

 Untuk mengetahui kondisi pada komponen-komponen Continuosly 

Variable Transmission (CVT) maka dilakukan pemeriksaan. Komponen-

komponen Continuosly Variable Transmission (CVT) akan diperiksa secara 

bertahap. Setelah melakukan pemeriksaan pada komponen CVT yang selanjutnya 

yaitu melakukan perhitungan daya dan torsi dengan menggunakan rumus dan 

dihitung secara manual dengan mengacu pada kondisi awal kendaraan.  

 Setelah itu akan dilakukan pengujian daya dan torsi pada laboratorium 

untuk mengetahui kondisi daya dan torsi saat penelitian. Hasil dari uji lab akan 
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dibandingkan dengan hasil perhitungan daya dan torsi secara teoritik, untuk 

mengetahui terjadinya penurunan atau tidak adanya penurunan pada daya dan 

torsinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan antara analisis teoritik dengan ujin empirik pada pengujian 

daya dan torsi sistem penggerak continuosly variable transmission (cvt)

Sepeda Motor Vario 110 dengan menggunakan variasi putaran yaitu pada 

rpm 5000, rpm 6000, rpm 7000 dan rpm 8000. 

2. Adanya penurunan daya hasil teoritik dengan uji empirik rata-rata yaitu 

sebesar 2,4 HP dan torsi sebesar 2,64 Nm.  

3. Ada pengaruh dari hasil uji daya dan torsi sistem penggerak continuosly 

variable transmissiion terhadap kondisi kendaraan dan memberikan 

kontribusi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah.   

B. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian 

Untuk menyempurnakan laporan hasil penelitian ini dianjurkan untuk : 

1. Melakukan pengujian daya dan torsi sistem penggerak continuosly variable 

transmission (cvt) secara rutin selama enam bulan sekali untuk dapat 

mengetahui berapa besar penurunan daya dan torsi kendaraan. 

2. Supaya kesimpulan yang didapat bisa diterima secara umum, maka 

disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada tipe kendaraan yang 

berbeda. 
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