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RINGKASAN  

 

Ardiansah, Khafid. 2019. Pengaruh Lebar V-Belt Pada Sistem CVT Terhadap 

Performa Mesin. Skripsi. Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Jurusan Teknik 

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

Dewasa ini perkembangan dunia otomotif khususnya sepeda motor terus 

dikembangkan untuk mendapatkan kenyamanan dalam pengendalian. Produsen 

otomotif khususnya sepeda motor telah memproduksi kendaraan yang memakai 

sistem transmisi otomatis yang disebut dengan CVT (Continuously Variable 

Transmission) sistem. Sistem transmisi ini tidak menggunakan roda gigi namun 

memanfaatkan sistem puli and belt. Adanya variasi lebar belt yang dijual dipasaran 

mengindikasikan bahwa pemilihan jenis belt yang sesuai dapat memperbaiki 

performa dari kendaraan standar, dan ini yang mendasari terlaksananya tugas akhir 

kali ini. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Hasil yang didapat berupa data yang dihasilkan dari torsi dan daya 

pada sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc ISS dengan menggunakan alat 

dynamometer dan tiap variasi lebar v-belt dilakukan pegujian sebanyak tiga kali 

untuk mendapat hasil rata-rata dari setiap lebar v-belt kemudian data tersebut 

dianalisis menjadi grafik.  

Hasil penelitian yang diperoleh dari uji torsi tertinggi pada putaran 2500 

rpm, 3500 rpm, 4500 rpm, 5500 rpm, 6500 rpm, dan 7500 rpm, berturut-turut adalah 

20,85 Nm, 17,47 Nm, 14,16 Nm, 11,28 Nm, 8,81 Nm, dan 6,96 Nm. Semua hasil 

uji tersebut menggunakan v-belt lebar 21.0. Sedangkan hasil daya tertinggi pada 

putaran 2500 rpm, 3500 rpm, 4500 rpm, 5500 rpm, 6500 rpm,  dan 7500 rpm 

berturut-turut adalah 7,3 HP, 8,6 HP, 9 HP, 8,76 HP, 8,1 HP, 7,34 HP. Semua uji 

tersebut menggunakan v-belt lebar 22.0.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, semakin lebar v-

belt maka luas penampang belt menjadi lebih besar dan gaya cengkram belt pada 

sisi puli lebih tinggi, lebar belt akan susah masuk ke diameter terkecil dari puli 

sehingga daya yang dihasilkan tinggi. Sebaliknya jika belt sempit, dapat dengan 

mudah masuk ke diameter puli yang terkecil. Torsi pun jadi lebih tinggi, tetapi daya 

semakin rendah, karena gerakan V-belt menjadi terbatas, tidak bisa bergeser ke 

diameter yang lebih kecil di puli belakang. 

Kata Kunci : Pengaruh, Transmisi Otomatis, Lebar V-Belt, V-Belt, Performa 

Mesin, CVT. 
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ABSTRACT 

 

Ardiansah, Khafid. 2019. Effect of V-Belt Width on the CVT System on Engine 

Performance. Final Project. Automotive Engineering Education Program. 

Department of Mechanical Engineering. Faculty of Engineering. Semarang State 

University. Drs. Suwahyo, M.Pd. 

Currently, the development of the automotive world, especially motorcycles 

continues to be developed to get comfort in control. Automotive manufacturers, 

especially two wheels (motorcycles), have produced vehicles that use an automatic 

transmission system called the CVT (Continuously Variable Transmission) system. 

This transmission system does not use gears but uses a puli and belt system. The 

variety of belt widths sold in the market indicates that the selection of the 

appropriate belt type can improve the performance of a standard vehicle, and this is 

what underlies as the background of this final project. 

The research method used in this study was experimental. The results 

obtained in the form of data generated from torque and power on a Honda Vario 

Techno 125 cc ISS motorbike using a dynamometer and each variation of the v-belt 

width was tested three times to get the average results of each width of the v-belt 

then the data was analyzed into a graph. 

The results of the study obtained from the highest torque test at 2500 rpm, 

3500 rpm, 4500 rpm, 5500 rpm, 6500 rpm, and 7500 rpm, respectively were 20.85 

Nm, 17.47 Nm, 14.16 Nm, 11 , 28 Nm, 8.81 Nm, and 6.96 Nm. All of these test 

results use a v-belt variation 1. While the highest power yield at 2500 rpm, 3500 

rpm, 4500 rpm, 5500 rpm, 6500 rpm, and 7500 rpm respectively were 7.3 HP, 8.6 

HP, 9 HP, 8.76 HP, 8.1 HP, 7.34 HP. All tests use v-belt variation 2. 

From these results it can be concluded that, the wider the v-belt, the larger 

the cross-sectional area of the belt and the belt grip force on the side of the puli is 

higher, the width of the belt will be difficult to enter the smallest diameter of the 

puli so that the high power generated. Otherwise, if the belt is narrow, it can easily 

fit into the smallest puli diameter. The torque is also higher, but the power is getting 

lower, because the V-belt movement is limited, it cannot shift to a smaller diameter 

on the rear puli. 

Keywords: Effect, Automatic Transmission, V-Belt Width, V-Belt, Engine 

Performance, CVT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“Industri otomotif digolongkan menjadi dua jenis yaitu industri sepeda 

motor, dan industri mobil. Meningkatnya mobilitas warga dewasa ini dan 

didukung dengan kurangnya representative transportasi umum di Indonesia 

menciptakan industri otomotif berkembang dengan relatif pesat. Pemerintah 

dianggap kurang mampu untuk menyediakan transportasi umum untuk 

masyarakat. Hal ini cukup menjadi pemicu masyarakat untuk menggunakan 

kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, yang juga 

mendorong daya beli masyarakat. Meningkatnya permintaan akan moda 

transportasi mendorong industri otomotif untuk menjadi lebih dan lebih 

kompetitif dalam pemasaran produk-produknya, terutama di Indonesia, dimana 

produk yang paling dibutuhkan industri otomotif adalah kendaraan roda dua 

atau yang biasa dikenal dengan sepeda motor. 

Berbagai jenis atau tipe motor yang ditawarkan oleh produsen motor 

sangat beragam. Setiap jenis motor mempunyai kelebihan dan kenyamanan 

yang sesuai dengan karakter setiap konsumen masyarakat di Indonesia. Jenis 

atau tipe motor yang ditawarkan antara lain motor bebek sport, maupun matic. 

Sepeda motor matic dewasa ini sangat cocok untuk dipakai. Selain 

harganya relatif lebih terjangkau, namun sepeda motor ini juga memberikan 

kenyamanan dalam berkendara. Nyaman karena tidak perlu lagi memindahkan 
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gigi karena sudah disetel otomatis. Saat ini, varian sepeda motor matic pun 

bertambah banyak dan beragam di“Indonesia. 

Menurut Wibowo (2013: 3), “Sepeda motor matic adalah sepeda motor 

dengan tipe transmisi yang otomatis sehingga tidak memerlukan tuas 

perseneling untuk perpindahan gigi percepatan, tapi akan otomatis berubah 

mengikuti putaran mesin”. Sehingga pengemudi hanya mengatur atau 

memainkan katup gas untuk merubah rasio percepatan. Dengan mobilitas yang 

tinggi dan perpindahan transmisi yang lembut serta secara otomatis maka akan 

memberikan kenyaman dan kemudahan bagi penggunanya. 

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

transmisi yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk proses pengoperasiannya 

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 dipasangkan pada crankshaft (Astra, 2000: 22). Pulley 

memiliki bentuk seperti dua piringan yang bagian belakangnya diletakkan satu 

satu sama lain. Belt dipasang untuk menghubungkan antara pulley depan dengan 

belakang juga sering disebut V-belt karena memiliki bagian dalam yang 

bergerigi dengan sudut V. “ 

Hal pembeda dari sepeda motor matic dengan jenis sepeda motor tipe 

konvensional terletak pada sistem transmisinya. Pada sepeda motor matic 

menggunakan sistem transmisi otomatis yang disebut dengan CVT 

(Continuously Variable Transmission). “Perbedaan dasar CVT dibandingkan 

dengan pemindah tenaga lain adalah cara meneruskan torsi atau daya dari 



3 
 

 
 

kendaraan ke roda. Pada CVT, tidak lagi menggunakan roda-roda gigi untuk 

menurunkan atau menaikan putaran ke roda, sebagai penggantinya digunakan 

puli dan belt” (Wibowo, 2013: 4). “CVT mencoba menciptakan perbandingan 

putar dengan memanfaatkan sabuk (belt) dan puli. Puli pada CVT ini sangat 

fleksibel dimana ia dapat menambah atau mengurangi diameternya dan 

menghasilkan perubahan rasio yang diharapkan. Karena tidak ada lagi roda-

roda gigi, maka pada CVT tidak ada perbandingan gigi seperti transmisi 

otomatis konvensional dan manual, yang ada adalah perbandingan putaran dari 

terendah sampai tertinggi. Perpindahan gigi tidak terjadi secara dramatis, 

misalnya 1 ke 2, 3, dan seterusnya demikian sebaliknya. Begitu tarikan pedal 

gas dan kondisi beban kendaraan berubah, CVT akan mengubah perbandingan 

putaran yang akan dipindahkannya ke roda secara otomatis, sehingga 

dinamakan Continuously Variable Transmission. Jadi transmisi ini akan 

melakukan pergantian perbandingan secara berkelanjutan.  

Awal mulanya sepeda motor matic dikhususkan untuk para wanita. Hal 

itu karena sepeda motor matic memiliki ukuran yang kecil serta mudah 

mengoperasikannya sehingga diharapkan mudah digunakan oleh wanita. 

Namun asumsi tersebut berubah seiring banyaknya juga para pria yang beralih 

menggunakan sepeda motor matic. Awalnya selama digunakan“oleh para 

wanita, sepeda motor matic kurang mempunyai kendala, namun dengan para 

pria yang juga tertarik menggunakan sepeda motor matic maka ada bermacam 

kendala yang“dikeluhkan. “Hal yang paling mencolok“dikeluhkan adalah 

tentang performa kendaraan. Performa yang diberikan oleh sepeda motor matic 
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ini“dianggap kurang bertenaga” (Mahaputra,“2011) selanjutnya “pada sepeda 

motor matic yang bekerja dengan putaran tidak akan dihasilkan tenaga 

seresponsif motor manual dan performa akan cenderung lambat” 

(Nawita,2011). 

Perkembangan otomotif khususnya transportasi semakin meningkat 

pesat. Mulai dari transportasi massal maupun transportasi pribadi. “Penggunaan 

sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, 

terjangkau untuk beberapa kalangan dengan penggunaan bahan bakar yang irit 

serta biaya operasional yang sangat rendah” (Buntarto, 2015: 1).“Sepeda motor 

merupakan transportasi pribadi yang sangat banyak dipilih“oleh khalayak 

umum. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah) menghitung   

jumlah kendaraan sepeda motor 13.046.119 unit pada tahun 2015. 

V-belt pada sepeda motor matic memiliki berbagai macam varian ukuran 

lebar V-belt. Dalam penggantian ukuran varian lebar V-belt sepeda motor matic 

dihadapkan pada beberapa pilihan. Sehingga konsumen harus secara tepat 

memilih lebar V-belt yang tepat yang disesuaikan dengan medan tempuh. Hal 

ini terbukti dalam suatu penelitian yang berjudul, pengaruh“lebar V-

belt“terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor yamaha mio soul 

tahun“2011, bahwa V-belt yang mempunyai lebar lebih kecil mampu 

menghasilkan akselerasi yang“lebih cepat, dan konsumsi bahan bakar yang 

lebih banyak. namun untuk kasus penggantian V-belt menjadi lebih lebar belum 

bisa menghasilkan“top speed yang lebih cepat dan maksimal. Dengan adanya 

permasalahan ini konsumen mengeluhkan kinerja“dari sepeda motor matic 
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yang harus menyesuaikan lebar V-belt dengan kondisi“medan tempuh. 

Konsumen“menginginkan“suatu kinerja V-belt yang dapat menyeimbangkan 

antara akselerasi awal dan top speed sehingga daya kendaraan yang dihasilkan 

dapat maksimal. Dengan“adanya kasus ini“tergali sebuah pemikiran untuk 

mengubah lebar V-belt“untuk mendapatkan daya yang lebih maksimal terhadap 

sepeda motor“matic. 

Gunawan (2009: 23) juga mengatakan, jika sudah aus dan mulur, 

pengaruhnya akselerasi awal biasanya“jadi“selip. Padahal gas diputar lebih dari 

¼ putaran, tapi tenaga tidak sesuai putaran kendaraan. Selain itu Tanjung, dkk 

(2014) juga menyebutknan V-belt yang sudah aus mempengaruhi konsumsi 

bahan bakar, karena V-belt akan lebih masuk kedalam puli dan CVT tidak 

bekerja maksimal. Dengan perubahan lebar V-belt menjadi lebih lebar 

diharapkan mampu menambah besar permukaan V-belt terhadap puli sehingga 

dapat“memberikan“tekanan yang lebih besar terhadap variator dan dapat 

disalurkan lebih cepat sehingga dapat mempercepat dan memaksimalkan 

perpindahan tenaga dari kendaraan menuju roda sehingga daya yang dihasilkan 

dapat oaptimal.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar“belakang di“atas ada beberapa“masalah“yang muncul, 

antara lain: 

1.2.1 Kendaraan kurang bertenaga. 

1.2.2 Motor matic memiliki performa yang kurang responsive 

1.2.3 Variasi lebar V-belt mempengaruhi performa kendaraan. 

1.2.4 Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang variasi lebar V-belt 

mempengaruhi performa kendaraan.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan“latar“belakang“dan“identifikasi“masalah, maka perlu ada 

batasan masalah“yang“akan“dibahas pada penelitian ini, sebagai“berikut : 

1.3.1 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh“lebar V-belt terhadap 

torsi“optimum kendaraan. 

1.3.2 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lebar V-belt terhadap 

daya optimum kendaraan. 

1.3.3 Penelitian ini menggunakan sepeda motor Vario Techno 125CC 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 

ditemukan permasalahan utama yang diangkat dalam penenlitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1.4.1 Bagaimana torsi dan daya yang dihasilkan sepeda motor Vario Techno 

125CC menggunakan V-belt dengan lebar standar dan V-belt  lebar 

variasi? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah“tersebut maka ada juga tujuan yang ingin 

dicapai pada penilitian ini adalah“sebagai berikut : 

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh variasi lebar V-belt tehadap torsi dan daya 

sepeda motor. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan diantaranya: 

1.6.1 Memberikan pengetahuan kepada teknisi maupun mekanik bahwa variasi 

lebar V-belt dapat mempengaruhi“performa kendaraan khususnya pada 

sepeda motor. 

1.7 Penegasan Istilah 

Penelitian“ini“ada beberapa istilah“yang perlu dijelaskan supaya tidak 

terjadi salah penafsiran. Perlu bagi penulis“untuk mempertegas maksud dalam 

judul “Pengaruh lebar V-belt pada system“CVT terhadap performa kendaraan.” 

tersebut di atas dengan terlebih dahulu“mempertegas batasan pengertian 

beberapa istilah dalam judul sebagai“berikut :   

1.7.1 Lebar V-belt 

Lebar V-belt dalam hal ini adalah menggunakan variasi jenis V-belt yang 

beredar di pasaran dan memiliki ukuran yang berbeda dengan lebar V-belt standar 

pabrik bawaan kendaraan. 
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1.7.2 Performa Kendaraan 

Performa kendaraan yang dimaksud antara lain adalah emisi gas buang, torsi 

dan daya kendaraan yang dihasilkan.  

Beberapa penegasan istilah“di atas, maka dapat dirumuskan arti dari judul 

secara“keseluruhan yaitu“menggunakan berbagai variasi lebar V-belt dengan 

spesifikasi lebar yang berbeda untuk mengetahui pengaruhnya dalam performa 

kendaraan yaitu emisi, torsi, dan daya kendaraan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penulisan penilitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai informasi dan bahan perbandingan guna mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari penelitian yang sudah ada saat ini. Penelitian ini juga mendapatkan 

berbagai sumber informasi dari buku maupun jurnal yang sudah ada untuk 

digunakan sebagai sumber teori yang bersangkutan dengan judul penelitian ini, 

sehingga diperoleh landasan teori ilmiah dalam penelitian ini. 

Tanjung, dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh“lebar V-belt 

terhadap konsumsi bahan bakar pada“sepeda motor yamaha mio soul“tahun 2011. 

Pengujian konsumsi bahan bakar dengan lebar V-belt 18,2 mm, 17,7 mm, dan 17,2 

mm. Pengujian tiap-tiap sampel dilakukan dengan putaran mesin yaitu 1600 Rpm, 

1800 Rpm, 2000 Rpm, 2200 Rpm, dan 2400 rpm. Pengujian dilakukan 

menggunakan gelas ukur yang dilakukan   di   Workshop   Teknik   Otomotif, 

jurusan teknik otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. 

Srivastava dan Haque (2009) melakukan penelitian “Nonlinear dynamics of 

a friction-limited drive: Application to a chain continuously variable transmission 

(CVT) system” bahwa variasi lebar alur lokal yang disebabkan oleh deformasi 

elastis dari puli secara signifikan memengaruhi rasio dorong dan perilaku slip 

sabuk / rantai CVT. 
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Ilmy dan Sutantra (2008) melakukan penelitian Pengaruh Variasi Konstanta 

Pegas dan Massa Roller CVT Terhadap Performa Honda Vario 150 cc. Pengujian 

ini menggunakan empat pegas CVT dan“empat roller CVT dengan nilai konstanta 

dan berat yang berbeda. Pengujian“dilakukan dengan memasang masing-masing  

pegas dan roller  CVT pada kendaraan dan mengambil data melalui proses dynotest. 

Output dari pengujian dynotest adalah“nilai“daya, torsi, dan putaran mesin yang 

dihasilkan kendaraan. Pegas KTC“2000 rpm (k=31,59 N/mm) mampu 

menghasilkan gaya dorong kendaraan terbesar. Roller CVT dengan 18 gram 

mampu menghasilkan kecepatan“maksimum“senilai 128,29 km/jam. Pegas KTC 

2000 rpm (k=31,59 N/mm) cocok digunakan untuk berakselerasi di jalan kota dan 

jalan lurus. Variasi roller 18 gram“cocok digunakan untuk berakselerasi  di jalan 

luar kota karena menghasilkan kecepatan maksimum paling besar.  Roller 18 gram 

juga cocok digunakan di kedua“medan jalan karena mampu menghasilkan 

kecepatan maksimum tertinggi 

Belt“CVT memiliki“dimensi“yang berbeda, yaitu panjang dan lebar belt 

yang dapat mempengaruhi karakter mesin pada skutik. Apabila ukuran belt lebih 

panjang“dari ukuran standar, maka akselerasi“tidak bisa galak tetapi enak 

digunakan pada kecepatan kecepatan menengah. Panjang belt akan menegang 

ketika puli“depan semakin menutup. Belt tetap ada“pada diameter puli besar ketika 

start rpm awal. Sedang posisi puli“belakang, masih tertahan oleh pegas. 

Pengaruh lebar belt hampir sama“dengan pengaruh panjang belt pada 

performa mesin. Apabila akselerasi kurang, lebar belt akan susah masuk ke 

diameter terkecil dari puli tetapi top“speed tinggi. Sebaliknya jika belt sempit, dapat 
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dengan mudah masuk ke diameter puli yang terkecil. Akselerasi pun jadi lebih galak 

akan tetapi, top“speed semakin“rendah. 

Belt baru akan menegang ketika puli depan makin menutup. Itu berarti belt 

berada di diameter lebih besar saat digunakan start atau di rpm awal. Sedangkan 

posisi puli belakang, masih tertahan oleh pegas, karena rasio antar puli, V-belt 

berada di diameter depan lebih besar. Sedang diameter belakang tetap. Sehingga 

rasio awal menjadi lebih berat dan mengakibatkan akselerasi berkurang. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian CVT 

CVT (Continuously Variable Transmission) adalah salah satu jenis 

transmisi yang scara kerjanya menggunakan bantuan dari dua buah puli yang 

dihubungkan dengan V-belt (Subandrio, 2009:19). Menurut Jama dan Wagino, 

(2008: 335) “CVT merupakan transmisi otomatis yang menggunakan sabuk untuk 

memperoleh perbandingan gigi yang bervariasi.” Kemudian menurut Seelan (2015: 

100) “Continous Variable Transmission adalah transmisi yang dapat berubah secara 

bertahap melalui rasio gigi efektif yang tidak terbatas antara nilai maksimum dan 

minimum”. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa CVT 

adalah salah satu jenis transmisi otomatis dimana terdiri dari dua buah puli 

pengubah momen yang dihubungkan dengan V-belt dari mesin ke roda. Menurut 

Babu, dkk (2016: 104) perbedaan mendasar CVT dengan transmisi manual adalah: 

Desain utama pada system ini adalah roda gigi berbentuk kerucut 

tunggal menggantikan berbagai roda yang berbeda di gearbox 

manual. Jika kendaraan berjalan lambat, ujung kerucut yang lebih 

lebar digunakan dan dengan cepat ujung yang lebih kecil 

digunakan. Desain penawaran jumlah roda gigi yang tidak terbatas.  
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Sepeda motor matic adalah salah satu jenis kendaraan yang menggunakan 

transmisi jenis CVT. Pada sepeda motor jenis ini tidak diperlukan perseneling untuk 

memindahkan gigi. Menurut Subandrio (2009: 20) “CVT adalah suatu sistem 

transmisi yang bekerja saling berkaitan dan memiliki tiga komponen utama yaitu 

primary sheave, secondary sheave dan gear reduksi.” Menurut Subandrio (2009: 

19) “teknologi CVT tenaga dari mesin dapat tersalurkan dengan sempurna ke roda 

belakang dengan menyesuaikan perubahan kecepatan dan torsi kendaraan, sehingga 

percepatan yang dihasilkan konstan dan bebas hentakan.” 

Sependapat dengan Subandrio, Spanoidakis dan Tsourveloudis (2015: 531) 

menyatakan bahwa 

Variasi terus“menerus atau CVT memungkinkan cocok pada 

hampir semua kecepatan dan torsi mesin pada setiap kecepatan dan 

torsi roda atau yang dibutuhkan, oleh karena itu memungkinkan 

untuk mencapai kecepatan dan torsi yang ideal atau profil daya 

konstan karena“berbeda output daya mesin ke transmisi dapat 

diterapkan pada beberapa kecepatan ke roda.  

 

Menurut Sembiring (2017: 5) Kelebihan utama sistem CVT daripada 

transmisi manual adalah:  

Kelebihan utama sistem CVT dapat memberikan perubahan 

kecepatan dan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara 

otomatis. Dengan perbandingan ratio yang sangat tepat tanpa harus 

memindah gigi, seperti pada motor transmisi konvensional. 

Dengan sendirinya tidak terjadi hentakan yang biasa timbul pada 

pemindahan gigi pada mesin-mesin konventional. Perubahan 

kecepatan sangat lembut dengan kemampuan mendaki yang baik. 

Sistem CVT terdiri puli primary dan puli secondary yang 

dihubungkan dengan V-belt.  

 

2.2.2 Mekanisme CVT 

Rangakaian“Rute“Tenaga“pada sistem transmisi“otomatis“dimulai dari 

putaran“crankshaft. “Seperti pada sepeda motor lainnya, untuk memutarkan poros 



29 
 

 
 

engkol menggunakan dua cara, yaitu menggunakan electric starter digunakan 

motor listrik bertenaga baterai terlebih dahulu mengidupkan starter wheel, 

selanjutnya“memutarkan crankshaft. Pada kick starter, sebelum putaran sampai 

pada crankshaft,“tenaga etakan dari kick crank terlebih dahulu melewati kopling 

(One Way Clucth)” (Jama dan Wagino, 2008: 340) 

 

Gambar 2.2 Konstruksi CVT 

(Jama dan Wagino, 2008: 340) 

2.2.3 Cara Kerja CVT  

Sistem“cara“kerja“CVT menurut Subandrio (2009: 25) sepeda motor matic 

dimulai“dari putaran“stasioner hingga putaran tinggi. Sistem cara kerja CVT 

sepeda motor matic diuraikan“sebagai berikut :  

1. Putaran Stationer 

Ketika putaran stasioner (langsam), putaran dari crankshaft diteruskan ke 

puli primer, kemudian putaran diteruskan ke puli sekunder yang dihubungkan oleh 

V-belt. kemudian dari puli sekunder diteruskan ke kopling sentrifugal, maka 

putaran mesin terhenti. Menurut Setiawan (2009: 35) pada saat kondisi ini kopling 

sentrifugalnya belum mengembang karena putaran belum mencukupi dan roda pun 

belum berputar. 

2. Saat Mulai Berjalan  
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Putaran rendah/saat mulai berjalan posisi“katup gas di atas stasioner gas = 

0 - 1/8 (Arifianto, 2011). Pada saat“putaran mesin sedikit dinaikkan namun“masih 

termasuk ke dalam putaran“rendah, saat mesin berputar pada putaran rendah, yaitu 

2000 rpm (Jama dan Wagino, 2008: 292). Sepeda motor matic baru bisa berjalan 

kalau putaran mesin“mencapai putaran“2400 rpm, sedangkan sepeda motor 

konvensional sudah“bisa berjalan di atas putaran 1500 rpm (Warju, 2008). Menurut 

Subandrio (2009: 25) pada kondisi ini, posisi V-beltpada bagian puli primer berada 

pada diameter bagian dalam puli dan pada bagian puli sekunder, diameter V-

beltberada pada bagian luar.  

 

Gambar 2.4 Posisi V-belt Mulai“Berjalan  

(Subandrio, 2009: 25) 

3. Putaran Menengah 

“Pada saat posisi handle gas di atas 1/8 sampai 3/4, dan pada tingkatan ini 

komponen yang berpengaruh hanyalah coakan skep dan posisi tinggi jarum 

skepnya” (Arifianto, 2011). “Mesin berputar pada putaran menengah, yaitu pada 

4000 rpm” (Jama dan Wagino: 2008: 294). 
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Gambar 2.5 Putaran menengah pada CVT  

(Subandrio, 2009: 26) 

4. Putaran Tinggi 

Ketika mesin berada pada putaran tinggi, diameter V-belt pada puli primer 

lebih besar daripada V-belt pada puli sekunder. Hal ini disebabkan gaya sentrifugal 

pemberat semakin menekan sliding sheave. Akibatnya V-belt terlempar ke arah sisi 

luar puli primer (Subandrio, 2009: 26). “Jarak putaran dari rendah ke tinggi lebih 

lebar yaitu 500 - 10000 rpm”. (Jama dan Wagino: 2008: 68). 

 

Gambar 2.6 Putaran tinggi pada CVT  

(Subandrio, 2009: 26) 

2.2.4 Belt 

Menurut Khurmi dan“Gupta dalam Machine Design (2005: 678), belt 

(sabuk) atau rope (tali) adalah komponen yang digunakan untuk mentransmisikan 

daya dari poros yang satu ke poros“yang lain dengan memakai puli yang berputar 

pada kecepatan yangsama atau pada kecepatan yang berbeda (Zaenuri, 2010: 29). 

Besarnya daya yang ditransmisikan pada belt tergantung pada“faktor kecepatan 
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belt, tarikan belt yang ditempatkan pada puli, luas kontak antara belt dan puli 

terkecil, dan kondisi belt yang digunakan. 

Jen1is belt diklasifikasikan kedalam tiga kelompok menurut Khurmi dan 

Gupta (2005: 677) sebagai berikut: 

1) Light drives (penggerak“ringan) digunakan“untuk mentransmisikan daya yang 

lebih kecil pada“kecepatan belt sampai 10 m/s seperti pada mesin pertanian 

danmesin perkakas ukuran kecil. 

2) Medium drives (penggerak sedang) digunakan untuk mentransmisikan 

dayayang berukuran“sedang pada kecepatan belt 10 m/s sampai 22 m/s seperti 

padamesin perkakas. 

3) Heavy drives (penggerak besar) digunakan untuk mentransmisikan daya yang 

berukuran besar pada kecepatan belt di atas 22 m/s seperti pada mesin 

kompresor dan generator.  

Ada tiga jenis belt ditinjau dari segi bentuknya kelompok menurut Khurmi dan 

Gupta (2005: 677) adalah sebagai berikut: 

1) Flat belt (belt datar) adalah belt yang banyak digunakan pada pabrik atau 

bengkel, dimana“daya yang ditransmisikan berukuran 29 sedang dari puli yang 

satu ke puli yang“lain ketika jarak dua puli adalah tidak melebihi 8 meter. 

2) V-belt (belt bentuk V) adalah belt yang banyak“digunakan dalam pabrik dan 

bengkel dimana besarnya daya yang ditransmisikan berukuran besar dari puli 

yang satu ke puli“yang lain ketika jarak dua“puli adalah sangat dekat. 

3) Circular belt atau rope (belt bulat atau tali) adalah belt yang banyak digunakan 

dalam pabrik dan bengkel dimana besarnya daya yang ditransmisikan 
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berukuran besar dari puli yang satu ke puli yang lain ketika jarak dua puli 

adalah lebih dari 8 meter. 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 

Gambar 2.7 Macam-macam belt  

(Khurmi dan Gupta, 2005: 678) 

 

Material yang digunakan“untuk belt dan tali harus kuat, fleksibel, dan tahan 

lama. Harus“juga mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Belt, menurut material 

yang digunakan dapat“diklasifikasikan sesuai“dengan yang terlihat pada tabel 1 

berikut: 

Tabel 2.1 Material belt dan density (Khurmi dan Gupta, 2005: 680) 

Material of Belt Mass Density in kg/m3 

Material of belt 1000 

Leather 1220 

Canvass 1140 

Rubber 1110 

Balata 1170 

Single woven belt 1250 

 

Koefisien“gesek antara belt dan puli tergantung pada material belt, material 

puli, slip dari belt, dan kecepatan“belt. Menurut Barth dan Oeyen (1917: 26), 

koefisien gesek“antara leather belt dan puli besi cor adalah mengikuti rumus 

berikut: 

Flat belt V-belt Circular belt 



34 
 

 
 

𝜇 = 0,25 −
42,6

152,6 + 𝑣
 

Dimana: 𝑣 = kecepatan belt dalam m/menit 

2.2.5 V-belt 

V-belt“berfungsi sebagai penyalur tenaga dari mesin ke roda lewat perantara 

sistem transmisi (Setiawan, 2009: 104). Sabuk atau beltpada dasarnya berfungsi 

sebagai penghubung antara puli primer dan puli sekunder terbuat dari karet 

berkualitas tinggi yang tahan terhadap panas dan gesekan (Subandrio, 2009: 22). 

Menurut Khurmi dan Gupta (2005:727) secara sederhana karakteristik V-belt 

adalah: 

V-belt“dibuat“dari rajutan benang (fabric) dan tali (cord) 

yang didalamnya terdapat karet (rubber) dan ditutup dengan 

fabric dan karet seperti ditunjukkan pada Gambar 1 (a). Belt 

dicetak ke“sebuah bentuk“trapezoidal (bentuk 

penampangnya) dan dibuat tidak berujung. V-belt sangat 

cocok untuk transmisi jarak pendek. Sudut“untuk V-belt 

biasanya dari 30o sampai 40o Daya yang ditransmisikan 

diakibatkan oleh aksi desak (wedging) antara belt dan alur V 

dalam puli. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penampang“V-belt dan alur V pada puli  

(Khurmi dan Gupta, 2005: 728) 

 

Celah (clearance) harus diberikan pada bagian bawah alur seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.8, agar mencegah goresan pada bagian bawah 
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yang bisa menjadikan penipisan karena“aus. Untuk menaikkan daya out put, 

V-belt dioperasikan secara berganda (side by side). Ini perlu dicatat bahwa 

dalam V-belt ganda, seluruh belt membentang pada laju yang sama sehingga 

beban yang diberikan juga sama“pada setiap belt (Khurmi dan Gupta, 2005: 728) 

2.2.6 Keuntungan dan kerugian V-belt 

Berikut adalah beberapa keuntungan dari V-belt menurut Khurmi dan Gupta 

(2005: 729): 

1) Penggerak“V-belt lebih kokoh akibat“jarak yang pendek diantara pusat puli. 

2) Gerakan adalah pasti, karena slip“antara belt dan alur puli diabaikan. 

3) Karena V-belt dibuat tanpa“ujung dan tidak ada gangguan sambungan, oleh 

karena itu pergerakan“menjadi halus. 

4) Mempunyai umur yang lebih lama, yaitu 3 sampai 5 tahun. 

5) Lebih mudah dipasang“dan dibongkar. 

6) Belt mempunyai“kemampuan untuk melindungi beban kejut ketika mesin di-

start. 

7) Mempunyai rasio“kecepatan yang tinggi (maksimum 10). 

8) Aksi desak belt“dala alur memberikan nilai rasio tarikan yang tinggi. Oleh 

karena itu daya“yang ditransmisikan oleh V-belt lebih besar dari pada belt datar 

untuk koefisien“gesek, sudut kontak dan tarikan yang sama dalam belt. 

9) V-belt dapat dioperasikan dalam berbagai arah, dengan sisi tight belt pada 

bagian atas atau bawah. Posisi garis“pusat bisa horizontal, vertikal atau miring. 

Sementara itu, Menurut Khurmi dan Gupta (2005: 729) V-belt juga memiliki 

beberapa kerugian,“di antaranya sebagai berikut: 
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1) V-belt tidak“bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang, karena berat per 

unit panjang“yang“besar. 

2) V-belt tidak bisa“tahan lama sebagaimana pada belt datar. 

3) Konstruksi puli“untuk V-belt lebih“rumit dari pada puli dari belt datar. 

4) V-belt“mendapat sejumlah creep tertentu, oleh karena itu tidak cocok untuk 

penerapan kecepatan“konstan. 

5) Umur belt sangat“dipengaruhi oleh perubahan temperatur, tarikan belt yang 

tidak tepat dan“panjang belt yang tidak seimbang. 

6) Tarikan sentrifugal mencegah penggunaan V-belt pada kecepatan“di bawah 5 

m/s dan di atas 50 m/s. 

2.2.7 Rasio“Tarikan untuk V-belt 

Sedikit pertimbangan akan menunjukkan bahwa ketika kecepatan sabuk 

meningkat, gaya sentrifugal juga meningkat yang mencoba menarik sabuk menjauh 

dari katrol. Hal ini akan menghasilkan penurunan daya yang ditransmisikan oleh 

sabuk. Telah ditemukan bahwa untuk transmisi daya yang efisien, kecepatan belt 

dapat digunakan pada 20 m/s hingga 22,5 m/s. 

2.2.8 Rasio Kecepatan Drive Belt 

Sebuah V-belt“dengan“sebuah alur puli ditunjukkan pada Gambar 2. 

Misalkan  R1 = Reaksi normal antara belt dan sisi alur. 

R = Total“reaksi pada bidang alur. 

µ = Koefisien“gesek antara belt dan sisi alur. (Khurmi dan Gupta, 

2005: 728) 
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Reaksi secara vertical: 𝑅 = 𝑅1 sin 𝛽 +|𝑅1 sin 𝛽 = 2𝑅1 sin 𝛽 

Atau 

   𝑅1 =
𝑅

2 sin 𝛽
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.9 Reaksi pada alur V 

(Khurmi dan Gupta, 2005: 730) 

Gaya gesek = 2𝜇 ⋅ 𝑅1 = 2𝜇 ×
𝑅

2 𝑠𝑖𝑛 𝛽
= 𝜇. 𝑅. 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐. 𝛽 

2.2.9 Perhitungan Performa Motor 

Parameter yang akan digunakan dalam perhitungan performa mesin antara 

lain yaitu daya dan torsi. 

1. Daya 

Daya adalah“besarnya kerja motor persatuan“waktu (Arends dan 

Berenschot, 1980: 18). Satuan daya  yaitu KW (KiloWatt). Menurut Raharjo dan 

Karnowo (2008: 99) “Daya indikator adalah sumber tenaga persatuan waktu operasi 

mesin untuk mengatasi semua beban’mesin. Daya’pada sepeda motor dapat diukur 

dengan menggunakan alat dynamometer, sehingga untuk menghitung daya poros 

dapat diketahui dengan’menggunakan rumus: 

 

 

𝑹𝟏 
𝑹⬚ 

Ne = T x ω 

𝑽 𝒈𝒓𝒐𝒐𝒗𝒆𝒅 𝑷𝒖𝒍𝒍𝒆𝒚  
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Dimana  Ne : daya’poros Nm/s (Watt) 

T   : torsi (N.m) 

ω   : Kecepatan’sudut putar (rpm) (Raharjo dan Karnowo, 2008: 111) 

1 HP = 0,746 KW dan 1 KW = 1,36 HP 

2. Torsi 

Gaya’tekan’putar pada bagian yang berputar disebut torsi, sepeda motor 

digerakkan oleh’torsi dari crankshaft (Jama dan Wagino, 2008: 23). Torsi adalah 

ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja.  Besaran torsi adalah besaran 

turunan  yang  biasa’digunakan  untuk  menghitung’energi  yang  dihasilkan  dari 

benda yang berputar pada porosnya (Raharjo dan Karnowo, 2008: 98). Satuan torsi 

biasanya dinyatakan dalam N.m (Newton meter).  Adapun perumusannya adalah 

sebagai’berikut: 

 

Dimana  T: Torsi benda berputar (N.m) 

F: Gaya sentrifugal dari benda yang berputar (N) 

b: Jarak benda ke pusat rotasi (m) (Raharjo dan Karnowo, 2008: 98) 

2.3 Kerangka Berfikir 

Belt digunakan untuk memindahkan tenaga dari satu poros ke poros lain 

pada putaran sama atau berbeda dengan perantara puli. V-belt harus mampu 

mentrasmisikan tenaga yang besar tanpa slip. V-belt mempunyai penampang 

trapesium terbuat dari bahan kevlar yang tahan gesek dan tahan panas. 

V-belt dalam mentransmisikan daya terus bergesekan dengan puli, sehingga 

V-belt harus diperiksa secara berkala. Pada buku manual V·belt diperiksa setiap 

T = F x b 
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10.000 Km dan diganti setiap 25.000 Km atau V-belt sudah aus. Standar ukuran 

lebar V- belt adalah 18,2 mm dengan limit 17,2 mm. V-belt yang telah aus ditandai 

dengan retak-retakdan lebar V-belt   sudah   melebihi   limit   maka harus   diganti 

dengan yang baru. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar, salah satunya 

adalah penggunaan V-belt yang sudah lama terpakai atau sudah aus. Jika sabuk 

CVT yang dibeli sedikit panjang maka akan terjadi selip. V-belt yang aus memiliki 

diameter yang semakin besar dari standar pabrik. Jika lebar V-belt kecil maka sering 

terjadi slip pada puli. Sehingga putaran mesin semankin bertambah untuk 

menempuh jarak yang sama dengan demikian konsumsi bahan bakar juga ikut 

bertambah. Jika V-belt sudah aus dan mulur, di rumah CVT akan menghasilkan 

suara berisik. Pengaruhnya adalah akselerasi awal kemungkiinan terjadi slip, 

padahal gas diputar lebih dari setengah putaran teta  pi tenaga tidak sesuai dengan 

putaran mesin.  V-belt yang sudah aus mempengaruhi konsumsi bahan bakar, 

karena V-belt akan lebih masuk kedalam puli dan CVT tidak bekerja maksimal. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan/jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 

2016: 132)  Berdasarkan kajian pada pembahasan di atas, hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu: 

Ada perbedaan performa mesin pada motor Honda Vario 125 dengan 

menggunakan variasi lebar V-belt 21,8 (merk indopart), 21,5 (merk mitsuboshi), 

dan 22,0 (merk honda/bawaan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah setelah proposal skripsi sudah 

disetujui dari pihak kampus dan juga sudah siap untuk di lakukannya suatu 

penelitian, ketika penulis sudah meminta izin dengan pihak instasi yang terkait 

dengan penelitian, sehingga untuk penelitian sendiri dapat dilakukan kapan saja 

selama waktu dan jam kerja dari pihak instansi yang sebelumnya sudah ada 

kesepakatan dengan pihak yang terkait.  

Tempat pelaksanaan penelitian yaitu akan dilakukan di bengkel Dynotest and 

Motorcycle Research yang bernama AR Speed Indonesia Jl Halmahera Raya, 

Gedanganak, Ungaran, Kab. Semarang.  

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Metode’Penelitian 

Penelitian ini menggunakan’metode penelitian eksperimen. “Dengan 

demikian metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yanng digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan” (Sugiyono, 2016: 107). “Dalam bidang fisika, 

penelitian-penelitian dapat menggunakan desain eksperimen, karena variabel-

variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses 

eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat” (Sugiyono, 2016: 107). Metode 

eksperimen digunakan karena pada penelitian ini terdapat variabel bebas 

(independent) yaitu berupa variasi lebar V-belt. Hasil yang didapat berupa 
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perubahan yang 1terjadi pada daya dan torsi sepeda motor Honda Vario Techno 

125 cc ISS dengan menggunakan alat yang disebut dynamometer. 

Eksperimen digunakan karena pada penelitian ini terdapat variabel bebas 

(independent) yaitu berupa variasi lebar V-belt. Hasil yang didapat berupa 

perubahan yang terjadi pada daya dan torsi’sepeda motor Honda Vario Techno 125 

cc ISS dengan menggunakan alat yang disebut dynamometer. Desain penelitian ini 

menggunakan eksperimen posttest-only control design yang merupakan bagian dari 

true experimental’design. Ciri utama dari true experimental design adalah sampel 

yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil 

secara random dari populasi tertentu, sehingga dengan adanya kelompok kontrol 

dan sampel dipilih secara random.  “Posttest-only control design memiliki dua 

kelompok yang masing-masing dipilih secara acak, kelompok pertama diberi 

perlakuan dan kelompok yang lainnya tidak diberi perlakuan. Kelompok yang 

diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen’dan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelompok’kontrol” (Sugiyono, 2016: 112). 

Posttest-only control design dianggap tepat untuk mengetahui pengaruh 

lebar V-belt pa1da system cvt terhadap’torsi’dan daya pada sepeda motor Honda 

Vario Techno 125 cc.   
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3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

1. Dynamometer   (Sportdyno   V3.3) 

Alat yang ber1fungsi untuk mengukur dan membaca kekuatan daya (power) yang 

dihasilkan sepeda motor yang dikalkulasikan dari pengukuran secara simultan dari 

torsi dan kecepatan rotasi (rpm). Menurut Raharjo dan Karnowo (2008: 98) “prinsip 

kerja dari alat ini adalah denganmemberi beban yang berlawanan terhadap arah 

putaran sampai putaran mendekati 0 rpm, beban ini nilainya adalah sama dengan 

torsi poros.”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alat Dynamometer 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

2. Thermometer dan blower yang digunakan untuk mengukur dan mengatur 

temperature udara pada saat pengujian.  

3. Tool set’ 

Peralatan yang digunakan untuk melakukan pembongkaran tune up pada 

sepeda motor yang terdiri dari kunci ring, kunci pas, obeng, tang, feeler gauge 

dan lain-lain.  
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Gambar 3.2 Tool set 

1(Dokumentasi Pribadi) 

 

4.  Skema penelitian pengujian torsi dan daya sepeda motor 

Ini adalah skema untuk menguji daya’dan’torsi sepeda motor.  Sepeda motor 

yang akan melakukan pengujian dinaikkan ke atas dinamometer dengan posisi 

roda belakang bertumpu pada’sebuah’roller dinamometer. “Dynamometer 

menyerap tenaga yang dikeluarkan oleh mesin dengan cara pengereman 

bertahap sejak mesin dalam keadaan RPM idle hingga RPM maksimal” 

(Sinaga dan Dewangga, 2012: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema Pengujian 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Monitor komputer 

kabel 
tachometer 

Roller dynamometer 
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Bahan-bahan’yang’akan digunakan dalam penelitian’ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sepeda motor Honda Vario Techno  125CC dengan spesifikasi mesin 

sebagai berikut: 

Tipe Mesin  : 4 langkah, SOHC, Liquid Cooling 

Volume Cylinder  : 124,8 CC 

Diameter x Langkah Piston  : 52,4 x 57,9 mm  

Daya Maksimum  : 11,3 PS / 8500 rpm 

Torsi Maksimum  : 1,1 kgf.m / 5000 rpm 

Perbandingan Kompresi  : 11:1 

Tipe Kopling  : Otomatis, sentrifugal, tipe basah 

Sistem Pelumasan  : Oli dan tekanan paksa 

Diameter throttle  : 24 mm 

Sistem Starter  : Electric Starter dan Kick Starter 

Sistem Pendingin  : Liquid Cooled 

Sistem Suplai Bahan Bakar : Injeksi/PGM-FI (Program Fuel Injection) 

Tipe Transmisi  : CVT, Otomatis 

Sistem Pengapian  : Full Transistor 

2. Digunakan juga tiga jenis V-belt CVT yaitu V-belt merk Mitsuboshi dan V-

belt merk indopart, dan juga V-belt standar bawaan sepeda motor Honda 

Vario  Techno  125CC  

3. Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertalite dengan 

nilai oktan yaitu 90 
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3.4 Parameter Penelitian 

1. Variabel Bebas  

 Variabel bebas atau disebut juga variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 2008: 39). Munculnya atau adanya variabel 

ini tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya variabel lain. 

Tanpa variabel bebas, maka tidak akan ada variabel terikat. Demikian dapat pula 

terjadi bahwa jika variabel bebas berubah, maka akan muncul variabel terikat yang 

berbeda atau yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Lebar v-belt yaitu v-belt 21,5 mm (standar pabrik), 21,0 mm, dan 22,0 

mm.  

b. Variasi putaran mesin dari 2500 rpm sampai 7500 rpm dengan range 

1000.  

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008: 39). Dengan kata lain ada 

atau tidaknya variabel terikat tergantung ada atau tidaknya variabel bebasa, dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah torsi dan daya pada sepeda motor Honda 

Vario Techno 125 CC. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel control adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki berbagai 

aspek atau unsur di dalamnya, yang berfungsi untuk mengendalikan agar variabel 

terikat yang muncul bukan karena variabel lain, tetapi benar-benar karena variabel 
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bebas yang tertentu. Pengendalian variabel ini dimaksudkan agar tidak merubah 

atau menghilangkan variabel bebas yang akan diungkap pengaruhnya. Demikian 

pula pengendalian variabel ini dimaksudkan agar tidak menjadi variabel yang 

mempengaruhi/menentukan variabel terikat. Dengan mengendalikan pengaruhnya 

berarti variabel ini tidak ikut menentukan ada atau tidaknya variabel terikat. Dengan 

kata lain kontrol yang dilakukan terhadap variabel ini, akan menghasilkan variabel 

terikat yang murni. Dalam penelitian ini variabel kontrolnya adalah: 

a. Sepeda motor yang digunakan, yaitu sepeda motor Honda Vario Techno 

125 CC 

b. Seluruh komponen pada sampel dalam keadaan standar sesuai 

spesifikasi pabrik, kecuali yang mengalami perlakuan untuk penelitian. 

c. Beban kendaraan pada saat pengambilan data sebesar 112 kg. 

d. Bahan bakar Premium produksi Pertamina dibeli di SPBU. 

e. Alat ukur berupa Dynamometer V3.3, Tachometer, jangka sorong, 

toolset.   
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3.5 Teknik’Pengumpulan’Data 

Kualitas’instrumen’penelitian berkenaan dengan’validitas dan reabilitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan’data berkenaan ketepatan cara-cara yang 

digunakan’untuk mengumpulkan’data. “Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

teknik pengumpulan data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder” (Sugiyono, 2016: 193). Dilihat dari jenisnya, teknik 

pengumpulan data penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis data sumber 

primer. Sugiyono, (2016: 193) menyatakan bahwa, “Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung m1emberikan data kepada pengumpul data”. 

Berdasarkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen, maka pada penelitian ini terdapat treatment atau perlakuan 

terhadap variabel bebas yang merupakan penggunaan v-belt standar dan variasi 

untuk bisa mengetahui pengaruhnya terhadap daya dan torsi pada sepeda motor 

Honda Vario  Techno 125CC. 

Peneliti bisa mendapatkan hasil data maka buktinya supaya jelas, yaitu 

dengan:  

1. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2016: 329) menyatakan bahwa, “Dokumentasi 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Peneliti mencatat dari hal-

hal yang penting dalam setiap melakukan penelitian, sehingga dapat dijadikan 

dokumentasi yang kredibel dalam bentuk tulisan maupun gambar dari setiap obyek 

yang diteliti. 
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2. Pengujian Laboraturium 

Data hasil pengujian yang didapat melalui eksperiment yang dilakukan di 

AR Speed Semarang nantinya akan dilakukan analisis untuk dapat bisa dijadikan 

kedalam bentuk table dan kedalam grafik sehingga bisa didapatkan pengaruh 

pencapain hasil pengujian serta mampu menyimpulkan hasil pengujian atau 

eksperimen.  

Langkah-langkah persiapan dan pengujian penelitian torsi dan daya dengan 

menggunakkan dynamometer yaitu sebagai berikut 

2.1 Persiapan Pengujian 

Sebelum melakukan pengujian, peneliti harus mempersiapkan hal-hal sebagai 

berikut 

1) Menyiapkan peralatan yang akan digunkan saat penelitian yaitu tool set dan 

dynamometer. 

2) Menyiapkan tiga jenis V-belt (standar dan dua variasi). 

3) Menyiapkan bahan bakar jenis Pertalite. 

4) Menyiapkan sepeda motor Honda Vario Techno 125CC 

5) Melakukan tune up pada sepeda motor yang akan dilakukan pengujian. 

6) Menaikkan sepeda motor pada alat uji dynamometer dengan posisi roda 

depan dimasukkan ke dalam slot kemudian disesuaikan dengan Panjang 

sepeda motor supaya roda belakang dapat bertumpu pada roller 

dynamometer. 

7) Memasang alat tachometer pada kabel busi untuk mengetahui rpm. 

8) Menyiapkan tabel data pengujian. 
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2.2 Langkah-langkah pengujian 

Langkah-langkah pengujian torsi dan daya dilakukan sebagai berikut:  

1) Lakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite 

Keterangan : digunakan bahan bakar tersebut sesuai dengan spesifikasi 

standar untuk sepeda motor Vario Techno 125 cc dengan 

perbandingan kompresi 9:1.  

2) Melakukan pemanasan mesin sepeda motor dengan menghidupkan sekitar  

3-5 menit agar mencapai suhu kerja ideal mesin (90o
 C-95o

 C) 

Keterangan : bertujuan agar mesin dalam kondisi stabil dan kondisi seluruh 

komponen mesin pada suhu standar sekaligus mengecek kondisi 

mesin sebelum digunakan. 

3) Mulai menambahkan kecepatan dengan menarik gas pada putaran tertinggi.  

4) Memulai membuka throttle gas sampai pada putaran mesin maksimal. 

Perubahan putaran mesin dapat dilihat  dilihat pada layar monitor komputer 

yang terhubung oleh chassis dynamometer.  

Keterangan : dilakuakan karena alat chassis dynamometer dalam 

pemakaiannya harus sampai putaran tertinggi. 

5) Pengujian dilakukan pada putaran 2500 rpm hingga 7500 rpm dengan range 

1000 

Keterangan : patokan tersebut dipilih karena stasioner motor Vario Techno 

125 cc adalah 1500-2000 rpm, maka dari itu peneliti memilih 

melebihkan sedikit agar pembacaan lebih akurat. 
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6) Data yang dihasilkan meliputi torsi, daya, dan putaran mesin pada setiap 

putaran akan langsung terbaca pada display layar monitor komputer. 

7) Mencetak hasil pengujian berupa data torsi dan daya sepeda motor. Data 

yang didapatkan berupa tabel dan grafik perubahan daya (HP), torsi (N.m) 

pada setiapa putaran mesin tertentu. 

8) Prosedur yang sama seperti diatas dilakukan untuk masing-masing 

pengujian data torsi dan daya setiap V-belt standar maupun variasi. Supaya 

memperoleh data yang benar maka untuk setiap pengujian torsi dan daya 

dilakukan minimal sebanyak tiga kali pada setiap penggunaan V-belt standar 

maupun variasi. 

9) Hasil dari torsi dan daya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

10) Rapikan peralatan dan bahan yang sudah digunakan dalam penelitian 

seperti semula.  

Tabel 3.2 Pengujian Torsi  

Putaran mesin 

(RPM) 

 

Pengujian 

v-belt standard v-belt variasi 1 v-belt variasi 2 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

2500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

3500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

4500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

5500 
1  

 
 

 
 

 
2    
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3    

6500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

7500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

 
 

Tabel 3.3 Pengujian Daya 

Putaran mesin 

(RPM) 

 

Pengujian 

v-belt standard v-belt variasi 1 v-belt variasi 2 

Daya 

(kW) 

Rata-

rata 

Daya 

(kW) 

Rata-

rata 

Daya 

(kW) 

Rata-

rata 

2500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

3500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

4500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

5500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

6500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    

7500 

1  

 

 

 

 

 2    

3    
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Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian 

  

Mulai 

V-belt             

standard  

 

V-belt             

variasi 1 

 

V-belt             

variasi 2 

 

Perisiapan Alat dan Bahan 

Pengujian Torsi dan Daya 

Diperoleh Data 

Torsi dan Daya 

dengan 

Pemakaian 
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Diperoleh Data 

Torsi dan Daya 

dengan 

Pemakaian V-

belt variasi 1 

 

Diperoleh Data 

Torsi dan Daya 

dengan 

Pemakaian V-

belt variasi 2 

 

Analisis Data Hasil 

Eksperimen 

Kesimpulan 

Selesai 

A 
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3.6 Kalibrasi Instrumen 

Kalibrasi merupakan langkah penyetelan ulang sebuah alat ukur dengan 

membandingkan sp1esifikasi standarnya agar didapatkan suatu hasil pengukuran 

yang akurat. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah chassis 

dynamometer. Pada alat chassis dynamometer, kalibrasi dilakukan dengan 

menyamakan atau mengkalibrasi putaran roller dengan putaran mesin yang 

sesungguhnya. Cara mengkalibrasi alat uji dynamometer adalah melakukan 

penyesuaian antara putaran roda belakang dan putaran roller dengan software pada 

komputer dan membandingkan hasil dari putaran roller dengan standarnya melalui 

penambahan beban yaitu bobot roller itu sendiri. 

Menurut Manual Book Sportdyno V3.4 (2009:30), langkah-langkah proses 

kalibrasi pada dynamometer, antara lain: 

1. Membuka fitur Load Cell Wizard 

Merupakan tampilan pada software untuk memudahkan proses kalibrasi 

pada Load Cell. 

2. Load Cell Zeroing/Memuat penomoran 

Langkah pertama melakukan pengaturan pada load cell tanpa beban dengan 

menekan tombol “set to zero”. Periksa nilai dari load cell zero dengan rentang 

antara 30000 sampai 35000. Jika angka yang muncul pada load cell zero di luar 

batas dari spesifik1asi, kemungkinan ada masalah pada kabel penghubung. 
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1  

Gambar 3.5 Load Cell Zeroing 

(Sumber: Manual Book Sportdyno V3.4, 2009) 
 

3. Load Cell Scale 

Saat sel beban/load cell dan bilah kalibrasi terpasang pada brake 

dynamometer, kemudian melakukan pengaturan pada nilai berat kalibrasi pada 

akhir bilah kalibrasi/calibration bar dengan memasukkan nilai pada kotak putih dan 

tekan tombol “calibrate”. Lakukan pemeriksaan pembacaan pada load cell (angka 

berwarna biru, N*m) akurat dengan angka pada “torque Gambar 3.5 Load Cell Scale 

will read”. Direkomendasikan perlu dilakukan penyeimbangan antara calibration 

bar dengan bobot penyeimbang pada sisi lain brake dynamometer sebelum 

menempatkan berat kalibrasi. Langkah terkahir tekan tombol “OK” untuk 

menyelesai1kan proses kalibrasi dynamometer. 
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Gambar 3.6  Load Cell Scale 

(Sumber: Manual Book Sportdyno V3.4, 2009) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunkan metode eksperimen yang akan dilakukan dengan 

memvariasikan 3 jenis V-belt kedalam sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc 

ISS dan untuk diketahui pengaruhnya, ka1rena data yang didapatkan merupakan 

hasil asli dari pengujian dengan alat, maka dari itu teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisi data statistik deskriptif. 

Seperti menurut Sugiyono, (2016:207-208) menyatakan bahwa analisis data 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa adanya rekayasa dan tanpa bermaksud  membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Penelitian pengujian daya dan torsi yang akan dil1akukan nantinya akan 

didapatkan hasil sebanyak tiga data, karena pengujian yang dilakukan adalah 
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sebanyak tiga kali untuk mendapatkan hasil1 rata-rata yang valid, dimana nantinya 

hasil data besaran yang didapatkan yaitu tiap satuan rpm dalam bentuk grafik. Hasil 

dari betuk grafik kemudian dianalisis secara deskriptif untuk dirubah menjadi 

kalimat supaya mempermudah dalam mengolah dan menyajikan data, data-data 

tersebut dimasukkan kedalam tabel dan dirata-rata untuk mendapatkan hasil data 

tunggal, selanjutnya data dijelaskan ke bentuk grafik. Proses pengujian yang 

dilakukan sebanyak tiga kali kemudian dijumlahkan untuk dicari rata-rata dari 

masing-masing pengujian. Untuk rumus menghitung rata-rata yaitu sebagai berikut  

X = 
𝑋1+𝑋2+⋯𝑋𝑛

𝑛
 = ..... 

Keterangan : 

X : Nilai Rerata 

Xn: Nilai dalam Penelitian 

n : Jumlah Penelitian Sudjana, (2005: 67)  
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BAB IV 

HASIL DAN’PEMBAHASAN 

 

3.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian ini didasarkan pada 

berikut untuk memberikan gambaran umum hasil pengujian dalam penggunaan 

variasi lebar v-belt yang berbeda pada sepeda motor Vario Techno 125 dengan 

melakukan pengujian berupa pengambilan data torsi dan daya sepeda motor. Data 

yang telah diperoleh kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik 

dengan tujuan agar data tersebut dapat dipahami dengan baik. 

Data pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas berupa penggunaan v-belt 

dengan ukuran lebar 21.0 mm, 21.5 mm, dan 20,50 mm. Variabel terikat meliputi 

perhitungan torsi (Nm) dan daya (kW) sepeda motor serta varibel kontrol yaitu 

putaran mesin antara 2500 – 7500 rpm dengan range 1000 rpm. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan antara penggunaan v-belt dengan ukuran lebar 

21.0 mm, 21.5 mm, dan 20,50 mm. Pengambilan data meliputi torsi dan daya 

menggunakan chassis dynamometer. 

Data yang diperoleh berdasarkan eksperimen yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari performa sepeda motor berupa torsi dan daya yang 

menggunakan ukuran lebar v-belt yang berbeda. 

3.1.1 Torsi Sepeda Motor Vario Techno 125 CC 

Pengujian performa mesin berupa torsi dilakukan pada sepeda motor Vario 

Techno 125 cc dengan membandingkan antara penggunaan v-belt dengan ukuran 
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lebar 21.0 mm, 21.5 mm, dan 22.0 mm. pengujian dilakukann dengan variasi 

putaran mesin dari 2500 rpm sampai 7500 rpm dengan range 1000 rpm. Penelitian 

ini menggunakan alat dynamometer tipe Sportdyno V3.3 bertempat di AR-Speed 

Jl. Ungaran Semarang. 

Berikut merupakan data torsi hasil penelitian berupa tabel pada pengujian 3 

jenis lebar v-belt. 

Tabel 4.1 Data hasil penelitian torsi* 

Putaran mesin 

(RPM) 

 

Pengujian 

v-belt standard v-belt variasi 1 v-belt variasi 2 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

Torsi 

(Nm) 

Rata-

rata 

2500 

1 21,12 

20, 71 

21,32 

20,85 

19,37 

19,39 2 20,15 20,33 18,14 

3 20,87 20,89 20,68 

3500 

1 16,18 

16,68 

16,63 

17,47 

16,25 

16,26 2 15,94 17,49 15,40 

3 17,92 18,31 17,12 

4500 

1 12,91 

13,03 

13,97 

14,16 

12,92 

12,45 2 12,79 14,33 11,86 

3 13,55 14,18 12,58 

5500 

1 10,79 

11,05 

10,71 

11,28 

8,73 

9,48 2 11,07 11,52 10,01 

3 11,31 11,63 9,70 

6500 

1 8,38 

7,9 

8,63 

8,81 

7,63 

7,76 2 7,44 8,95 7,39 

3 7,9 8,87 8,26 

7500 

1 6,32 

6,92 

6,32 

6,96 

6,03 

6,38 2 7,07 7,07 6,01 

3 7,38 7,38 7,11 

*untuk’data’lebih lengkap dapat’dilihat pada lampiran 13-21 

Data hasil penelitian pada tabel 4.2  dapat dilihat bahwa hasil torsi tertinggi 

pada putaran 2500 rpm adalah 20,85 Nm yang menggunakan v-belt variasi 1. Pada 
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putaran 3500 rpm hasil torsi tertinggi adalah 17,47 Nm yang menggunakan v-belt 

variasi 1. Pada putaran 4500 rpm hasil torsi tertinggi adalah 14,16 Nm yang 

menggunakan v-belt variasi 1. Pada putaran 5500 rpm hasil torsi tertinggi adalah 

11,28 Nm yang menggunakan v-belt variasi 1. Pada putaran 6500 rpm hasil torsi 

tertinggi adalah 8,81 Nm yang menggunakan v-belt variasi 1. Pada putaran 7500 

rpm hasil torsi tertinggi adalah 6,96 Nm yang menggunakan v-belt variasi 2. Data 

hasil penelitian pada tabel 4.1 sampai 4.3 juga dapat dilihat bahwa secara umum 

hasil torsi tertinggi yaitu menggunakan v-belt variasi 1.   

Hasil pengujan torsi yang telah tercantum dalam table diubah dalam bentuk 

diagram grafik seperti gambar 4.1 

 

Gambar 4.2 Diagram Grafik Torsi 
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3.1.2 Daya Sepeda Motor Vario Techno 125 CC 

Pengujian performa mesin berupa daya dilakukan pada sepeda motor Vario 

Techno 125 CC dengan membandingkan antara penggunaan v-belt dengan ukuran 

lebar 21.0 mm, 21.5 mm, dan 20.50 mm. Pengujian dilakukan dengan variasi 

putaran mesin 2500 – 7500 dengan rentang range 1000 rpm. Penelitian ini 

menggunakan alat dynamometer tipe Sportdyno V3.3 bertempat di AR-Speed Jl. 

Ungaran Semarang. Berikut merupakan data daya hasil penelitian berupa tabel pada 

pengujian 3 jenis lebar v-belt. 

Tabel 4.2 Data hasil penelitian Daya* 

Putaran mesin 

(RPM) 

           

           Pengujian 

v-belt standard v-belt variasi 1  v-belt variasi 2 

Daya 

(kW)  

Rata-

rata 

Daya 

(kW)   

Rata-

rata 

Daya 

(kW) 

Rata-

rata 

2500 

1 7,4 

7,27 

6.8 

6,37 

 7,5 

7,3 2 7,1 6.3  7,1 

3 7,3 7,2  7,3  

3500 

1 8,0 

8,13 

8,0 

8 

8,2 

8,6 2 7,6 7,9 8,6 

3 8,4 8,5 9,0 

4500 

1 8,2 

8,3 

8,2 

7,9 

8,9 

9 2 8,1 7,5 9,1 

3 8,6 8,0 9,0 

5500 

1 8,4 

8,6 

6,8 

7,4 

8,3 

8,76 2 8,6 7,8 9,0 

3 8,8 7,6 9,0 

6500 

1 7,7 

7,5 

7,0 

7,13 

7,9 

8,1 2 6,9 6,8 8,2 

3 7,9 7,6 8,2 

7500 

1 7,0 

7,10 

6,4 

6,73 

6,7 

7,34 2 7,1 6,2 7,5 

3 7,19 7,6 7,8                                                    

*untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 13-21 
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Data hasil penelitian pada tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa hasil daya 

tertinggi pada putaran 2500 rpm adalah 7,3 HP yang menggunakan v-belt variasi 2. 

Pada putaran 3500 rpm hasil daya tertinggi adalah 8,6 HP yang menggunakan v-

belt variasi 2. Pada putaran 4500 rpm hasil daya tertinggi adalah 9 HP yang 

menggunakan v-belt variasi 2. Pada putaran 5500 rpm hasil daya tertinggi adalah 

8,76 HP yang menggunakan v-belt variasi 2. Pada putaran 6500 rpm hasil daya 

tertinggi adalah 8,1 HP yang menggunakan v-belt variasi 2. Pada putaran 7500 rpm 

hasil daya tertinggi adalah 7,34 HP yang menggunakan v-belt variasi 2. Data hasil 

penelitian pada tabel 4.1 sampai 4.3 juga dapat dilihat bahwa secara umum hasil 

daya tertinggi Pada putaran 4500 rpm hasil daya tertinggi adalah 9 HP yang 

menggunakan v-belt variasi 2.  

Hasil pengujan daya yang telah tercantum dalam table diubah dalam bentuk 

diagram grafik seperti gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Diagram Grafik Daya 
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3.2 Pembahasan 

Analisis’data’merupakan suatu proses’pengolahan data secara’sistematis 

yang’diperoleh berdasarkan hasil’pengujian maupun dokumentasi untuk dijadikan 

suatu informasi yang mudah dipahami sehingga dapat bermanfaat guna 

membuktikan masalah yang terdapat pada penelitian tersebut. 

Analisis perbandingan torsi dan daya yang dihasilkan pada sepeda motor 

Vario Techno 125CC dengan variasi penggunaan lebar v-belt yang berbeda (ukuran 

21 mm, 21,5 mm, 22 mm) secara langsung berpengaruh terhadap hasil pengujian 

performa mesin sepeda motor.  

3.2.1 Analisis Perbandingan torsi mesin yang dihasilkan pada sepeda motor 

Vario Techno 125CC dengan variasi penggunaan lebar V-belt yang 

berbeda (ukuran 21 mm, 21,5 mm, 22 mm) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa’terdapat perbedaan torsi rata-rata yang diperoleh pada motor 

yang menggunakan V-belt Standard, V-belt Variasi 1, dan V-belt Variasi 2. Gambar 

4.1 menunjukkan’bahwa hasil penelitian menunjukkan torsi yang dihasilkan oleh 

V-belt Variasi 1 memiliki rata-rata yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

yang lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena V-belt variasi 1 memiliki lebar yang 

lebih kecil dibanding ukuran standard, belt dapat dengan mudah masuk ke diameter 

terkecil dari puli. Torsi pun’menjadi lebih tinggi dibanding semula. Pernyataan ini 

sesuai dengan Tanjung, dkk (2014) V-belt yang sudah aus mempengaruhi konsumsi 

bahan bakar, karena V-belt akan lebih masuk kedalam puli 
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3.2.2 Analisis Perbandingan daya mesin yang dihasilkan pada sepeda 

motor Vario Techno 125CC dengan variasi penggunaan lebar v-belt 

yang berbeda (ukuran 21 mm, 21,5 mm, 22 mm) 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

daya yang dihasilkan oleh V-belt Variasi 2 memiliki nilai rata-rata’yang lebih tinggi 

apabila’dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan karena lebar V-belt 

lebih besar daripada variasi yang lain, yang membuat luas penampang belt menjadi 

lebih besar dan gaya cengkram belt pada sisi puli lebih tinggi, lebar belt akan sulit 

masuk ke diameter terkecil pulley dan daya yang dihasilkan tinggi. Sebaliknya, 

apabila lebar belt lebih’kecil maka dapat masuk ke’diameter pulley yang terkecil. 

Torsi pun menjadi lebih tinggi, tetapi daya semakin rendah, karena gerakan V-belt 

menjadi terbatas, tidak bisa bergeser ke diameter yang lebih kecil di puli belakang. 

Ini sejalan dengan teori yang diyatakan Tanjung, dkk (2014) Jika lebar V-belt kecil 

maka sering terjadi slip pada puli. Sehingga putaran mesin semangkin bertambah 

untuk menempuh jarak yang sama dengan demikian konsumsi bahan bakar juga 

ikut bertambah. 

3.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lebar V-belt pada sistem 

CVT terhadap performa mesin, dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa 

keterbatasan yang dialami oleh peneliti pada saat mengambil data nilai torsi dan 

daya, diantaranya yaitu: 

1. Hasil penelitian hanya diterapkan pada sepeda motor Honda Vario, 

dikarenakan lebar V-belt untuk tiap produsen sepeda motor berbeda-beda. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan dua jenis V-belt yaitu merk mitsuboshi dan 

indopart. 

3. Penggunaan dynamometer Sport Dyno V3.3, sehingga data yang ditampilkan 

hanya torsi dan daya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh lebar V-belt pada sistem CVT 

terhadap performa mesin untuk menjawab tujuan penelitian, maka telah diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Semakin lebar V-belt maka luas penampang belt menjadi lebih besar dan 

gaya cengkram belt pada sisi puli lebih tinggi, lebar belt akan susah masuk 

ke diameter terkecil dari puli sehingga daya yang dihasilkan tinggi. 

Sebaliknya jika belt sempit, dapat dengan mudah masuk ke diameter puli 

yang terkecil. Torsi pun jadi lebih tinggi, tetapi daya semakin rendah, karena 

gerakan V-belt menjadi terbatas, tidak bisa bergeser ke diameter yang lebih 

kecil di puli belakang.  

5.2 Saran 

1. Dalam pengujian hendaknya menggunakan kendaraan yang dalam kondisi 

mesin yang terawat dan tidak memiliki kendala pada mesin.  

2. Sebaiknya jarak waktu antara tune up motor dengan jadwal pengujian 

dynotest tidak jauh supaya hasil data yang didapatkan bisa lebih baik 

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui aspek prestasi 

mesin selain nilai torsi dan nilai daya, yaitu nilai konsumsi bahan bakar 

spesifik (spesific fuel consumtion) serta nilai emisi gas buang yang 

dihasilkan. 
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4. Untuk penggunaan kendaraan di jalan kota yang umumnya menggunakan 

kecepatan rendah saat pemakaian bisa dikatakan lebih efektif jika 

menggunakan variasi lebar puli 21.50 dan 22.00. Hal ini dapat dilihat pada 

pengujiannya memiliki nilai daya yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan variasi lebar 21.00.  
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Lampiran 1. Penambahan tekanan ban 
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Lampiran 3. Pelepasan Cover CVT 
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Lampiran 6. Penggantian V-belt CVT 
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70 
 

 
 

Lampiran 23. Surat Izin Penelitian 



71 
 

 
 

Lampiran 24. Surat Tugas Dosen Penguji 



72 
 

 
 

Lampiran 25. Surat Laporan Tanda Selesai Bimbingan Proposal Skripsi 



73 
 

 
 

Lampiran 26. Surat Tugas Pembimbing Skripsi 



74 
 

 
 

 
Lampiran 27. Surat Usulan Dosen Pembimbing 


