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Abstrak 

Sistem transmisi dibuat untuk memperoleh momen yang sesuai. Seiring perkembangan 

jaman masyarakat menginginkan kemudahan dalam berkendara,  dimana system transmisi pun 

ikut menyesuaikan perubahan tersebut. Perubahan tersebut dimulai dari pemindahan transmisi 

dengan kopling manual menjadi pemindahan transmisi dengan kopling otomatis. Penelitian 

ini bertujuan, mengetahui pengaruh jenis pegas pulley sekunder terhadap torsi dan konsumsi 

bahan bakar sepeda motor matic. Mengetahui pengaruh variasi beban roller standar terhadap 

torsi dan konsumsi bahan bakar sepeda motor matic. Analisa data penelitian menggunakan 

Anova dengan software minitab 16 serta uji kontras (metode schaffe). Hasil penelitian 

menunjukan P-Value untuk respon output jenis pegas pulley 0,061 tidak berpengaruh terhadap 

torsi maupun konsumsi bahan bakar secara signifikan. Untuk faktor output konsumsi bahan 

bakar variasi beban roller 0,031 berpengaruh terhadap torsi sedangkan untuk konsumsi bahan 

bakar tidak berpengaruh, ini sesuai hasil Anova. Berdasar hasil uji kontras (metode schaffe) 

terdapat variasi beban roller yang mampu menghasilkan torsi tertinggi sebesar 1,11 kg.m 

pada beban roller 12 gram dan nilai tertinggi untuk konsumsi bahan bakar terdapat pada 

beban roller 11 gram dengan tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 2,51 kg/kWh. Sehingga 

disimpulkan bahwa jenis pegas tidak berpengaruh terhadap torsi maupun konsumsi bahan 

bakar dan untuk hasil analisa variasi beban roller berpengaruh terhadap torsi secara 

signifikan. 
 

Kata kunci : Pegas pulley, beban roller, torsi, konsumsi bahan bakar  
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A. PENDAHULUAN 

Dunia otomotif yang semakin 

berkembang menuntut perubahan agar alat 

transportasi lebih baik, tidak hanya pada 

mesinnya yang irit bahan bakar melainkan 

juga pada tingkat kenyamanan dalam 

berkendara. Salah satunya adalah 

perubahan pada sistem transmisi. 

Sistem transmisi dibuat untuk 

memperoleh momen yang sesuai. Seiring 

perkembangan jaman masyarakat 

menginginkan kemudahan dalam 

berkendara, yang mana sistem transmisipun 

ikut menyesuaikan perubahan tersebut. 

Perubahan tersebut dimulai dari 

pemindahan transmisi dengan kopling 

manual menjadi pemindahan transmisi 

dengan kopling otomatis. 

Cara kerja dari mesin matic atau CVT 

(Continous Variable Transmission) pada 

sepeda motor.Ternyata lebih sederhana dari 

mesin konvensial atau mesin 

bertransmisi.Semua komponen CVT 

terdapat pada box CVT atau secara kasat 

mata bentuknya adalah lengan ayun sebelah 

kiri motor matic kita, yang terlihat begitu 

besar dan berat. Disitu terdapat tiga 

komponen utama yaitu pulley depan (drive 

pulley), pulley belakang (driven pulley) dan 

v-belt. Pulley depan dihubungkan ke 

crankshaft engine (kruk-as) sedangkan 

pulley belakang di hubungkan ke as-roda. 

Yang menghubungkan pulley depan dan 

pulley belakang adalah v-belt. 

Siklus Otto dapat digambarkan dengan 

diagram P-V seperti terlihat padagambar 

dibawah ini: 

 

Sumber: Arismunandar, 1988. 

Gambar 1. Penggerak Mula Motor 

Bakar Torak 

Proses yang terjadi adalah : 

1-2 : Kompresi adiabatic 

2-3 : Pembakaran isokhorik 

3-4 : Ekspansi / langkah kerja adiabatic 

4-1 : Langkah buang isokhorik 

Mula-mula campuran udara dan uap 

bensin mengalir dari karburator menuju 

silinder pada saat piston bergerak ke bawah 

(langkah hisap). Selanjutnya campuran 

udara dan uap bensin dalam silinder ditekan 

secara adiabatik ketika piston bergerak ke 

atas (langkah kompresi atau penekanan). 

Karena ditekan secara adiabatik maka suhu 
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dan tekanan campuran meningkat. Pada 

saat yang sama, busi memercikkan bunga 

api sehingga campuran udara dan uap 

bensin terbakar. Ketika terbakar, suhu dan 

tekanan gas semakin bertambah. Gas 

bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi 

tersebut memuai terhadap piston dan 

mendorong piston ke bawah (langkah 

usaha/ekspansi). Selanjutnya gas yang 

terbakar dibuang melalui katup keluar dan 

dialirkan menuju pipa pembuangan 

(langkah buang). Katup masuk terbuka lagi 

dan keempat langkah tersebut diulangi 

kembali. 

Torsi yang dihasilkan suatu mesin 

dapat diukur dengan menggunakan alat 

yang dinamakan torquemeter yang dikopel 

dengan poros outpun mesin. Oleh karena 

sifat torquemeter yang bertindak seolah-

olah seperti sebuah rem dalam sebuah 

mesin, maka daya yang dihasilkan poros 

output ini sering disebut sebagai daya rem 

(Brake Power) (Berenschot, 1980:20). 

   
     

  
 ....................................(1) 

Dimana : 

  = Daya Keluaran (Watt) 

n = Putaran mesin (rpm) 

T = Torsi (N.m) 

Dari rumus di atas daya motor dapat 

diketahui besarnya setelah diketahui berapa 

besar torsi (T) dan putaran mesin (n) yang 

dihasilkan motor itu. Dalam penelitian ini 

untuk mengukur daya motor digunakan alat 

dynotest yang merupakan sebuah alat 

pengukur daya dan torsi kendaraan baik 

kendaraan roda dua atau kendaraan roda 

empat tergantung konstruksi yang 

digunakan. Dynotest juga dapat mengukur 

air fuel ratio dari sebuah kendaraan. Prinsip 

kerja dari dynotest adalah melakukan 

pembebanan pada kendaraan sehingga 

didapatkan beban terbesar yang mampu 

diangkat oleh kendaraan tersebut. 

Konsumsi bahan bakar (SFC) 

merupakan konsumsi bahan bakar spesifik 

(sering di singkat SFC) menyatakan laju 

konsumsi bahan bakar pada suatu motor 

bakar torak, pada umumnya dinyatakan 

dalam jumlah massa persatuan kluaran 

daya. Perhitungan konsumsi bahan bakar 

spesifik ini digunakan untuk mengetahui 

jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan daya dalam waktu tertentu. 

Jika daya dalam satuan kW dan laju aliran 

massa bahan bakar dalam satuan kg/jam 

maka konsumsi bahan bakar spesifik dapat 

dirumuskan: 

3600
10 3








f

fgf

f
t

VS
m .............(2) 

Dimana :  

SFC = konsumsi bahan bakar spesifik 

(kg/kWh) 
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mf  = konsumsi bahan bakar (kg/jam) 

P    = daya (HP) 

Sedangkan besarnya laju aliran massa 

bahan bakar (mf) dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Dimana :  

mf = Konsumsi bahan bakar (kg/jam) 

Sgf = Spesifik grafity (gr/ml) dengan Sgf 

pertalite adalah 0.715 gr/ml 

Vf = Volume bahan bakar yang diuji 

(ml). 

tf = Waktu untuk menghabiskan bahan 

bakar yang diuji (detik) 

Sedangkan nilai kritis yang akan 

dibandingkan dengan Cu dapat ditentukan 

melalui formulasi berikut: 

aNauu FaScS



1. )1(   

(6) 

Bila nilai uC > uS .  maka rata – rata 

himpunan data tersebut berbeda secara 

signifikan atau yang bisa disebut sebagai 

kontras. 

B. METODE PENELITIAN 

a. Alat Penelitian 

1) Motor Matic type JFP1E417600 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Motor Matic 

Tahun perakitan        2011 

Tipe mesin 4 langkah, SOHC 2 klep 

Diameter x langkah 50 x 55 mm 

Volume silinder 108cc 

Perbandingan kompresi 9,2:1 

Daya maksimum 8,28 PS/8000 rpm 

Torsi maksimum 0,85 kgf.m/5500  rpm 

Transmisi Sistem CVT (otomatis) 

Kopling otomatis 
Otomatis, sentrifugal, tipe 

kering 

Aki MF 12V – 3 Ah 

Sistem pengapian DC – CDI, baterai 

1) Blower 

Digunakan untuk mendinginkan mesin. 

Adapun spesifikasinya adalah: 

Tabel 2. Spesifikasi Blower 

Merk Krisbow 

Model EF-50-S 

Power 200-220 V AC/Hz 160 watt 
SNI 04-6292 2,2 . 80 

Pilihan 3 kecepatan 

2) Dynotest 

Alat yang digunakan untuk mengukur 

daya, torsi dan konsumsi bahan bakar pada 

sepeda motor dalam satuan Hp 

(horsepower). 

3) 1 set Tool Box 

Digunakan untuk melakukan tune-up pada 

sepeda motor agar didapatkan kondisi 

mesin yang paling mendekati standar dan 

untuk melepas atau memasang pegas pulley 

dan roller. 

Dalam pengambilan data ini 

menggunakan skema instalasi dynotest 

seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. Desain Penelitian  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil eksperimen dapat diketahui 

dengan beberapa uji sehingga sebelum 

masuk hasil uji perlu diketahui dulu 

deskripsi hasil data pada setiap variabel. 

1. Deskripsi Data Variabel Bebas 

Jenis pegas pulley merupakan variabel 

bebas pertama yang divariasikan. Dimana 

jenis pegas pulley yang digunakan adalah 

pegas pulley standar dan pegas pulley KTC 

racing dengan tujuannya untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh terhadap torsi dan 

konsumsi bahan bakar.  

Untuk variabel kedua yaitu roller 

standar pembebanan yang divariasikan 

dengan beban 11 gram dan 12 gram dengan 

maksud untuk mengetahui besar kecilnya 

hasil torsi dan konsumsi bahan bakar. 

Sedangkan untuk variabel terakhir 

adalah putaran mesin atau RPM yang terdiri 

dari putaran 2500, 4500, dan 5500 rpm 

yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh yang dihasilkan dari putaran 

mesin. 

Tabel 3. Hasil Data Pengujian Torsi 

NO Jenis Pegas 
Beban Roller 

(Gram) 

Putaran Mesin 

(Rpm) 

Beban Torsi (kg.m) 

Pengujian 
Rata-rata 

1 2 

1 

ASPIRA 

(Standart) 

11 

2500 0,79 0,73 0,76 

2 4500 0,91 0,90 0,91 

3 5500 0,94 0,91 0,93 

4 

12 

2500 0,80 1,06 0,93 

5 4500 0,91 1,13 1,02 

6 5500 0,93 1,30 1,11 

7 

KTC (Racing) 

11 

2500 0,80 0,80 0,80 

8 4500 0,91 0,89 0,90 

9 5500 0,92 0,92 0,92 

10 

12 

2500 0,79 0,78 0,79 

11 4500 0,90 0,91 0,91 

12 5500 0,95 0,93 0,94 

Tabel 3. diatas menunjukan hasil data 

pengujian rorsi, sedangkan tabel 4. dibawah 

ini adalah hasil data pengujian konsumsi 

bahan bakar. 

Tabel 4. Hasil Data Pengujian Konsumsi 

Bahan Bakar 

NO Jenis Pegas 
Beban Roller 

(Gram) 

Putaran 

Mesin (Rpm) 

Konsumsi Bahan Bakar 

(kg/kWh) 

Pengujian 
Rata-rata 

1 2 

1 

ASPIRA 

(Standart) 

11 

2500 2,49 2,53 2.51 

2 4500 1,25 1,28 1.26 

3 5500 1,07 1,13 1.10 

4 

12 

2500 2,00 2,00 2.00 

5 4500 1,41 1,45 1.43 

6 5500 0,93 0,97 0.95 

7 

KTC (Racing) 

11 

2500 2,22 2,26 2.24 

8 4500 1,66 1,68 1.67 

9 5500 1,08 1,12 1.10 

10 

12 

2500 1,74 1,78 1.76 

11 4500 1,33 1,39 1.36 

12 5500 0,96 1,02 0.99 

Untuk hasil beban torsi didapat 

langsung dari alat ukur Dynotest sedangkan 

untuk hasil dari konsumsi bahan bakar 

didapat dari perhitungan sesuai bab 2 pada 

persamaan 2 dan 3 sehingga hasil dari 

konsumsi dapat diketahui. Tabel di atas 

dapat diketahu dengan gambar grafik 

seperti dibawah ini: 
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1. Deskripsi Data Variabel Terikat  

Untuk variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah Torsi dan Konsumsi bahan bakar 

yang diukur atau diperoleh menggunakan 

alat ukur dynotest dari beberapa variasi 

yang sudah dijelaskan sesuai variabel 

bebasnya. 

Pengujian hipotesis ini merupakan 

hasil dan interprestasi analisis data yang 

diperoleh, dalam pengujian hipotesis untuk 

menarik kesimpulan sesuai analisa data 

dapat menggunakan dua cara yaitu yang 

pertama membandingkan nilai Fhitung yang 

dihasilkan dari analisis varian dan Ftabeldari 

tabel distribusi F,  (signifikan) 0.05.Pada 

uji hipotesis dengan menggunakan 

distribusi F yang terdapat pada tabel 4.2 

dan 4.3 adalah sebagai berikut: 

1. Untuk variabel Jenis Pegas 

H0 : α1 = α2 

H1 : α1 ≠ α2 

Kesimpulan: Fhitung untuk hasil torsi = 

5,00 > F(0.05; 1,22) = 4,30 sedangkan untuk 

Fhitung hasil Konsumsi bahan bakar = 0,04 > 

F(0.05; 1,22) = 4,30,  maka untuk hasil dari 

output torsi H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh dari jenis pegas terhadap torsi 

sedangkan untuk hasil dari output konsumsi 

bahan bakar H0 diterima, artinya tidak ada 

pengaruh dari jenis pegas terhadap 

konsumsi bahan bakar. 

2. Untuk variabel Beban Roller 

H0 : α1 = α2 

H1 : α1 ≠ α2 

Kesimpulan: Fhitung untuk hasil torsi = 

7,20 > F(0.05; 1,22) = 4,30 sedangkan untuk 

Fhitung hasil Konsumsi bahan bakar = 4,39 > 

F(0.05; 1,22) = 4,30,  maka untuk hasil dari 

output torsi H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh dari Beban Roller terhadap torsi 

sedangkan untuk hasil dari output konsumsi 

bahan bakar H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh dari beban roller terhadap 

konsumsi bahan bakar. 

3. Untuk variabel Putaran Mesin 

H0 : α1 = α2 

H1 : α1 ≠ α2 

Kesimpulan: Fhitung untuk hasil torsi = 

9,71 > F(0.05; 1,22) = 4,30 sedangkan untuk 

Fhitung hasil Konsumsi bahan bakar 33,35 > 

F(0.05; 1,22) = 4,30,  maka untuk hasil dari 

output torsi H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh dari Putaran Mesin terhadap torsi 

sedangkan untuk hasil dari output konsumsi 

bahan bakar H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh dari Putaran mesin terhadap 

konsumsi bahan bakar. 

Pengujian hipotesis dengan cara kedua 

berdasarkan P-Value yang dibandingkan 

dengan nilai taraf signifikan 5% ( = 0.05), 

apabila P-Value yang dihasilkan analisis 

variansi lebih kecil dari nilai taraf 
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signifikan 5% ( =0,05) maka varibel 

bebas dapat dipastikan memiliki pengaruh 

pada hasil Output Daya pada penelitian. 

Dapat dlihat dari tabel 4.6 perbandingan P-

Value dan signifikan ( = 0.05). 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil eksperimen serta 

analysis of varians (ANOVA) yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, dimana ada 

beberapa variabel yang berpengaruh dan 

ada juga yang tidak berpengaruh terhadap 

torsi maupun konsumsi bahan bakar. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai torsi 

tertinggi sebesar 1,11 kg.m nilai ini didapat 

dari eksperimen yang telah dilaksakan 

dengan mengunakan pegas standar 

(ASPIRA) dengan beban roller 12 gram 

dan putaran mesin 5500 Rpm, untuk hasil 

konsumsi tertinggi sebesar  2,51 Kg/KwH 

dengan menggunakan eksperimen pegas 

standar (ASPIRA), beban roller 11 gram 

dan putaran mesin 2500 Rpm. sedangkan 

hasil torsi sebesar 0,76 kg.m menjadi nilai  

torsi terendah untuk penggunaan pegas 

standar (ASPIRA) dengan beban 11 gram 

pada putaran mesin 2500 RPM. Sedangkan 

untuk hasil konsumsi bahan bakar terendah 

pada eksperimen pegas standar (ASPIRA) 

dengan beban roller 12 pada putaran mesin 

5500 Rpm. 

Jika dilihat dari tingkat efek pengaruh 

yang diberikan pada gambar 4.6 terdapat 

beberapa kombinasi yang mampu 

menghasilka torsi yang optimal. Dimana 

pengaruh faktor pegas standar (ASPIRA) 

dengan beban roller 12 gram pada putaran 

mesin 5500 rpm yang mampu 

menghasilkan torsi tertinggi. Sedangkan 

untuk efek yang diberikan pada gambar 4.7 

terdapat beberapa kombinasi yang mampu 

menghasilkan konsumsi bahan bakar yang 

optimal. Dimana faktor pegas standar 

(ASPIRA) dengan beban roller 11 gram 

pada putaran mesin 2500 rpm yang mampu 

menghasilkan konsumsi bahan bakar yang 

paling tinggi. 

Berdasarkan penelitian ini diketahui 

bahwa penggunaan pegas standar  mampu 

menghasilkan torsi dan konsumsi bahan 

bakar tertinggi. Kesimpulan ini diperkuat 

pula oleh hasil penelitian lain yang 

dilaksanakan oleh, dengan judul “Pengaruh 

Pemakaian Variasi Pegas Sliding Sheave 

terhadap performance Motor Honda Beat 

2011” yang juga menyimpulkan bahwa 

implementasi pegas standar pada sepeda 

motor mampu meningkatkan torsi dan 

konsumsi bahan bakar secara signifikan. 

Dharma (2014). 

Penelitian untuk variasi beban roller 

paling ringan atau 11 gram mampu 
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menghasilkan torsi yang tinggi dibanding 

beban roller yang berat atau 12 gram. 

Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar 

beban roller 12 gram menghasilkan 

konsumsi yang lebih tinggi dibanding 

beban roller 11 gram. Hasil penelitian 

diperkuat oleh penelitian Farobi (2013), 

dengan judul penelitian “Pengaruh 

Penggunaan Jenis Pemberat (Roller) 

Terhadap Performa Mesin Yamaha Mio 

Soul Tahun 2010”, yang menyatakan 

semakin ringan beban roller maka torsi 

akan semakin tinggi sedangkan jika beban 

roller semakin tinggi maka konsumsi bahan 

bakar semakin meningkat. Farobi (2013) 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Hasil penelitian yang berjudul “Analisa 

Pengaruh Pegas, Roller Terhadap Torsi Dan 

Konsumsi Bahan Bakar” dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil analisa untuk jenis pegas tidak 

berpengaruh terhadap torsi maupun 

konsumsi bahan bakar secara signifikan 

hasil ini sesuai analisa P-Value> 0.05 (Nilai 

signifikan). Hasil uji kontras (metode 

scheffe) menunjukan jenis pegas yang 

menghasilkan nilai tertinggi untuk output 

torsi pada jenis pegas standar ASPIRA 

sebesar 1,11 kg.m dan untuk jenis pegas 

yang menghasilkan konsumsi bahan bakar 

tertinggi pada jenis pegas standart ASPIRA 

sebesar 2,51 kg/kWh. 

Untuk hasil analisa variasi beban roller 

berpengaruh terhadap torsi dengan hasil P-

Value < 0.05 (nilai signifikan) sedangkan 

untuk variasi beban roller tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi bahan 

bakar dengan hasil P-Value > 0.05 (nilai 

signifikan). Hasil uji kontras (metode 

scheffe) menunjukan untuk beban roller 

yang menghasilkan nilai tertinggi untuk 

output torsi pada beban roller 12 gram dan 

untuk nilai tertinggi untuk konsumsi bahan 

terdapat pada 11 gram. 

2. Saran 

Saran yang dapat diberikan pada 

skripsi Analisa Pengaruh Pegas, Roller 

Terhadap Torsi Dan Konsumsi Bahan 

Bakar Pada Motor Matic sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi ilmu 

pengetahuan di bidang otomotif khususnya 

tentang jenis pegas dan beban roller 

terhadap peforma mesin yang dihasilkan 

pada sebuah motor matic. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

tentang penggunaan jenis pegas dan beban 

roller dengan variasi putaran mesin 

tertinggi. 
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