
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepeda motor adalah suatu alat transportasi yang digunakan untuk 

memudahkan aktivitas sehari-hari. Sepeda motor dianggap lebih praktis dan 

lebih mudah untuk mengurangi kemacetan. Banyak perusahaan yang bergerak 

pada bidang transportasi masing-masing perusahaan akan memberikan 

keunggulan yang terbaik dalam produknya. Dimata konsumen produksi sepeda 

motor yang mempunyai kualitas dari segi model, ketersediaan suku cadang, 

bengkel resmi desain produk dan performa mesin (http://eprints.ums.ac.id). 

Struktual 3 komponen sepeda motor besar yakni rangka, kelistrikan dan 

mesin. Disetiap komponen memiliki fungsi yang berbeda – beda. Rangka 

berguna untuk melindungi komponen mesin dan kelistrikan. Mesin sebagai 

sumber tenaga penggerak sepeda motor. Terdapat sistem yang pada mesin terdiri 

dari bahan bakar, sistem pelumasan, sistem pembuang dan sistem pendingin. 

Sistem pendinginan pada motor berfungsi untuk menurunkan temperatur pada 

mesin yang terjadi dari proses pembakaran.  

Mesin dengan efisiensi tinggi memiliki kemampuan untuk konversi panas. 

Proses pembakaran yang berlangsung terus menerus dalam mesin akan 

mengakibatkan mesin mengalami over heating. Hasil dari pembakaran pada 

sepeda motor bakar yang menjadi tenaga mekanis hanya sekitar 23% sebagian 

panas keluar menjadi gas bekas dan sebagiannya lagi akan hilang melalui proses 

pendinginan (Hartoat, 2006: 35). 

System pendinginan dimulai dari radiator mesin sepeda motor dengan 

menggunakan cairan fluida sebagai alat penukar panas. Cara kerja dalam 

radiator dengan cara menstabilikan temperatur suhu yang akan dikeluarkan oleh 

mesin dengan cara diserap oleh cairan fluida yang dialir ke dalam radiator 

melalui pipa-pipa untuk proses pendinginan dan kemudian dialirkan kembali ke 

mesin agar sepeda motor tetap dalam kondisi optimal. 

Dengan demikian temperatur suhu bahan pendingin di radiator akan 

menurun sedangkan udara disekitarnya akan meningkat temperatur suhunya 

(Asep,2008). Konsep utama radiator adalah menjaga temperatur suhu mesin agar 

tidak terlalu panas dan stabil sehingga kerja mesin menjadi maksimal dan lebih 

awet. 

Kinerja pada mesin sepeda motor dipengaruhi oleh kekuatan radiator dalam 

mendinginkan temperatur suhu mesin. Semakin rendah temperatur suhu pada 
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mesin, maka semakin optimal. Apabila kinerja mesin motor mengalami over 

heating maka akan merusak komponen mesin itu sendiri dan mesin cepat mudah 

aus. Sehingga radiator itu memiliki peranan vital pada sebuah mesin sepeda 

motor (Ade, 2007). 

Efektifitas radiator diartikan dengan melihat seberapa cepat radiator 

menurunkan temperatur suhu mesin dengan membandingkan temperatur suhu 

udara yang berada disekitar radiator, temperatur suhu cairan fluida yang masuk 

kedalam radiator, dan temperatur suhu cairan fluida saat keluar dari radiator 

(Holman dalam Nazaruddin, 1999).  

Semakin cepat radiator mendinginkan temperatur suhu pada mesin maka 

semakin cepat dan efektif kinerja radiator. Kestabilan nilai efektifitas radiator 

tersebut merupakan suatu hal yang wajar untuk diamati. Kenaikan temperatur 

suhu yang ukur yang terjadi merata pada parameter temperatur suhu air yang 

keluar dari mesin, temperatur suhu air yang keluar dari radiator yang masuk ke 

mesin dan temperatur suhu udara di belakang radiator, sehingga akan 

menyebabkan terjadinya besaran nilai efektifitas radiator akan cenderung stabil 

(Nazaruddin, 1999). 

Penelitian ini merupakan dari penelitian eksperimen karena melakukan uji 

coba modifikasi radiator terhadap mesin sepeda motor berbahan bakar bensin 

berkapasitas 150cc dengan variasi kecepatan efektifitas air radiator dan jumlah 

pipa. Komponen radiator itu sendiri terdiri dari upper tank, lower water tank, 

tutup radiator thermostat, kipas pendingin, tangki cadangan, pompa air, water 

jacket dan pipa radiator (https://camargus.com/magazine/283). 

Pada pipa radiator biasanya hanya berukuran diameter yang sudah strandart 

dan besar kecil diameter pipa juga akan mempengaruhi kinerja dari radiator. 

Begitu juga dengan cairan fluida pada radiator akan mempengaruhi cepat atau 

lambatnya radiator dalam menurunkan temperatur suhu. 

Berdasarkan latar belakang dan adanya kajian tentang pengaruh  jumlah 

diameter pipa radiator didalam radiator dan kecepata cairan radiator terhadap 

efektifitas penyerapan panas didalam radiator, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh diameter pipa dan jenis cairan fluida pendingin 

terhadap efektifitas penyerapan panas motor yamaha V 150cc 
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1.2 Rumusan Masalah 

        Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh Diameter Pipa dan Campuran Jenis Cairan Fluida 

Pendingin Terhadap Efektifitas Penyerapan Panas Motor Vixion 150Cc. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian kali ini akan banyak masalah - masalah yang akan muncul. 

oleh karena itu penulis penulis akan membatasi penelitian ini untuk mengajukan 

beberapa pernyataan sebagai berikut : 

1. Radiator yang akan digunakan adalah radiator coolant pada mesin motor 

yamaha V 150cc 

2. Pengujian dilakukan dengan jumlah diameter pipa yang digunakan 15mm, 

20mm, dan 25mm. 

3. 100% Variasi campuran antara radiator coolant dan air mineral 

4. 50% coolant + 50% Airmineral, 40% coolant + 60% air mineral, 30% 

coolant + 70% air mineral. 

5. Pengujian meliputi uji kinerja efektivitas radiator dan performa mesin dari 

variasi cairan fluida dan diameter pipa radiator in out. 

6. Pengambilan data dilakukan 10 menit sebanyak 3 kali tiap variasi 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui batas “Untuk Mengetahui 

bagaimana pengaruh diameter pipa 15mm,20mm,25mm dan campuran komposisi 

fluida yang berbeda-beda.” 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mahasiswa mampu menganalisa tentang pengaruh diameter pipa dan cairan 

fluida pendingin radiator terhadap penyerapan panas radiator mesin. 

2. Mampu menghasilkan suatu perubahan yang efektifitas untuk 

menghasilkaan temperatur suhu yang optimal. 

3. Mampu memberikan performa mesin yang lebih tahan lama dan optimal. 

Sebagai solusi alterntif terhadap masalah performa radiator terhadap mesin yang 

tidak cepat overhaeting. 


	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan Penelitian

