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ABSTRAK 

 

Penelitan ini merupakan jenis penelitan eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan daya dan torsi setelah dilakukan pergantian pegas kopling. 

Pada pengujian ini mengunakan tiga macam jenis pegas kopling yaitu pegas kopling 

standar, pegas kopling tipe RMG dan pegas kopling tipe TDR. Pengujian dilakukan 

menggunakan alat ukur kecepatan (dynotest) dengan variasi putaran mesin yang dimulai 

pada putaran mesin 4000-8000 Rpm dengan kenaikan 1000 Rpm dengan posisi transmisi 

enam. Data yang diambil dari pengujian ini yaitu peningkatan torsi dan daya dari masing-

masing jenis pegas kopling. Dari hasil yang didapat data dikelola dalam bentuk grafik dan 

tabel agar mempermudah penjelasan dari hasil pengujian terhadap pergantian pegas 

kopling. Dari hasil penelitian setelah menggunakan pegas kopling tipe RMG daya sebesar 

8,22 Ps dan rata-rata torsi sebesar 9,18 Nm. Untuk penggunaan pegas kopling tipe TDR 

didapatkan hasil rata-rata daya sebesar 8,64 Ps dan rata-rata torsinya sebesar 10,16 Nm.  

 

Kata Kunci : Jenis Pegas Kopling, Pengaruh, dan Performa 

 
ABSTRACT 

 

This research is a type of experimental research the purpouse to find how much increase 

in power and torque after the replacement of clutch springs. In this test using three types 

of clutch spring that is standard clutch spring, coil clutch type RMG and TDR type clutch 

spring. The test was performed using a speed measuring instrument (dynotest) with a 

variation of engine speed starting at 4000-8000 Rpm with an increase of 1000 Rpm with 

six transmission positions. The data used from this test is the increase of torque and power 

of each type of clutch spring. From the results obtained data is analyzed in the form of 

graphs and tables to facilitate the explanation of the test results on the turn of the clutch 

spring. The results of this research showed after using a clutch type RMG power of 8.22 

Ps and average torque of 9.18 Nm. For the use of TDR type coupling springs obtained the 

average power of 8.64 Ps and average torque of 10.16 Nm. 

 

Keywords : Coupling Spring Type, Influence and Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya perkembangan zaman, banyak kemajuan tekologi yang 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. 

Salah satu teknologi yang berpengaruh besar pada dunia modern ini yaitu dalam 

bidang teknologi transportasi. Sudah banyak alat transportasi yang di produksi 

seunik dan senyaman mungkin untuk kepuasan konsumen, tetapi tidak sedikit juga 

yang berinovasi untuk memodifikasi kembali dari produk yang sudah ada. 

Kendaraan bermotor merupakan alat penting bagi kehidupan saat ini baik mobil 

maupun sepeda motor. Semakin lama, produksi kendaraan bermotor terus 

bertambah seiring dengan permintaan konsumen, produsen semakin giat 

menuangkan inovasi untuk mengembangkan dan memproduksi  kendaraan yang 

unik dan nyaman. 

Otomotif adalah ilmu yang memepelajari tentang alat-alat transportasi darat 

yang menggunakan mesin, terutama mobil dan sepeda motor (Amri. S & setiawan. 

Y, 2011 : 1). Di dunia otomotif, baik mobil maupun motor selalu mengalami 

kemajuan, khususnya pada sepeda motor selalu mengalami pembaruan produk. 

Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan pokok karena merupakan alat tranportasi 

yang sederhana dan  murah. Hal inilah yang membuktikan bahwa sepeda motor 

bukanlah  kendaraan yang langkah. Mayoritas konsumen  motor membeli 

kendaraan tersebut untuk transportasi karena sepeda motor dianggap praktis, hemat 

dan efisien.  

Menurut Amri. S & Setiawan. Y (2011 : 1), sebuah sepeda motor adalah 

kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin, rodanya sebaris dan pada 

kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya 

giroskopik; pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh 

pengendara memberikan kestabilan. Sepeda motor adalah jenis alat transportasi 

dengan sistem penggerak mesin atau motor yang banyak digunakan dalam 
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kehidupan sehari-hari dengan harga yang relatif murah. Jenis lainya yang tidak jauh 

berbeda adalah mobil. Sepeda motor memiliki sislinder yang lebih kecil dan 

menggunakan dua roda, itulah pembeda secara garis besar dari kedua alat 

transportasi ini.( Boentarto,2005:1).  

Motor 4 tak adalah motor yang memerlukan 4 langkah kerja torak untuk 

menghasilkan satu kali usaha.langkah kerjanya yaitu langkah hisap, kompresi, 

usaha, dan langkah buang. Modifikasi akhir-akhir ini mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan dengan tujuan meningkatkan perfroma mesin diatas standar 

pabrikan. (Daryanto,2006:19). Menurut Hidayat. B (2007 : 11), motor empat 

langkah (4 tak) adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dalam empat langkah 

torak atau dua kali putaran poros engkol.  

Semakin berkembangnya teknologi mesin sepeda motor, tidak sedikit 

pengguna sepeda motor memodifikasi kendaraannya dikarenakan belum puas 

dengan tenaga yang di hasilkan dari rancangan pabrik tersebut. Tetapi modifikasi 

yang di lakukan tidak menggunakan perhitungan yang tepat, sehingga modifikasi 

tersebut hanya membuang waktu dan biaya yang besar sebab tenaga yang 

dihasilkan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, salah satu contohnya 

mengganti knalpot standar dengan variasi dari suara kecil menjadi lebih besar. 

Dalam memodifikasi banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

performa mesin diantaranya mengubah sistem timing pengapian, memperbesar 

ukuran silinder, mengganti pegas koping dengan bervariasi dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini penulis terfokus untuk meningkatkan performa sepeda motor dengan 

penggantian pegas kopling standar ke pegas kopling variasi. 

Pegas kopling mempunyai peranan penting terhadap kinerja sebuah mesin 

sepeda motor, salah satunya pegas kopling berperan dalam menghasilkan performa 

sepeda motor agar mendapat hasil sesuai kebutuhan pengendara. Pegas kopling 

berpengaruh pada proses kerja sistem kopling sebab pegas kopling memberikan 

tekanan kepada rumah kopling dan komponen kampas beserta pelat kopling yang 

saling bersentuhan, tanpa dukungan dari pegas kopling maka mesin tidak dapat 

berfungsi sebagaimana semestinya. Dalam sebuah mesin sepeda motor pegas 

kopling terdiri dari berbagai macam jenis sesuai spesifikasi. Tidak sedikit mekanik 
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yang hobi otomotif mengganti pegas kopling standar ke pegas kopling racing guna 

menaikan performa mesin sepeda motor itu sendiri. 

Dari hasil observasi peneliti melihat peningkatan tenaga sepeda motor 

seringkali dilakukan oleh pengguna dengan cara mengganti ataupun merubah 

beberapa komponen dalam mesin. Seperti meningkatkan tenaga dengan mengganti 

komponen kopling standar ke racing. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh dari perbedaan pegas kopling tersebut dengan judul penelitian 

“Pengaruh Variasi Pegas Kopling Terhadap Performa Sepeda Motor Honda Tiger 

2000 Tahun 2005” dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

perlakuan diatas terhadap performa mesin sepeda motor honda tiger. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: apakah terdapat pengaruh dari variasi pegas kopling terhadap performa 

sepeda motor honda tiger 2000 tahun 2005 ? 

1.3 Batasan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas 

dan dengan keterbatasan kemampuan, biaya, pengetahuan serta waktu pengerjaan 

maka diambil bagian masalah pada performa sepeda motor honda tiger tahun 2005 

dengan variasi dari pegas kopling yang sudah di tentukan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh variasi pegas 

kopling terhadap performa sepeda motor honda tiger 2000 tahun 2005. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dan juga pengguna 

sepeda motor dalam meningkatkan performa sepeda motor dengan merubah variasi 

komponen kopling. 
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