
 
 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, baik 

manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun tanpa 

mempergunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, 

binatang, alam ataupun benda lain dengan mempergunakan mesin ataupun 

tidak bermesin. Salah satunya adalah mobil yang saat ini berkembang sesuai 

kemajuan teknologi. Tahun 1885, Karl Benz membangun Motorwagen, 

sebuah mobil bermesin empat langkah dengan bahan bakar bensin. Benz juga 

merupakan penemu dari komponen mobil seperti pengapian mobil, busi, 

sistem transmisi mobil, karburator dan radiator air. Cara kerja mesin bensin 

pada mobil sangat sederhana, yaitu bahan bakar masuk melalui intake 

manifold kemudian dikompresikan, pada akhir langkah kompresi busi 

memercikkan bunga api, lalu terjadi langkah usaha dan sisa pembakaran 

terbuang melalui outake manifold. Untuk meneruskan putaran torak 

dipasanglah transmisi lalu diteruskan oleh roda dan mobil akan bergerak. 

(www.peristiwa pertama dalam dunia.com) 

 

Dari hasil proses pembakaran selalu saja disertai dengan pembebasan panas. 

Tidak semua panas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang 

diperlukan tetapi terbuang ke lingkungan, karena panas yang berlebihan 
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justru akan mengganggu kinerja mesin. Mobil dapat bergerak karena 

mempunyai tenaga. Sumbernya berasal dari tenaga panas hasil pembakaran 

bahan bakar di dalam silinder yang diubah menjadi kerja mekanik. 

Pembakaran ini mengakibatkan kenaikan suhu yang tinggi. Apabila keadaan 

ini tidak mendapatkan pendinginan yang baik, maka suhu pembakaran ini 

akan mempengaruhi suhu kerja mesin secara keseluruhan. Agar kerja mesin 

tidak terganggu, dalam mesin terutama yang penggunaannya cukup lama atau 

pada kendaraan mobil selalu di pasang radiator. Fungsi Radiator adalah untuk 

membuang panas mesin ke lingkungan agar kerja mesin tidak terganggu atau 

rusak karena “over heat” atau kelebihan panas. 

 

Sistem pendinginan pada mesin berfungsi sebagai pelindung mesin dengan 

cara menyerap panas. Panas mesin dihasilkan dari pembakaran bahan bakar 

dalam silinder. Panas tersebut merupakan suatu hal yang sengaja diciptakan 

untuk menghasilkan tenaga, namun jika dibiarkan akan menimbulkan panas 

yang berlebihan (over heating effect). Panas yang berlebihan itu menjadi 

penyebab berubahnya sifat–sifat mekanis serta bentuk dari komponen mesin. 

Sifat serta komponen mesin bila telah berubah akan menyebabkan kinerja 

mesin terganggu dan mengurangi umur mesin. Suhu mesin harus distabilkan 

dengan cara dibantu oleh air pendingin yang melalui radiator sehingga suhu 

kerja mesin dapat dipertahankan. (Maleev, 1982 ). 

 

Radiator digunakan pada kendaraan yang memiliki kapasitas silinder yang 

cukup besar dengan memberikan pipa atau saluran pada badan mesin 

sehingga cairan pendingin dapat melewati dengan baik menggunakan bantuan 
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pompa radiator. Perangkat radiator terdiri dari saluran cairan pendingin 

masuk dan keluar mesin, kipas pendingin yang dipasang di depan atau di 

belakang sirip pendingin, tangki cadangan cairan pendingin radiator dan 

cairan pendingin radiator. 

 

Cairan pendingin pada radiator ini mempunyai peran yang sangat penting 

dalam membuang panas mesin ke lingkungan, agar mesin dapat tetap bekerja 

pada suhu yang optimal yang berdampak pada penghematan bahan bakar. 

Namun  keuntungan-keuntungan tersebut terjadi jika sistem pendinginan pada 

mesin mobil bekerja secara maksimal dalam mendinginkan mesin. 

Sebaliknya terkadang radiator tidak berfungsi secara optimal. Banyak faktor 

yang mempengaruhinya seperti kipas yang tidak berputar, sirkulasi air yang 

tidak lancar  dan sebagainya. Kondisi ini berakibat radiator berfungsi tidak 

efektif. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menigkatkan efektifitas 

kerja radiator diantaranya: (Subroto, 2004) telah melakukan penelitian 

mengenai pengaruh coolant terhadap pelepasan kalor pada pendinginan 

mesin. (Adam, 2006) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kecepatan aliran udara terhadap efektifitas radiator. (Murti, 2008) melakukan 

penelitian mengenai laju pembuangan panas pada radiator dengan fluida 

campuran 80% air dan 20% RC (Radiator Coolant) pada rpm konstan. 

 

Dari uraian-urainan tersebut diatas, untuk lebih mengetahui fenomena-

fenomena yang terjadi pada proses pendinginan mesin mobil, maka penulis 

tertarik membuat suatu alat uji radiator (radiator tester) skala laboratorium 
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yang dilengkapi dengan alat pengatur putaran mesin dan hembusan angin 

radiator yang terintregasi.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah  

1. Membuat suatu alat uji radiator skala laboratorium 

2. Membuat mekanisme pengatur putaran mesin (rpm) dan debit aliran udara 

luar yang berhembus ke radiator secara terintregasi. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini diberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas tentang perpindahan panas yang terjadi dari mesin ke 

fluida dalam radiator. 

2. Tidak memperhitungkan korosi pada sistem pendingin mesin. 

3. Tidak memperhitungkan prestasi mesin. 

4. Debit aliran air sesuai pompa yang sudah terpasang pada mesin mobil. 

 

D. Sistematika Penulisan  

 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi lima Bab. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian tugas akhir, tujuan 

penelitian tugas akhir, batasan masalah dan sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan 

teori untuk mendukung penelitian ini. 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan metode tentang langkah-langkah, Alat dan bahan 

yang digunakan untuk mencapai hasil yang di harapkan. 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil dan membahas yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini disimpulkan hasil dan pembahasan sekaligus memberikan 

saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan literatur-literatur atau referensi yang diperoleh penulis untuk 

mendukung penyusunan laporan ini.  

LAMPIRAN 

Berisikan beberapa hal yang mendukung peneliti. 


