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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mobil telah berkeliaran di jalan raya sejak tahun 1900 tanpa 

pembersih kaca (winshield wiper) setidaknya selama 5 tahun. Ide pembersih 

kaca lahir ketika presiden Trico Company di Amerika Serikat mengendarai 

mobilnya tanpa pembersih kaca dalam kondisi hujan dan menabrak seorang 

anak yang sedang naik sepeda. Pembersih kaca pertama kali ditemukan oleh 

Mary Anderson pada tahun 1903 dan mematenkannya pada tahun 1905. Sejak 

itu tahun 1916 pembersih kaca merupakan perlengkapan standar bagi seluruh 

kendaraan di Amerika. Sementara itu Robert Kearns pada tahun 1967 

mengklaim menemukan the intermittent windshield wiper dan semua 

pembuat kendaraan yang memasang alat tersebut harus membayar kepadanya. 

Robert Kearns memasang alat tersebut pertama kali pada mobil Ford Galaxy 

buatan tahun 1962. 

Perancangan winshield wiper pertama kali menggunakan rubber blade 

yang digerakkan secara manual. Perancangan selanjutnya menggunakan 

penggerak pompa vakum (vacum driven pump) yang memiliki kelemahan 

“kecepatan operasinya bergantung pada perubahan kecepatan kendaraan”. 

Akhirnya sistim penggerak wiper menggunakan mekanisme batang (linkage 

mechanism) dan motor listrik yang masih dipakai sampai sekarang. 

Mekanisme batang yang sering digunakan pada wiper berupa four bar linkage 
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yang hingga sekarang hampir tidak mengalami perubahan design. 

Perkembangan terjadi pada wiper blade yaitu : 

• Pada tahun 1937 ditemukan Four-Point Support Blade. 

• Pada tahun 1967 ditemukan Aeramic Wiper Blade yang pertama kali 

digunakan pada mobil Mazda Luce. 

• Pada tahun 1968 ditemukan Speed Wiper Blade. Mobil yang 

menggunakan wiper jenis ini adalah Mazda Cosmo produksi Toyo 

Industries. 

• Pada tahun 1976 ditemukan Slim Wiper Blade dan pada tahun yang sama 

di Jerman Barat ditemukan Spoiler Wiper Blade. 

• Sejak tahun 1980 diselenggarakan tournamen perancangan wiper. 

Penelitian wiper sampai sekarang juga masih berlangsung diantaranya 

mengenai Rod Wiper semacam seal penahan kotoran agar tidak masuk ke 

poros, baik dari sisi materialnya maupun ketahanannya. Juga penelitian 

mengenai pengaruh winshield wiper pada mobil berkecepatan tinggi dengan 

menggunakan software FLUENT. Bahkan di salah satu PT di Amerika 

terdapat tugas perancangan dan pembuatan (Design and Manufacturing) II 

yang berupa Winshield Wiper yang dikerjakan oleh Nate Buffham, Christoper 

Monnier dan Erik Odden dengan judul Full Coverage Winshield 

Wiper(Design and Analysis).    
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1.2. Tujuan penulisan 

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui prinsip kerja dari mekanisme wiper. 

2. Mengetahui bagian-bagian wiper dan menganalisa pergerakan terjadi pada 

mekanisme wiper 

3. Untuk mengetahui posisi sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut 

empat batang hubung wiper. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah : 

Pembahasan meliputi  bagian-bagian mekanisme wiper serta analisis 

kinematik dan dinamika pada mekanisme wiper. Dalam Tugas Akhir ini 

dilakukan pembuatan model alat peraga dari mekanisme itu tetapi dengan 

dimensi-dimensi wiper link yang sudah ada sesuai dengan model dimensi  

mekanisme wiper pada Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps keluaran tahun 1995. 

 
1.4. Metodologi Penulisan 

Metodologi yang dipakai untuk melengkapi data pada penulisan tugas 

akhir ini adalah : 

1. Observasi pada mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps keluaran tahun 1995 

untuk mencari data yang berkaitan dengan mekanisme wiper khususnya 

tentang dimensi-dimensi wiper link. 

2. Studi literatur khususnya tentang empat batang hubung mekanisme wiper. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan Tugas  

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Tujuan, Batasan Masalah, Metodologi 

Penulisan dan Sistematika Penulisan  

BAB II   DASAR TEORI DAN DESKRIPSI UMUM MEKANISME 

WIPER 

Berisi tinjauan umum mengenai mekanisme wiper, spesifikasi 

wiper, deskripsi komponen dari wiper. 

BAB III ANALISIS  KINEMATIKA EMPAT BATANG HUBUNG 

MEKANISME WIPER 

Berisi teori perhitungan analisis kinematik  empat batang hubung 

mekanisme wiper  dengan menggunakan metode bilangan 

kompleks.   

BAB IV  ANALISIS DINAMIKA EMPAT BATANG HUBUNG 

MEKANISME WIPER 

Berisi tentang perhitungan analisis gaya dan torsi pada empat 

batang hubung mekanisme  wiper . 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan dan saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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