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OPTIMISASI - DESAIN CLUTCH HOUSING PADA 

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) SEPEDA 

MOTOR BERDASARKAN NATURAL FREKUENSI 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola getaran dan natural 

frekuensi clutch housing dengan desain yang berbeda dianalisis menggunakan tiga 

variasi material dan ukuran elemen. Data penelitian yang diperoleh, diharapkan 

dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memilih desain clutch housing 

yang nilai frekuensinya berbeda dengan operasional frekuensi pada tiap kondisi 

putaran untuk dilakukan optimisasi desain dari desain bawaan pabrik. Karena jika 

nilai frekuensi sama dengan operasional frekuensi akan terjadi getaran yang 

berlebih (resonansi) yang menyebabkan tidak nyaman bahkan terjadi kegagalan 

produk. Penelitian ini menggunakan Metode Elemen Hingga. Desain dan analisis 

dibuat menggunakan perangkat lunak CATIA V5. Analisis dilakukan berdasarkan 

natural frekuensi dengan tiga variasi ukuran elemen, yaitu 3 mm, 6 mm, dan 9 

mm. Model penelitian menggunakan komponen Continuously Variable 

Transmission (CVT) Sepeda Motor, dalam hal ini yang dipakai adalah clutch 

housing secondary pulley sepeda motor Honda Beat. Sebelum dilakukan 

pemodelan desain 3D menggunakan CATIA V5, terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran dimensi clutch housing secondary pulley sepeda motor Honda Beat 

agar diperoleh desain yang valid sesuai dengan kondisi faktual yang ada. Selain 

desain utama yang dibuat berdasarkan dimensi sebenarnya, dibuat juga dua desain 

modifikasi setelah dilakukan analisis natural frequency pada desain utama. Desain 

modifikasi dibuat untuk mengurangi berat dari clutch housing, dengan 

berkurangnya berat diharapkan nilai frekuensi dari clutch housing berubah dan 

berbeda dengan oprasional frekuensi pada tiap kondisi putaran. Modifikasi desain 

dilakukan dengan memberi lubang pada bidang clutch housing yang pada saat 

simulasi merupakan daerah aman (tegangan rendah) agar tidak terjadi kerusakan 

pada clutch housing tersebut. Desain kedua dimodifikasi dengan memberi lubang 

pada bidang luar clutch housing sebanyak 9 lubang dengan diameter 10 mm, 

sedangkan desain ketiga memberi lubang pada bidang luar sebanyak 12 lubang 

dengan diameter 10 mm untuk lubang besar dan 5 mm untuk lubang kecil, 

sedangkan pada bidang bagian dalam juga diberi lubang sebanyak 6 lubang 

dengan diameter 8 mm. Tiga desain yang sudah dibuat, selanjutnya dilakukan 

analisis natural frequency menggunakan tiga variasi material yang berbeda, yaitu 

JIS G 4104 stell sebagai material sebenarnya dari clutch housing, AISI 1045 Steel 

karena material ini kerap kali digunakan pada komponen otomotif yang berputar 

dan bergesekan, material ini juga digunakan pada clutch housing mobil, dan Grey 

Cast Iron G260 saat ini mulai banyak digunakan pada accesoris part motor 

karena sangat baik dalam mengurangi efek getaran. Hasil penelitian menunjukkan 
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semakin besar modes number maka semakin besar pula nilai frekuensinya. Oleh 

sebab itu, pengamatan difokuskan pada modes number yang nilai frekuensinya 

sama dengan operasional frekuensi clutch housing pada berbagai kondisi putaran. 

Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa desain 2 dengan material JIS G 4104 

steel  dan AISI 1045 steel merupakan desain yang paling baik digunakan karena 

hanya 2 modes number yang nilai frekuensinya sama dengan operasional 

frekuensi pada putaran 1,000 – 10,000 RPM. Sedangkan untuk desain 1 dan 3 

pada semua jenis material ditemukan 3 modes number yang nilai frekuensinya 

sama dengan operasional frekuensi pada putaran 1,000 – 10,000 RPM. Begitu 

pula pada desain 2 dengan material Grey Cast Iron G260. Pola getar yang terjadi 

pada clutch housing desain pertama, kedua dan ketiga menunjukkan adanya 

perpindahan pada sumbu x, y dan z akan tetapi perpindahan tersebut masih dalam 

kondisi aman. Hal ini terjadi pada semua jenis material yang digunakan. 

Kata Kunci: Optimisasi Desain, Clutch Housing, Natural Frekuensi. 

Abstract 

 This study aims to determine the vibration pattern and natural frequency 

of clutch housing with different designs and analyzed using three variations of 

material and element size. With the research data obtained, it is hoped that it can 

be used as a reference and reference for selecting a clutch housing design whose 

frequency value is different from the operational frequency at each rotation 

condition to optimize the design from the factory default design. Because if the 

frequency value is the same as the operational frequency, there will be excessive 

vibration (resonance) which causes discomfort and even product failure. This 

study uses the Finite Element Method. The design and analysis were made using 

CATIA V5 software, the analysis was carried out based on natural frequency with 

three variations of element sizes, namely 3 mm, 6 mm, and 9 mm. The research 

model uses a Continuously Variable Transmission (CVT) motorbike component, 

in this case the Honda Beat motorcycle clutch housing secondary pulley is used. 

Before doing 3D design modeling using CATIA V5, the dimensions of the clutch 

housing secondary pulley of the Honda Beat motorbike are first carried out in 

order to obtain a valid design in accordance with existing factual conditions. In 

addition to the main design based on actual dimensions, two modified designs 

were made after a natural frequency analysis was carried out in the main design. 

The modified design is made to reduce the weight of the clutch housing, with the 

reduction in weight, it is expected that the value of the clutch housing frequency 

changes and does not equal the operating frequency at each rotation condition. 

The design modification is done by giving a hole in the clutch housing area which 

during the simulation is a safe area (low voltage) so that there is no damage to 

the clutch housing. The second design is modified by giving holes in the outer 

plane of the clutch housing as many as 9 holes with a diameter of 10 mm, while 

the third design gives holes in the outer plane as many as 12 holes with a 

diameter of 10 mm for large holes and 5 mm for small holes, while on the inside 

as well. given holes as many as 6 holes with a diameter of 8 mm. Three designs 

have been made, then a natural frequency analysis is carried out using three 
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different material variations, namely JIS G 4104 steel as the actual material of the 

clutch housing, AISI 1045 Steel because this material is often used in rotating and 

rubbing automotive components, this material is also used in car clutch housing, 

and Gray Cast Iron G260 is currently being widely used in motorbike parts 

accessories because it is very good at reducing the effects of vibration. The results 

showed that the greater the modes number, the greater the frequency value. 

Therefore, the observation is focused on the modes number whose frequency value 

is the same as the operational frequency of the clutch housing under various 

rotation conditions. The simulation results show that design 2 with JIS G 4104 

steel and AISI 1045 steel is the best design to use because only 2 modes number 

have the same frequency value as the operational frequency at 1,000 - 10,000 

RPM. Meanwhile, for designs 1 and 3, for all types of materials, there are 3 

modes number, the frequency value is the same as the operational frequency in 

the 1,000 - 10,000 RPM cycle. Likewise in design 2 with Gray Cast Iron G260 

material. The vibration patterns that occur in the first, second and third clutch 

housing designs indicate a displacement on the x, y and z axes but the 

displacement is still in a safe condition. This happens to all types of materials 

used. 
 

Keyword: Design Optimization, Clutch Housing, Free Frequency Analysis. 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), khususnya di 

bidang otomotif semakin lama semakin meningkat sehingga teknologi transportasi 

lebih baik, tidak hanya berorientasi pada performa mesin tapi juga pada 

kenyamanan dan keamanan pengendara. Salah satu teknologi bidang otomotif 

yang berkembang dengan sangat pesat yaitu sepeda motor. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam tempo.co Februari 2019 Penjualan Motor 1,1 Juta Unit, 

Tumbuh 19,4 persen. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) 

menyebut, sepanjang 2019 tercatat 1.100.950 unit sepeda motor terjual, naik 19,4 

persen dari 2018 (922.123 unit) [1]. 

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang saat ini sangat diminati 

oleh masyarakat, selain harga yang relatif murah, sepeda motor juga bisa 

membantu aktifitas dengan sangat cepat dan sederhana. Dalam perkembangannya, 

system penggerak kendaraan bermotor selain menggunakan transmisi manual 

(Manual Transmission/MT), juga mengembangkan transmisi otomatis (Automatic 

Transmission/AT). Sistem penggerak yang mulai dikembangkan dalam teknologi 

sepeda motor adalah CVT (Continuos Variable Transmission) [2]. 
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Sistem pemindah tenaga adalah mekanisme pemindah tenaga yang 

dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda sehingga kendaraan dapat 

berpindah dari satu titik ke titik lainnya [3]. Pada sepeda motor matic, sistem 

pemindah tenaga yang digunakan adalah sistem pemindah tenaga dengan 

penggerak otomatis yang mana pengoperasiannya tidak menggunakan 

perpindahan roda gigi melainkan menggunakan pulley dan sabuk (belt) yang 

dikenal dengan CVT [3] [4]. CVT adalah sistem otomatis yang menghasilkan 

perbandingan reduksi secara otomatis sesuai dengan putaran mesin, sehingga 

pengendara terbebas dari keharusan memindah gigi sehingga lebih nyaman dan 

santai. Sistem perbandingan reduksi kecepatan secara otomatis dimungkinkan 

karena adanya dua pulley (primary pulley dan secondary pulley) yang 

dihubungkan dengan V-Belt. Tenaga dari mesin diteruskan dari crankshaft ke 

primary sheave dan kemudian ke secondary sheave melalui V-Belt. Perubahan 

kecepatan diperoleh dengan berubahnya radius persinggungan dari dua pulley dan 

v-belt.  Automatic centrifugal clutch akan terhubung dengan secondary sheave. 

Ketika putaran dari secondary sheave meningkat, automatic centrifugal clutch 

secara otomatis menghubungkan ke primary drive axle. Kemudian tenaga dari 

crankshaft akan tersalur ke roda belakang melalu main axle dan drive axle. Gaya 

sentrifugal yang disebabkan oleh putaran mesin akan melempar clutch shoe, 

sehingga terhubung dengan clutch housing. Clutch housing memutarkan roda 

belakang melalui reduction gear. Putaran secondary pulley pada automatic 

centrifugal clutch sangat rawan adanya getaran yang sama atau mendekati 

frequensi natural pada secondary pulley itu sendiri [5]. 

Masalah getaran banyak ditemui pada aplikasi teknik. Efek getaran dan 

resonansi dapat menghasilkan beban ekstrem atau deformasi komponen struktural, 

yang menyebabkan kegagalan kinerja komponen atau yang lebih ekstrem 

berakibat pada kecelakaan. Teori getaran telah diperkenalkan lebih dari tiga 

decade yang lalu untuk menangani semua jenis getaran dan efeknya agar tidak 

menimbulkan kerugian [6].  

Beberapa penelitian terdahulu juga sudah banyak membahas tentang efek 

yang ditimbulkan oleh getaran natural (natural frequency) suatu benda. Salah 
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satunya penelitian yang dilakukan oleh Sadiana, menjelaskan hampir semua mesin 

yang bergerak akan bergetar meskipun mungkin intensitasnya sangat kecil. 

Karena secara praktis tidak mungkin menghilangkan eksitasi getaran sama sekali. 

Eksitasi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pada mesin itu sendiri 

atau dari sumber luar mesin. Pada banyak hal biasanya terjadinya getaran sangat 

tidak diinginkan karena dapat mengganggu kenyamanan, menimbulkan 

ketidakpresisisan atau menurunkan kualitas kerja mesin perkakas. Bahkan getaran 

juga dapat merusak konstruksi mesin. Untuk itu banyak upaya yang dilakukan 

untuk meredam getaran [7]. 

Penelitian lain dilakukan oleh Katu dkk., meneliti dalam jurnalnya yang 

berjudul “Effect Of Vehicle Vibration On Human Body – RIT Experience”. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan data tentang getaran yang terjadi 

pada kendaraan pada tiga kondisi jalan dan kecepatan yang berbeda diambil 

dengan menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). Data yang didapatkan 

digunakan untuk menganalisa hubungan antara tingkat percepatan getaran dan 

kenyamanan pengendara [8].  

 Saat ini kualitas kenyamanan berkendara dirasa sangat penting, terutama 

pada kendaraan roda dua yang mengalami getaran lebih banyak karena sumber 

getaran langsung menyentuh pada titik-titik sensitif seperti handel, jok dan 

sandaran kaki [8] [9]. Oleh karenanya, banyak penelitian juga membahas tentang 

frekuensi menggunakan Metode Elemen Hingga (MEH), bahkan beberapa 

penelitian juga melakukan pendesainan ulang agar lebih efektif dan mengurangi 

waktu pengujian serta biaya. Seperti yang dilakukan oleh Pranavdep dkk., 

menjelaskan tentang desain handel pada sepeda motor dan analisis getaran 

menggunakan Metode Elemen Hingga yang dikorelasikan dengan pengujian 

eksperimental. Metode Elemen Hingga dan hasil eksperimental memiliki korelasi 

yang baik dengan kesalahan rata-rata hanya sekitar 2,5%, sehingga pendekatan 

MEH dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi waktu siklus desain, 

jumlah prototipe dan yang lebih penting waktu pengujian dan biaya terkait [9]. 

Kirtana & Nizamuddin, melakukan penelitian tentang optimisasi 

pemasangan bracket engine menggunakan software CATIA V5R20 untuk 
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meminimalisasi bobot bracket pemasangan engine dengan mempertimbangkan 

desain dan tata letak material [10]. 

Wang, Han-Xiang dkk., melakukan optimisasi pada rangka truck dengan 

PDS analysis menggunakan software ANSYS. Analisis PDS menggunakan 

ANSYS untuk menganalisis getaran acak yang terjadi pada rangka truck. Dalam 

penelitiannya diperoleh deformasi maksimal 1,79 mm terletak di bagian rangka 

bagian belakang lebih besar dari bagian yang lain dan terjadi perluasan 

pembentukan. Untuk mengurangi deformasi maka dilakukan optimisasi pada 

bagian tersebut dengan memperkuat desain dengan mengubah ukuran dan material 

yang digunakan, termasuk didalamnya mengurangi ketebalan pada bagian 

tegangannya tinggi (tidak merubah bentuk rangka). Selain itu pada bagian dengan 

kekuatan tegangan yang rendah ditambahkan lapisan cat khusus yang tahan 

abrasi/korosi. Setelah optimisasi menunjukkan nilai deformasi pada rangka truck 

berkurang [11]. 

Ren, Yuan dkk., melakukan optimisasi desain pada rangka truk SX360 

menggunakan Metode Elemen Hingga (MEH). Dalam penelitiannya 

mengidentifikasi tekanan maksimum rangka berada pada kedua ujung dan titik 

tengah, sedangkan analisis dinamis terletak pada posisi simpul rangka. Dengan 

menggunakan Metode Elemen Hingga diperoleh analisis statis rangka ditemukan 

tegangan maksimum berada pada titik kontak permukaan bingkai bagian bawah, 

sedangkan analisis dinamis ditemukan bervariasi dengan mengubah posisi bingkai 

rangka untuk mengurangi frekuensi yang terjadi pada rangka sampai diperoleh 

desain yang optimal, yaitu desain yang paling stabil [12]. 

Yakub, Ahmad dkk., melakukan optimisasi desain rangka sepeda berbahan 

baku komposit berbasis metode ANOVA. Berdasarkan hasil analisis pengolahan 

data dengan kondisi desain optimum yg memberikan Tegangan Von Mises (MPa) 

yang besar adalah: A2 B2 C3 atau yang dilakukan perhitungan dengan kondisi 

desain menggunakan Seat Tube Angle sebesar 72o, dengan pergeseran Head Tube 

0.2 mm dan beban pengendara sebesar 90 kg. Analisis perhitungan dengan 

ANOVA untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap perhitungan 

Tegangan Maksimum pada sepeda berbahan komposit, yaitu: Faktor A (Seat Tube 
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Angle) sebesar 85% memiliki pengaruh yang sangat besar, dibandingkan dengan 

faktor C (Beban Pengendara) sebesar 10%, selanjutnya untuk faktor B 

(Pergeseran Head Tube) memiliki pengaruh 1%. Dari hasil Simulasi dengan 

menggunakan software Pro Engineer besarnya tegangan von misses yang paling 

besar 1.5 N/mm2 pada jarak 70 mm dari dudukan stang sepeda. Regangan yang 

terjadi pada kerangka sepeda merata ke seluruhan bagian yaitu sebesar 6,611 

N/mm2, sedangkan tegangan yang terjadi tidak merata, besarnya tegangan yang 

paling besar 2.222 N/mm2, pergeseran dan tekanan pada rangka sepeda dimana 

terjadi pergeseran dan tekanan yang terjadi paling besar yaitu 7,7719 x 10-2 [13]. 

Pardeshi, Sagar & Desle, Pankaj, melakukan optimisasi desain rangka 

sepeda balap menggunakan Metode Elemen Hingga. Software yang digunakan 

untuk membuat desain rangka adalah CATIA V5R19, sedangkan untuk 

pengkondisian dalam simulasi digunakan software ANSYS’14. Penelitian 

berorientasi pada optimalisasi berat dan struktur rangka, sehingga pada penelitian 

tersebut memberikan tiga variasi material dan dari hasil simulasi dapat 

disimpulkan bahwa material yang paling tepat dari tiga variasi tersebut adalah 

baja ringan, hal ini didasarkan dari berat rangka dan tegangan besar tegangan pada 

rangka saat dilakukan simulasi [14]. 

Lukman dkk., melakukan redesain dan optimisasi sistem suspensi pegas 

daun pada kendaraan roda 3 menggunakan Catia V5. Pada penelitiannya 

dilakukan tiga jenis modifikasi dari suspensi pegas daun, dilakukan analisa 

tegangan Von Mises dan displacement pada tiga variasi mesh dan variasi beban. 

Hasil analisis tegangan Von Mises dan displacement pada 3 modifikasi pegas daun 

dengan variasi 3 mesh dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban maka 

tegangan von mises akan semakin besar. Pada 3 modifikasi pegas daun yang telah 

dibuat bahwa pegas dengan tanpa alur pada modifikasi 1 memiliki tegangan von 

mises paling tinggi dibandingkan dengan pegas daun yang dibuat beralur. Dan 

pegas daun modifikasi 3 yang menggunakan 1 alur menghasilkan tegangan von 

mises dan displacement yang lebih rendah dari modifikasi 1. Pegas daun 

modifikasi 2 yang menggunakan 3 alur menghasilkan tegangan von mises dan 

displacement yang lebih rendah dari modifikasi 3 [15]. 
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Anggono, Agus Dwi dkk., merancang mekanisme system kemudi dengan 

sudut 90o menggunakan CATIA. Keuntungan dari system ini adalah fleksibilitas 

dalam pergerakan. dalam Penelitiannya didapat semua komponen system kemudi 

berhasil dibentuk model 3D pejal. Simulasi gerak kinematika system kemudi 

dengan sudut 90o berhasil dilakukan dan menunjukkan pergerakan yang baik. 

Gerak kinematika tidak menunjukkan adanya tabrakan antar komponen, sehingga 

memberikan gambaran bahwa system dapat diwujudkan dalam prototype yang 

sudah dibuat menggunakan software CATIA [16]. 

Akbar, Taufik Muhammad dkk., menganalisis tentang frekuensi natural 

pada poros low pressure boiler feed pump. Dalam pengoperasian Low Pressure 

Boiler Feed Pump (LPBFP) sering terjadi permasalahan (patah) yang disebabkan 

oleh faktor getaran. Untuk menganalisa sebab dari permasalahan tersebut, 

penelitian ini dilakukan perhitungan dengan pemodelan elemen hingga 

menggunakan software ANSYS untuk menghitung frekuensi natural dan modus 

getaran pada 10 frekuensi natural pertama pada komponen LPBFP. Dari hasil 

simulasi didapatkan nilai pada orde pertama sebesar 583,03 Hz, orde kedua 

sebesar 583,39 Hz, orde ketiga sebesar 2820,8 Hz, orde keempat sebesar 2849 Hz, 

orde kelima sebesar 3943,9 Hz, orde keenam sebesar 4079,6 Hz, orde ketujuh 

sebesar 5428,3 Hz, orde kedelapan sebesar 6111 Hz, orde kesembilan sebesar 

6594 Hz, dan orde kesepuluh sebesar 6715 Hz. Sepuluh frekuensi natural tersebut 

menghasilkan lima jenis modus getaran, yaitu lateral bending vibration, shear 

bending vibration, torsional bending vibration, axial bending vibration, torsional 

shear bending vibration. Dari sepuluh frekuensi natural yang dianalisis telah 

diperoleh semuanya menyebabkan kegagalan poros low pressure boiler feed pump 

[17]. 

Sahu, Supriya dkk., menganalisis getaran pada lengan robot industri 

menggunakan FEA, disimpulkan adanya penyimpangan pada Natural Frequency 

selama analisis getaran. Telah diamati bahwa Natural Frequency meningkat 

berbanding lurus dengan keretakan pada lengan robot. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penyimpangan Natural Frequency dapat digunakan untuk 

memprediksi parameter keretakan dalam struktur robot. FEA dapat secara akurat 
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mensimulasikan gerakan lengan robot industry secara nyata, sehingga diperoleh 

hasil yang akurat untuk menganalisis getaran atau analisis lainnya [18]. 

Triveni & Chandrairah, Jaya, melakukan penelitian dengan judul 

“Frequecy Comparison and Optimization of Forged Steel and Ductile Cast Iron 

Crankshafts”. Penelitian dilakukan simulasi menggunakan software CATIA-V5 

dengan menerapkan kondisi batas yang ada. Dalam simulasi diamati natural 

frequency dalam mode 1 sampai mode 10 dengan dua variasi material. Selain 

mengamati natural frequency yang terjadi, juga diamati berat crankshaft dari dua 

variasi material tersebut. Optimasi dilakukan penurunan berat crankshaft dengan 

material forged steel dan ductile cast iron masing-masing sebesar 0,517 kg (15%) 

dan 0,467 kg (14%). Dalam penelitian tersebut disimpulkan pada cranksaft 

dengan material ductile cast iron, frekuensinya terletak antara 890,735 Hz – 

5539,023 Hz. Sedangkan untuk crankshaft dengan material forged steel nilai 

frekuensinya terletak antara 931,808 Hz – 5855,942 Hz [19]. 

M. Baad, Sachin & Qaimi, melakukan penelitian untuk membandingkan 

nilai frekuensi alami pada handel sepeda motor menggunakan Metode Elemen 

Hingga, perhitungan matematis dan FFT analyzer. Tujuan peneletian ini adalah 

untuk keperluan validasi frekuensi kerja yang didapatkan dengan menggunakan 

tiga metode yang berbeda. Frekuensi natural pada handel sepeda motor dengan 

perhitungan matematis diperoleh nilai ωn = 163,46 Hz. Sedangkan, dengan 

Metode Elemen Hingga nilai natural frekuensi yang didapatkan adalah ωn = 

137,343 Hz. Natural frekuensi dengan metode eksperimental menggunakan FFT 

analyzer diperoleh nilai ωn = 134 Hz. Dari tiga metode yang berbeda tersebut 

dapat disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh relative sama, sehingga ketiganya 

dapat dijadikan dasar dalam penelitian untuk mencari nilai natural frekuensi suatu 

benda [20]. 

Ramu & Mohanti, melakukan penelitian getaran bebas pada setruktur plat 

menggunakan Metode Elemen Hingga. MEH digunakan untuk menganalisis pelat 

persegi Panjang didasarkan dengan dasar teori yang ada. Software yang digunakan 

untuk analissi yaitu MATLAB. Dengan variasi ketebalan plat dalam simulasi 

didapatkan parameter frekuensi yang konstan [21]. 
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Kulkarni dkk., melakukan penelitian optimasi plat elektromekanikal 

menggunakan Metode Elemen Hingga. Pada penelitian tersebut dibuat model 

CAD menggunakan software ANSYS, kemudian dianalisis natural frekuensi dan 

dicari solusi untuk menghasilkan desain yang optimum agar bisa meredam getaran 

yang terjadi pada plat elektromekanikal. Analisa getaran dilakukan dengan 

menggunakan MEH diperoleh nilai deformasi dan tegangan sebelum dan sesudah 

dilakukan optimasi. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa terjadi penurunan 

nilai deformasi dan tegangan sebelum dan sesudah optimasi baik Analisa statis 

maupun Analisa getaran [22]. 

Ganesh, Shankar dkk., melakukan Analisa getaran bebas pada plat 

menggunakan Metode Elemen Hingga. Penelitian yang dilakukan memperoleh 

kesimpulan bahwa getaran naturan pelat berkurang dengan cara mengurangi 

kekakuan pelat. Frekuensi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah mode, 

jadi bisa dikatakan semakin besar mode yang digunakan, efek delaminasi semakin 

tinggi [23]. 

Pingulkar, Pushparaj & Suresha, melakukan penelitian dengan judul “Free 

Vibration Analysis of Laminated Composite Plates Using Finite Element 

Method”. Natural frekuensi yang dianalisis menggunakan spftware ANSYS untuk 

pelat komposit laminasi dengan berbagai kombinasi serat/matriks dapat 

disimpulkan bahwa natural frekuensi pelat komposit CFRP lebih tinggi dari 

komposit GFRP. Natural frekuensi S2 fiberglass memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan pelat E-kaca, namun pelat T300 karbon dan T800 karbon 

memiliki nilai natural frekuensi yang hampir serupa. Natural frekuensi akan 

meningkat sesuai dengan mode yang diberikan. Untuk tiga mode pertama 

peningkatannya standar, tetapi untuk mode selanjutnya terjadi peningkatan yang 

relative lebih tinggi [24]. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola getaran dan natural 

frekuensi yang terjadi pada clutch housing dengan desain yang berbeda dianalisis 

menggunakan variasi material. Dengan data penelitian yang diperoleh, diharapkan 

dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memilih desain clutch housing 

dengan nilai frekuensi yang berbeda dengan operasional frekuensi clutch housing 
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pada tiap putaran dan dilakukan optimisasi desain clutch housing tersebut 

berdasarkan natural frekuensinya. 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti diagram alir penelitian pada 

gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Hasil dan Analisis 

Kesimpulan 

SELESAI 

Desain Modifikasi 1 

 

Analisa Natural Frekuensi 

(Natural Frequency Analysis) 

 

Desain Utama 

(Sesuai dengan Dimensi Asli) 

 

Desain Modifikasi 2 

 

MULAI 

Tinjauan Pustaka 

Pemodelan  

(Computer Aided Design) / CAD 

 

Variasi Material 

1. JIS G 4104 Steel 

2. AISI 1045 Steel 

3. Grey Cast Iron G260 

 

Variasi Mesh 

1. 9 mm 

2. 6 mm 

3. 3 mm 
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Penelitian ini dimulai dari tinjauan pustaka yang diperoleh dari berbagai 

sumber, baik berupa buku maupun jurnal dari penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan pembahasan penelitian.  

Beberapa jurnal digunakan sebagai referensi penelitian yang berkaitan 

dengan optimasi desain, (Continuously Variable Transmission) CVT, dan Free 

Frequency Analisys. Selain itu dibahas tinjauan teoritis tentang Metode Elemen 

Hingga dan CATIA V5 sebagai dasar dalam melakukan simulasi. 

2.1 Pemodelan (Computer Aided Design) / CAD 

Model penelitian menggunakan komponen CVT Sepeda Motor, dalam hal 

ini yang dipakai adalah clutch housing secondary pulley sepeda motor Honda 

Beat. Sebelum dilakukan pemodelan desain 3D menggunakan CATIA V5, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran dimensi clutch housing secondary pulley 

sepeda motor Honda Beat agar diperoleh desain yang valid sesuai dengan kondisi 

faktual yang ada. Dari hasil pengukuran dimensi clutch housing secondary pulley 

sepeda motor Honda Beat diperoleh data yang disajikan dalam tabel 1, selanjutnya 

dibuat model 3D menggunakan software CATIA V5. 

Tabel 1. Dimensi Clutch Housing Secondary Pulley Sepeda Motor Honda Beat 

Bagian yang diukur Dimensi (mm) 

Diameter luar (ØL) 120 

Diameter dalam (Ød) 112 

Diameter lubang poros (ØP) 15 

Diameter lubang panjang (Ølp) 14 

Ketebalan (L) 6 

 

 

L 
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Gambar 2. Desain Utama Clutch Housing (Desain 1) 

Selain desain utama yang dibuat berdasarkan dimensi sebenarnya, dibuat 

juga dua desain modifikasi. Desain modifikasi dibuat untuk mengurangi berat dari 

clutch housing, sehingga dengan berkurangnya berat diharapkan natural frekuensi 

clutch housing bisa berubah. Modifikasi desain dilakukan dengan memberi lubang 

pada bidang clutch housing yang pada saat simulasi merupakan daerah aman 

(tegangan rendah) agar tidak terjadi kerusakan pada clutch housing tersebut. 

Adapun perubahan desain digambarkan dalam tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Modifikasi desain clutch housing 

Modifikasi Desain Desain Modifikasi 1 

(Desain 2) 

Desain Modifikasi 2 

(Desain 3) 

Jumlah lubang pada 

bidang luar (Ll) 

9 12 

Diameter lubang pada 

bidang bagian luar (mm) 

10 Lubang besar (Lb) = 10 

Lubang kecil (Lk) = 5 

Jumlah lubang pada 

bidang bagian dalam (Ld) 

- 6 

Diameter lubang pada 

bidang bagian dalam 

(mm) 

- 8 

 

ØL 

Ød ØP 

Ølp 
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a. Desain Modifikasi 1 (Desain 2) 

 
b. Desain Modifikasi 2 (Desain 3) 

Gambar 3. Desain Modifikasi Clutch Housing 

2.2 Analisa Natural Frekuensi (Natural Frequency Analysis) 

Setelah diperoleh desain clutch housing berdasarkan dimensi aslinya, 

selanjutnya dilakukan analisa natural frekuensi menggunakan software CATIA 

V5 untuk mengetahui frekuensi yang terjadi pada clutch housing tersebut. 

Sebelum melakukan simulasi, terlebih dahulu menentukan material dan parameter 

input yang diperlukan untuk melakukan simulasi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmat dengan judul 

“Analisis Material Rumah Kopling Pada Motor Matic Akibat Panas” telah 

disimpulkan bahwa material clutch housing adalah steel JIS G 4104, hal ini 

mengacu pada uji komposisi yang telah dilakukan pada penelitian tersebut [26]. 

Selain material utama (material sebenarnya), dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis terhadap dua material yang berbeda, yaitu Grey Cast Iron G260 

dan AISI 1045 Steel. Hal ini dilakukan untuk membandingkan nilai frekuensi yang 

terjadi pada clutch housing dengan merubah material dan desain awalnya. 

Material AISI 1045 Steel dipilih karena material ini kerap kali digunakan pada 

komponen otomotif yang berputar dan bergesekan, material ini juga digunakan 

pada clutch housing mobil. Sedangkan material Grey Cast Iron G 260 yang saat 

ini mulai banyak digunakan pada accesoris part motor karena mempunyai 

karakteristik sangat baik dalam mengurangi efek getaran. 

Ll 

Lb 

Lk 

Ld 
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Merujuk dari buku Handbook Heat Treatment of Steels dan Handbook 

Material, Properties, and Selection [27]. Material properties setiap material 

disajikan pada table 3. 

Tabel 3. Materail Properties Penyusun Komponen 

Properties Steel JIS G 

4104 

AISI 1045 

Steel 

Grey Cast 

Iron G260 

Density (kg/m3) 7900 7890 7200 

Young Modulus (Gpa) 215 193 128 

Poisson Ratio 0,29 0,269 0,26 

Sebelum melakukan simulasi dengan tiga desain dan tiga variasi material, 

terlebih dahulu dilakukan simulasi dengan tiga variasi elemen, yaitu 9 mm, 6 mm, 

dan 3 mm untuk mengetahui perbedaan nilai frekuensi yang terjadi. Tipe elemen 

yang digunakan pada simulasi adalah parabolic. Sedangkan jenis meshing yang 

digunakan untuk analisis adalah tetrahedral, karena kemampuannya yang baik 

untuk menganalisis sesuai dengan geometri clutch housing. Bagian tengah clutch 

housing dipasang clamp agar tidak bergerak bebas, sehingga analisis natural 

frekuensi dapat dilakukan dengan baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis natural frekuensi pada clutch housing menunjukkan nilai 

yang terus meningkat sesuai dengan modes number. Semakin besar modes number 

maka semakin tinggi pula natural frekuensinya. Putaran standar pada clutch 

housing terjadi antara 1,000 – 10,000 RPM yang berarti operasional frekuensi 

clutch housing tersebut berada diantara 104.67 Hz – 1,046.67 Hz. Frekuensi di 

atas 1,046.67 Hz merupakan frekuensi aman karena tidak pernah terjadi pada 

clutch housing. Oleh karena itu, pengamatan difokuskan pada modes number yang 

nilai frekuensinya sama dengan operasional frekuensi clutch housing pada 

berbagai kondisi putaran.  
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3.1 Hasil dan Pembahasan Natural Frequency Analysis Clutch Housing 

Desain Pertama 

Analisis free frequency pada desain pertama dilakukan dengan tiga variasi 

material, yaitu JIS G 4104 steel, AISI 1045 steel, dan Grey cast iron G 260. 

Simulasi dilakukan dengan tiga variasi ukuran elemen, yaitu 9 mm, 6 mm dan 3 

mm. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi ketika ukuran 

elemen dirubah, apakah signifikan atau tidak terjadi perubahan. Simulasi yang 

dilakukan pada desain pertama dengan ukuran elemen 9 mm dengan material JIS 

G 4104 steel nilai frekuensi pada modes number 1 adalah 487.292 Hz sama 

dengan operasional frekuensi pada 4,655.66 RPM. Modes number 2 nilai 

frekuensinya 498.039 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,758.33 RPM. 

Modes number 3 nilai frekuensinya 1,041.7 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 9,952.55 RPM. Sedangkan desain dengan material AISI 1045 steel 

nilai frekuensi modes number 1 adalah 460.406 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 4,398.78RPM. Nilai frekuensi modes number 2 adalah 470.411 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 4,494.37 RPM. Modes number 3 nilai 

frekuensinya 993.969 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 9,496.52 RPM. 

Desain dengan material Grey cast iron G 260 pada modes number 1 nilai 

frekuensinya 391.981 Hz sama dengan operasional frekuensi 3,745.04 RPM. 

Modes number 2 nilai frekuensinya 400.449 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 3,825.95 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 849.763 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 8,118.75 RPM.  

Simulasi berikutnya dilakukan dengan merubah ukuran elemen menjadi 6 

mm. Simulasi yang dilakukan pada desain pertama dengan ukuran elemen 6 mm 

dengan material JIS G 4104 steel nilai frekuensi pada modes number 1 adalah 

468.85 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,479.46 RPM. Modes 

number 2 nilai frekuensinya 471.621 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 

4,505.93 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 967.455 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 9,243.20 RPM. Sedangkan desain dengan material 

AISI 1045 steel nilai frekuensi modes number 1 adalah 442.921 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 4,231.73 RPM. Nilai frekuensi modes number 2 adalah 

445.523 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,256.59 RPM. Modes 
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number 3 nilai frekuensinya 923.465 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 

8,822.91 RPM. Desain dengan material Grey cast iron G 260 pada modes number 

1 nilai frekuensinya 377.071 Hz sama dengan operasional frekuensi 3,602.59 

RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 379.282 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 3,623.71 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 789.607 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 7,544.02 RPM.  

Selanjutnya simulasi dilakukan dengan ukuran elemen 3 mm. Simulasi 

yang dilakukan pada desain pertama dengan ukuran elemen 3 mm material JIS G 

4104 steel nilai frekuensi pada modes number 1 adalah 458.718 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 4,382.66 RPM. Pada Modes number 2 frekuensinya 

464.408 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,437.02 RPM. Pada Modes 

number 3 frekuensinya 1,080.08 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 

10,319.23 RPM. Sedangkan desain dengan material AISI 1045 steel frekuensi 

pada modes number 1 adalah 433.269 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 

4,139.51 RPM. Frekuensi pada modes number 2 adalah 438.63 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 4,190.73 RPM. Modes number 3 frekuensinya 

1,030.14 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 9,842.10 RPM. Desain 

dengan material Grey cast iron G 260 pada modes number 1 nilai frekuensinya 

368.82 Hz sama dengan operasional frekuensi 3,523.76 RPM. Modes number 2 

nilai frekuensinya 373.38 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 3,567.32 

RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 880.514 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 8,412.55 RPM. 

Dari grafik pada gambar 4 menunjukkan Ketiga grafik yang disajikan dari 

ketiga gambar menunjukkan tren yang sama, yaitu nilai frekuensi yang 

ditunjukkan oleh ketiga jenis material dan ketiga variasi ukuran elemen 

menunjukkan adanya kesamaan dengan operasional frekuensi pada berbagai 

variasi putaran. Hal ini berpotensi terjadi getaran yang berlebih (resonansi) atau 

bahkan terjadi kegagalan struktur pada clutch housing desain pertama. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara simulai dengan ukuran elemen 9 mm, 6 mm dan 

3 mm. perbedaannya hanya terletak pada nilai frekuensi.  Ketika ukuran elemen 

dirubah (semakin kecil), maka nilai frekuensi juga semakin kecil. Hal ini 
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disebabkan karena semakin kecilnya ukuran elemen, dengan luasan part yang 

sama makan jumlah elemen juga semakin banyak, sehingga pembacaan analisis 

bisa lebih teliti. 

  
a. Ukuran Elemen 9 mm b. Ukuran Elemen 6 mm 

 
c. Ukuran Elemen 3 mm 

Gambar 4. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi Desain Pertama Variasi Material 

Selanjutnya dilakukan pengamatan pola getaran desain pertama. Untuk 

pengamatan pola getaran hanya dilakukan pada simulasi dengan ukuran elemen 3 

mm, simulasi ukuran elemen 6 mm dan 9 mm dilampirkan dalam lampiran. Hal 

ini dikarenakan dengan merubah ukuran elemen tidak merubah bentuk grafik 

dalam pembacaan nilai frekuensi, sehingga untuk selanjutnya pengamatan cukup 

dijabarkan satu jenis ukuran elemen, yaitu ukuran elemen 3 mm. simulasi dengan 

ukuran elemen 3 mm dipilih karena semakin kecil ukuran elemen, semakin 

banyak jumlah mesh yang berarti pembacaan dalam simulasi semakin teliti. 

Tabel 4 menunjukkan Pola getaran yang terjadi pada desain pertama 

modes number 1 sampai 3 simulasi dengan ukuran elemen 3 mm. Material JIS G 

4104 steel pola getaran pada modes number 1 terjadi perpindahan arah x dan y = 

6.80 %, 6.82 %,. Rotasi pada sumbu x = 36.11 %, y = 36.03 % dan z = 0.04 %. 
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Modes number 2 terjadi perpindahan arah x, y dan z = 6.93 %, 6.91 %, dan 0.03 

%. Rotasi pada sumbu x dan y adalah 35.93 % dan 36.01 %. Modes number 3 

perpindahan arah pada sumbu x, y dan z adalah 0.27 %, 0.48 %, dan 0.01 %. 

Rotasi pada sumbu x dan z = 0.01 % dan 99.14 %. Material AISI 1045 steel pola 

getaran yang terjadi pada modes number 1 yaitu adanya perpindahan arah sumbu 

x dan y adalah 6.79 % dan 6.80 %. Rotasi pada sumbu x = 36.09 %, y = 36.06 % 

dan z = 0.04 %. Modes number 2 terjadi perpindahan arah pada sumbu x = 6.91 

%, y = 6.90 % dan z = 0.03 %. Sedangkan rotasi pada sumbu x dan y adalah 35.97 

% dan 35.99 %. Modes number 3 terjadi perpindahan arah pada sumbu x, y dan z 

adalah 0.07 %, 0.48 % dan 0.01 %. Rotasi pada sumbu x = 0.01 % dan z = 99.14 

%. Material Grey cast iron G 260 pola getaran yang terjadi pada modes number 1 

yaitu adanya perpindahan arah sumbu x = 6.79 % dan y = 6.80 %. Rotasi pada 

sumbu x, y dan z adalah 36.08 %, 36.07 % dan 0.04 %. Modes number 2 terjadi 

perpindahan arah pada sumbu x = 6.91 %, y = 6.90 % dan z = 0.03 %. Sedangkan 

rotasi pada sumbu x dan y adalah 35.98 % dan 35.99 %. Modes number 3 terjadi 

perpindahan arah pada sumbu x, y dan z = 0.07 %, 0.48 % dan 0.01 %. Sedangkan 

rotasi pada sumbu x dan z adalah 0.01 % dan 99.14 %. Pola getar yang terjadi 

pada clutch housing desain pertama menujukkan perpindahan yang terjadi pada 

sumbu x, y dan z masih dalam kondisi aman. Hal ini terjadi pada semua jenis 

material yang digunakan. 

Tabel 4 Pola Getaran Desain Pertama dengan Ukuran Elemen 3 mm 

No Material Modes 

Number 

Frekuensi 

(Hz) 

RPM Gambar Pola Getaran 

1 JIS G 4104 steel 1 458.718  4,382.66 
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  2 464.408 4,437.02 

 

  3 1,080.08 10,319.23 

 

2 AISI 1045 steel 1 433.269  4,139.51 

 

  2 438.63 4,190.73 

 

  3 1,030.14 9,842.10 

 

3 Grey cast iron 

G 260 

1 368.82 3,523.76 

 

  2 373.38 3,567.32 
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  3 880.514 8,412.55 

 

 

3.2 Hasil dan Pembahasan Natural Frequency Analysis Clutch Housing 

Desain Ke-Dua 

Analisa natural frekuensi pada desain kedua dilakukan dengan simulai 

menggunakan ukuran elemen 3 mm. Untuk simulasi dengan ukuran elemen 6 mm 

dan 9 mm terlampir dalam lampiran. Gambar 5 menunjukkan Simulasi dengan 

material JIS G 4104 steel dan AISI 1045 steel terjadi pada modes number 1 dan 2, 

yaitu material JIS G 4104 steel pada modes number 1 frekuensinya 458.816 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 4,383.59 RPM. Modes number 2 

frekuensinya 469.945 Hz, sama dengan operasional frekuensi pada 4,489.92. 

Sedangkan untuk modes number 3 nilai frekuensinya 1,187.9 Hz, hal ini berarti 

sudah melewati operasional frekuensi pada 10,000 RPM. Simulai dengan material 

AISI 1045 steel memiliki tren yang sama dengan material JIS G 4104 steel. 

Sedangkan simulasi desain dengan material Grey cast iron G 260 pada modes 

number 1, 2 dan 3 sama dengan operasional frekuensi clutch housing. Yaitu 

modes number 1 frekuensinya 368.95 Hz, sama dengan operasional frekuensi 

pada 4,236.35 RPM. Modes number 2 frekuensinya 377.821 Hz, sama dengan 

operasional frekuensi pada 3,609.75 RPM. Dan modes number 3 frekuensinya 

966.277 Hz, sama dengan operasional frekuensi pada 9,231.95 RPM. 
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Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi Desain Kedua Variasi Material 

Tabel 5 Pola Getaran Desain Kedua dengan Ukuran Elemen 3 mm 

No Material Modes 

Number 

Frekuensi 

(Hz) 

RPM Gambar Pola Getaran 

1 JIS G 4104 steel 1 458.816 4,383.59 

 

  2 469.945 4,489.92 

 

  3 1,187.9 11,349.36 
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2 AISI 1045 steel 1 443.405  4,236.35 

 

  2 443.85 4,240.61 

 

  3 1,131.22 10,807.83 

 

3 Grey cast iron 

G 260 

1 368.95 3,525 

 

  2 377.821 3,609.75 

 

  3 966.277 9,231.95 

 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pola getaran yang terjadi pada modes number 

1 sampai 3 simulasi desain kedua. Material JIS G 4104 steel pola getaran pada 

modes number 1 terjadi perpindahan arah pada sumbu x dan y = 10.26 % dan 4.02 

%,. Rotasi pada sumbu x = 20.05 % dan y = 51.15 %. Modes number 2 terjadi 

perpindahan arah x, y dan z = 4.10 %, 10.46 %, dan 0.01 %. Rotasi pada sumbu x 
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dan y adalah 50.97 % dan 19.97 %. Modes number 3 perpindahan arah pada 

sumbu x, y dan z adalah 0.02 %, 0.03 %, dan 0.02 %. Rotasi pada sumbu z adalah 

99.80 %. Material AISI 1045 steel pola getaran yang terjadi pada modes number 1 

yaitu adanya perpindahan arah sumbu x dan y adalah 10.24 % dan 4.02 %. Rotasi 

pada sumbu x = 20.05 % dan y = 51.16 %. Modes number 2 terjadi perpindahan 

arah pada sumbu x = 4.09 %, y = 10.44 % dan z = 0.01 %. Sedangkan rotasi pada 

sumbu x dan y adalah 50.98 % dan 19.98 %. Modes number 3 terjadi perpindahan 

arah pada sumbu x, y dan z adalah 0.03 %, 0.03 % dan 0.03 %. Rotasi pada 

sumbu z adalah 99.80 %. Material Grey cast iron G 260 pola getaran yang terjadi 

pada modes number 1 yaitu adanya perpindahan arah sumbu x = 10.24 % dan y = 

4.20 %. Rotasi pada sumbu x dan y adalah 20.05 % dan 51.17 %. Modes number 

2 terjadi perpindahan arah pada sumbu x = 4.09 %, y = 10.43 % dan z = 0.01 %. 

Sedangkan rotasi pada sumbu x dan y adalah 50.99 % dan 19.98 %. Modes 

number 3 terjadi perpindahan arah pada sumbu x, y dan z = 0.03 %, 0.03 % dan 

0.03 %. Sedangkan rotasi pada sumbu z adalah 99.79 %. Pola getar yang terjadi 

pada clutch housing desain kedua menunjukkan adanya perpindahan pada sumbu 

x, y dan z akan tetapi perpindahan tersebut masih dalam kondisi aman. Hal ini 

terjadi pada semua jenis material yang digunakan. 

3.3 Hasil dan Pembahasan Free Frequency Analysis Clutch Housing Desain 

Ketiga 

Desain ketiga merupakan desain modifikasi dengan menambahkan 

beberapa lubang pada bagian depan clutch housing. Pemberian lubang tersebut 

bertujuan untuk mengurangi massa clutch housing sehingga harapannya nilai 

frekuensi berubah. Seperti halnya simulasi pada desain kedua, analisa natural 

frekuensi pada desain ketiga dilakukan dengan simulai menggunakan ukuran 

elemen 3 mm. Untuk simulasi dengan ukuran elemen 6 mm dan 9 mm terlampir 

dalam lampiran. Dalam grafik pada gambar 6 dapat diamati pada modes number 1 

sampai 3 nilai frekuensinya sama dengan operasional frekuensi clutch housing 

pada putaran 1,000 – 10,000 Hz. Hal ini berpotensi terjadi resonansi yang 

menyebabkan kerusakan pada clutch housing. Sedangkan nilai frekuensi pada 

modes number 1 sampai 10 yaitu Material JIS G 4104 steel frekuensinya (Hz) 
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adalah 439.356; 439.699; 918.826; 1,280.79; 1,692.15; 1,692.22; 3,120.53; 

3,122.04; 4,025.33; 4,036.14. Material AISI 1045 steel nilai frekuensinya (Hz) 

adalah 415.084; 415.385; 877.544; 1,210.14; 1,612.02; 1,612.08; 2,970.95; 

2972.41; 3,833.94; 3,843.59. Material Grey cast iron G 260 nilai frekuensinya 

(Hz) adalah 353.372; 353.62; 750.51; 1,030.24; 1,377.18; 1,377.23; 2,537.45; 

2,538.71; 3,275.11; 3,283.13. 

 

Gambar 6. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi Desain Ketiga dengan Berbagai 

Variasi Material 

Pola getaran yang terjadi pada modes number 1 sampai 3 simulasi desain 

ketiga dengan ukuran elemen 3 mm disajikan dalam tabel 6. Material JIS G 4104 

steel pola getaran pada modes number 1 terjadi perpindahan arah pada sumbu x 

dan y = 9.75 % dan 3.32 %,. Rotasi pada sumbu x = 18.30 % dan y = 53.85 %. 

Modes number 2 terjadi perpindahan arah x dan y = 3.32 % dan 9.75 %. Rotasi 

pada sumbu x dan y adalah 53.85 % dan 18.31 %. Modes number 3 tidak ada 

perpindahan arah pada sumbu x, y dan z. Rotasi pada sumbu z adalah 99.94 %. 

Material AISI 1045 steel pola getaran yang terjadi pada modes number 1 yaitu 

adanya perpindahan arah sumbu x dan y adalah 9.88 % dan 3.19 %. Rotasi pada 

sumbu x = 17.57 % dan y = 54.59 %. Modes number 2 terjadi perpindahan arah 

pada sumbu x = 3.18 % dan y = 9.88 %. Sedangkan rotasi pada sumbu x dan y 

adalah 54.59 % dan 17.57 %. Modes number 3 tidak ada perpindahan arah pada 

sumbu x, y dan z. Rotasi pada sumbu z adalah 99.94 %. Material Grey cast iron G 

260 pola getaran yang terjadi pada modes number 1 yaitu adanya perpindahan 



26 

 

arah sumbu x = 9.94 % dan y = 3.13 %. Rotasi pada sumbu x dan y adalah 17.25 

% dan 54.90 %. Modes number 2 terjadi perpindahan arah pada sumbu x = 3.13 % 

dan y = 9.94 %. Sedangkan rotasi pada sumbu x dan y adalah 54.90 % dan 17.25 

%. Modes number 3 tidak ada perpindahan arah pada sumbu x, y dan z. Rotasi 

pada sumbu z adalah 99.94 %. Dari penjabaran tabel 6, pola getar yang terjadi 

pada clutch housing desain kedua menunjukkan adanya perpindahan pada sumbu 

x, y dan z akan tetapi perpindahan tersebut masih dalam kondisi aman. Hal ini 

terjadi pada semua jenis material yang digunakan. 

Tabel 6 Pola Getaran Desain Ketiga dengan Ukuran Elemen 3 mm 

No Material Modes 

Number 

Frekuensi 

(Hz) 

RPM Gambar Pola Getaran 

1 JIS G 4104 steel 1 439.356 4,197.67 

 

  2 439.699 4,200.95 

 

  3 918.826 8,778.59 

 

2 AISI 1045 steel 1 415.084 3,965.77 
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  2 415.385 3,968.65 

 

  3 877.544 8,384.18 

 

3 Grey cast iron G 

260 

1 353.372 3,376.17 

 

  2 353.62 3,378.54 

 

  3 750.51 7,170.48 

 

 

3.4 Perbandingan Nilai Frekuensi Desain Pertama, Kedua, dan Ketiga 

Dari ketiga desain yang sudah dibuat, dengan variasi tiga material (JIS G 

4104 steel, AISI 1045 steel, dan Grey cast iron G 260) dapat dilakukan analisis 

dan perbandingan nilai frekuensi masing-masing desain dengan ketiga variasi 

material yang digunakan. Perbandingan tersebut digunakan untuk menentukan 

desain dan material yang paling baik untuk digunakan sebagaimana tujuan dari 

penelitian ini yaitu optimisasi desain clutch housing. Dari analisis natural 

frequency pada modes number 1 sampai 3, selanjutnya diperoleh optimisasi desain 

clutch housing dengan frekuensi yang berbeda dengan operasional frekuensi 
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clutch housing pada setiap kondisi putaran, sehingga diharapkan kendaraan lebih 

stabil dan performanya meningkat. 

Perbandingan nilai frekuensi yang sama dengan operasional frekuensi dari 

ketiga desain dapat dijabarkan dalam grafik yang tertera pada gambar 7.  Gambar 

7 menujukkan grafik perbandingan nilai frekuensi ketiga desain dengan material 

JIS G 4104 steel pada modes number 1 sampai 3. Grafik tersebut menunjukkan 

bahwa desain 1 modes number 1 nilai frekuensinya 458.718 Hz, hal ini sama 

dengan operasional frekuensi pada 4,382.66 RPM. Modes number 2 nilai 

frekuensinya 464.408 Hz, yang berarti sama dengan operasional frekuensi pada 

4,437.02 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 1040,08 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 9,937.07 RPM. Desain 2 modes number 1 nilai 

frekuensinya 458.816 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,383.59 RPM. 

Modes number 2 nilai frekuensinya 469.945 Hz, yang berarti sama dengan 

operasional frekuensi pada 4,489.92 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 

1187.9 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 11,349.36 RPM. Sedangkan 

desain 3 modes number 1 nilai frekuensinya 439.356 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 4,197.67 RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 439.699 Hz, 

yang berarti sama dengan operasional frekuensi pada 4,200.95 RPM. Modes 

number 3 nilai frekuensinya 918.826 sama dengan operasional frekuensi pada 

8,778.59 RPM. Dari nilai frekuensi yang ditunjukkan oleh grafik pada gambar 

4.21, desain dengan material JIS G 4104 steel pada desain 1 dan 3 nilai frekuensi 

yang sama dengan operasional frekuensi terjadi pada 3 modes number, sedangkan 

untuk desain 2 nilai frekuensi yang sama dengan operasional frekuensi terjadi 

pada 2 modes number. 
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Gambar 7. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi dengan Material JIS G 4104 Steel 

Gambar 8 desain dengan material AISI 1045 steel. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa pada desain 1 modes number 1 nilai frekuensinya 433.269 

Hz, hal ini sama dengan operasional frekuensi pada 4,139.51 RPM. Modes 

number 2 nilai frekuensinya 438,63 Hz, yang berarti sama dengan operasional 

frekuensi pada 4,190.73 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 1,030.14 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 9,842.10 RPM. Desain 2 modes number 

1 nilai frekuensinya 443.405 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 4,236.35 

RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 443.85 Hz, yang berarti sama dengan 

operasional frekuensi pada 4,240.61 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 

1,131.22 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 10,807.83 RPM. Sedangkan 

desain 3 modes number 1 nilai frekuensinya 415.084 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 3,965.77 RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 415.385 Hz, 

yang berarti sama dengan operasional frekuensi pada 3,968.65 RPM. Modes 

number 3 nilai frekuensinya 877.544 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 

8,384.18 RPM. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa desain dengan material AISI 1045 steel 

pada desain 1 dan 3 nilai frekuensi yang sama dengan operasional frekuensi 

terjadi pada 3 modes number, sedangkan untuk desain 2 nilai frekuensi yang sama 

dengan operasional frekuensi terjadi pada 2 modes number. 
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Gambar 8. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi dengan Material AISI 1045 steel 

Gambar 9 menunjukkan perbandingan nilai frekuensi dengan material 

Grey Cast Iron G260. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada desain 1 modes 

number 1 nilai frekuensinya 368.82 Hz, yang berarti sama dengan operasional 

frekuensi pada 3,523.76 RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 373.38 Hz, 

yang berarti sama dengan operasional frekuensi pada 3,567.32 RPM. Sedangkan 

modes number 3 nilai frekuensinya 880.514 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 8,412.55 RPM. Desain 2 pada modes number 1 nilai frekuensinya 

368.95 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 3,525 RPM. Modes number 2 

nilai frekuensinya 377.821 Hz, yang berarti sama dengan operasional frekuensi 

pada 3,609.75 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 966.277 Hz sama dengan 

operasional frekuensi pada 9,231.95 RPM. Sedangkan desain 3 modes number 1 

nilai frekuensinya 353.372 Hz sama dengan operasional frekuensi pada 3,376.17 

RPM. Modes number 2 nilai frekuensinya 353.62 Hz sama dengan operasional 

frekuensi pada 3,378.54 RPM. Modes number 3 nilai frekuensinya 750.51 Hz 

sama dengan operasional frekuensi pada 7,170.48 RPM. Gambar 12 menunjukkan 

bahwa desain dengan material Grey Cast Iron G260 pada desain 1, 2 dan 3 nilai 

frekuensi yang sama dengan operasional frekuensi terjadi pada 3 modes number. 
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Gambar 9. Grafik Perbandingan Nilai Frekuensi dengan Material Grey Cast Iron 

G260 

Dari gambar ketiga gambar yang disajikan di atas, dapat diamati bahwa 

desain 2 dengan material JIS G 4104 steel  dan AISI 1045 steel merupakan desain 

yang paling baik digunakan karena hanya 2 modes number yang niali 

frekuensinya sama dengan operasional frekuensi. Sedangkan untuk desain 1 dan 3 

pada semua jenis material ditemukan 3 modes number yang nilai frekuensinya 

sama dengan operasional frekuensi. Begitu pula pada desain 2 dengan material 

Grey Cast Iron G260. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola getar yang terjadi pada clutch housing desain pertama, kedua dan 

ketiga menunjukkan adanya perpindahan pada sumbu x, y dan z akan 

tetapi perpindahan tersebut masih dalam kondisi aman. Hal ini terjadi pada 

semua jenis material yang digunakan. 

2. Desain 2 dengan material JIS G 4104 steel  dan AISI 1045 steel merupakan 

desain yang paling baik digunakan karena hanya 2 modes number yang 

nilai frekuensinya sama dengan operasional frekuensi pada putaran 1,000 

– 10,000 RPM. Sedangkan untuk desain 1 dan 3 pada semua jenis material 

ditemukan 3 modes number yang nilai frekuensinya sama dengan 
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operasional frekuensi pada putaran 1,000 – 10,000 RPM. Begitu pula pada 

desain 2 dengan material Grey Cast Iron G260. 
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