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ABSTRAK 
Data statistik menunjukkan jumlah truk pada tahun 2003 mencapai angka yang 
cukup besar  yakni 3.058.218 unit dengan pertumbuhan rata-rata 18.54 % per 
tahun (Dijen HUBDAT Dit  LLAJ).  Hal ini akan berimbas pada penggunaan 
bahan bakar yang besar. Apalagi  didorong dengan minyak mentah mencapai 
harga US$  68  per  barel  per  26  Agustus  2005.  Untuk  itu,  segala  upaya 
penghematan  bahan  bakar  kendaraan  perlu  digalakkan  untuk  memungkinkan 
pengurangan biaya operasi atau meningkatkan jarak tempuh sehingga biaya per 
satuan jarak menjadi lebih murah. Besarnya kebutuhan penggunaan bahan bakar 
ditentukan oleh  beberapa faktor salah satunya keaerodinamisan truk. Hal ini 
dipengaruhi oleh geometri dan luas penampang truk dimana semakin 
aerodinamis truk tersebut, maka seretan (drag) yang dihasilkan semakin kecil dan 
penggunaan  bahan  bakar  dapat  diminimalisir.  Pada  truk,  spoiler  digunakan 
untuk  mengurangi  drag  tersebut.  Dimana  untuk  mendapatkan  spoiler  dengan 
fungsi optimal diperlukan pengujian terowongan angin untuk  mengetahui jenis 
spoiler yang memiliki drag terendah. Desain spoiler yang dijadikan model yaitu 
tipe MCX 1 Sp dan MCX 2 Sp dengan penurunan nilai koefisien seret pada 
kecepatan tinggi (15.6 m/s) mencapai 52,3 % untuk model MCX 2 Sp  dan 43,7 % 
untuk model MCX 1 Sp. Selanjutnya dilakukan pengujian jalan dengan membuat 
prototipe spoiler yang memiliki nilai drag terendah sebagai indikator penurunan 
penggunaan bahan bakar terbesar. Data-data seperti penggunaan minyak, waktu 
dan jarak tempuh uji jalan ini diolah untuk mendapatkan pengaruh  kecepatan 
kendaraan  terhadap  besarnya  pemakaian  minyak  baik  tanpa  maupun  dengan 
menggunakan spoiler. Pemakaian bahan bakar pada umumnya bertambah seiring 
dengan  pertambahan  kecepatan  kendaraan.  Namun  juga  terjadi  peningkatan 
efisiensi pemakaian bahan bakar akibat penggunaan spoiler MCX 2 Sp dari 9.7, 
11.3 dan 27,31 % pada kecepatan berturut-turut yaitu 53.7, 57.6 dan 82.5 
km/jam.  

Kata kunci : Drag, Spoiler dan Penghematan Bahan Bakar    

PENDAHULUAN 
Perkembangan transportasi di Indonesia yang cukup pesat, salah satunya 

ditandai  dengan jumlah kendaraan yang cukup besar. Di antara alat transportasi 
yang umum adalah truk. Jenis kendaraan ini digunakan sebagai pembawa barang. 
Karena  fungsinya  yang  sangat  vital,  keberadaan  jumlah  truk  termasuk  besar 
dibandingkan  dengan  kendaraan  umum  lainnya.  Data  statistik  jumlah  armada 
angkutan jalan dari tahun 1999-2003 menunjukkan jumlah truk pada tahun 2003 
berjumlah 3.058.218 unit degan pertumbuhan rata-rata 18.54 % per tahun. (Dijen 
HUBDAT Dit LLAJ, 2002). 
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Dengan meningkatnya kebutuhan angkutan barang maka kebutuhan alat 

transportasi meningkat pula. Hal ini akan berimbas pada penggunaan bahan bakar 
yang besar. Selain itu  diperkirakan mulai tahun 2002 hingga 2020 konsumsi di 
bahan  bakar  di  Amerika  meningkat   hingga  14  juta  barrel  per  hari.  (US. 
Department of  Transportation, 2002) 

Kebutuhan bahan bakar kendaraan darat, laut dan udara selalu bertambah 
seiring  dengan meningkatnya mobilitas manusia di masa modern ini. Minyak 
mentah untuk bahan bakar minyak pada tangal 26 Agustus 2005 yang lalu telah 
mencapai  harga  tertinggi  US$  68   per  barel.  Oleh  sebab  itu,  segala  upaya 
penghematan  bahan  bakar  kendaraan  perlu  digalakkan  untuk  memungkinkan 
pengurangan biaya operasi atau meningkatkan jarak tempuh  sehingga biaya per 
satuan jarak menjadi lebih murah. Keuntungan penghematan yang lain  adalah 
penurunan emisi gas buang, pengurangan kebisingan (noise) dan/atau pengecilan 
ukuran kendaraan. 

Besarnya kebutuhan penggunaan bahan bakar ditentukan oleh beberapa 
faktor  salah   satunya  keaerodinamisan  truk.  Hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh 
geometri dan besar penampang truk. Sehingga semakin aerodinamis truk tersebut, 
maka seretan yang dihasilkan semakin kecil dan penggunaan bahan bakar dapat 
diminimalisir. 

Untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar tersebut pada truk maka 
digunakan bagian tambahan pada atap kabin truk yang  disebut deflektor, spoiler 
atau pembelok aliran. Alat  ini berfungsi untuk mengurangi seretan aliran udara 
(drag) yang berkaitan erat dengan penghematan bahan bakar. 

Spoiler  atau  deflektor  sangat  berkaitan  dengan  koefisien  seret  (drag 
coeficient)  yang  dapat  diterjemahkan  kedalam gaya  seret  (drag  force)  pada 
kendaraan. Topik ini banyak diteliti sejak disadari bahwa gaya ini berhubungan 
dengan pemakaian bahan bakar. Dari hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan 
sekitar 75% daya yang dipakai untuk menggerakkan roda mobil digunakan untuk 
mengatasi tahanan atau gaya seret udara ketika mobil tersebut  bergerak dengan 
kelajuan sekitar  145  km/jam  [Crouse  et  al.,  1985].  Bahkan  nilai  ini  masih 
signifikan meskipun pada kelajuan mobil yang lebih rendah.  Akibatnya mobil 
menjadi lebih boros dalam menggunakan bahan bakar sehingga jarak  tempuh 
mobil akan lebih pendek untuk setiap liter bahan bakar yang dihabiskan. 

Pengurangan kosumsi  bahan  bakar  untuk  jenis  kendaraan  berat  dapat 
dicapai  dengan  mengubah  atau  mendesain  ulang  geometrinya  yang  berarti 
menurunkan tahanan aerodinamik (drag). Desain yang dimaksud adalah 
rancangan spoiler yang memiliki efek seret udara relatif kecil (aerodinamis). 
Untuk  dapat  membuat desain tersebut, maka persyaratan yang mesti dipenuhi 
ialah tersedianya  informasi yang cukup mengenai gaya dan karakteristik seret 
termasuk harga dari koefisien seret udara pada objek ini. 

Konstruksi aerodinamik  dari  truk  berat  didasarkan  pada  penilaian  dan 
prestasi (performance) yang didapat dari pengujian terowongan angin. Yang telah 
dicapai sampai saat ini adalah koefisien seret dapat dikurangi sampai sekitar 50% 
dimana digambarkan penghematan bahan bakar sekitar 3 milyaran galon solar per 
tahun yang dari 10 milyar galon  sekarang yang di konsumsi oleh truk jalan raya 
yang berkecepatan 60 mph [Crouse et al., 1985]. 

Keunggulan penggunaan spoiler di atas ternyata mengalami pergeseran 
fungsi terhadap pemakaian. Pergeseran fungsi spoiler pengemudi dan pemilik truk 
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sangat penting untuk dibahas dan diperbaiki secara jelas dan konkrit dalam bentuk 
modifikasi  dan  eksperimen  untuk  mengetahui  dan  sebagai  peningkatan  nilai 
fungsi serta nilai jual spoiler tersebut. Sehingga anggapan spoiler hanya sebagai 
aksesoris yang merupakan fungsi turunan dapat diperbaiki. Dari hasil survey yag 
dilkuakan diperoleh hanya 2.22% pengemudi  yang berpendapat bahwa alat ini 
berfungsi sebagai penghemat bahan bakar, selain itu 66.66% berpendapat berguna 
sebagai aksesoris. Oleh sebab itu dibutuhkan informasi faktual bagi  masyarakat 
bahwa  spoiler  sangat berguna  untuk  mengurangi  kebutuhan  bahan  bakar 
kendaraan. 

Program ini bertujuan untuk mendesain spoiler sebagai alat penghemat 
bahan bakar sekaligus sebagai aksesoris, pelindung radiasi matahari, dan tempat 
penyimpan ekstra. Selain  itu, penurunan seretan (drag) model truk dengan dan 
tanpa spoiler sebenarnya pada terowongan angin. Serta mengetahui pengurangan 
pemakaian bahan bakar pada truk dengan penggunaan spoiler.    

METODE PENDEKATAN 
Dalam  melaksanakan  program  ini  dilakukan  pendekatan  secara  literatur 

dengan cara mencari teori yang berhubungan dengan keaerodinamisan. 
Pelaksanaan  ini dilakuakan dengan cara melakukan pencarian kepustakaan dan 
sumber  yang  berhubungan  di  internet.  Dalam  realisasi  program ini  dilakukan 
beberapa tahap yang berkaitan dengan pendekatan secara literatur, yaitu: 

1)  Studi Literatur 
2)  Pemilihan Model Rancangan / Desain Spoiler 
3)  Pemilihan dan Analisa Bahan. 

Dalam realisasi program ini dilakukan pengujian terdapat 2 tujuan: 
1.  Melakukan proses pemilihan model agar model yang dapat dijadikan acuan 

pada proses pembuatan protipe. Pemilihan model dilakukan dengan 
melakukan  pengujian terowongan dan mengambil nilai Koefisien seret Cd, 
Daya seret D yang rendah pada masing-masing model uji. Model yang diuji 
dipasangkan pada truk mini di daerah sesi uji Terowongan Angin. 

2.  Pengujian  jalan  dilakukan  untuk  melihat  apakah  prototipe  dapat  bekerja 
sebagai  penghemat bahan bakar dan berjalan sesuai fungsi yang dirancang. 
(Purna Irawan A., 2004)    

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Hasil dari pelaksanaan program ini terdiri dari 4 produk, yaitu: 

1.  Model Spoiler

 

Dalam pembuatan  spoier  kita  melakukan perancangan  dari  segi  rancang 
bangun,   ergonomis   dan   geometri   kearodinamisan.   Sehingga   dari   hasil 
pendesainan tersebut dihasilkan model spiler yaitu: 
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(a) MCX 1 Sp (b)MCX 2 Sp  

Gambar.1 Model Spoiler untuk Uji Terowongan Angin  

2.  Prototipe Spoiler

 

Prototipe spoiler  yang  dibuat  merupakan  perbesaran  dari  modelspoiler  tie 
MCX 2 Sp. Prototype ini terdiri dari baja plat dan baja batang hollow sebagai 
material utama  pembangun. Selain tiu dlengkapai dengan lampu kabut dan 
penampilan spoiler yang dapat dijadikan sebagai aksesoris.  

    

3.  Analisa Bahan

 

Gambar. 3 Prototipe Spoiler MCX 
2S 

Pemilihan  bahan  sangat  berkaitan  dengan  kondisi  penggunaan  dan  biaya 
produksi   sesuai   dengan  keterangan  pada  poin  I.a  maka  material  yang 
digunakan   harus   kuat   dan   tangguh   serta   tidak   getas   sehingga   umur 
penggunaan akan lebih panjang. Untuk itu kita mengambil 3 jenis bahan yaitu 
baja,  alumunium  dan  resin.  Dalam  proses  pemilihan  bahan  kita  gunakan 
metode matrik keputusan. Adapun matriks sebagai berikut: 



PKMT-3-1-5

       
Tabel. 4 Pemilihan bahan spoiler  

CAST 
ABILIITY

  
FORMABILITY

  
THOUGHNESS

 
HEAT 

RESISTANCE

  
CORROSION

  
COST

  
TOTAL

  
BAHAN 

 
1

  
2

  
2

  
1

  
2

  
2

  
10

  
BAJA

  
6

  
6

  
8

  
16

  
8

  
16

  
8

  
8

  
6

  
12

  
8

  
16

  
80

  

RESIN  8  8  6  12  6  12  6  6  8  16  6  12  66 

 

ALUMUNIUM

  

7  7  8  16  7  14  7  7  7  14  7  14  72 

 

Dari tabel diatas baja memenuhi kebutuhan tehadap bahan yang digunakan 
pada prototipe. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan bentuk pada baja dan 
alumunium sama ,akan tetapi dari segi ketangguhan baja lebih baik dari pada 
resin dan alumunium yang cenderung getas dan tidak tangguh.           

a.                 

b.  

Gambar. 8  a. Statis (bagian yang tetap pada kabin truk)  b. Rangka 
Dinamik (bagian yang bergerak dan menempel pada rangka statis)   

4.  Dokumentasi pelaksanaan program

 

Selain dari  desain,  rancangan  dan  produk  program  ini  juga  menghasilkan 
dokumentasi   dari  kegiatan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  metoda 
pelaksanaan.  Dalam   pelaksanaan  ini  dilakukan  dokumentasi  pelaksanaan 
secara berurutan dan sesuai tahap  pelaksanaan, sehingga sustainability dari 
program  ini  dapat  dilanjutkan.  Adapun   dokumentasi  tersebut  dilengkapi 
dengan diagram alir pelaksanaan program agar mudah dipahami. 
5.  Rancang Bangun
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Grafik.1 Grafik U Vs D pada pengujian tanpa spoiler ,model 1 dan model 2. 
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Secara garis besar kontruksi rangka kedua model terdiri 2 rangka yaitu Statis 
(bagian yang tetap pada kabin truk) dan Dinamik (bagian yang bergerak dan 
menempel pada rangka statis). Adapun rancangan model tersebut dibuat dalam 
bentuk gambar teknik (terlampir). 
6.  Data 
Dari hasil pengujian Teroewongan angin diperoleh Grafik U Vs D dan Grafik 
Re Vs Cd disimpulkan bahwa model spoiler tipe MCX 2 Sp. Memiliki seretan 
udara yag kecil dibandingkan tanpa spoiler dan dan spoiler tipe MCX 1 Sp. 
Adapun sajian data tersebut sebagai berikut:   

Grafik U Vs D   
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Grafik.2 Grafik Re Vs Cd pada pengujian tanpa spoiler, model 1 dan model 2.   
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Untuk melihat prototipe spoiler bekerja sesuai rancangan dan disain dilakukan 
pengujian   jalan  yang  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh 
keaerodinamisan terhadap seretan udara dan penghematan bahan bakar adapun 
hasil pengujian tersebut diplotkan dalam bentuk grafik. 3  berikut: 
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Grafik. 3 Pengujian Jalan pada Truk D
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Grafik Penggunaan Bahan Bakar dengan Tanpa Spoiler 

dan Spoiler Tipe MCX 2 Sp pada Truk   

0,3  

0,25  

0,2  

0,15  

0,1  

0,05  

0     

Tanpa spoiler  

Spoiler Tipe MCX 2 
Sp   

yna Toyota  

0  20  40  60  80  100  

V (m/s)    

Pembahasan 
1.  Prototipe Spoiler Tipe MCX 2 Sp

 

Prototype spoiler tipe MCX 2 Sp terbuat dari baja dengan dimensi plat 1 mm dan 
slinder hollow 1,8 inchi. Kerangka spoiler dibuat berdasarkan acuan model yaitu 
tipe MCX 2 Sp yang kemudian dibuat maket dengan skala 1:1. Pembuatan rangka 
cenderung  menggunakan  proses  pembentukkan  yaitu  dengan  membengkokkan 
dan  pemotongan.  Proses  penyambungan  dilakukan  dengan  pengelasan  listrik, 
sehingga  kerangka  tahan  terhadap  getaran  pada  saat  truk  berjalan.  Kerangka 
spoiler terdiri dari 2 bagian yaitu Statis; bagian spoiler yang menempel pada atap 
kabin  dan  tidak  bergerak  dan  Dinamis;  bagian  spoiler  yang  bergerak  dengan 
bantuan motor. Bagian dinamis ini bertujuan untuk menyamakan tinggi spoiler 
dengan tinggi bak yang bervariasi. 
Setelah proses pembuatan rangka maka dilakukan platting atau pemasangan plat 
pada   rangka   spoiler   untuk   menutupi   permukaan   spoiler.   Proses   platting 
memanfaatkan  las listrik untuk mengikat plat pada kerangka. Penyelesaian proses 
pembuatan rangka dilakukan dengan finishing dengan membersihkan bagian yang 
tidak berguna atau sisa pengelasan. Selain itu juga  dilakukan pengecatan dan 
pendempulan sebagai tahap penyelesaian.  

2.  Pemilihan Tipe MCX 2 Sp sebagai Model Prototipe Spoiler

 

Pemilihan  spoiler  yang  akan  dijadikan  acuan  dilakukan  dengan  pengujian 
Terowongan Angin dijurusan Teknik Mesin pada tanggal 28 s/d 29 Maret dan 4 
April 2006. Pengujian dilakukan dalam selang kecepatan udara yang relatif sama 
dengan  sebelumnya yaitu 7-14 m/s dengan kondisi lingkungan 27 oC . Luas 
frontal  model  yang  memakai  spoiler  dianggap  sama  dengan  tanpa  spoiler 
mengingat   tinggi   spoiler   tidak   melebihi   tinggi   dari   bak   belakang.   Data 
karakteristik  seret  hasil  pengujian  tersebut  diplotkan  dalam  beberapa  grafik 
bersama dengan kurva karakteristik seretnya, seperti dijelaskan pada grafik. 1. 
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Grafik D Vs U memperlihatkan pemasangan spoiler terjadi penurunan kurva 
gaya seret pada model. Walaupun pada kecepatan udara sekitar 11 m/s gaya seret 
pada pemakaian spoiler maupun tidak memakai spoiler menunjukkan hasil yang 
sama, pada kecepatan  selanjutnya terjadi penurunan gaya seret pada pemakaian 
spoiler secara terus menerus seiring  dengan peningkatan kecepatan udara. Bila 
dibandingkan antara kedua jenis spoiler, spoiler model MCX 2 Sp lebih baik pada 
kecepatan tinggi yaitu 14 m/s. Ini dibuktikan dengan penurunan nilai gaya seret 
sebesar 53,1 % dari 1,203 N menjadi 0,565 N. 

Kurva koefisien seret yang dialami oleh model pada grafik diatas relatif sama 
pada saat  mengalami penurunan   sampai Re = 210000. Namun kurva koefisien 
seret  model  MCX  1  Sp  mengalami  kenaikan  yang  lebih  dulu  dibandingkan 
dengan kurva model yang lainnya. Kemudian ketiganya naik secara tidak teratur 
seiring penambahan kecepatan udara. Terjadinya penurunan yang tidak menentu 
ini terutama pada   Re = 210000 ini disebabkan oleh kenaikan  kecepatan udara 
(m/s) yang lebih cepat daripada kenaikan gaya persatuan luas frontal  (N/m2). 
Persentase penurunan nilai koefisien seret akibat pengaruh spoiler pada kecepatan 
tinggi mencapai 52,3 % untuk model MCX 2 Sp  dan 43,7 % untuk model MCX 1 
Sp. 
3.  Spoiler sebagai Nilai Ergonomis

 

Untuk meningkatkan fungsi dan nilai jual, pada spoiler ditambahkan beberapa 
fungsi tambahan yaitu 
Otomatisasi;  bertujuan  untuk  memudahkan  sopir  dalam  mengatur  ketinggian 
spoiler  dengan  bak  spoiler  sehingga  dapat  mengefisiensikan  penggunaan  dan 
muatan pada truk. Tinggi  maksimal pengaturan tinggi spoiler 1,8 meter dengan 
sudut 60o. Penerang jalan; pada spoiler dipasang lampu kuning jarak jauh dengan 
daya 100 watt. Lampu ini bermanfaat bagi sopir pada saat mengemudi truk pada 
kondisi cuaca berkabut dan malam hari. Selain itu dipasang lampu  sein dan 
kolong  untuk  memberikan  kesan  aksesoris  pada  spoiler.  Untuk  memudahkan 
dalam pengontrolan maka dirancang kontrol yang dapat dikendalikan dari dalam 
kabin. 

Warna  cat   Brush;   agar   memberikan   nilai   seni   dan   tampilan   menarik 
permukaan   spolier   dicat   dengan   gaya   brush   dengan   motif   halilintar   dan 
penggunaan warna kuning  dan biru dengan degradasi diantaranya. Tampilan ini 
menyesuaikan dengan ketertarikan  pengguna spoiler yang menganggap sebagai 
aksesoris truk. 
4.  Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar pada Spoiler Disaat Kecepatan Tinggi

 

Prototipe  spoiler  yang  telah  melalui  proses  finishing  dan  perangkaian  motor 
beserta rangkaian listrik lampu, maka dilakukan pengujian untuk melihat sejauh 
mana kinerja dalam menghemat bahan bakar prototipe tersebut dipasang pada truk 
dengan tipe  light truck. Truk yang digunakan adalah truk Dyna Toyota dengan 
bahan bakar solar dan berbasis mesin diesel. 
Pengujian dilakukan  pada  lokasi  yang  memungkinkan  pada  kecepatan  tinggi, 
adapun lokasi pengujian adalah jalan Bypass Duku 

 

Limau Manih. Jarak tempuh 
pengujian sepanjang 20 km.  Pengujian dimulai dari kecepatan menengah pada 
keepatan 40 km/jam. Kemudian divariasikan pada dengan kecepatan 55, 60, 70, 
80, dan  90  km/jam.  Variasi  kecepatan  tersebut  berdasarkan  nilai  yang  yang 
ditampilkan  pada speedometer. Sedangkan untuk mendapat kecepatan aktualnya 
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dilakukan pengukuran jarak tempuh pada kilometer dibagi dengan penghitungan 
waktu tempuh. 

Untuk melihat jumlah penggunaan bahan bakar dilakukan pengosongan 
tanki  bahan  bakar  dan  diisi  solar  sebanyak  10  liter  kemudian  dipacu  pada 
kecepatan yang bervariasi.  Kemudian diukur jumlah penggunaan bahan bakar. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh grafik. 3. 

Hasil pengujian dilakukan dengan mengeluarkan   minyak tersisa setelah 
melakukan uji jalan sekitar 20 km dengan kecepatan tertentu. Pengukuran minyak 
sisa ini dilakukan dengan  menggunakan gelas ukur dengan kecermatan 0,01 ltr. 
Nilai pengukuran minyak tersisa ini kemudian dikurangi dengan jumlah minyak 
masukan  awal  yang  juga  telah  diukur  sebelumnya.  Sehingga  didapat  jumlah 
minyak pemakaian selama uji jalan tersebut. Data-data seperti miyak pemakaian, 
waktu  dan  jarak  tempuh  uji  jalan  ini  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan 
pengaruh kecepatan kendaraan terhadap besarnya pemakaian minyak baik tanpa 
maupun dengan menggunakan spoiler. Untuk memudahkan pemabahasan 
tersebut, data hasil diplotkan kedalam bentuk grafik. 

Pemakaian   bahan   bakar   pada   umumnya   bertambah   seiring   dengan 
pertambahan  kecepatan kendaraan dari 36 

 

88 km/jam seperti diperlihatkan 
grafik 3. Namun terjadi penurunan pada range kecepatan 45 - 55 km/jam. Hal ini 
bisa   disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu  pertama,  karena  terjadinya  kenaikan 
kecepatan kendaraan (km/jam) yang lebih cepat daripada kenaikan gaya persatuan 
luas (N/m2) seperti yang terjadi pada grafik Re Vs Cd pada uji terowongan angin. 
Kedua,  karena  pemindahan  gear/persnelling  kendaraan  jarang  dilakukan  pada 
kecepatan ini sehingga efeknya pada pemakaian bahan bakar menjadi lebih besar. 
Pada kecepatan ini persnelling yang digunakan rendah sehingga putaran  mesin 
tinggi. 

Bila dilihat dari segi efisiensi bahan bakar dengan menggunakan spoiler 
justru  efisiensi tertinggi didapat pada kecepatan yang rendah yakni 51,16 %. Hal 
ini berbeda dengan hasil uji terowongan angin dimana pengurangan drag terbesar 
seharusnya berada pada kecepatan  tinggi. Efisiensi yang besar pada kecepatan 
rendah ini disebabkan oleh pemakaian bahan  bakar yang besar pada pengujian 
tanpa spoiler. Pemakaian bahan bakar pada pengujian tanpa  spoiler yang begitu 
besar ini bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang saat itu memang baru saja 
hujan.  Kondisi  seperti  ini  tentunya  akan  menambah  drag  kendaraan  sehingga 
pemakaian bahan bakar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian dengan 
spoiler pada hari berikutnya yang lebih cerah. Selanjutnya pada kecepatan yang 
lebih tinggi yaitu 53,7 

 

82,5  km/jam, efisiensinya tampak lebih sesuai dengan 
teori yang didapat pada terowongan angin,  dimana efisiensinya terus meningkat 
dari 9,7 %sampai 27,31 % .  

KESIMPULAN 
Dari penjelasan diatas maka diambil kesimpulan yaitu: 
1.  rancang bangun prototipe spoiler terbuat dari baja dengan dimensi palt dan 

slinder hollow. prototipe tersebut dilengkapi fungsi tambahan yaitu 
otomatisasi  dengnan motor, lampu kuning 100 watt untuk kondisi berkabut 
dan malam. Penambahan motif brush pada  spoiler untuk meningkatkan nilai 
jual dan daya tarik konsumen sbagai barang komersil. 
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2.  Desain spoiler yang dijadikan model yaitu tipe MCX 1 Sp dan MCX 2 Sp 

dengan penurunan Persentase penurunan nilai koefisien seret akibat pengaruh 
spoiler pada kecepatan tinggi mencapai 52,3 % untuk model MCX 2 Sp  dan 
43,7  %  untuk  model  MCX  1  Sp.  Model  yang  diambil  menjadoi  acuan 
prototipe spoiler. 

3.  Hasil  pengujian  jalan  spoiler  dengan  menggunakan  truk  tipe  light  truck 
dengan mesin  diesel pada keepatan bervariasi dengan jarak tempuh 20 km 
memperlihat efisiensi  penggunaan bahan bakar pada spoiler tipe MCX 2 Sp 
dari pada tanpa spoiler.  
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