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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Water scooter merupakan suatu alat baru yang di gunakan untuk 

olah raga air. Pada prinsipnya  water scooter menggunakan alas yang 

berbentuk hidrofoil. Ada dua pasang foil dalam kendaraan ini. Satu pasang 

diletakkan di bagian depan alat dan sepasang lainnya diletakkan dekat 

bagian belakang. 

Metode simulasi adalah metode yang paling luas penggunaannya 

dalam mengevaluasi berbagai alternatif sistem sumberdaya air. Teknik 

simulasi dapat dibayangkan dengan percobaan (eksperimen), sebagai 

penyelesaian masalah untuk mempelajari sistem yang kompleks yang tidak 

dapat dianalisis secara langsung dengan cara analitik. Teknik simulasi 

digunakan untuk memperkirakan keluaran (output) dari masukan (input) 

sistem yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang mendekati 

optimal.    

Percobaan yang terbaik adalah langsung pada sistem nyata, tetapi 

dalam suatu masalah yang cukup rumit, hal ini memerlukan tenaga, biaya 

besar dan waktu yang relafif lama. Sehingga di butuhkan suatu pemodelan 

yang lebih murah dan tidak memerlukan banyak tenaga yaitu dengan 

menggunakan simulasi. Sehingga di sini penulis mensimulasikan water 

scooter ini dengan menggunakan Autodesk Simulation CFD dan 

Autodesk Inventor sesuai dengan perhitungan agar ketika di buat bisa 

lebih optimal dan mengurangi coba dan salah (trial and error). 
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Oleh Karena itu dibutuhkan judul “SIMULASI WATER 

SCOOTER DENGAN BAHAN FIBER GLASS MENGGUNKAN 

AUTODESK SIMULATION CFD DAN AUTODESK INVENTOR” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan permasalahan yang 

dapat dirumuskan untuk diselesaikan : 

Bagaimana melakukan simulasi Water Scooter dengan bahan fiber 

glass menggunakan Autodesk Simulation CFD dan Autodesk Inventor 

sesuai dengan inputan yang sudah di ketahui. 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari simulasi Water Scooter ini adalah untuk mengetahui 

gaya angkat, dan pergeseran pegas yang terjadi pada Water Scooter 

melalui Autodesk Simulation CFD dan Autodesk Inventor. 

1.4.  Manfaat 

Manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah Simulasi ini antara lain 

adalah : 

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai ilmu 

pengetahui tentang Water Scooter. 

2. Hasil simulasi dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam 

kegagalan yang akan terjadi saat alat di buat. 

3. Dapat mengurangi coba dan salah (trial and error). 
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1.5. Batasan Masalah 

1. Menggunakan bahan Fiberglass sebagai sayapnya dan pipa 

alumunium sebagai rangkanya. 

2. Berat 60 kg. 

3. Menggunakan Software Autodesk Inventor dalam melakukan 

Simulasi Pergerseran Pegas dan Software autodesk Simulation 

CFD untuk mengetahui gaya angkat ke atas. 

 


