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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Deskripsi Alat 

Water Scooter  adalah cara inovatif untuk bepergian diatas air dan 

dapat digunakan sebagai alat olahraga air. Sebagai contoh surfng atau 

perjalanan melalui air di dalam perahu atau jet ski. Water Scooter  mendapatkan 

daya gerak dari dua pasang sirip. Pada dasarnya, perangkat ini adalah bentuk 

sayap yg berjalan di dalam air bertenaga manusia, yang didorong dengan cara 

melompat-lompat tepat diatas siripnya. Gerakan melompat menyebabkan sirip 

bergerak bolak-balik secara bergelombang, mirip dengan efek dari sirip 

punggung lumba-lumba ketika mereka melakukan trik ketika meluncur di 

permukaan air.  

Gambar 3.1  Desain Water Scooter 

3.2 Cara  Kerja 

3.2.1 Cara Kerja Alat 

Setiap kali melompat, gaya dari berat badan akan menekan pegas fiberglass yang 

menyebabkan foil bagian belakang berubah sudutnya. Dampak yang sama dari 
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lompatan tadi, membuat foil belakang yang terdorong terbentuk sudut untuk 

menghasilkan propulsi. 

Foil depan terkunci dengan ketinggian konstan di air melalui skimmer, yang 

mana areanya bearada di atas permukaan air. 

 

Gambar 3.2 Posisi Water Scooter  pada saat setelah di tekan 

 

Gambar 3.3 Water Scooter  posisi di tekan 

 

 



32 

 

 
 

3.2.2 Cara Menggunakan Water Scooter   

Setelah mendapatkan definisi tentang Water Scooter  , selanjutnya akan 

dijelaskan bagaimana cara menggunakan Water Scooter  yang baik dan benar 

adalah sebagai berikut : 

1. Luncurkan Water Scooter  dari dermaga setidaknya 6,5 kaki (2 meter) 

dari air, amati gambar 3.4. 

2. Pegang setang dan turunkan foil besar tepat di atas atau di bawah 

permukaan air. 

3. Berdiri di tepi dermaga dengan kaki dan dorong dengan sedikit lebih ke 

tepi. Letakkan kaki yang lain pada platform Water Scooter  ini. Jika kaki 

tidak di tepi dermaga, tidak akan mendapatkan cukup kuat mendorong 

untuk memulai. Dianjurkan agar untuk memakai sepatu air atau sandal. 

4. Dorong ke depan, sampai skimmer mencapai air, berikan diri untuk kuat 

mendorong dari dermaga. Foil kecil akan berada di bawah air kemudian 

skimmer akan di atas air setelah berjalan amati gambar 3.4. 

 

 

 

 

3.4 Cara Awal Menggunakan Water Scooter   
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Mulailah melompat, atur ritme gerakan untuk memungkinkan mahir 

mengendalikan Aquaskipper di atas permukaan air. Langsung letakan kedua 

kaki pada platform untuk membantu lompatan lebih seimbang. Jika 

Aquaskipper mulai condong ke satu sisi atau yang lain, gunakan berat tubuh 

untuk mengimbangi. Untuk memahami penjelasan ini amati gambar 3.5. 

 

 

 

3.5 Cara Mengatur Ritme Water Scooter  

Untu Mengubah Haluan (Belok) 

Ketika menjalankan Water Scooter  , sisi sayap akan beralih posisi dan kehilangan 

beberapa gaya angkat nya. Untuk menangkal itu,perlu untuk bersandar pada tubuh 

pada  sisi yang berlawanan. Untuk berbelok ke kanan, putar setang ke kanan, namun 

bersandar pada tubuh yang bagian kiri. Amati gambar 3.6. 

 

 

 

3.6 Cara Untuk Mengubah Haluan 

 

3.3 Data Yang di Gunakan Untuk Simulasi 

3.3.1 Perhitungan Gaya Angkat Airfoil Water Scooter   
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Dengan mengetahui dimensi Airfoil yang telah ditentukan, maka gaya 

angkat yang terjadi dapat dihitung dengan mengasumsikan kecepatan 

sementara. Perhitungan gaya angkat ini sama sperti menghitung gaya angkat 

pada sayap pesawat terbang, namun hanya saja medianya yang berbeda yaitu 

air. 

 

 

 

3.3.2 Perhitungan Gaya Dorong atau Kecepatan 

Mengoperasikan Water Scooter membutuhkan gaya dorong, gaya dorong 

ini nantinya akan menghasilkan aliran yang akan lewat melalui airfoil Water 

Scooter dan terjadilah gaya angkat.  

 

 

 

Gambar 3.8 Gaya Dorong / kecepatan 

3.4.3 Perhitungan Gaya Pegas 

Setelah mendapatkan gaya angkat dan gaya dorong yang terjadi, maka 

dapat ditentukan konstanta pegas yang akan digunakan.  

 

 

 

Gambar 3.9 Gaya Pegas 

 

Gaya Angkat Arah Gerak Airfoil 

Arah Gaya Dorong / kecepatan 

Arah Tekanan 

 

3.7 Gaya Angkat Pada Hidrofoil 
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3.4 Diagram Alir 
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