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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat sekarang ini 

memberikan dampak yang baik serta manfaat yang besar bagi manusia dalam 

berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini nampak dengan semakin banyaknya alat-

alat yang telah diciptakan manusia dengan berbagai model, bentuk, serta kemampuan 

pakai yang lebih unggul dibanding dengan alat-alat yang konvensional, maka satu 

dari beberapa tujuan diciptakannya teknologi adalah untuk mempermudah manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang melakukan perubahan cara 

perhitungan secara konvensional menjadi komputasional, tak terkecuali pada bidang 

teknik, dimana seorang insinyur memerlukan data yang akurat untuk memecahkan 

suatu masalah. Suatu  software yang telah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak, 

dapat dengan mudah digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung suatu rentetan 

masalah secara cepat dan tepat.  

Dalam era sekarang ini kata tepat dan cepat sangat penting dalam kaitannya 

untuk memecahkan masalah. Untuk itu pemecahan masalah dengan cara komputasi 

sangat dianjurkan agar diperoleh suatu ketepatan dalam perhitungan. Dalam ilmu 

teknik, sering mendengar singkatan CFD (Computational Fluid Dynamics), FEM 

(Finite Element Method), CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 
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Manufacturing) dan lain-lain. Kesemua itu merupakan program-program yang dapat 

digunakan untuk mempermudah pemecahan masalah dalam ilmu teknik. 

 

1.1 Latar Belakang 

Bila berbicara mengenai masalah aerodinamika, maka dalam pikiran terlintas 

mengenai ilmu mekanika fluida, dimana disitu terdapat pembahasan mengenai 

dinamika fluida. Pada dasarnya ilmu aerodinamika adalah cabang dari ilmu mekanika 

fluida itu sendiri. Dalam ilmu aerodinamika ini ada pembahasan mengenai airfoil 

atau aerofoil. Untuk itu, pembahasan mengenai airfoil ini sangat perlu, adanya 

pembahasan yang lebih mendalam akan memudahkan mengetahui karakteristik 

sebuah airfoil. Sebenarnya aplikasi airfoil ini sangatlah banyak, sebagai contoh; pada 

sayap pesawat, blade sebuah turbin, impeller pada sentrifugal pompa dan propeller 

turbin angin. 

Tekanan dan kecepatan adalah besaran dasar dalam konsep ilmu 

aerodinamika. Kedua parameter tersebut menjadi landasan konsep serta aplikasi 

aerodinamika. Fenomena gerakan fluida yang melewati sebuah benda kerap kali 

menimbulkan suatu masalah dalam perancangan pada industri yang bergerak dalam 

bidang aerodinamika. 

Airfoil atau aerofoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan 

disuatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat (lift) lebih besar dari gaya 

hambat (drag), lebih jelasnya lihat gambar 1. 
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Gambar 1. Gambar sebuah airfoil. 

 

Penelitian tentang “Perbaikan Karakteristik Aerodinamika pada Kendaraan 

Niaga”, mengatakan bahwa gaya aerodinamika dapat dinyatakan sebagai akibat aliran 

udara pada suatu benda yang bersumber dari distribusi tekanan pada permukaan dan 

tegangan geser pada permukaan. Pada setiap titik mengalami perbedaan tekanan yang 

berbeda tergantung letak titik-titik tersebut. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya 

distribusi tekanan yang berbeda pada permukaan sehingga mengakibatkan timbulnya 

gaya, yang dinamakan gaya aerodinamis. Hasil penelitian menunjukkan penambahan 

asesoris menimbulkan akibat yang unik pada gaya aerodinamika (Soejono Tjitro, dkk, 

1999). 

Penelitian mengenai “Analisa Karakteristik Distribusi Tekanan dan Kecepatan 

Pada Bodi Aerodinamika Airfoil Dengan Metoda Panel Dalam Fenomena “Flow 

Around Body””, mengatakan bahwa dengan semakin besarnya perbedaan tekanan 

(pressure difference) antara bagian atas dengan bagian bawah kontur airfoil maka 

akan menimbulkan lift yang semakin besar, sedangkan grafik koefisien lift (CL) 

terhadap sudut serang adalah linier (lihat gambar 2).  
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0Gambar 2. Profil grafik cp terhadap x/c dengan sudut serang 6  untuk 
ketebalan maksimum yang berbeda-beda. 

 
 

Dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa perbedaan tekanan (pressure 

difference) antara bagian atas dengan bagian bawah dari permukaan airfoil menjadi 

semakin besar seiring dengan bertambahnya sudut serang. Pertambahan sudut serang 

berpengaruh terhadap pergeseran titik stagnasi serta titik ekspansi di daerah leading 

edge pada permukaan airfoil (Yudiansyah Harahap dkk, 2003). 

Penelitian tentang “Design and Safety Analysis of an In-Flight, Test Airfoil” 

menyatakan evaluasi terhadap model airfoil  memerlukan analisa yang luas di 

berbagai sistem strukturral. Dalam menentukan desain yang aman pada pesawat 

terbang, maka penelitian pada daerah aerodinamika sangat diperlukan. Penelitian ini 

mengambil sample model sayap pesawat terbang jenis Cessna O-2. Proses penelitian 

ini  ditekankan pada efek pembebanan aerodinamika pada sayap. Hasil penelitian 

menunjukkan desain yang aman sangat menguntungkan dari segi cost dan proses 
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desain. Sehingga diperoleh data akurat untuk pengembangan yang lebih lanjut dalam 

proses pembuatan pesawat (Christopher William Mcknight, 2006). 

Penelitian secara eksperimental terkadang tidak menunjukkan teori yang 

sudah ada sebelumnya, sehingga pendekatan melalui software perlu dilakukan agar 

dapat mennjadi alternatif yang  lebih baik. 

Utntuk mengetahui dan mengkaji tentang fenomena gerakan fluida yang 

melewati sebuah benda yaitu airfoil, selanjutnya akan dibahas studi mengenai 

pendistribusian tekanan dan kecepatan pada bodi sebuah airfoil dengan menggunakan 

software Solid Work 2007 dengan CosmosFloWork. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Memperhatikan hasil penelitian yang bervariasi dari beberapa penelitian 

mengenai hubungan C  dan CL D dengan α, ataupun sebagai mana yang dibuat oleh 

Yudiasyah maka rumusan masalah ini adalahmelakukan analisis lanjut hubungan CD, 

CL, dan α menggunakan SolidWorks 2007 dengan CosmosFloWork sehingga akan 

diperoleh gambaran yang lebih representatif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah, maka perlu adanya pembatasan 

sebagai berikut yaitu : 

1. Eksperimen dibatasi hanya untuk mengetahui karakteristik pendistribusian 

tekanan dan kecepatan pada airfoil. 

2. Fluida yang digunakan pada studi ini adalah gas, yaitu udara. 
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3. Hasil analisis studi akan dilakukan dengan menggunakan program Solid 

Work 2007 dan Cosmos FloWork. 

4. Benda uji yang akan diuji adalah data koordinat NACA simetris yaitu 

NACA 0012. 

5. Parameter variasi akan dilakukan pada sudut serang -8, -2, 0, 5, 10, 15, 20. 

6. Mengetahui hubungan antara CL dan CD dengan α. 

 

1.4 Tujuan Studi 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis coefficient of lift dan coefficient of drag terhadap 

variasi sudut serang. 

2. Untuk menganalisis karakteristik distribusi tekanan dan kecepatan pada 

sebuah airfoil. 

3. Mengetahui mekanisme gerakan fluida yang melewati sebuah airfoil. 

4. Membandingkan hasil yang telah didapat dengan eksperimen yang sudah 

ada sebelumnya dan software yang lain. 

 

1.5 Metode Penulisan 

Metode yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi Literatur  

Studi kepustakaan ini penulis mencari referensi atau memanfaatkan buku 

– buku yang ada yang berkaitan dengan materi dan penulisan tentang 

literatur program yang pernah dilakukan. Misalnya proses pembuatan 
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simulasi, prosespembuatan animasi, menggambar desain dengan software 

CATIA, Solid Works, 3D Studio MAX, MS. Visual Nastran 2002, dan 

sebagainya. Penulis mencari literature melalui website Solid Works 

dengan cara men-download dari internet. 

2. Studi Lapangan  

Dengan mengadakan survei dan mengadakan pengamatan terhadap 

permasalahan yang aktual dengan cara wawancara dan survei lapangan. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah,   tujuan perencanaan, 

metode penulisan, dan sistematika   penulisan, serta kajian pustaka.  

BAB II  DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang teori dasar fluida dan sebuah airfoil, tinjauan analisa 

komputasi CFD dengan Solid Work 2007 dan Cosmos FloWork. 

BAB III METODOLOGI PEMPROGRAMAN 

Bab ini berisi diagram alir pemprograman dan persiapan studi. 

BAB IV HASIL KOMPUTASI 

Bab ini berisi pemprograman pada software, desain dan proses pemasukan data, 

dan hasil studi melalui perangkat lunak melalui plot dalam bentuk grafik warna. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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