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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat ini, yang 

tentunya menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena teknologi 

diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. 

Dengan berkembangnya teknologi yang ada, berkembang pula 

teknologi dibidang otomotif. Hasil dari rekayasa yang diciptakan dibidang 

otomotif sendiri juga sangat memuaskan. Produk-produk otomotif yang 

canggih sudah banyak dijual dipasaran untuk mendukung kehidupan 

masyarakat. Mulai dari segi mesin serta fasilitas yang ada hingga desain 

yang makin sempurna. 

Salah satu teknologi yang diciptakan adalah mekanisme buka-tutup 

pintu mobil. Kebanyakan buka tutup pintu mobil menggunakan mekanisme 

buka-tutup secara menyamping (konvensional). Tetapi berbeda dengan 

mobil pabrikan Lamborgini dari Italia yang mengadopsi mekanisme buka- 

tutup vertikal. Ditemukannya mekanisme buka-tutup vertikal ini dengan 

tujuan untuk menghemat ruang ketika mobil berada diruang parkir yang 

sempit, yang tidak dimiliki pada mekanisme pintu horizontal (konvensional) 

saat keluar masuk kabin. 
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Dengan acuan inilah sekarang banyak mekanisme buka-tutup pintu 

konvensional diaplikasikan menjadi mekanisme buka-tutup pintu vertikal 

atau Lambo Style Door (LSD). Di Indonesia sendiri sudah banyak 

diaplikasikan model pintu seperti ini yang dikenal dengan nama pintu 

gunting. Tetapi model pintu ini lebih condong pada mobil-mobil dengan 

keperluan kontes modifikasi dari pada mobil harian. 

 

1.2.  Tujuan Penulisan  

Dalam tugas akhir ini, penulis mempunyai tujuan antara lain: 

1. Mendeskripsikan bagaimana sebuah mobil dengan mekanisme pintu 

horisontal dapat dikonversi menjadi pintu vertikal. 

2. Mendiskripsikan mekanisme kerja kit Lambo Style Door (LSD) dalam 

membuka dan menutup pintu mobil. 

3. Mengetahui perhitungan statika dan kinematika pada mekanisme kerja 

kit LSD (Lambo Style Door). 

 

1.3.  Manfaat 

Dari penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memperoleh manfaat: 

1. Dapat memberikan informasi mengenai cara kerja mekanisme kit Lambo 

Style Door (LSD) dalam membuka maupun menutup pintu mobil. 

2. Tercipta sebuah desain alat pengkonversi sistem buka-tutup pintu mobil. 

3. Dapat menganalisis kekuatan konstruksi suatu kerangka alat secara teliti. 

 



 

 

3 

1.4. Perumusan Masalah 

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam 

menganalisis mekanisme kerja kit LSD (Lambo Style Door), maka dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini menitik beratkan pada permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dapat merubah sistem buka-tutup pintu mobil dari 

konvensiona menjadi sistem buka-tutup Lambo? 

2. Bagaimana agar model Lambo ini dapat digerakkan dengan mudah? 

3. Bagaimana agar konstruksi kit mampu menopang seluruh beban yang 

diterima kerangka pintu? 

 

1.5.  Batasan Masalah 

Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pembahasan 

mekanisme kerja kit  Lambo Style Door (LSD) ini, maka perlu adanya 

pembatasan masalah, yaitu: 

1. Perencanaan kit Lambo Style Door (LSD) hanya dibatasi pada pintu 

mobil Honda Genio. 

2. Pembahasan meliputi analisis kinematik, statika dan kekuatan material. 
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1.6.  Metodologi Perencanaan 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan menggunakan 

beberapa cara yaitu: 

1.6.1.  Metode Survei Benda 

Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan serangkaian uji coba 

serta pengambilan data ukuran mobil sehingga dapat dipergunakan. 

1.6.2.  Metode Kepustakaan 

Pada metode ini penulis mencari berbagai referensi beberapa buku, 

karya ilmiah sebagai literatur yang berhubungan dengan proses 

analisis. 

1.6.3.  Pengambilan Hasil Penelitian 

Pengambilan keputusan ini berdasarkan pada hasil survei dilapangan 

pada obyek mobil yang diambil ukurannya. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan isi ini, maka penulisan disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Manfaat, Perumusan 

masalah, Batasan Masalah, Metodologi Perencanaan, Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Konsep dasar mengenai analisis kinematika dan dinamik, gaya, 

konsep tegangan regangan, deformasi dan keseimbangan statika. 

BAB III  PERENCANAAN KIT LAMBO STYLE DOOR (LSD) 

Berisi tentang teorema Lambo Style Door (LSD), deskripsi kit 

LSD dan bagian-bagiannya serta aplikasi kit LSD pada mobil 

dengan pintu konvensional serta diagram alir analisis. 

BAB IV  ANALISIS KINEMATIKA DAN TEGANGAN PADA 

MODEL KIT LAMBO STYLE DOOR (LSD)   

Berisi tentang perhitungan dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




