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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam memilih kendaraan, masyarakat hendaknya 

mengetahui karakteristik dari kendaraan tersebut, baik secara 

subyektif maupun obyektif. Penilaian secara subyektif kendaraan 

meliputi bentuk kendaraan, desain eksterior dan interior. 

Sedangkan penilaian secara obyektif dari kendaraan meliputi 

keamanan, kenyamanan, handling, percepatan, ekonomi.  

Selain memilih kendaraan secara subyektif maupun obyektif  

stabilitas juga sangat penting bagi kinerja kendaraan. Stabilitas 

kendaraan dipengaruhi oleh banyak aspek-aspek, baik dalam 

pengoperasian dan desain. Pusat gravitasi adalah salah satu dari 

banyak aspek yang mempengaruhi titik stabilitas kendaraan. Ini 

terlihat jelas ketika kendaraan berubah, di mana pusat gravitasi 

berubah karena sentrifugal memaksa. Kendaraan dikatakan stabil 

apabila semua roda masih menyentuh tanah dan tidak terjadi skid 

(bergeser arah lateral) atau slip (bergeser arah longitudinal). Untuk 

mengetahui stabilitas kendaraan dapat di lihat ketika kendaraan 

berputar, terlihat ketika kendaraan ternyata sering memberikan 

respon tak terduga yang dapat menyebabkan kecelakaan. Keadaan 

kritis yang di alami oleh kendaraan saat melaju pada 
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belokan/berbelok adalah ketika kendaraan tergeser kesamping 

(skidding) atau terguling (toppling). Kedua hal tersebut disebabkan 

karena gaya centrifugal. Kendaraan terguling ditandai dengan 

terangkatnya satu atau dua roda dari permukaan jalan. 

Ketidakstabilan kendaraan disebabkan oleh gaya atau 

momen yang diawali dengan adanya percepatan, baik percepatan 

arah translasi atau percepatan arah rotasi (berbelok). Terangkatnya 

salah satu dari roda kendaraan dapat mengakibatkan mobil akan 

terguling (toppling). Slip atau kondisi skid terjadi ketika roda masih 

menyentuh tanah, tetapi roda bergeser lateral atau ketika 

kendaraan tergeser kesamping dan tidak dapat dikendalikan 

disebut (skidding). 

Hal ini sangat erat kaitannya dengan mengemudi secara 

cepat, kecepatan sementara pengemudi waktu  mengendarai 

kendaraan saat membelok. Karena ketika kendaraan melaju 

kemudian membelok dengan kecepatan tinggi dan pengemudi tidak 

dapat mengontrol seberapa cepat kendaraan harus dijalankan, 

maka akan menyebabkan kendaraan tergeser kesamping dan tidak 

dapat dikendalikan (skidding) atau terguling (toppling). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Kebanyakan orang tidak benar-benar sadar tentang 

mengendarai mobil sambil mengemudi secara cepat, mereka hanya 

memperkirakan seberapa cepat mobil dan tidak tahu sebenarnya 

seberapa cepat mobil harus melaju pada saat berbelok. Situasi ini 

terkadang dapat menimbulkan terjadi kecelakaan pada pengendara 

atau diri pengemudi. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

stabilitas mobil ketika membelok dalam radius tertentu dari jalan, 

tahu tentang kecepatan kritis ketika kendaraan mulai tergeser 

kesamping dan tidak dapat dikendalikan (skidding) atau terguling 

(toppling). Khususnya untuk kasus skidding, kami mencoba untuk 

analisis di jalan yang dalam kondisi kering dan basah. Ini masalah 

yang sangat terkait untuk mendukung pengemudi secara cepat 

ketika menjalankan kendaraan. 

 

1.4. Metodologi 

Tugas akhir ini dikerjakan dengan beberapa metode, yaitu : 

a. Metode pengamatan : dengan mengamati, menganalisis, dan 

mencari data secara langsung dalam subjek. 
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b. Metode untuk mendapatkan dasar teori menggunakan 

persamaan atau rumus dari referensi yang ada. 

c. Metode untuk memperoleh informasi data kendaraan dengan 

cara mewawancarai dan menimbang kendaraan secara 

langsung ke workshop atau sumber data yang terkait. 

 

1.5. Asumsi dan Batasan Masalah 

Kendaraan yang akan digunakan dalam mengerjakan tugas 

akhir ini adalah kendaraan mini truck sang surya, jenis mobil 

penumpang. Untuk mengarahkan penulisan Tugas akhir mungkin 

diperlukan pembatasan masalah, yaitu : 

a. Kendaraan bergerak dengan kinerja yang baik. 

b. Menggunakan jalur dengan jalan aspal kering dan basah 

dengan permukaan datar. 

c. Menggunakan rem depan dan belakang dengan sistem hidrolik. 

d. Ban dalam kondisi baik dengan tekanan udara standar dan 

selalu dalam kontak dengan permukaan aspal. 

e. Radius jalan telah diambil dengan standar dari DPU. 

f. Kecepatan kritis ketika Toppling dan Skidding sebagai referensi 

ketika mengemudi kendaraan dengan jalan membelok. 
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1.6. Sistematika penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab dan ditambah dengan 

daftar pustaka dan lampiran, dengan sistematis penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengandung tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan analisis, metodologi, asumsi dan 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengandung tentang kajian pustaka yang terdiri 

atas penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori, Jenis 

gerakan mobil, fenomena ketika mobil membelok, 

toppling dan skidding, kendaraan rencana dan radius 

putar, mengemudi pintar, sistem pengereman, pusat 

gravitasi, gaya sentrifugal dan gaya inersia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengandung tentang bagan arus analisis yang 

menjelaskan tahap demi tahap mengenai proses 

pelaksanaan analisis, bahan dan alat yang digunakan, 

Tempat pengambilan data dan cara-cara pengambilan 

data, menentukan pusat gravitasi (cg), toppling ke arah 

longitudinal, slip ke arah longitudinal, toppling ke arah 

lateral, skidding ke arah lateral, kecepatan kritis ketika 
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skidding laterel (V0), tinggi hc pada kendaraan dengan 

pengemudi, kecepatan critical toppling dan kecepatan 

critical skidding. 

BAB IV PERHITUNGAN ANALISIS 

Bab ini mengandung tentang dimensi kendaraan, 

perhitungan pusat gravitasi, perhitungan kecepatan kritis 

ketika toppling dan skidding, hasil perhitungan dan 

analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mengandung tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang buku-buku serta sumber-sumber lain yang 

dijadikan raferensi dalam analisis dan penulisan laporan 

tugas akhir ini. 


