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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semua fenomena aerodinamis yang terjadi pada kendaraan 

mobil dan alat transportasi lainnya disebabkan adanya gerakan 

relatif dari udara disepanjang bentuk body kendaraan. Streamline 

adalah garis-garis yang dibuat sedemikian rupa didalam medan 

kecepatan, sehingga setiap saat garis-garis tersebut akan searah 

dengan aliran disetiap titik di dalam medan aliran tersebut. Dengan 

demikian, streamline akan membentuk pola aliran udara pada 

sekeliling kendaraan.  

Seperti yang kita ketahui, pengujian berbagai koefisien 

tahanan yang berpengaruh pada aerodinamis mobil dapat dilakukan 

dengan melakukan metode eksperimental maupun dengan 

menggunakan metode komputasi dan simulasi numerik computional 

fluid dynamic (CFD). Pengujian koefisien tahanan dengan 

menggunakan metode eksperimental dilakukan dalam terowongan 

angin (wind tunel) baik dalam ukuran kendaraan yang sebenarnya 

maupun dalam ukuran skala. Tetapi, pengujian dengan metode 

eksperimental ini membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. 

Hal ini yang menjadi salah satu pemicu para desainer maupun 
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industri untuk memanfaatkan metode komputasi dengan simulasi 

numerik sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut dengan 

pertimbangan kecepatan dalam memperoleh data koefisien tahanan 

dan rendahnya biaya yang harus dikeluarkan dibanding dengan 

menggunakan metode eksperimental. 

Di indonesia saat ini perusahaan industri mobil mulai 

mengembangkan mobil nasional. Salah satu acuan pengembangan 

suatu mobil adalah pada bentuk bodi. Perkembangan tersebut 

dimaksutkan untuk mencari bentuk bodi yang lebih aerodinamis 

sehingga mendapat bodi yang lebih kecil tahanannya. 

Banyak penelitian tentang riset bentuk bodi kendaraan 

terhadap pola aliran, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Ridwan Nofianto (2014). Pada penelitian tersebut 

peneliti mencari perbedaan pola aliran dan tahanan yang ada pada 

mobil menyerupai TOYOTA AVANZA dengan perbedaan bodi 

standar dan modifikasi. Perbedaan pada kedua bodi terletak pada 

sudut bemper mobil tersebut, pada mobil standar sudut kemiringan 

bemper sebesar 7,9o, sedangkan pada bodi modifikasi 

kemiringannya 6,2o. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan 

bodi dapat mempengaruhi perbedaan pola aliran juga tahanan yang 

ada ikut berubah. 

Pada penelitian ini penulis memilih mobil dari PT. Solo 

Manufaktur Kreasi (ESEMKA) sebagai objek penelitian, mobil dalam 
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penelitian ini adalah ESEMKA RAJAWALI. Pada bagian bemper, kap 

dan kaca mobil menurut penulis memerlukan perubahan untuk 

mendapat bodi yang lebih efisien dan lebih aerodinamis. Maka dalam 

penelitian ini penulis mencari perbandingan antara aliran udara di 

antara model mobil ESEMKA RAJAWALI dan model ESEMKA 

RAJAWALI modifikasi dan menganalisa karakteristik profil bodi pada 

kedua model tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik bodi mobil ESEMKA RAJAWALI 

standar dan modifikasi. 

2. Untuk membandingkan pola aliran, coefficient drag dan 

coefficient lift yang terjadi pada mobil ESEMKA RAJAWALI 

standar dan modifikasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1. Mengetahui perbedaan pola aliran antara mobil ESEMKA 

RAJAWALI standar dan ESEMKA RAJAWALI modifikasi. 

2. Mengetahui coefficient drag (CD), dan coefficient lift (CL) pada 

mobil ESEMKA RAJAWALI standar dan modifikasi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Eksperimen dibatasi hanya untuk mengetahui karakteristik 

perilaku aerodinamika pada bodi mobil ESEMKA RAJAWALI. 

2. Desain mobil dibuat menggunakan SolidWorks 2014 menyerupai 

model mobil ESEMKA RAJAWALI dengan dimensi asli. 

3. Metode penelitian komputasi hanya dibatasi dalam keadaan 

steady. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka dan 

teori dasar aliran fluida, pada sebuah mobil model 

ESEMKA RAJAWALI. 

BAB III : METODOLOGI PEMPROGRAMAN 

  Bab ini berisi diagram alir pemprograman dan persiapan 

studi. 

BAB IV : DATA DAN ANALISIS 

  Berisi data dari kedua spesimen dengan perbedaan 
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ujung bagian depan kendaraan yang dianalisis dengan 

menggunakan software Ansys 15.0 – CFD. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisi kesimpulan dan saran. 

 


