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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 SUBYEK PENELITIAN 

Pengerjaan penelitian dalam tugas akhir ini dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kendaraan 

truk dengan penambahan pada bagian atap kabin truk berupa 

spoiler MCX-1 Sp dan spoiler MCX-2 Sp yang digunakan untuk 

mengurangi hambatan udara (drag) pada kendaraan truk dengan 

menggunakan metode Computational Fluid Dynamic (CFD). 

Pengerjaan penelitian ini dilakukan secara sistematis, dengan 

menyelidiki parameter yang dapat mempengaruhi kinerja dari 

kendaraan truk melalui serangkaian studi penelitian individu diikuti 

dengan penelitian yang lebih rinci mengenai kinerja dari perangkat 

spoiler ketika dipasang pada kendaraan truk. Semua pengerjaan 

dilakukan dengan menggunakan metode Computational Fluid 

Dynamic (CFD). 

1.2 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Perkembangan transportasi di Indonesia yang cukup pesat, 

salah satunya ditandai dengan jumlah kendaraan yang cukup 

besar. Diantara alat transportasi umum adalah kendaraan truk. 

Jenis kendaraan ini digunakan sebagai alat angkutan barang. 

Karena fungsinya yang sangat vital, keberadaan jumlah truk 
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tergolong besar dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. 

Namun, data statistik menunjukkan pada tahun 2014 s.d. tahun 

2015 penjualan truk mengalami penurunan, yaitu sebesar 14.794 

unit pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menunjukkan total 

produksi truk pada angka 11.206 unit. (Data diperoleh dari 

file:///D:/Skripsi/isuzu-pasar-truk-2015-bisa-tumbuh-15.htm ). 

Dengan menurunnya kebutuhan angkutan barang pada 

periode akhir ini, maka diharapkan dengan adanya penambahan 

pada bagian atap kabin truk atau top wind deflector atau yang 

disebut spoiler ini dapat memicu kembali meningkatnya angka 

penjualan truk nasional. Karena selain sebagai aksesoris, 

keberadaan penambahan spoiler juga bermanfaat untuk 

mendapatkan kondisi yang nyaman dan optimal pada truk. Alat ini 

juga berfungsi untuk meminimalisir hambatan aliran udara (drag) 

dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi yang optimal pada 

kendaraan truk. Namun, optimal atau tidaknya efek penambahan 

spoiler pada truk ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah keaerodinamisan spoiler truk tersebut. 

Pada umumnya semua fenomena aerodinamis yang terjadi 

pada kendaraan truk disebabkan adanya gerakan relatif dari udara 

disepanjang bentuk body truk. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

geometri dan luas penampang kendaraan truk dimana semakin 

aerodinamis kendaraan truk, maka hambatan udara (drag) yang 

file:///D:\Skripsi\isuzu-pasar-truk-2015-bisa-tumbuh-15.htm
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dihasilkan semakin kecil sehingga didapatkan kendaraan truk 

dengan fungsi yang optimal. 

Seperti yang diketahui, pengujian berbagai koefisien 

tahanan yang berpengaruh pada keaerodinamisan spoiler truk 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen 

maupun dengan menggunakan metode komputasi dan simulasi 

numerik berupa Computational Fluid Dynamic (CFD). Pengujian 

koefisien tahanan dengan menggunakan metode eksperimen 

dilakukan didalam terowongan angin (wind tunnel) baik dalam 

ukuran kendaraan yang sebenarnya maupun dalam ukuran skala. 

Akan tetapi, pengujian dengan metode eksperimen ini 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal ini yang 

menjadi salah satu pemicu para desainer maupun pelaku industri 

untuk memanfaatkan metode komputasi dan simulasi numerik 

sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut dengan 

pertimbangan kecepatan dalam memperoleh data koefisien 

tahanan dan rendahnya biaya yang harus dikeluarkan 

dibandingkan dengan menggunakan metode eksperimen. 

Suatu medan aliran yang mengalir melewati suatu profil body 

kendaraan mengalami berbagai gaya tahanan aerodinamis, gaya-

gaya tersebut berupa gaya lift, gaya drag, dan gaya side. Dalam 

aliran dua dimensi gaya yang bekerja dengan arah vertikal dan 

tegak lurus terhadap freesteam adalah gaya lift, sedangkan gaya 
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drag adalah gaya dengan garis kerja horizontal berlawanan arah 

dengan arah gerak kendaraan dan gaya side adalah gaya yang 

sejajar terhadap freesteam dan jika aliran udara tidak sejajar 

dengan bidang simetris kendaraan, maka pola aliran udara tidak 

akan simetris. Gaya-gaya tersebut pada suatu profil body 

kendaraan bergantung pada distribusi aliran udara disepanjang 

permukaannya. Hal ini berarti gaya-gaya aerodinamis sangat 

dipengaruhi oleh letak titik separasi pada bentuk body tersebut. 

Dalam kasus tugas akhir ini dimaksudkan untuk 

menginvestigasikan suatu permasalahan dari karakteristik 

aerodinamika kendaraan truk dengan perbedaan pada 

penambahan variasi atap kabin truk berupa spoiler MCX-1 Sp dan 

spoiler MCX-2 Sp dengan menggunakan metode simulasi CFD. 

1.3 LINGKUP PENELITIAN 

Untuk mencapai tujuan diatas, penelitian untuk model, 

simulasi, dan menyelidiki fitur penting dari kedua model truk 

dilakukan. Mengacu pada latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kecepatan udara terhadap 

koefisien drag (CD) pada kendaraan truk dengan 

penambahan berupa spoiler MCX-1 Sp dan spoiler MCX-

2 Sp pada kondisi steady state? 
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2. Bagaimana mendeskripsikan karakteristik distribusi 

streamline dan vector plot kecepatan aliran pada masing-

masing model truk? 

Sebelum melaksanakan penelitian, penting untuk 

mengidentifikasi data yang sesuai dengan sumber sehingga 

validasi simulasi CFD yang diusulkan dapat dilakukan sebelum 

dimulainya simulasi CFD yang lebih rinci. Untuk menghindari 

melebarnya masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut, yaitu : 

1. Simulasi dibatasi untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

karakteristik perilaku aerodinamika dalam kondisi steady 

state. 

2. Fluida yang digunakan pada studi ini adalah fluida gas 

yaitu udara, dengan rincian : 

a. Udara gas ideal 

b. Aliran udara dalam kondisi steady flow (mantap) 

3. Kecepatan yang dipilih adalah subsonic, divariasikan 

antara kecepatan 5 m/s sampai dengan 25 m/s dengan 

interval 5 m/s, dan analisa studi akan dilakukan dengan 

metode simulasi CFD. 

1.4 TUJUAN UMUM PENELITIAN 

Tujuan umum dari penelitian yang dilaporkan ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan pengaruh kecepatan udara 

terhadap nilai koefisien drag (CD) pada kendaraan truk 

dengan penambahan berupa spoiler MCX-1 Sp dan 

spoiler MCX-2 Sp pada kondisi steady state. 

2. Untuk mensimulasikan dan mendeskripsikan distribusi 

streamline dan vector plot kecepatan aliran pada masing-

masing model truk. 

Struktur aliran udara pada masing-masing model kendaraan 

truk akan dipelajari secara rinci karena pada bagian ini mempunyai 

peran penting dalam pembentukan hambatan udara (drag) dalam 

simulasi dengan menggunakan metode Computatuional Fluid 

Dynamics (CFD). 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Berisi tentang kajian pustaka dan teori dasar dari 

aliran fluida pada sebuah kendaraan truk. 
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BAB III : METODOLOGI PEMPROGRAMAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir pemprograman 

dan persiapan penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA 

Berisi data hasil dari masing-masing model truk yang 

dianalisis dengan menggunakan simulasi software 

CFD. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


