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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

. Dewasa ini isu penghematan energi mencuri perhatian para peneliti 

maupun pelaku industri otomotif, salah satu cara dengan membuat bentuk bodi 

kendaraan yang lebih aerodinamis. Betuk bodi yang aerodinamis mengurangi 

tahanan aerodinamika sehingga dapat mengoptimalkan tenaga mesin untuk 

menjadi gaya dorong traksi kendaraan, hemat bahan bakar serta menjaga 

stabilitas kendaraan. 

Secara umum untuk mengetahui gaya aerodinamika yang terjadi pada 

mobil dapat dilakukan pengujian dengan metode eksperimental maupun dengan 

menggunakan komputasi dan simulasi numerik computational fluid dynamic ( 

CFD ). Pengujian keofisien tahanan dengan menggunakan metode 

eksperimental dilakukan dengan menempatakan model kendaraan baik ukuran 

sebenarnya maupun dalam ukuran skala di dalam terowongan angin ( wind tunel 

). Akan tetapi pengujian eksperimental ini membutuhkan waktu dan biaya yang 

sangat besar. Hal ini yang memicu para desainer dan para pelaku industri untuk 

menggunakan metode komputasi dan simulasi numerik seebagai solusi terhadap 

permasalahan tersebut dengan pertimbangan kecepatan dalam memperoleh 

data keofisien tahanan dan besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan  

Metode eksperimental. 
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“ BAYU SURYA ” adalah mobil prototype hemat energi buatan mahasiswa 

Teknik Mesin Universitas Muhammadyah Surakarta guna mengikuti kompetisi 

Shell Echo Marathon ( SEM ). Dalam kompetisi antar pelajar dan mahasiswa  

tersebut peserta dituntut menciptakan kendaraan yang bisa dipacu sejauh 

mungkin dengan konsumsi bahan bakar seminim mungkin. Kompetisi ini dibagi 

menjadi dua  kategori kendaraan Prototype dan Urban Concept juga dalam sub-

kategori berbagai sumber bahan bakar, yaitu gasoline, ethanol, diesel, battery 

electric, FAME (100%) dan hydrogen.  

 

Gambar 1.1 mobil prototype BAYUSURYA exsisting 

Pada saat ini desain mobil prototype BAYU SURYA memiliki tampilan 

menyerupai mobil van dengan bentuk leading edge yang tumpul dan datar 

membentuk luasan frontal terhadap aliran yang besar. Leading edge merupakan 

bagian pada kendaraan yang pertama kali terkena oleh aliran, bentuk leading 

edge yang semakin tumpul akan menyebabkan tingkat defleksi aliran yang 

semakin besar akibatnya tekanan  semakin besar pula. Oleh sebab itu, bentuk 

dan desain dari leading edge menentukan konfigurasi maupun pola aliran 
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dibelakangnya. Besar luasan frontal terhadap aliran berperan penting terhadap 

besar gaya tahanan pada kendaraan, dengan bentuk bodi aeodinamis dapat 

mereduksi gaya hambat yang terjadi. 

Oleh sebab itu penelitian desain mobil prototype  BAYU SURYA dirasa 

perlu dilakukan guna mendapatkan bentuk bodi kendaraan yang lebih 

aerodinamis  sehingga dapat mengoptimalkan kinerja mesin kendaraan serta 

penghamatan bahan bakar. Penelitian dilakukan dengan menganalisis desain 

mobil prototype BAYU SURYA exsisting dan membuat desain mobil prototype 

BAYU SURYA modifikasi lalu dilakukan pengujian dengan metode komputasi 

dan simulasi CFD. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas penelitian dilakukan guna menjawab 

pertanyaan, bagaimana peranan perubahan desain mobil prototype BAYU 

SURYA terhadap karateristik aliran dan koefisien tahanan aerodinamika yang 

terjadi. 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membatasi melebarnya masalah maka perlu adanya batansan 

masalah yaitu : 

1. Riset ini dibatasi hanya untuk mengetahui karateristik perilaku aerodinamika 

profil bodi. 

2. Fluida yang digukan pada studi ini adalah gas ideal  

3. Kecepatan aliran yang diberikan sebesar 11,11 m/s. metode penelitian 

komputasi dibatasi hanya dalam keadaan steady. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pola aliran yang terjadi pada desain mobil prototype BAYU 

SURYA dengan perbedaan geometri sudut antara kap dengan kaca 150o, 

160o dan 170o serta perubahan bentuk leading edge dengan variasi bentuk 

datar, cekung dan cembung. 

2. Mengetahui peran perubahan desain terhadap besarnya gaya drag dan gaya 

lift. 

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 dasar teori dari arus aliran fluida pada 

sebuah mobil. 

BAB III : METODOLOGI PEMPROGRAMAN  

           Bab ini berisi diagram alir pemprograman dan persiapan studi. 

BAB IV : DATA DAN ANALISIS 

Berisi data dari speciment dengan perbedaan profil bodi  yang dianalisis 

dengan menggunakan software Ansys 15.0- CFD. 

BAB V  :  PENUTUP 

          Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


