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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah

Dimasa modern seperti saat ini kebutuhan akan sarana transportasi

sangatlah penting adanya untuk menunjang kegiatan diberbagai aspek

sendi kehidupan, mulai dari kendaraan yang bermesin hingga yang tidak,

dari kendaraan yang menggunakan dua roda sampai yang lebih.

Mobil merupakan kendaraan yang mewakili salah satu dari sarana

transportasi yang disebutkan diatas. Dibandingkan dengan kendaraan

roda dua/ motor, mobil disini memiliki keunggulan dari segi kapasitas

angkut penumpang maupun barang, dalam mengoperasikanya pun mobil

dirasa juga lebih rumit daripada motor serta mempunyai bagian-bagian

komponen yang kompleks.

Pada kendaraan mobil terdapat beberapa bagian sistem yang

penting guna menunjang kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan

normal, salah satunya adalah sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi

untuk mengatur atau mengendalikan arah kendaraan/ mobil sesuai

dengan yang dikehendaki oleh pengemudi. Sistem kemudi sendiri

dibedakan menjadi dua yaitu sistem kemudi manual dan sistem kemudi

elektrik/ power steering. Perbedaan mendasar yang dirasakan antara

sistem kemudi manual dan power steering adalah gaya yang dipakai

untuk memutar setir kemudi/ steering wheel.

1.2. Perumusan Masalah

Melihat begitu pentingnya sistem kemudi yang terdapat dalam

kendaraan khususnya mobil, pada penulisan tugas akhir ini penulis

melakukan analisa terhadap gaya yang terjadi pada sistem kemudi. Gaya
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yang dimaksud disini adalah gaya yang terjadi pada roda ketika mobil

dibelokkan dan gaya yang dibutuhkan untuk memutar kemudi ketika mobil

dalam posisi tertentu.

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisa, menghitung dan mengetahui gaya yang terjadi

pada roda ketika mobil dibelokkan

2. Menghitunggaya yang dibutuhkan untuk memutar kemudi ketika mobil

dalam posisi tertentu.

1.4. Batasan Masalah

Mengingat ada beberapa model sistem kemudi yang ada, maka

penulis membatasi permasalahan agar lebih terfokus. Adapun batasan-

batasan masalah tersebut adalah :

1. Sistem kemudi yang digunakan untuk analisa adalah model sistem

kemudi recirculating ball.

2. Center of Gravity/ titik pusat berat kendaraan telah ditentukan

posisinya dengan jarak tertentu dan diasumsikan berjarak 1000mm

dari tanah.

3. Sudut steer rata-rata roda depan 50 .

4. Sudut selip pada setiap roda diabaikan.

5. Nilai koefisien gesek statis diasumsikan sebesar 0,6

6. F tie rod = F max (diasumsikan besar gaya gesek maksimum pada

roda (F max) adalah sama dengan besar gaya maksimum yang

bekerja pada tie rod (F tie rod).

7. Koefisien gesek kinetik (µk) = 0,4 (didapat dari buku dinamika

kendaraan).



3

1.5. Sistematika Penulisan

` Sistematika penulisan tugas akhir ini memuat tentang isi bab-bab

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari buku-buku yang

dipakai untuk kelancaran penulisan laporan ini.

BAB III ANALISA PERHITUNGAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan data dari hasil analisa dan

pengolahan data.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran yang

mungkin bisa digunakan untuk pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi buku-buku dan jurnal serta sumber-sumber lain yang dijadikan

referensi dalam penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini.

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.


