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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

  Perkembangan transportasi di Indonesia yang cukup pesat, 

salah satunya ditandai  dengan jumlah kendaraan yang cukup 

besar. Di antara alat transportasi yang umum adalah truk. Jenis 

kendaraan ini digunakan sebagai pembawa barang. Karena  

fungsinya  yang  sangat  vital,  keberadaan  jumlah  truk  termasuk  

besar dibandingkan  dengan  kendaraan  umum  lainnya. 

Menanjaknya aktivitas perekonomian, membawa pada naiknya 

aktivitas pemakaian energi pada jenis kendaraan truk yang berada di 

urutan nomor dua dengan presentase penggunaan bahan bakar 

minyak 32%. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta 2005) 

  Mengacu data statistik Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (Gaikindo) trend penjualan kendaraan niaga 

khususnya truk di tahun 2015 sampai dengan 2016 sejatinya 

mengalami penurunan. Gaikindo mencatat penjualan kendaraan truk 

tahun 2015 mencapai 74769 unit dan pada tahun 2016 turun menjadi 

66773 unit. Dengan menurun kebutuhan angkutan barang pada 

periode akhir ini, maka diharapkan adanya inovasi penambahan cap 

truck atau top wind deflector atau yang disebut spoiler yang dapat 

memicu kembali meningkatnya penjualan kendaraan truk di 

indonesia. Karena selain sebagai aksesoris, keberadaan spoiler 
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dapat mengurangi hambatan aliran udara (drag) sehingga 

mendapatkan kondisi nyaman dan optimal pada kendaraan truk 

tersebut. Namun, opotimal atau tidaknya efek penambahan spoiler 

pada kendaraan truk ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah keaerodinamisan spoiler truk tersebut. 

   Seperti kita ketahui bahwa pengujian keofisien tahanan 

angin suatu kendaraan dapat dilakukan di dalam terowongan angin 

baik dalam ukuran kendaraan yang sebenarnya maupun dalam 

ukuran skala. Akan tetapi cara-cara pengujian koefisien tahanan 

dalam terowongan angin, baik ukuran sebenarnya maupun ukuran 

skala tersebut, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal 

inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa desainer maupun 

industri mulai memanfaatkan komputasi dan simulasi numerik 

Computational Fluid Dynamics (CFD) sebagai solusi terhadap 

permasalahan tersebut dengan pertimbangan kecepatan dalam 

memperoleh data koefisien tahanan dan rendahnya biaya yang 

harus dikeluarkan.  

  Pada perangkat spoiler yang digunakan pada kendaraan truk 

di Indonesia, banyak diantaranya dibuat dari karoseri-karoseri yang 

terkenal maupun yang tidak terkenal. Dalam pembuatan spoiler, 

tidak jarang hanya membuat spoiler dan dipasang, namun tidak 

diukur radius kelengkungan pada spoiler tersebut.  
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  Selain spoiler, perangkat lain untuk meningkatkan 

keaerodinamisan salah satunya adalah perangkat tail. Tail adalah 

suatu perangkat truk yang terletak dibelakang box truk trailer yang 

berbentuk seperti sayap. Perangkat tail sudah digunakan di negara 

maju seperti eropa dan amerika. Bahkan tail yang digunakan bisa 

otomatis membuka dan menutup sesuai keinginan pengemudi. 

Namun di Indonesia belum ada yang menggunakan perangkat tail. 

Perangkat tail ini sangat mempengaruhi tingkat keaerodinamis 

kendaraan truk. 

  Pada kesempatan ini peneliti akan melakukan studi tentang 

perbedaan variasi radius kelengkungan spoiler MCX-2 sp dengan 

penambahan perangkat tail dengan variasi sudut menggunakan 

metode Computational Fluid Dynamics (CFD) menggunakan 

software ANSYS 15.0. Hasil simulasi dari CFD dengan parameter 

tertentu diharapkan kedepannya memberikan acuan dalam 

perancangan spoiler dan tail secara nyata.  

1.2  PERUMUSAN MASALAH 

 Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh modifikasi radius spoiler MCX-2 Sp 

terhadap hambatan kendaraan truk? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan perangkat tail dengan 
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modifikasi variasi sudut terhadap hambatan kendaraan truk? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini terfokus pada masalah yang diamati, 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan desain kendaraan truk dan spoiler Mcx-2 Sp 

yang mengacu pada penelitian Jawi, H.P (2016) “Studi 

Perencanaan Untuk Performance Spoiler MCX-1 Sp Dan MCX-

2 Sp Pada Kendaraan Truk Dengan Metode Computational 

Fluid Dynamic (CFD)” : 

2. Menggunakan variasi spoiler MCX-2 Sp dengan radius R250, 

R500, R750, R1000. 

3. Menggunakan tail dengan variasi sudut 5°, 10°, 15°, 20°. 

4. Penelitian ini menggunakan kecepatan truk 90 𝑘𝑚 𝑗𝑎𝑚⁄  dan 

analisa studi akan dilakukan dengan menggunakan metode 

simulasi CFD. 

5. Simulasi menggunakan software ANSYS 15.0  

1.4  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menginvestigasi pengaruh perbedaan radius 

kelengkungan spoiler MCX-2 Sp terhadap hambatan kendaraan 

truk melalui analisa dengan metode computational fluid 
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dinamycs (CFD). 

2. Untuk menginvestigasi pengaruh penambahan perangkat tail 

dengan variasi sudut terhadap hambatan kendaraan truk melalui 

analisa dengan metode computational fluid dinamycs (CFD).? 

1.5  MANFAAT PENELITIAN 

1.  Memberikan pengetahuan baru yang berguna mengenai 

pengaruh variasi kelengkungan spoiler MCX-2 Sp terhadap 

hambatan pada kendaraan truk. 

2.  Memberikan pengetahuan baru yang berguna mengenai 

pengaruh penambahan perangkat tail dengan variasi sudut 

terhadap hambatan kendaraan truk 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

berkaitan dengan aerodinamika aliran udara pada 

kendaraan truk. 

 



6 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang diagram alir dan proses penelitian 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi data hasil dari penelitian yang dilakukan 

menggunakan software CFD 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


