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BAB I

PENDAHULUAN

I.1.  Latar Belakang

Konsumsi energi disektor transportasi dari tahun ke tahun telah meningkat 

secara signifikan, sehingga diperlukan upaya untuk mendapatkan sistem 

transportasi yang hemat energi. Dalam menyanggupi tantangan itu sebuah 

kompetisi Indonesia Energy Marathon Challange (IEMC) 2012 merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh Dikti di Surabaya yang bertujuan untuk menguji 

kemampuan para mahasiswa dalam merancang dan membangun kendaraan yang 

aman, irit dan ramah lingkungan dimana lomba ini setiap tim mahasiswa harus 

mampu menempuh jarak terjauh dengan satu liter bahan bakar minyak. Kegiatan 

ini bermanfaat untuk menggali kreativitas dan potensi mahasiswa dalam 

peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan 

mempromosikan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup didunia 

pendidikan tinggi.

Kompetisi ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan teknologi otomotif 

terbaru di Indonesia sehingga akan muncul teknologi-teknologi terbaru di bidang 

otomotif yang nantinya akan dapat digunakan untuk menghemat maupun 

menggunakan bahan bakar alternatif. Selain itu diharpkan dengan adanya 

kompetisi internasional dalam lomba sejenis yaitu salah satunya pada kompetisi  

Shell Eco-Marathon Asia. Hal ini berguna untuk mengangkat citra bangsa 

Indonesia dimata dunia internasional.

Oleh karena dalam pembuatan mobil type kart ini, salah satunya adalah 

pembuatan chassis merupakan bagian yang sangat fundamental dari sebuah 

kendaraan secara keseluruhan. Chassis merupakan tempat pemasangan atau 

peletakan dari sebagian besar komponen-komponen dasar kendaraan secara utuh, 

seperti: bodi, engine, dan sistem trasnsmisi. Salah satu struktural komponen 

kendaraan yang memegang peranan untama adalah Chassis. Hal ini dikarenakan 

chassis adalah tempat meletakkan hampir semua komponen utama kendaraan. 

Seperti : dudukan mesin, dan lain-lain. Konstruksi Chassis yang tepat kuat akan 

membuat kendaraan yang lebih stabil, tidak mudah rusak dan tahan lama. Untuk 
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itu material yang meyelimuti konstruksi chassis sangat berpengaruh terhadap 

kekuatan chassis, kestabilan, dan bahan bakar yang dibutuhkan.

Pembebanan merupakan faktor yang paling utama yang menentukan besar 

kekuatan chassis . Pembebanan yang lebih besar akan menyebabkan chassis 

mudah mengalami fatigue dan akan mempercepat umur chassis. Pendesainan 

chassis typr kart itu sendiri dalam menyokong body yang aerodynamis yang 

dibutuhkan agar mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu bahan apa yang 

digunakan dan analisis struktur yang merupakan hal utama daripada kekokohan 

chassis kart type stright dan juga yang harus disesuaikan dengan regulasi daripada 

rules dari pada keikutsertaan kompetisi IEMC ini.

Dalam lomba IEMC, kendaraan diklasifikasikan dalam dua jenis. Pertama 

adalah kelas prototype. Pada kelas ini dilombakan kendaraan futuristik dengan 

tiga roda dengan mengutamakan desain aerodinamis dan body ringan agar 

pemakaian BBM sehemat mungkin. Kedua adalah kelas konsep urban dengan 

empat roda yang dirancang mendekati kebutuhan kendaraan perkotaan masa kini. 

Kendaraan konsep urban berbentuk city car yang lebih realistik digunakan 

didalam kota dengan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang 

mencukupi.

Untuk memenuhi tantangan tersebut maka dibuatlah chassis kart type sright 

dengan nama “Stright Chassis Kart”.

Gambar 1.1 Design Chassis Prototype
Sumber : Penyusun
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I.2.  Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan untuk skripsi ini dapat disusun sebagai 

berikut :

a. Bagaimana kekuatan Straight Chassis Kart ini bila dibebani dengan 

beban statis, yakni beban pengendara maupun beban dari body dan 

mounting komponen.

b. Bagaimana merancang kart 2D dan 3D 

c. Bagaimana mensimulasikan design chasiss kart.

d. Bagaimana karakteristik chassis dengan analisa simulasi

e. Bagaimana Chassis dapat dikatakan aman sesuai parameter dan geometri.

I.3.  Tujuan Penelitian

I.3.1.  Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan simulasi 

struktur stright chassis kart berbahan besi struktur terhadap beban statik yang 

diterima oleh chassis dengan menggunakan pernagkat lunak Solid Work Premium 

2012.

I.3.2.  Tujuan Khusus

Terdapat bebrapa tujuan khusus yang diharapkan dapat dicapai sehubungan 

dengan penelitian ini, secara lain :

a. Mendapatkan desain struktur Stright Chassis Kart.

b. Untuk mengetahui defleksi maksimum dan defleksi ground clearence 

yang terjadi pada Stright Chassis Kart setelah terjadi pembebanan 

standart 971 N dan beban variasi maksimal.

c. Untuk mengetahui tegangan maksimum dan regangan maksimum yang 

terjadi pada stright chassis kart setelah terjadi pembebanan standart 971 

N dan beban variasi maksimal.

I.4.  Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan mengetahui ketahanan dan kekuatan dari 

stright chassis kart sehingga bisa dilakukan pengembangan kedepannya, dan juga 
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sebagai pengembangan kemampuan dalam menggunakan software Solid Work 

Premium 2012.

I.5.  Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa batasan penelitian, antara lain:

a. Model Straight Chassis Kart dari bahan besi hollow yang ringan dan kuat 

sesuai dengan dimensi sebenarnya.

b. Beban yang diterima yakni dari: pengemudi dan engine serta gear  box, 

mounting komponen pendukung lainnya.

c. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak analisys FEA.

I.6.  Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan 

mempermudah pembaca memahami tulisan ini, maka skripsi dibagi dalam 

bebarapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisis tentang latar belakang yang menentukan 

pengambilan penelitian dan dilanjutkan dengan batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang ulasan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian skripsi ini baik dari teori 

dasar maupun teori penunjang lainnya. Dasar teori 

didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari: 

buku-buku pedoman, jurnal, paper, tugas akhir, e-book, dan 

e-news.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Pada bab 

ini juga akan dibahas mengenai langkah-langkah penelitian, 
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pengolahan dan analisa data yang akan digunakan untuk 

menyelsaikan permasalahan dari topik yang diangkat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akaan menjelaskan hasil dari yang didapat dari hasil 

penelitian simulasi analisis struktur chassis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua penelitian 

yang dilakukan untuk skripsi ini dan saran pendukung 

kedepanya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 
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