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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dewasa ini sudah sangat pesat salah satunya di 

bidang otomotif. Kenyamanan dan keamanan pengendara menjadi faktor utama 

disamping kehandalan dari mesin mobil itu sendiri. Hal ini mendorong industri-

industri otomotif bersaing untuk menghasilkan suatu produk otomotif yang 

berkualitas. Kenyamanan dan keselamatan pengendara kendaraan bermotor 

khususnya kendaraan roda empat harus terjamin baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal ini dimaksudkan agar pengemudi tidak mengalami gangguan 

yang dapat mengakibatkan cedera atau rasa sakit selama mengendarai kendaraan. 

Salah satu komponen yang berperan penting dalam memberikan kenyamanan 

terhadap pengendara kendaraan bermotor adalah pegas. Pegas adalah suatu 

komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis dan memberikan 

kenyamanan dalam berkendara. Oleh karena itu, material pegas harus memiliki 

kekuatan elastik tinggi dan diimbangi juga dengan ketangguhan yang tinggi. Hal 

ini disebabkan kondisi pembebanan yang diterima oleh pegas tersebut. Salah satu 

jenis pegas yang umum digunakan pada kendaraan bermotor roda empat adalah 

pegas daun. Pegas daun yang telah lama digunakan akan mengalami penurunan 

kualitas sifat mekanik dikarenakan beban dinamis yang terjadi pada komponen 

ini. 

 

 Pegas merupakan komponen yang didesain memiliki kekakuan yang relatif 

rendah dibanding dengan rigid normal, sehingga memungkinkan untuk menerima 

gaya yang dibebankan padanya sesuai dengan tingkatan tertentu. Pegas tidak 

seperti komponen struktur lain dalam hal kekuatan waktu terbebani serta 

kemampuan menyimpan energi mekanis setiap saat. Dalam suspensi kendaraan, 

saat roda bertemu dengan halangan pegas membuat roda mampu melewati 

halangan dengan adanya pergerakan naik turun pada roda dan kemudian 

menyebabkan roda kembali keposisi semula. Pegas daun yang digunakan sebagai 

suspensi kendaraan darat baik untuk kendaraan roda empat maupun mobil adalah 
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salah satu komponen utama untuk meredam adanya getaran yang ditimbulkan 

oleh eksitasi - eksitasi gaya luar saaat kendaraan bergerak. 

 Bentuk beam adalah dasar dari banyak pegas daun. Beam sendiri adalah 

rangkaian baja panjang berbentuk persegi yang kedua ujungnya dikaitkan. 

Defleksi dari beban pada ujung cantilever dapat diperhitungkan, tergantung dari 

geometris dari cantilever dan modulus elastisitas, seperti yang di prediksi oleh 

teori dasar beam. 

 

 Jadi pegas daun adalah pegas yang berbentuk plat dasar (flat plats) dengan 

lebar tertentu dan dikenai beban lateral yang menjadikan plat mengalami bending. 

Konsep dasar pegas daun adalah batang cantilever yang diberi beban lateral pada 

ujungnya dan ujung yang lain dijepit sehingga batang cantilever terdefleksi dan 

mempunyai radius curvature. 

 

 

I.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Bagaimana cara menentukan kekuatan pegas daun  

2. Bagaimana cara menentukan bahan – bahan pegas daun 

3. Bagaimana cara menentukkan dimensi pegas daun yaitu : 

Menghitung beban maksimal pegas daun, menghitung difleksi pada pegas 

daun, menghitung tebal dan lebar pegas daun yang aman dan nyaman 

untuk digunakan. 

 

 

I.3. Tujuan Masalah 

Karena banyaknya penggunaan pegas daun pada kendaraan, maka pada 

perancangan ulang pegas daun ini diharapkan dapat mengurangi kegagalan atau 

kerusakan yang terjadi pada pegas daun saat kendaraan menanggung beban yang 

maksimal. 
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I.4. Batasan Masalah 

 Pada penulisan tugas akhir ini penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan pada hal-hal sebagai berikut : 

Karena luasnya pembahasan tentang pegas daun maka pembahasan ini 

akan ditekankan pada kekuatan maksimal pegas daun pada saat kendaraan dengan 

beban penumpang maksimal. 

 

 

I.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi beberapa pokok pembahasan, yang 

mana setiap pokok bahasan tersebut dijabarkan dalam bab sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan Batasan 

masalah, manfaat, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori dasar yang mencakup tentang pegas dan 

spesifikasi pagas daun 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang langkah penelitian serta rumus yang digunakan 

untuk penelitian ini  

 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN PERHITUNGAN 

Bab ini berisi data hasil percobaan, perhitungan dan pengelolaan data yang 

telah di ambil dari pengujian 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang telah 

dibuat oleh penulis 
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