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1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi 

pengembangan segala produk termasuk diantaranya kendaraan bermotor. 

Teknologi otomotif telah tumbuh pesat yang mana juga berdampak pada 

pertumbuhan teknologi yang terkait diantaranya teknologi material, teknologi 

perancangan, teknologi lingkungan, teknologi getaran, dan lain-

lain.(Sutantra,Teknologi Otomotif dan Aplikasinya,hal.9) 

Industri pembuatan body kendaraan (karoseri) juga berkembang seiring 

bertambahnya jumlah penduduk yang harus dibarengi dengan kebutuhan sarana 

transportasi umum yang aman dan nyaman, dan menjamurnya permintaan dari 

perusahaan otobus (Po) atau perorangan. Negara-negara maju telah menempatkan 

industri otomotif menjadi industri unggulan dan strategis dan telah pula menjadi 

suatu kekuatan ekonomi suatu negara, contohnya : Jepang, Jerman, Cina, dan 

Korea. 

Disamping itu seiring berkembangnya zaman penyediaan jumlah mobil 

oleh para produsen mobil ternama baik pabrikan Jepang, Jerman, Korea atau 

Negara-negara Eropa lainnya hanya terpaku pada mobil jenis city car. Hal ini 

tentu membutuhkan jalan keluar yang dapat menyelesaikan permasalahan atau 

setidaknya menyederhanakan masalah yang ada. Penggunaan mobil jenis city car 

secara tidak langsung turut menyumbang angka kemacetan di jalan raya dan 

secara tidak langsung mematikan industri yang bergerak di bidang transportasi 

umum. Oleh karena itu, timbul pemikiran dari pihak produsen untuk mencari 
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alternative yang baik guna memenuhi kebutuhan konsumen, salah satu alternatif 

tersebut adalah merancang transportasi umum selain bisa menampung penumpang 

yang cukup banyak juga mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpang 

tersebut salah satunya Bus berukuran sedang (Medium Bus).  

Didalam proses perakitan body medium bus ada beberapa pertimbangan 

yang harus dilakukan, diantaranya menganalisa kekuatan rangka khususnya cross 

member body medium bus tersebut yang sangat berkaitan dengan keselamatan 

penumpang. Pada analisa kekuatan biasanya diasumsikan berupa beban, misalnya 

beban statis dan beban dinamis. 

Dewasa ini pemakaian cross member pada bus sangatlah banyak baik itu 

pada bus besar maupun bus berukuran sedang (medium bus). Prinsip dari cross 

member adalah penghubung/penahan beban body bus dengan chassis. 

Seiring dengan perkembangan zaman, penyempurnaan-penyempurnaan 

pada sistem tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas kenyamanan, dan 

keamanan penumpang. Dirancanglah suatu sistem cross member yang aman dan 

nyaman bagi penumpang, serta memiliki bobot material yang tidak terlalu berat. 

Disisi lain untuk mencapai target perusahaan otobus (Po), ditambah lagi biaya 

operasional maupun biaya pembelian bus berskala besar (big bus) masih sangat 

tinggi, hal ini menyebabkan permintaan akan medium bus berkapasitas maksimal 

35 seat meningkat. Dengan kapasitas bus yang mencapai 35 seat tesebut otomatis 

akan mempengaruhi terhadap kekuatan cross member yang beresiko terjadinya 

kerusakan pada sambungan las, hal tersebut akan membahayakan penumpang 

maupun pengemudi itu sendiri. Dari permasalahan tersebut diatas maka 
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disusunlah skripsi yang berjudul “Analisa Kekuatan Cross Member pada Medium 

Bus”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, saya rumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana mengetahui kekuatan masing-masing sambungan las pada 

cross member medium bus. 

b. Bagaimana defleksi dari masing-masing cross member ketika diberi 

beban. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui kekuatan sambungan las masing-masing cross 

member medium bus. 

b. Untuk mengetahui defleksi masing-masing cross member ketika diberi 

beban. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Dalam analisa ini, penulis mengambil sampel kendaraan roda enam jenis 

medium bus. Maka hal utama yang menjadi pertimbangan dalam analisa ini 

adalah : 

a. Chassis yang digunakan pada analisa ini adalah chassis Isuzu NQR 71 

b. Kendaraan hanya mengalami beban dalam satu bidang saja yaitu pada 

bidang tegak lurus terhadap permukaan jalan. 
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c. Sumber gangguan dianggap hanya berasal dari beban penumpang dan 

barang yang sudah diasumsikan. 

1.5. Metode Penulisan 

 Penelitian ini secara keseluruhan memakai pendekatan analisa dan 

eksperimen secara siklus dan terpadu. Adapun penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Pada langkah ini akan dikaji konsep cross member, sistem model 

dari cross member, dan mencari tumpuan cross member pada chassis. 

2. Analisa Dengan Menggunakan Program Komputer(Software) 

Dengan menggunakan bantuan program komputer (software) 

diharapkan akan didapatkan suatu solusi pada pemecahan dari permodelan 

sistem cross member pada medium bus. 

 

1.6. Gambaran Umum Cross Member 

 Berikut adalah gambaran umum dari cross member medium bus. 

 

Gambar 1.1 : Cross Member Isuzu NQR 71 
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