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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang 

 

Dalam industri otomotif, dibutuhkan penelitian dan pengembangan karena permintaan 

pasar yang berubah-ubah. Di Indonesia pada khususnya, membutuhkan penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut untuk mampu memproduksi mobil nasional agar Indonesia 

menjadi lebih mandiri. Sebuah produk mobil dibuat menyesuaikan permintaan pasar. 

Salah satunya adalah kenyamanan penumpang dengan meminimalkan perpindahan 

vertikal akibat permukaan jalan yang tidak rata. Selain itu, pengembangan dilakukan agar 

meminimalkan energi yang terbuang sia-sia dalam sistem kendaraan, yaitu energi yang 

dihasilkan oleh getaran atau gerakan suspensi.(Chandra M, 2009) 

Salah satu penyebab ketidaknyamanan dalam berkendara adalah adanya getaran-

getaran yang timbul akibat ketidakrataan permukaan jalan. Jika getaran ini terlalu besar, 

maka akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengendara. Oleh karena itu 

getaran-getaran yang timbul akibat ketidakrataan permukaan jalan ini sedapat mungkin 

diminimalkan dengan cara meredamnya, sehingga pengaruhnya tidak terlalu besar untuk 

mencapai kenyamanan berkendara.(A.M. Saleh, 1984) 

Dari sekian banyak cara – cara yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan 

kenyamanan berkendaranya, salah satunya adalah dengan mengembangkan berbagai jenis 

sistem suspensi pada kendaraan. Sistem suspensi berfungsi untuk meningkatkan 

kenyamanan dalam berkendara dengan cara mengurangi getaran-getaran yang salah 

satunya diakibatkan oleh ketidakrataan permukaan jalan. Suspensi yang baik akan dapat 

meningkatkan kenyamanan berkendara dengan cara mengurangi pengaruh getaran-

getaran yang timbul akibat ketidakrataan permukaan jalan pada kendaraan. Dengan 
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adanya sistem suspensi pada kendaraan, maka tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh 

pengendara semakin meningkat.(Suhendra R, 2010) 

Sistem suspensi merupakan komponen utama dari kendaraan. Syarat dari sistem 

suspensi yang baik adalah mampu mengurangi percepatan dan perpindahan arah vertikal 

yang diakibatkan oleh kontur jalan yang diterima oleh ban. Desain suspensi bergantung 

pada jenis dan penggunaan kendaraan. Untuk mengembangkan suspensi hingga sesuai 

dengan permintaan diperlukan pengujian baik secara langsung pada kendaraan atau 

pengujian di laboratorium. Sebuah tren yang penting di industri adalah dengan 

memanfaatkan lebih dalam ruangan tes laboratorium berbasis peralatan. Pengujian di 

lingkungan laboratorium memungkinkan untuk kontrol yang lebih besar di setiap 

percobaan.(Nyoman .S,  2001) 

Suspensi digunakan untuk mengontrol gerakan roda sehingga dapat bergerak ke atas 

dan ke bawah pada pegas untuk meredam ketidakrataan yang dilalui, lengan suspensi 

dapat mengarahkan dengan tepat dan benar sesuai arah perjalanan. (Daryanto, 2004) 

Suspensi terdiri dari dua elemen utama, yaitu pegas dan peredam. Pegas berfungsi 

untuk menerima getaran – getaran dari ketidakrataan permukaan jalan dan 

meneruskannya pada badan kendaraan. Sedangkan peredam berfungsi untuk meredam 

getaran – getaran yang diteruskan oleh pegas, sehingga pegas kembali pada posisi 

awalnya. Pada akhirnya, banyak sekali model – model suspensi yang telah dikembangkan 

untuk mencapai kenyamanan yang maksimal, baik yang menggunakan sistem hidrolik 

maupun yang menggunakan sistem gas.(Gandhi .H,1986) 

Suspensi independent adalah istilah untuk sistem suspensi mobil yang memungkinkan 

setiap roda pada poros yang sama untuk bergerak secara vertikal (yaitu bereaksi terhadap 

gundukan di jalan) independent ( bebas ) tidak bergantung satu sama lain. Perhatikan 

bahwa "independent" mengacu pada gerakan atau jalur pergerakan roda / suspensi. Secara 
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umum untuk sisi kiri dan kanan dari suspensi untuk dihubungkan dengan anti-roll bar 

atau mekanisme seperti lainnya. Dewasa ini hampir semua kendaran Penumpang 

mengunakan Suspensi Independent di roda depan, dan beberapa diantaranya sekarang 

malah sudah mengunakan independent juga diroda belakangnya.(Iwan S, 2013) 
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1.2.Rumusan Masalah 

 

Adapun beberapa permasalahan yang nantinya akan timbul dalam penerapan sistem 

suspensi independent pada mobil listrik ini adalah : 

1. Bagaimana  cara mendesain suspensi independent prototype pada mobil listrik 

agar bekerja dengan baik 

2. Bagaimana menghitung perbandingan getaran suspensi kendaraan pada jalan yang 

datar dan jalan yang berlubang 

3. Bagaimana menghitung tegangan geser maximum pada pegas  

1.3.Batasan Masalah 

 

Dalam pererapan Suspensi Independent pada mobil listrik ini, kami membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Menghitung getaran yang timbul selama kendaraan berjalan, diperhitungkan 

dengan analisa jalan yang berlubang. 

2. Menghitung gaya-gaya yang terjadi pada kendaraan. 

3. Analisa desain serta kekuatan rangka suspensi dan chasis tidak dibahas. 

4. Spesifikasi suspensi pada mobil listrik ini adalah menggunakan suspensi bicycle. 

1.4.Tujuan 

Tujuan dari penerapan sistem suspensi independent pada mobil listrik ini adalah : 

1. Mengetahui cara mendesain suspensi independent prototype pada mobil listrik 

agar bekerja dengan baik. 

2. Mengetahui perhitungan perbandingan getaran suspensi kendaraan pada jalan 

yang datar dan jalan yang berlubang. 

3. Mengetahui perhitungan tegangan geser maximum pegas suspensi. 
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1.5.Manfaat 

 

Manfaat dari penerapan sistem suspensi independent pada mobil listrik ini adalah : 

1. Didapatkan perhitungan yang tepat sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengembangan suspensi independent pada industri otomotif. 

2. Hasil yang diperoleh dari penerapan sistem suspensi independent pada mobil 

listrik ini dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa ataupun masyarakat. 

3. Hasil yang diperoleh dari penerapan sistem suspensi independent pada mobil 

listrik ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui prinsip kerja suspensi 

tersebut. 

 

 


