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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini semua pabrikan otomotif di dunia berlomba-lomba untuk 

membuat produk  otomotif yang hemat bahan bakar dan atau menggunakan bahan 

bakar alternative selain minyak bumi. Keadaan ini seperti membuat semua 

produsen otomotif harus kembali ke titik nol di dalam pengembangan 

teknologinya. Kondisi ini sangat ideal bagi bangsa Indonesia untuk terjun di 

dalam pengembangan teknologi otomotif terbaru yang hemat bahan bakar atau 

teknologi yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 

Mobil urban adalah kendaraan roda empat berpendorong energi fosil yang 

tampilannya mirip mobil pada umumnya dan sesuai untuk on-road yang 

mempunyai dimensi Tinggi keseluruhan kendaraan antara 100 cm dan 130 cm , 

Lebar keseluruhan kendaraan antara 120 cm dan 130 cm dan Panjang keseluruhan 

kendaraan antara 220 cm dan 350 cm. (Regulasi IEMC 2014) 

Kemudi berfungsi untuk membelokkan roda-roda depan mobil sehingga 

arah jalan mobil sesuai dengan yang diinginkan oleh pengemudi. Karena kemudi 

selalu digunakan maka kemudi harus  dapat dicapai dengan mudah tanpa 

mengakibatkan kelelahan. Untuk itu kemudi harus ringan untuk 

menggerakkannya. Agar kemudi ringan untuk digerakkan maka perubahan dari 

arah gerak kemudi ke roda-roa depan diubah oleh roda kemudi. Pada roda 

kemudi, gerak putar dari roda kemudi yang di teruskan ke batang kemudi diubah 
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menjadi gerak memanjang atau gerak lurus. Gerak lurus tersebut diteruskan ke 

roda-roda depan melalui sambungan-sambungan kemudi. (Drs boentarto, 1992) 

Pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) ada 2 (dua) macam sistem 

kemudi menurut cara kerjanya, yaitu sistem kemudi manual untuk menggerakkan 

roda kemudi menggunakan tenaga kemudi saja. Pengendalian arah gerak ini 

dilakukan oleh pengemudi dengan cara memutar atau merubah roda kemudi 

sesuai dengan arah yang di kehendaki pengemudi (Ahmad.M, 2011). Sistem 

kemudi adalah sistem kemudi yang memiliki sistem tenaga untuk membantu 

pengemudi membelokkan roda kendaraan dimana sebagian besar tenaga berupa 

sistem hidrolik. Berdasarkan jumlah roda yang bergerak, yaitu kemudi penggerak 

2 roda merupakan sistem kemudi yang hanya menggunakan belokan dua roda 

(roda depan) untuk mengendalikan arah gerakan kendaraan. Kemudi penggerak 4 

roda yaitu sistem kemudi yang menggunakan belokan keempat roda untuk 

mengendalikan arah gerakan. (Franciskus. H, 2010) 

Oleh sebab itu dalam tugas akhir ini di bahas tentang “  Perancangan Sistem 

Kemudi Manual Pada Mobil Urban Diesel 1 Penumpang ’’. Hal ini tidak lepas 

dari mudahnya sistem pengendalian kemudi kendaraan yang tetap nyaman dan 

aman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas 

adalah: 
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1. Bagaimana merancang sistem kemudi manual pada mobil urban  1 

Diesel (satu) penumpang. 

2. Bagaimana mendapatkan sistem kemudi manual pada mobil urban 

Diesel 1 (satu) penumpang. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam perancangan ini adalah : 

1. Mendapatkan prosedur pembuatan sistem kemudi manual pada 

mobil urban Diesel 1 (satu) penumpang. 

2. Mendapatkan sistem kemudi manual pada mobil urban Diesel 1 

(satu) penumpang. 

1.4 Manfaat Perancangan 

 Dalam setiap penulisan pasti memiliki manfaat baik untuk penulis maupun 

untuk umum antara lainnya : 

1. Dalam bidang IPTEK, menjadi bahan penyempurnaan selanjutnya 

dalam pembuatan sistem kemudi pada mobil urban khususnya 

urban diesel. 

2. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sistem kemudi manual 

alternatif pada kendaraan  1 (satu) penumpang. 

3. Penggunaan sistem kemudi manual bisa digunakan sebagai 

alternatif untuk mengikuti perlombaan IEMC 2014. Pada akhir-

akhir ini sering kali penggunaan sistem kemudi manual untuk 
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mempermudah pengemudi untuk membelokkan kendaraan pada 

saat menggunakannya. 

1.5 Batasan Masalah 

Mekanisme sistem kemudi yang di rancang menggunakan sistem kemudi 

manual yang memiliki batasan masalah sebagai berikut : 

1. Peraturan teknis rancangan sistem kemudi manual IEMC 2014 

2. Beban yang diterima pada setiap spindle roda sama. 

3. Dimensi sistem kemudi pada kanan dan kiri sama. 

4. Perancangan sistem kemudi hanya menghitung beban dan besar 

gaya yang bekerja pada setiap komponen. 

1.6 Gambar Desain 

1. Konsep desain 
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Keterangan Gambar : 

1. Roda kemudi. 

2. Batang kemudi. 

3. Plat penghubung ball joint 

4. Ball joint. 

5. Batang penghubung ball joint. 

6. Spindle  


