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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini mobil  elektrik dirasa sebagai  alternatif peralihan BBM ke mobil 

di masa yang akan datang. Berdasarkan tingkat kemajuan teknologi dan tuntutan 

pasar untuk memproduksi suatu hasil produk industri yang laku dipasaran, maka 

ada beberapa faktor ekonomi di dalam rekayasa desain mobil elektrik salah 

satunya yang harus diperhatikan yaitu aerodinamis, dimana aerodinamis  ini 

merupakan salah satu faktor utama, disamping faktor - faktor kekuatan dan 

keamanan yang harus dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Salah 

satu faktor yang dikembangkan dalam meningkatkan kenyamanan dalam 

berkendara adalah dengan memodifikasi bentuk body kendaraan agar sesuai 

dengan permintaan konsumen dan menghemat daya pada mobil elektrik,  

demikian juga dengan produksi kendaraan. Selain faktor bentuk body kendaraan 

juga sangat penting untuk diperhatikan mengingat  kondisi jalan yang akan dilalui 

mempunyai kondisi yang berlainan. Untuk perhitungan seperti ini sudah 

dilakukan oleh setiap perusahaan kendaraan yang memproduksi body kendaraan 

itu sendiri. 

Mengingat Perguruan Tinggi merupakan lembaga tertinggi pendidikan 

diharapkan memiliki peran aktif berkontribusi dalam pengembangan dunia 

tranportasi. Bahkan pada saat ini banyak lomba antar Perguruan Tinggi yang 

tujuannya untuk menghemat BBM dan beralih ke mobil elektrik, maka dari itu 

penulis seorang mahasiswa juga  ingin mengembangkan bahkan mendesain ulang 
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berdasarkan perkembangan dan  realita di pasar global, dimana hal ini 

dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi orang lain ketika ingin 

mendesain body kendaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu para 

desainer maupun industri untuk memanfaatkan komputasi dan simulasi numerik 

sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pertimbangan kecepatan 

dalam memperoleh data koefisien tahanan dan rendahnya biaya yang harus 

dikeluarkan dibanding eksperimen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

 Berapa nilai besar distribusi kecepatan fluida udara menabrak body 

mobil elektrik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah analisis, maka perlu dibuat batasan – batasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Aliran eksternal  

2. Hanya membahas tekanan dan kecepatan udara terhadap bentuk body 

mobil elektrik . 

3. Fluida udara. 

4. Menggunakan simulasi komputer dan memakai prinsip dinamika fluida. 

5. Hanya membahas aliran fluida udara dari depan mobil elektrik. 
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1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir dengan judul “Analisa aerodinamis pada 

mobil elektrik menggunakan software ansys 5.4” ini adalah 

1. Untuk mengurangi gaya drag, beda kecepatan dan tekanan fluida 

diatas maupun dibawah mobil elektrik  

2. Untuk mengetahui gaya aerodinamis dilihat dari besarnya 

koefesien gaya hambat. 

 

1.5 Sumber Data dan Literatur 

Data yang diperoleh untuk penyusunan tugas akhir ini, diperoleh dari  

a. Data mobil elektrik di puspa iptek  

b. Data – data penunjang diperoleh dari berbagai buku yang berhubungan 

dengan aerodinamis. 

c. Tugas akhir Rochmad Nur Widianto 97510030 

d. dll 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan yang dilakukan dalam tugas akhir ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 

sumber data, dan literatur dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi dasar teori yang digunakan dalam perhitungan. 
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BAB III METODE ANALISIS  

Membahas mengenai langkah analisa,  pemodelan formulasi beban dan hasil – 

hasilnya. 

BAB IV PERHITUNGAN 

Membahas perhitungan secara matematis dan hasil analisa menggunakan 

software ansys 5.4 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


