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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini alat transportasi bukan hanya dapat dimanfaatkan sebagai alat 

angkut manusia namun bisa juga digunakan untuk mengangkut barang baik melalui 

angkutan laut maupun darat dapat digunakan untuk mengangkut barang secara 

cepat. Menggunakan alat transportasi barang melalui darat dapat membantu 

memperlancar jalur distribusi barang yang ada dan membuat barang tiba di tempat 

dengan selamat dibandingkan dengan menggunakan jasa pesawat terbang tentunya 

biaya yang diperlukan lebih mahal sehingga membuat ongkos kirim barang menjadi 

lebih besar.  

Penggunaan truk saat ini banyak diminati oleh pengusaha, terutama untuk 

keperluan pengiriman barang, dimana dengan menggunakan truk dapat 

mengangkut barang sesuai kapasitas bak truknya. Dengan daya angkut yang banyak 

dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Disinilah letak kelebihan truk 

dibandingkan dengan angkutan lainnya. Contoh truk yang sering kita jumpai di 

Indonesia gambar 1.1 Truk. 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Truk



 

 
 

 

Industri truk telah mengalami permintaan yang tinggi di pasar di mana 

pertumbuhan ekonomi sangat berubah dari waktu ke waktu. Pada gambar 1.1 adalah 

truk yang sering digunakan terutama di Indonesia. Pada pasar otomotif khususnya 

untuk industri karoseri kendaraan angkutan darat hampir setiap tahun terus 

mengalami perkembangan baik mulai dari jenis, model, kualitas maupun harga. 

Ada banyak sektor industri yang menggunakan truk ini untuk transportasi mereka 

seperti logistik, pertanian, pabrik dan industri lainnya. Hal tersebut menyebabkan 

permintaan pasar akan kendaraan juga semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Namun, pengembangan dan 

produksi industri truk di Indonesia saat ini banyak mengandalkan teknologi asing 

dan kadang-kadang tidak memenuhi permintaan pasar dalam hal biaya, kinerja 

mengemudi dan efisiensi transportasi. (Ismail Bin HJ. Musa) 

Sasis adalah komponen paling utama pada setiap kendaraan karena sasis 

adalah bagian atau komponen yang paling utama untuk menopang berat, beban bodi 

kendaraan, mesin serta yang diangkut. Kebanyakan usia sasis truk di Indonesia 

adalah lebih dari 20 tahun dan ada selalu muncul pertanyaan apakah sasis masih 

aman digunakan. (Roslan Abd Rahman, Mohd Nasir Tamin, Ojo Kurdi). Contoh jenis 

sasis truk yang sering dipakai yaitu sasis ledder frame gambar 1.2 Sasis Truk. 

 

 

 

Gambar 1.2 Sasis Truk Ledder Frame 
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Sasis sendiri seperti gambar harus didesain dan dirancang kuat agar sasis 

tersebuat tetap rigid dan tidak mengalami bending yang berlebih, Terutama sasis 

pada truk, sasis truk adalah tulang punggung kendaraan dan mengintegrasikan truk 

utama sistem komponen seperti gandar, suspensi, power train, kabin, dan trailer. 

Sasis truk biasanya dimuat oleh muatan statis, dinamis dan juga siklik. Pemuatan 

statis berasal dari berat kabin, konten, dan penumpangnya. Itu pergerakan truk 

memengaruhi pemuatan dinamis ke sasis. Getaran mesin dan kekasaran jalan 

memberikan muatan siklik. Truk yang ada desain sasis biasanya dirancang 

berdasarkan analisis statis. Penekanan desain adalah pada kekuatan struktur untuk 

mendukung pemuatan yang ditempatkan di atasnya. Namun, sasis truk telah dimuat 

oleh jenis beban yang kompleks, termasuk aspek statis, dinamika dan kelelahan. 

Diperkirakan kelelahan bertanggung jawab atas 85% hingga 90% dari semua 

kegagalan struktural. Pengetahuan tentang dinamika dan kelelahan perilaku sasis 

truk di lingkungan seperti itu sangat penting sehingga titik pemasangan komponen 

seperti mesin, suspensi, transmisi dan banyak lagi dapat ditentukan dan 

dioptimalkan. (Roslan Abd Rahman, Mohd Nasir Tamin, Ojo Kurdi) 

Untuk itu diperluka kajian dan analisa pada desain sasis yang telah di buat 

berupa prototype kendaraan truk dengan perangkat lunak berbasis metode elemen  

hingga atau (Finite Element Method). Yaitu prosedur numeris yang dapat dipakai 

untuk menyelsaikan masalah-masalah dalam bidang rekayasa (engineering), seperti 

analisa tegangan pada struktur, frekuensi pribadi dan mode shape-nya, 

perpindahaan panas, elektromagnetis, dan aliran fluida (Moaveni). Metode ini 

digunakan pada masalah-masalah rekayasa dimana exact solution/analytical 

solution tidak dapat menyelsaikannya. Inti dari FEM adalah membagi suatu benda 



 
 
 

4 
 

 
 

          

           

        

         

     

 

 

 

  

 

          

   

 

 

 

yang akan dianalisa, menjadi beberapa bagian dengan jumlah hingga (finite).

Bagian-bagian ini disebut elemen yang tiap elemen satu dengan elemen lainnya 

dihubungkan dengan nodal (node). Kemudian dibangun persamaan matematika 

yang menjadi reprensentasi benda tersebut. Proses pembagian benda menjadi 

beberapa bagian disebut meshing. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/FEM). Analisis 

tegangan  menggunakan  Metode  Elemen  Hingga (FEM) dapat  digunakan  untuk 

menemukan titik kritis yang memiliki tekanan tertinggi. Titik kritis ini adalah salah 

satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  kelelahan.  Itu  besarnya  tegangan 

dapat  digunakan  untuk  memprediksi  masa  pakai sasis truk.  Keakuratan  umur 

prediksi sasis truk tergantung pada hasil analisis stres. Semakin akurat hasil analisis 

stres  semakin  valid  prediksi  kehidupan  objek.  Dalam  studi  ini,  analisis stres

dilakukan oleh elemen hingga.

  Analisa ini bertujuan untuk menentukan bentuk struktur dari prototype sasis 

tersebut serta untuk mengetahui deformasi atau vektor peralihan yang terjadi serta 

daerah kritis dari struktur yang sudah dibuat. Setelah proses analisis dilakukan maka 

didapatkan  tegangan Von  Misses maksimum  yang  masih  dibawah  yield  strength, 

juga didapatkan vektor peralihan/ total deformasinya. Hasil analisis ini diharapkan 

dapat dijadikan masukkan yang baik terhadap struktur yang sudah dibuat maupun 

yang  akan  dikembangkan  baik  dalam  proses  keselamatan  maupun  pemilihan 

material  dalam  perancangan  sasis  truk. (Muhammad  Awwaluddin,  Jos  Istiyanto, 

Tresna Priyana Soemardi, 2013). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijalaskan diatas, maka rumusan 

masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana membuat desain serta menganalisa 

kekuatannya serta membuat prototype desain tersebut. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat rancang bangun sasis truk 

serta dapat mengetahui lendutan pada sasis dengan analisa menggunakan perangkat 

lunak dengan Metode Elemen Hingga atau (FEM). Dan tujuan di buat sasis ini 

adalah sebagai alat percobaan untuk mengetahui regangan pada sasis menggunakan 

akuisi data menggunakan sensor strain gauge yang nantinya di olah menggunakan 

arduino, national instrument, ataupun mathlab yang nantinya hasil nya akan di 

bandingkan dengan hasil simulasi menggunakan ansys. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian diharapkan mengetahui ketahanan dan kekuatan 

dari prototype sasis truk sehingga bisa dilakukan pengembangan kedepannya, dan 

juga sebagai pengembangan kemampuan dalam menggunakan software ANSYS 

18.2 dan Autodesk Inventor 2018. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan batasan masalah yang dibahas dalam tugas akhir agar tidak 

melebar dari topik yang dibahas dalam tugas akhir tersebut, yaitu meliputi : 

1. Pembuatan desain sasis ladder frame dengan menggunakan perangkat lunak 

Autodesk Inventor Professional 2018. 
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2. Melakukan analisa struktur dengan metode Elemen Hingga atau Finite 

Element Method dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Workbench 

18.2. 

3. Membuat prototype sasis truk sesuai dengan disain yang telah dibuat. 

4. Mengamsusikan 2 lokasi pembebanan yaitu kabin dan kontener, untuk berat 

lainnya di abaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




