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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1.

Hasil Rancangan Bodi
Hasil perancangan bodi pada penelitian ini mengacu pada beberapa aspek dan

pertimbangan yang dapat mempengaruhi nilai aerodinamika. Dengan memiliki
aerodinamika yang baik maka mobil akan meluncur lebih cepat dan jauh karena
memiliki sedikit hambatan udara. Beberapa aspek yang dapat meningkatkan nilai
aerodinamika bodi mobil pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
4.1.1. Bentuk Bodi Menyerupai Tear Drop dan Jaray’s Car
Bentuk dasar tear drop dipilih sebagai acuan dalam bentuk dasar pada
pemodelan desain mobil Samdura 6.0 karena memiliki bentuk ideal dalam
kemampuannya untuk melalui suatu fluida dengan hambatan aerodinamika paling kecil
dibandingkan dengan yang lainnya (Gambar 4.1.). Dengan memiliki hambatan
aerodinamika yang kecil dapat menghasilkan nilai koefisien drag yang kecil pula.
Namun, dengan dengan desainnya yang terlalu membulat pada bagian depan dan
terlalu meruncing pada bagian belakang maka desain seperti ini sangat tidak efektif
bagi suatu desain kendaraan yang harus memiliki ruang kemudi dan ruang mesin serta
transmisi yang proporsional sesuai dengan fungsinya.

Gambar 4.1. Koefisien drag pada beberapa bentuk dasar [5]
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P.Jaray dalam penelitiannya membuat desain bodi dengan memodifikasi bentuk
dasar dari tear drop menjadi half-body dengan penambahan ban sesuai pada Gambar
4.2. Namun, pada desain final yang telah dilakukan (Large & Small Jaray’s Car)
menunjukkan perbedaan koefisien drag yang cukup besar dibandingkan dengan bentuk
dasarnya.

Gambar 4.2. Koefisien drag pada modifikasi desain P.Jaray [23]
Berdasarkan pertimbangan pada konsep desain diatas, maka ditetapkan bahwa
bentuk dasar bodi diambil dari bentuk half-body with wheels yang memiliki koefisien
drag sebesar 0,15. Bentuk bodi pada basic body dimodifikasi sedemikian rupa dengan
tidak menyimpang terlalu jauh dengan bentuk aslinya. Modifikasi desain dilakukan
dengan batasan sesuai pada peraturan Shell Eco-Marathon 2020. Hasil perubahan
konsep desain dari basic body hingga final body dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Perubahan konsep desain dari bentuk dasar hingga desain final
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4.1.2. Bentuk Front End Nose

Gambar 4.4. Pengaruh bentuk front end nose terhadap arah aliran fluida [5]
Bentuk moncong depan (front end nose) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap aliran fluida disekitar bodi. Pada bentuk moncong depan dengan downturned
nose profile mengakibatkan pergerakan massa udara yang lebih banyak menuju area
bonnet dan windscreen dan pergerakan massa udara pada underbody menjadi lebih
sedikit. Kemudian, pada moncong depan dengan central nose profile dapat membagi
aliran massa udara menjadi lebih rata antara bagian atas dan bagian bawah bodi.
Sedangkan pada moncong depan dengan upturned nose profile membagi aliran massa
udara menjadi lebih banyak menuju bawah bodi dan lebih sedikit pada area diatas bodi.
Hasil koefisien drag dan lift yang dihasilkan dari ketiga bentuk front end nose dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Perbandingan nilai CD dan CL pada ketiga bentuk front end nose
Bentuk Front End Nose

CD

CL

Downturned nose profile

0,240

-0,1

Central nose profile

0,223

+0,02

Upturned nose profile

0,224

+0,2

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat disimpulkan bahwa koefisien drag terendah
didapat pada bentuk profil central nose yaitu 0,223. Sedangkan pada nilai koefisien lift
terendah didapat pada bentuk downturned nose yang menghasilkan koefisien lift
negatif. Koefisien lift berangsur naik secara berturut-turut 0,02 dan 0,2 dengan nilai
tertinggi pada bentuk profil upturned nose. Pada kasus ini, penulis memilih variasi
central nose profile sebagai parameter desain bodi Samudra 6.0. Hal tersebut
dikarenakan pada profil tersebut memiliki koefisien drag terendah serta memiliki nilai
koefisien lift positif (upforce) yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Gambar 4.5. Bentuk Front End Nose pada desain bodi Samudra 6.0
4.1.3. Bentuk Rear End Upward Taper
Gambar 4.6. menunjukkan bahwa modifikasi dengan melebarkan sudut rear
end upward taper dapat menghasilkan efek diffuser pada area belakang bodi yang dapat
mengurangi koefisien drag. Namun, koefisien drag juga bisa mengalami kenaikan
kembali tergantung pada hubungan antara L (panjang total bodi), t (panjang taper) dan
β (sudut diffuser).
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Gambar 4.6. Pengaruh rear end upward taper terhadap koefisien drag[5]

Gambar 4.7. Dimensi bodi Samudra 6.0
Pada Gambar 4.7. dapat dilihat bahwa panjang t adalah 350 mm dan L adalah
2445 mm, sehingga nilai t/L adalah 0,14. Nilai rasio pada t/L tersebut lebih mendekati
nilai 0,2 sehingga dalam kasus ini grafik yang digunakan adalah pada grafik t/L sebesar
0,2. Pada grafik t/L sebesar 0,2 dapat dilihat bahwa koefisien drag terendah didapat
pada sudut diffuser 20o. Lalu, koefisien drag mengalami kenaikan kembali pada sudut
diffuser 25o. Namun, pada desain bodi Samudra 6.0 menunjukkan bahwa sudut rear
end upward taper yang dipilih adalah 25o. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mempermudah pertemuan antara sudut diffuser dengan sambungan bodi dari area roof
top. Apabila sudut diffuser >25o maka akan berdampak pada bersentuhnya bodi dengan
sasis pada area dibelakang ban. Sebaliknya, apabila sudut diffuser <25o maka sudut
kemiringan rear window akan lebih curam sehingga dapat mengurangi area mesin dan
bagasi. Solusi pada pembuatan desain dengan sudut diffuser 20o dapat dibuat dengan
memanjangkan rear end ke area belakang. Namun, efek dari pemanjangan rear end
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tersebut membuat area perpanjangan menjadi kurang efektif dalam proses pembuatan
bodi sehingga memakan biaya yang lebih banyak.

4.2.

Hasil Validasi Simulasi
Proses Validasi pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan

oleh Banga (2015) [19] yang melakukan simulasi Ahmed Body dengan variasi rear
slant angle. Simulasi dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien drag dan koefisien
lift yang terjadi pada variasi yang dilakukan. Validasi dilakukan dengan
membandingkan hasil simulasi pada sudut rear slant 7,5o dengan kecepatan konstan
40 m/s yang memiliki nilai koefisien drag sebesar 0,234631 dan koefisien lift sebesar
0,292149. Pemilihan model turbulensi berdasarkan hasil koefisien drag dan koefisien
lift yang paling mendekati dengan hasil simulasi pada penelitian (Banga, 2015) [19]
dinyatakan dengan nilai persen error terendah. Validasi dianggap valid apabila hasil
menunjukkan nilai persen error kurang dari 5%.

Tabel 4.2. Hasil Validasi Simulasi
Koefisien Drag (CD)
Model Turbulensi
Jurnal

Hasil
Validasi

%Error

k-epsilon standard

0,234631

0,24025

k-epsilon RNG

0,234631

k-epsilon realizable

Koefisien Lift (CL)
Hasil
Validasi

%Error

2,39%

0,029215 0,022690

22,33%

0,22917

2,32%

0,029215 0,026946

7,76%

0,234631

0,23519

0,23%

0,029215 0,028554

2,26%

k-omega standard

0,234631

0,22922

2,31%

0,029215 0,028364

2,91%

k-omega SST

0,234631

0,23524

0,25%

0,029215 0,023909

18,16%

Jurnal

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model turbulensi k-epsilon realiezable
memiliki nilai persen error terendah baik pada hasil koefisien drag maupun koefisien
lift jika dibandingkan model turbulensi lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
persamaan model turbulensi k-epsilon memiliki perhitungan yang paling sesuai dengan
kondisi batas yang ditentukan pada penelitian ini.
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Hasil

simulasi

menggunakan

model

turbulensi

k-epsilon

realizable

menghasilkan persen error pada koefisien drag sebesar 0,23% dan error pada koefisien
lift sebesar 2,26%. Dari kedua hasil tersebut persen error memiliki nilai error dibawah
5% sehingga dapat disimpulkan bahwa validasi simulasi pada penelitian ini dianggap
valid.

4.3.

Hasil Simulasi Variasi Sudut Front End dan Windscreen Rake

4.3.1. Hasil Koefisien Drag dan Gaya Drag
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh desain mobil bertipe urban concept
yang akan digunakan untuk mengikuti lomba mobil hemat energi (contohnya: Shell
Eco-Marathon). Salah satu faktor yang dapat meningkatkan performa mobil tersebut
adalah dengan meningkatkan nilai aerodinamikanya. Untuk meningkatkan nilai
aerodinamika salah satunya adalah dengan memiliki desain bodi dengan koefisien drag
yang rendah. Koefisien drag merupakan nilai keefektifan suatu benda dalam melewati
sebuah fluida yang bergerak berlawanan dengan arah suatu benda [5]. Semakin kecil
nilai koefisien drag maka semakin kecil pula hambatan udara yang dilalui suatu benda.
Untuk mengetahui desain yang memiliki nilai koefisien drag yang paling
rendah maka dilakukan variasi desain berupa perubahan sudut upside front end sebesar
0⁰, 7⁰, 15⁰ dan sudut windscreen rake sebesar 50⁰, 52⁰, 54⁰, 56⁰, dan 58⁰. Berikut adalah
hasil koefisien drag tiap variasi desain dari simulasi yang telah dilakukan.

Tabel 4.3. Hasil Koefisien Drag Pada Tiap Variasi
Variasi Sudut Front End

Variasi Sudut
Windscreen Rake

0o

7o

14o

50o

0,1795

0,1887

0,1898

52o

0,1773

0,1818

0,1794

54o

0,1617

0,1639

0,1592

56o

0,1584

0,1629

0,1568

58o

0,1633

0,1767

0,1585
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Berdasarkan data yang didapat pada Tabel 4.3. dapat dilihat bahwa koefisien
drag memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada tiap variasi uji. Koefisien drag
tertinggi didapat pada variasi sudut upside front end 14⁰ dengan sudut windscreen rake
50⁰ yakni sebesar 0,1898. Sedangkan koefisien drag terendah dihasilkan dari variasi
sudut upside front end 14⁰ dengan sudut windscreen rake 56⁰ yakni sebesar 0,1568.
Trendline kenaikan dan penurunan koefisien drag pada tiap variasi dapat dilihat pada
grafik berikut.
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Gambar 4.8. Grafik Koefisien Drag Pada Tiap Variasi
Berdasarkan Gambar 4.8. dapat dilihat bahwa grafik koefisien drag cenderung
mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya kemiringan sudut windscreen
rake. Koefisien drag mengalami penurunan dimulai dari variasi sudut windscreen rake
50⁰ yang memiliki koefisien drag tertinggi sebesar 0,1898 dan berangsur-angsur turun
pada sudut 52⁰ dan 54⁰ hingga mencapai titik koefisien drag terendah pada sudut
windscreen rake 56⁰ sebesar 0,1568. Nilai koefisien drag mulai berangsur naik pada
sudut windscreen rake 58⁰. Grafik penurunan dan kenaikan pada variasi sudut
windscreen rake tersebut terjadi pada seluruh variasi upside front end.
Kemudian pada variasi upside front end dapat kita lihat bahwa pengaruh pada
ketiga variasi sudut menghasilkan nilai koefisien drag yang cenderung mengalami
penurunan seiring dengan bertambahnya kemiringan sudut. Namun, pada variasi sudut
0⁰ menuju 7⁰ koefisien drag mengalami kenaikan. Koefisien drag kemudian mulai
berangsur turun secara drastis pada variasi sudut 14⁰ (lebih rendah dibandingkan variasi
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sudut 0⁰) . Variasi sudut upside front end dibatasi hanya sampai sudut 14⁰ saja karena
apabila kemiringan sudut lebih besar dari itu maka akan berdampak pada mengecilnya
ruang belok pada ban depan, sehingga menyebabkan pergerakan ban tidak sesuai
dengan regulasi pada Shell Eco-Marathon.
Pada Gambar 4.3. tersebut memperlihatkan bahwa variasi sudut windscreen
rake 56⁰ dengan variasi sudut upside front end 14⁰ merupakan variasi desain terbaik
diantara semua variasi desain yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan nilai koefisien drag terendah yang dihasilkan pada variasi tersebut yaitu sebesar
0,1568. Nilai koefisien drag yang rendah akan menghasilkan gaya drag yang rendah.
Sehingga dengan memiliki gaya drag yang rendah mobil akan melaju lebih jauh dengan
menghabiskan sedikit bahan bakar [3]. Berikut adalah hasil gaya drag yang dihasilkan
pada tiap variasi benda uji.

Tabel 4.4. Hasil Gaya Drag Pada Tiap Variasi
Variasi Sudut Front End

Variasi Sudut
Windscreen Rake

0o

7o

14o

50o

24,558 N

25,715 N

25,970 N

52o

24,174 N

24,784 N

24,456 N

54o

22,032 N

22,332 N

21,700 N

56o

21,606 N

22,228 N

21,388 N

58o

22,194 N

24,010 N

21,550 N

Tabel 4.4. memperlihatkan bahwa gaya drag terbesar terjadi pada variasi sudut
windscreen rake 50o dengan sudut front end 14o yakni sebesar 25,970 N. Sedangkan
gaya drag terendah terjadi pada variasi sudut windscreen rake 56o dengan sudut upside
front end 14o sebesar 21,388 N. Gaya drag berangsur turun dari variasi windscreen rake
50o hingga 56o dan mulai mengalami kenaikan kembali pada variasi windscreen rake
58o pada seluruh variasi sudut front end. Berikut adalah grafik gaya drag pada tiap
variasi.
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Gambar 4.9. Grafik Gaya Drag Pada Tiap Variasi
Hasil grafik gaya drag pada Gambar 4.9. memiliki pola trendline penurunan
dan kenaikan yang sama dengan grafik koefisien drag. Hal tersebut dikarenakan nilai
gaya drag (FD) berbanding lurus terhadap nilai koefisien drag (CD).

4.3.2. Hasil Koefisien Lift dan Gaya Lift
Koefisien lift (CL) merupakan sebuah ukuran perbedaan tekanan yang terjadi
pada area atas dan bawah bodi seiring dengan bodi yang bergerak melewati fluida
viscous. Hasil gaya berupa upforce atau downforce terjadi bergantung pada bentuk
bodi. Pada umumnya gaya lift positif (upforce) cenderung tidak diinginkan karena
akan mengurangi traksi dan grip ban kendaraan pada permukaan jalan. Namun pada
penelitian ini, penulis hendak menggunakan lift positif karena kecepatan pada mobil
urban concept dibatasi tidak lebih dari 50 km/h. Pada kecepatan 50 km/h gaya lift tidak
terasa secara signifikan, sehingga traksi ban masih mendapat cengkramannya pada
permukaan jalan. Selain itu, tujuan daripada lift positif (upforce) adalah untuk
mengurangi beban kendaraan yang dapat mendukung kendaraan menjadi lebih hemat
bahan bakar. Berikut adalah hasil koefisien lift yang didapatkan pada tiap variasi benda
uji.

library.uns.ac.id

42
digilib.uns.ac.id

Tabel 4.5. Hasil Koefisien Lift Pada Tiap Variasi
Variasi Sudut Front End

Variasi Sudut
Windscreen Rake

0o

7o

14o

50o

0,3901

0,3850

0,3817

52o

0,3917

0,3885

0,3845

54o

0,3738

0,3701

0,3603

56

o

0,3614

0,3718

0,3517

58o

0,3772

0,3898

0,3607

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien lift tertinggi terjadi pada
variasi sudut windscreen rake 52o dengan sudut upside front end 0o sebesar 0,3917.
Sedangkan koefisien lift terendah terjadi pada variasi sudut windscreen rake 56o dengan
sudut upside front end 14o sebesar 0,3517. Koefisien lift memiliki fluktuasi yang cukup
signifikan pada tiap variasi. Berikut adalah grafik koefisien lift pada tiap variasi benda
uji.
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Gambar 4.10. Grafik Koefisien Lift Pada Tiap Variasi
Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa koefisien lift mengalami fluktuasi
seiring dengan bertambahnya kemiringan sudut pada variasi windscreen rake. Pada
variasi sudut upside front end 0o dan 14o kenaikan dan penurunan koefisien lift
menunjukkan pola trendline yang sama. Koefisien lift pada sudut windscreen rake 52o
mengalami sedikit penurunan pada variasi sudut windscreen rake 50o dan berangsur
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turun pada sudut windscreen rake 54o hingga titik terendah pada windscreen rake 56o
dan nilai koefisien lift kembali naik pada windscreen rake 58o. Namun, trendline pada
variasi sudut upside front end 7o menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Pada
trendline variasi tersebut titik terendah bukan pada variasi windscreen rake 56o
melainkan pada windscreen rake 54o. Koefisien lift berangsur naik kembali pada
windscreen rake 56o dan 58o.

Tabel 4.6. Hasil Gaya Lift Pada Tiap Variasi
Variasi Sudut Front End

Variasi Sudut
Windscreen Rake

0o

7o

14o

50o

53,370 N

52,678 N

52,212 N

52o

53,388 N

52,946 N

52,404 N

54o

50,942 N

50,418 N

49,088 N

56o

49,290 N

50,712 N

47,972 N

58o

51,264 N

53,974 N

49,012 N

Pada Tabel 4.9. memperlihatkan bahwa hasil gaya lift pada semua variasi
memiliki nilai gaya lift positif (upforce). Hal tersebut terjadi karena koefisien lift
bernilai positif pula. Hasil gaya lift tertinggi terdapat pada variasi sudut windscreen
rake 52o dengan sudut upside front end 0o sebesar 53,388 N. Sedangkan gaya lift
terendah terjadi pada variasi sudut windscreen rake 56o dengan sudut upside front end
14o sebesar 47,972 N. Berikut adalah grafik yang menunjukkan hasil gaya lift pada
setiap variasi model uji.
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Gambar 4.11. Grafik Gaya Lift Pada Tiap Variasi
Grafik gaya lift (FL) menunjukkan pola kenaikan dan penurunan yang sama
dengan grafik koefisien lift. Hal tersebut dikarenakan nilai gaya lift (FL) berbanding
lurus dengan nilai koefisien lift (CL). Semakin besar koefisien lift maka semakin besar
pula gaya lift yang dihasilkan. Dan semakin kecil koefisien lift maka semakin kecil
pula gaya lift yang dihasilkan.
Dari hasil gaya lift tersebut dapat dilihat bahwa gaya lift memiliki nilai positif
(upforce). Ini menunjukkan bahwa desain bodi urban concept Samudra 6.0 berhasil
menghasilkan lift positif yang bertujuan untuk mengurangi beban kendaraan tanpa
mengurangi traksi ban secara signifikan. Namun, pada kasus ini grafik kenaikan dan
penurunan gaya drag dan gaya lift menunjukkan pola trendline yang hampir sama.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya lift maka semakin besar pula
gaya drag yang dihasilkan.
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4.3.3. Analisa Hasil Distribusi Tekanan dan Kecepatan
Analisa hasil distribusi tekanan dan kecepatan dapat digunakan sebagai
parameter lain untuk melihat perbandingan karakteristik aerodinamika yang terjadi
pada model uji. Dengan visualisasi kontur kecepatan dan tekanan kita dapat
mengetahui area kritis yang terjadi pada hasil uji ditandai dengan perbedaan warna
legenda yang mewakili besaran pada tiap area dari nilai tertinggi hingga terendah.
Berikut adalah perbandingan kontur tekanan bodi Samudra 6.0 pada variasi sudut
upside front end 14o dengan variasi sudut windscreen rake 50o, 56o, dan 58o.

(a) Windscreen rake 50o (b) Windscreen rake 56o (c) Windscreen rake 58o
Gambar 4.12. Kontur Tekanan Pada Permukaan Bodi Tampak Depan
Distribusi tekanan pada permukaan depan bodi merepresentasikan tekanan
yang diakibatkan oleh udara yang menabrak bodi dengan arah berlawanan dengan laju
kendaraan. Pada Gambar 4.12. dapat dilihat bahwa kontur tekanan pada ketiga variasi
memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terletak pada kontur
warna kuning dengan rentang tekanan berkisar antara 28,55 Pa hingga 60,11 Pa yang
areanya semakin mengecil seiring dengan bertambahnya sudut kemiringan windscreen
rake. Kemiringan sudut windscreen dapat membuat persebaran tekanan pada frontal
area menjadi lebih efektif. Dengan sudut kemiringan windscreen yang lebih landai,
area tekanan terbesar pada area frontal dapat ditahan hingga area front end saja,
sehingga tidak menyebar keatas hingga permukaan atas pada area windscreen.
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(a) Windscreen rake 50o (b) Windscreen rake 56o (c) Windscreen rake 58o
Gambar 4.13. Kontur Tekanan Pada Permukaan Bodi Tampak Atas
Pada Gambar 4.13. dapat dilihat bahwa area belakang pada variasi windscreen
rake 56o memiliki kontur tekanan lebih besar dibanding windscreen rake 50o. Hal
tersebut ditandai dengan area kuning dengan kisaran 28,55 Pa hingga 60,11 Pa yang
lebih luas dan lebih mendominasi dibanding area hijau muda dengan kisaran -34.57 Pa
hingga -3.01 Pa. Kemudian, kontur tekanan area belakang pada variasi windscreen rake
56o dan windscreen rake 58o pada kontur warna kuning dengan kisaran 28,55 Pa hingga
60,11 Pa memiliki luas area yang relatif sama. Namun, jika kita lihat lebih teliti maka
area kuning pada windscreen rake 58o lebih kecil jika dibandingkan dengan area kuning
pada windscreen rake 58o.
Perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian depan dan belakang mobil akan
menimbulkan pressure drag. Semakin besar selisihnya maka gaya drag yang
dihasilkan akan lebih besar pula. Dengan begitu, variasi windscreen rake 56o menjadi
variasi yang memiliki pressure drag terendah ditandai dengan hasil koefisien drag
terendah yaitu 0,1568. Sedangkan windscreen rake 50o memiliki pressure drag
tertinggi ditandai dengan koefisien drag tertinggi dari semua variasi, yaitu sebesar
0,1898. Dan pada variasi sudut windscreen rake 58o memiliki pressure drag sedikit
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lebih besar dibandingkan dengan windscreen rake 56o yang ditandai dengan kenaikan
koefisien drag menjadi 0,1585.
Karakteristik aerodinamika dapat dilihat juga melalui visualisasi pada kontur
kecepatan fluida di sekitar bodi. Pengaruh kecepatan pada fluida disekitar bodi
mengakibatkan perbedaan tekanan yang berbeda-beda. Sesuai dengan hukum Bernoulli
bahwa suatu peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan pada aliran
tersebut, begitu pula sebaliknya. Berikut adalah perbandingan kontur kecepatan pada
upside front end 14o dengan variasi sudut windscreen rake 50o, 56o, dan 58o.

(a) Windscreen rake 50o (b) Windscreen rake 56o (c) Windscreen rake 58o
Gambar 4.14. Kontur kecepatan Pada Tampak Atas dan Samping
Pada Gambar 4.14. menunjukkan bahwa kontur kecepatan pada front end
(tampak atas) memiliki gradien warna yang relatif sama pada ketiga variasi dengan
memiliki kontur berwarna biru pada kecepatan berkisar antara 0 m/s hingga 1,743 m/s.
Gradien berwarna biru tersebut mengindikasikan adanya stagnasi aliran pada
permukaan depan bodi. Kemudian aliran dipercepat kesamping dan kebawah bodi
ditandai dengan gradien warna merah (17,43 m/s hingga 19,17 m/s) dan orange (15,68
m/s hingga 17,43 m/s). Sedangkan percepatan pada arah keatas bodi menunjukkan
percepatan yang ditandai dengan gradien warna hijau hingga kuning (8,71 m/s hingga
15,68 m/s). Perubahan kecepatan tersebut berpengaruh pada tekanan udara di sekitar
bodi. Sesuai dengan Hukum Bernoulli bahwa peningkatan pada suatu aliran fluida,
peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran
tersebut.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Gambar 4.15. Kontur Kecepatan Pada Beberapa Variasi Uji (a) windscreen rake 50o
@upside front end 0o (b) windscreen rake 52o @upside front end 0o (c) windscreen
rake 56o @upside front end 14o (d) windscreen rake 58o @upside front end 7o
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Gambar 4.15.(a) dan (b) menunjukkan perbedaan kontur kecepatan antara
variasi windscreen rake 50o dan 52o pada upside front end 0o. Keduanya sekilas
memiliki bentuk kontur yang mirip. Namun, apabila kita melihat pada hasil koefisien
dragnya, maka koefisien drag tertinggi didapat pada windscreen rake 50o lalu menurun
pada windscreen rake 52o. Sedangkan pada hasil koefisien lift dari kedua variasi
tersebut menunjukkan bahwa koefisien lift pada variasi windscreen rake 50o lebih
rendah dibanding windscreen rake 52o.
Koefisien drag ditentukan oleh keefektifan suatu bentuk bodi untuk melewati
suatu fluida. Pada kedua model tersebut dapat dilihat bahwa keduanya tidak mampu
mengatasi separasi aliran yang terjadi pada front end yang ditunjukkan dengan kontur
berwarna biru (0 m/s hingga 5,228 m/s). Namun, aliran fluda pada area belakang mobil
memperlihatkan bahwa pada variasi windscreen rake 50o menimbulkan area wake yang
lebih besar dan lebih panjang jika dibandingkan dengan windscreen rake 52o. Hal inilah
yang membuat koefisien drag pada windscreen rake 50o menjadi lebih besar dibanding
windscreen rake 52o.
Kemudian jika ditinjau pada kontur kecepatan terhadap gaya lift pada kedua
variasi, dapat dilihat bahwa kontur kecepatan pada area underbody memiliki kontur
yang sama. Namun, kontur kecepatan pada area rooftop memiliki perbedaan yang
cukup signifikan. Kontur kecepatan dengan gradien berwarna merah (19,17 m/s) pada
variasi windscreen rake 50o memiliki area yang lebih kecil dibanding windscreen rake
52o sehingga tekanan pada area tersebut lebih tinggi yang menyebabkan gaya lift lebih
kecil.
Lalu pada Gambar Gambar 4.15.(c) dan (d) menunjukkan perbedaan kontur
kecepatan pada variasi upside front end 14o dan upside front end 7o. Kemiringan sudut
pada upside front end terbukti dapat menurunkan area stagnasi aliran fluida yang terjadi
pada bagian depan mobil. Hal tersebut ditunjukkan dengan gradien warna biru (0 m/s
hingga 3,4 m/s) yang lebih lebih sedikit pada variasi upside front end 14o.
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4.3.4. Analisa Pola Aliran Udara
Suatu bentuk bodi yang memiliki nilai aerodinamika yang baik dapat melewati
suatu fluida dengan efektif sehingga hambatan udara yang rendah. Keefektifan aliran
udara yang bekerja disekitar bodi dapat dilihat melalui pola aliran udara yang bekerja
pada area tersebut. Pola aliran yang mengikuti kontur suatu bodi disebut streamline.
Kontur bodi yang baik adalah kontur yang memiliki streamline dengan atau tanpa
adanya separasi yang menimbulkan wake pada area belakang bodi. Dengan adanya
wake maka selisih tekanan udara pada area depan dan belakng mobil menjadi besar.
Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pressure drag. Semakin besar pressure drag
maka hambatan udara yang dihasilkan akan semakin besar.

(a) Front end @windscreen rake 50o (b) Front end @windscreen rake 56o

(c) Rear end @windscreen rake 50o

(d) Rear end @windscreen rake 56o

Gambar 4.16. Pola aliran udara pada tampak samping bodi Samudra 6.0
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Pada Gambar 4.16.(a) dan (b) dapat dilihat bahwa aliran fluida pada front end
memiliki kemiripan di kedua variasi. Perbedaan terlihat pada variasi windscreen rake
50o aliran fluida yang melewati windscreen memiliki kecepatan yang sedikit lebih
rendah dibandingkan windscreen rake 56o ditandai dengan gradien warna hijau hingga
kuning (9,58 m/s hingga 14,38 m/s) yang lebih dominan dibandingkan gradien warna
orange (14,38 m/s hingga 19,17 m/s). Hal tersebut disebabkan pada windscreen rake
50o memiliki sudut yang lebih tegak terhadap sumbu horizontal yang membuat aliran
fluida yang mengarah berlawanan dengan arah laju kendaraan sedikit tertahan dan
dialihkan menuju arah keatas bodi yaitu pada roof top. Sedangkan pada windscreen
rake 56o aliran fluida memiliki sudut kemiringan yang lebih landai sehingga fluida
mampu bergerak dipercepat menuju area roof top.
Kemudian pada Gambar 4.16.(c) dan (d) dapat dilihat bahwa aliran fluida pada
rear end memiliki perbedaan yang cukup signifkan. Terlihat pada variasi windscreen
rake 50o

aliran fluida dari underbody menghasilkan wake yang cukup besar

dibandingkan dengan variasi windscreen rake 56o yang hampir tidak terjadi wake.
Selain itu, aliran fluida dari roof top pada variasi windscreen rake 50o menghasilkan
separasi aliran yang membuat aliran streamline terpisah dari kontur bodi. Separasi
aliran dari arah roof top menyebabkan pertemuan aliran fluida dari arah roof top dan
underbody diffuser menjadi lebih jauh, sehingga area bertekanan rendah menjadi lebih
luas. Dengan adanya area bertekanan rendah yang lebih luas pada area belakang bodi
maka akan menimbulkan perbedaan tekanan yang besar antara area depan dan belakang
bodi. Hal tersebut menimbulkan pressure drag yang cukup besar sehingga gaya drag
yang dihasilkan menjadi lebih besar.
Dari analisa aliran fluida tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran fluida sangat
berpengaruh terhadap memampuan suatu bodi untuk melewati suatu fluida secara
efektif. Aliran fluida pada variasi windscreen rake 50o menghasilkan separasi aliran
dan wake yang cukup besar jika dibandingkan dengan windscreen rake 56o. Oleh
karena itu koefisien drag pada windscreen rake 50o jauh lebih besar dibanding
windscreen rake 50o dengan nilai masing masing sebesar 0,1898 dan 0,1568.
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(a) Front end @windscreen rake 50o (b) Front end @windscreen rake 56o

(c) Rear end @windscreen rake 50o

(d) Rear end @windscreen rake 56o

Gambar 4.17. Vektor aliran udara pada tampak samping bodi Samudra 6.0
Visualisasi wake dan turbulen juga dapat dilihat melalui vektor kecepatan aliran
fluida. Gambar 4.17 menunjukkan pola vektor aliran pada area disekitar bodi dengan
pola aliran yang sama dengan aliran streamline namun dengan garis anak panah yang
menunjukkan arah atau vektor aliran fluida. Pada Gambar 4.17. (a) dan (b)
menunjukkan bahwa bentuk central nose pada front end dapat membuat persebaran
arah aliran fluida merata antara atas dan bawah bodi. Dengan bentuk lekukan yang
landai membuat aliran menjadi smooth tanpa terjadinya wake pada area depan bodi.
Sehingga, aliran fluida setelah terjadinya stagnasi aliran pada ujung front end, aliran
dipercepat menuju windscreen dan underbody.
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Kemudian pada Gambar 4.17. (c) dan (d) dapat dilihat bahwa vektor aliran
fluida pada area rear end terjadi wake yang ditandai dengan aliran vektor yang
membentuk susunan yang berputar. Wake pada area tersebut terjadi akibat aliran fluida
mengalami separasi aliran fluida dimana aliran fluida tidak dapat mengikuti kontur
bodi akibat adanya perubahan kontur bodi secara mendadak serta kecepatan fluida yang
relatif tinggi. Area wake pada variasi windscreen rake 50o memiliki diameter wake
yang lebih besar daripada windscreen rake 56o. Sehingga, pada hasil penelitian
menunjukkan bahwa windscreen rake 56o memiliki nilai gaya drag dan koefisien drag
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan windscreen rake 50o.

(a) Windscreen Rake 50O jarak 0 m

(c) Windscreen Rake 50O jarak 2,5 m

(b) Windscreen Rake 56O jarak 0 m

(d) Windscreen Rake 56O jarak 2,5 m
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(e) Windscreen Rake 50O jarak 5 m

(f) Windscreen Rake 56O jarak 5 m

(g) Windscreen Rake 50O jarak 7,5 m

(h) Windscreen Rake 56O jarak 7,5 m

(i) Windscreen Rake 50O jarak 10 m

(i) Windscreen Rake 56O jarak 10 m

Gambar 4.18. Aliran vortex pada area belakang bodi Samudra 6.0
Pada Gambar 4.18. menunjukkan bahwa aliran turbulen dan vortex yang terjadi
pada area belakang menunjukkan perubahan dari jarak 0 m, 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m
terhitung dari jarak 0 m dari ujung rear end. Perubahan tingkat turbulensi cenderung
berkurang semakin menjauhnya aliran udara dari rear end. Perubahan diameter vortex
cenderung membesar dan menipis mengikuti aliran free-stream seiring dengan

library.uns.ac.id

55
digilib.uns.ac.id

menjauhnya aliran dari rear end. Dapat dilihat pada perbandingan antara windscreen
rake 50O dan 56O pada jarak 5 meter hingga 10 meter menunjukkan perbedaan dimana
pada variasi windscreen rake 50O menujukkan tingkat turbulensi dan vortex yang lebih
padat dibandingkan dengan windscreen rake 50O. Hal tersebut membuat aliran pada
variasi windscreen rake 56O memiliki aliran aerodinamika yang lebih baik
dibandingkan dengan windscreen rake 50O.

