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ABSTRACT 

 
The aim of  the research was to get the characteristic of handling from the 

design of  tilting three  wheel vehicle with the innovation of revolute joint frame, 
which to make possible the front frame maneuver like two wheel vehicle, but also 
have the safety and stability of  four wheel vehicle . 

The prototype of tilting three wheel vehicle was designed with the basic of 
automatic two wheel vehicle with the experimental test method applied 
qualitatively. The qualitative test was obtain from the test driver’s judgement 
subjectively at the slalom maneuver. Analysis of the handling variables was 
obtained by the slalom test simulation using  Universal Mechanism 5.0 
software.The specifiction data from the design of tilting three  wheel vehicle was 
used as an input in the simulation analysis. 
 The result of simulation was  the value of the roll transfer  function at i.r.c 
configuration  above the ground was bigger than the value of the  roll transfer  
function  i.r.c configuration on the surface and  i.r.c configuration under the 
ground at all  speed. Therefore, concluded that  i.r.c  configuration above the 
ground was easier in handling ( handier). This result chime in with the qualitative 
test according to the test driver judgements. 96,66 % of the test drivers choose the 
i.r.c configuration above the ground better in the effort of the steering torsion and 
handling than  i.r.c configuration  on surface and i.r.c configuration under the 
ground. Beside that, 96,66 % of the test drivers stated  that the  i.r.c configuration 
under the ground better in stability than the i.r.c configuration at the surface and 
above the ground. 
 
 
Key words  : revolute joint, steering torque, roll angle, roll transfer function 
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INTISARI 

 
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan karakteristik handling rancangan 

kendaraan roda tiga dengan inovasi revolute joint frame, yang memungkinkan 
rangka depan  bermanuver seperti  kendaraan roda dua, tetapi juga mempunyai 
keamanan dan kestabilan seperti kendaraan roda empat. 

Prototipe kendaraan roda tiga dirancang dengan basis kendaraan matik dan 
pengujian dilakukan secara kualitatif. Uji kualitatif  secara subyektif yaitu  
penilainan tes driver pada tes manuver. Analisis variabel –variabel handling 
diperoleh melalui simulasi uji slalom dengan software Universal Mechanism 5.0. 
Data spesifikasi kendaraan roda tiga hasil rancangan  digunakan sebagai input 
analisis simulasi. 

Hasil simulasi menunjukkan nilai roll transfer function konfigurasi i.r.c 
diatas permukaan tanah nilainya lebih besar daripada nilai roll transfer function 
konfigurasi i.r.c dipermukaan tanah dan konfigurasi i.r.c dibawah tanah pada 
semua kecepatan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa konfigurasi i.r.c diatas 
tanah lebih mudah di handling (handier). Hasil ini bersesuaian dengan uji 
kualitatif berdasarkan penilaian test driver adalah 96,66% menyebutkan  
konfigurasi i.r.c diatas tanah lebih baik pada upaya torsi kemudi dan handling 
daripada konfigurasi i.r.c dipermukaan tanah dan konfigurasi i.r.c dibawah tanah. 
Disamping itu, 96,66% dari  penilaian test driver menyatakan bahwa  konfigurasi 
i.r.c dibawah tanah lebih baik pada stabilitas daripada konfigurasi i.r.c 
dipermukaan tanah dan konfigurasi irc diatas permukaan tanah 
 
 
Kata kunci : revolute joint, steering torque, roll angle, roll transfer function. 
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MOTTO 

 
 

 

Ø Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

( Surat Al-Mujaadilah ayat 11 ) 

Ø Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.                       

( Surat Alam Nasyrah ayat 5 – 6 ) 

Ø Ilmu pengetahuan tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.    

(  Einstein ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Handling adalah bagian dari dinamika kendaraan. Pengertian  handling 

adalah mudah untuk dikendarai. Handling didapat dari pengujian sepeda motor 

dengan  melakukan tes manuver. Kemampuan manuver sepeda motor dapat 

diartikan sebagai kemampuan dari sepeda motor untuk menyelesaikan manuver 

secepat mungkin tanpa melampaui pembatasan fisik baik roda ataupun jalan. 

Karakteristik handling dapat diperoleh melalui eksperimen dan simulasi. 

Secara eksperimen karakteristik handling diperoleh melalui penilaian test driver 

setelah menyelesaikan suatu tes manuver. Secara simulasi, pemodelan 

menggunakan program software universal mechanism 5.0.  

Tilting Three Wheeled (TTW) adalah salah satu pengembangan sepeda motor 

di masa depan.  Kendaraan TTW ini diharapkan mampu menggabungkan 

keunggulan dari mobil dan sepeda  motor. Di satu sisi mobil mempunyai 

keunggulan diantaranya handling, stabilitas, dan keamanan. Sedangkan sepeda 

motor  mempunyai keunggulan dimensi yang ringkas dan kemampuan manuver 

yang baik. 

Saat ini sepeda motor roda tiga di Indonesia digunakan sebagai angkutan 

barang. Kekurangan dari sepeda motor angkutan barang adalah: 

1. Handling yang kurang baik, karena rangka hanya terdiri dari satu kesatuan. 

2. Radius belok yang besar, sehingga sangat susah dikendalikan pada saat 

berbelok.  

Maka pada penelitian ini difokuskan pada kendaraan TTW dengan revolute 

joint frame, dimana dimungkinkan pada rangka depan mempunyai kemampuan 

rolling/miring, yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan dari sepeda motor 

roda tiga yang ada. Prototipe kendaraan roda tiga dengan revolute joint frame 

telah dibuat berbasis mesin matik. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

Bagaimana karakteristik handling kendaraan roda tiga dengan revolute joint 

frame pada uji slalom? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah dibatasi sebagai berikut : 

a. Kendaraan roda tiga berbasis matik dengan revolute joint frame.  

b. Penelitian tidak membahas tentang mesin penggerak kendaraan. 

c. Konfigurasi instantaneous rotation centre (i.r.c) ada tiga macam, yaitu di 

bawah tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah. 

d. Simulasi menggunakan software Universal Mechanism 5.0.  

e. Suspensi diasumsikan bodi kaku. 

f. Lengan ayun dianggap bodi kaku. 

g. Pengukuran handling dengan metode uji slalom. 

h. Kondisi jalan rata dan halus. 

i. Diasumsikan tidak ada pengaruh kecepatan angin. 

j. Total berat pengendara maksimal 70 kg. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mendapatkan karakteristik handling kendaraan roda tiga dengan revolute 

joint frame  pada uji slalom. 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Dapat menjadikan  kendaraan TTW sebagai sarana angkutan barang yang lebih 

baik dan efisien daripada kendaraan roda tiga  yang sudah ada. 

2. Dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir  ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II Dasar Teori, berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan kendaraan, 

dinamika kendaraan, perilaku arah kendaraan, dan metode pengujian 

karakteristik handling kendaraan. 

c. Bab III Metode Penelitian, berisi bahan yang diteliti, alat yang digunakan 

dalam penelitian, tempat penelitian serta pelaksanaan penelitian. 

d. Bab IV Data dan Analisa, berisi data hasil pengujian dan analisa data hasil 

pengujian. 

e. Bab V Penutup, berisi kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Kendaraan roda tiga adalah sintesis yang baik antara kemampuan manuver 

dan keringkasan  dari sepeda motor dan kestabilan dari beban bearing dari 

kendaraan roda empat .(Prof.Vittore Cossalter, 2003) 

Pada saat belok, TTW menjaga gaya resultan segaris dengan bodi kendaraan. 

Hal ini menguntungkan karena bisa mengurangi lebar trek kendaraan dan 

memiliki ketahanan guling yang baik. Dengan TTW, kendaraan bisa didesain lebih 

ringan, menurunkan aerodinamic drag, dan membutuhkan tempat yang sedikit 

ketika parkir (Robert Q.Riley, 1999). 

Dengan perancangan yang baik, kendaraan roda tiga bisa memiliki 

karakteristik handling dan ketahanan guling (overturn resistance) yang sama 

bahkan lebih baik dari kendaraan roda empat (Paul G. Van Valkenburgh dan 

Richard H. Klein, 1983). 

Persamaan gerak three-wheeled tilting vehicle merupakan gabungan dari 

mobil dan sepeda motor. Perbedaan dinamika yang pokok antara three-wheeled 

tilting vehicle dan sepeda motor atau mobil terdapat pada komponen kemudi non-

tilting. Ini ditunjukkan oleh roda belakang yang harus bergerak lebih dulu (pada 

sudut tertentu) untuk mencapai dinamika kemudi netral (Johan Berote, 2006).  

 

2.2. Universal Mechanism 

Program ini melibatkan permasalahan dari dinamika mesin dan mekanisme. 

Sistem mekanikal digambarkan sebagai sistem dari bodi kaku yang terhubung 

oleh berbagai pasangan kinematika dan elemen-elemen gaya, sedemikian halnya 

disebut sistem multibodi.  

Diagram kerja UM : 

1. Inisial sistem mekanikal : permasalahan dan tujuan 
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2. Mempersiapkan input data untuk model. Memilih konsep dan rencana dari 

model. 

3. Membuat bodi, joints dan element gaya. Parameterisasi dari model 

4. Automatic generation of equations of motion 

),,(),()(
....

tqqQqqkqqM =+       

5. Simulasi dinamika dari model. Analisis dari hasil dan parametrical optimisasi 

Modul UM yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. UM base 

b. UM Subsystem 

c. UM Automotive 

UM subsystem yaitu fasilitas modul dari program yang memungkinkan  

penggabungan dari beberapa bodi kaku ataupun ratusan yang secara kinematik 

identik menjadi satu. 

UM Automotive adalah perluasan fungsi dari konfigurasi UM base, dan 

termasuk beberapa model ban, beberapa program tools untuk deskripsi rencana 

jalan dan profil jalan dan suatu perpustakaan dari suspensi, sistem kemudi dam 

element dari transmisi. Pada UM Automotive terdapat 3 buah model ban, dimana 

menggambarkan gaya dinamika dan torsi antara roda dan jalan. 3 buah model ban 

tersebut adalah : Magic formula; Fiala, table/experimental data.  

 

2.3 Model Multi Bodi 

Sepeda motor/ kendaraan roda dua dapat digambarkan  sebagai suatu 

mekanisme ruang yang terdiri dari empat bodi kaku, yaitu: 

- rangkaian belakang (rangka, sadel, tangki dan motor transmisi), 

- rangkaian depan (garpu, kepala kemudi dan batang kemudi), 

- roda depan 

- roda belakang. 

Sedangkan TTW adalah suatu mekanisme ruang yang terdiri dari lima bodi 

kaku yaitu : 

- rangkaian belakang (rangka, mesin, tangki dan motor transmisi), 

- rangkaian tengah (rangka, sadel) 

- rangkaian depan (garpu, kepala kemudi dan batang kemudi), 
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- roda depan 

- dua roda belakang. 

Dimana rangka tengah dan rangka depan yang terhubung dengan rangka 

belakang oleh 4 batang revolute joint sehingga dapat bergerak sepeda motor roda 

dua. 

 

2.3.1  Model Matematika Dari Sepeda Motor 

Gaya dan momen yang bekerja pada sepeda motor yang dihadirkan pada 

gambar 2.1. kondisi keseimbangan dinyatakan dalam 6 persamaan : 

· 3 persamaan keseimbangan gaya 

· 3 persamaan keseimbangan momen  

 

Gambar 2.1 Gaya dan momen yang bekerja pada sepeda motor 

Rangka belakang : 

- Mr  =  massa rangka belakang 

- Gr = pusat massa rangka belakang yang mempunyai koordinat (br,0,-hr)yang 

berdasarkan kepada sistem koordinat belakang ( Rrrr ZYXA ,,, ) 

- Mempertimbangkan simetrikal yang berdasarkan bidang x-y, karakterisistik 

inersia dihadirkan oleh  4 kondisi berikut ini : 

- rIx  = pusat massa momen inersia sumbu Xr (roll momen inersia) 

- rIy  = pusat massa momen inersia sumbu Yr (pitch momen inersia) 

- rIz   = pusat massa momen inersia sumbu Zr (zaw momen inersia) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



- rIxz  = pusat massa inersia produk sumbu Xr-Zr 

Sistem koordinat keseimbangan yang diterapkan pada sepeda motor yang 

dihadirkan pada gambar 2.2. 

Rangka depan : 

- Mf = massa rangka depan 

- Gf = pusat massa rangka depan yang mempunyai koordinat (br, 0, -hr) yang  

berdasarkan sistem koordinat depan ( ffff ZYXA ,,, ) 

- Sumbu diagonal sistem koordinat ( ffff ZYXA ,,, ) di asumsikan menjadi  

sumbu dasar dari momen inersia . 

Dalam tambahan kita mempunyai 2 persamaan, yang memberikan gaya 

lateral sebagai fungsi dari side slip  dan sudut camber. 

 Pada saat sudut roll dan sudut steer diketahui, 8 persamaan dapat 

menghasilkan 8 yang tidak diketahui : 

- Kecepatan ke depan V. 

- Gaya vertikal Nf dan Nr yang diterapkan berturut-turut kepada roda depan 

dan belakang. 

- Gaya lateral Fsf and Fsr yang diterapkan berturut-turut kepada roda depan 

dan belakang  

- Sudut side slip λ f, λr, 

- Gaya driving S 

 

Gambar 2.2 Sketsa dari sepeda motor 

2.3.2  Penyederhanaan  Model Sepeda Motor Saat Belok 
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6 persamaan dari keseimbangan pada saat sepeda motor berbelok dapat 

diperoleh :  

- Keseimbangan gaya sepanjang sumbu X  

0sin 2 =-W×+D- AGsf FXmFS  

- Keseimbangan gaya sepanjang sumbu Y 

0cos 2 =W×++D Gsfsf YmFF  

- Keseimbangan gaya sepanjang sumbu Z 

0=+-- mgNN rf  

Keseimbangan dari momen : 

- Disekitar sumbu x : 

0cos)()(2 =W++×++-W- jww rwrfwfGrrfyz IIYmgYNNI  

- Disekitar sumbu Y : 

0.)(2 =-×+++-W- rrGaGrf XNZFXmgXpNIxy  

- Disekitar sumbu Z : 

0sincos)( =+-+D+D+ GArrsrsfrsfr YFSYXFFYFXp  

Dimana :  

S =  Daya dorong yang diperlukan sepeda motor agar steady pada saat belok.  

AF  = Gaya hambatan aerodinamik yang diasumsikan bekerja pada pusat   

massa. 

srsf FF , =  Gaya lateral yang bekerja pada roda yang diterapkan oleh jalan 

rf NN , =  Beban keatas. 

wrwf II , =  Spin moments inertia dari roda. 

rf ww ,  =   Kecepatan sudut dari roda. 

Ω =   Kecepatan yaw. 

Δ =   Kinematik sudut kemudi terukur pada bidang jalan. 

GGG ZYX ,,     Koordinat dari pusat massa sepeda motor yang berdasarkan refensi 

sistem (C,X,Y,Z). 
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rr YX ,  Koordinat dari kontak point roda belakang berdasarkan sistem 

referensi (C,X,Y,Z). 

 
rRY
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YZXZ II ,  Produk inersia dari sepeda motor berdasarkan  sumbu X - Z and Y - 

Z . Produk  inersia ini tergantung pada momen pusat massa dari 

sepeda motor XZGYGZG III ,, , massa m , sudut  roll φ, dan pada 

koordinat GGG ZYX ,, dari pusat massa sepeda motor : 

  
j

jj
cos

sincos)(

xzGGGXZ

YGXGGGYZ

IZmXI

IIZmYI

+=
-+=

 

6 persamaan adalah dasar  sistem non-linear. Pernyataan dari sudut roll φ adalah 

fungsi dari kecepatan yaw Ω dan dan radius crR   dan pernyataan dari gaya lateral 

roda sebagai fungsi linear dari sudut side slips λf , λr dan sudut roll φ kita dapat 

menghitung 6 persamaan yang tidak diketahui. 

 
Gambar 2.3 Motor pada saat belok 

Sebagai contoh pengaturan dari sudut kemudi δ dan kecepatan yaw Ω, 6 yang 

tidak diketahui adalah : 
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- Sudut side slips λf , λr. 

- Radius crR . 

- rf NN ,  beban keatas. 

- The trust S diperlukan untuk memastikan gerakan pada kecepatan konstan. 

Bila sudut side slips λf , λr, sudut roll φ, sudut efektif kemudi Δ diketahui, 

maka dimungkinkan untuk menghitung radius dari lingkar lintasan yang tercover 

oleh roda belakang crR  

 

2.4 Kinematik Dari Sepeda Motor 

2.4.1  Geometri Sepeda Motor 

 

Gambar 2.4 Geometri TTW 

·  p : wheelbase 

·  d : jarak perpotongan antara sumbu stir head dan center dari roda depan 

·  e  : sudut caster 

·  Rr : radius dari roda belakang 

·  Rf : radius dari roda depan 

·  tr : radius dari ban belakang bagian perpotongan 

·  tf : radius dari ban depan bagian perpotongan  

·  a : trail 
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Jarak roda p menjadi jarak antara titik-kontak ban dengan jalan. Sudut caster 

ε menjadi sudut antara poros vertikal dan poros perputaran bagian depan (poros 

kepala kemudi).  

Nilai jarak roda bervariasi menurut jenis sepeda motor. Sepeda motor skuter 

kecil pada kisaran dari 1200 mm, untuk sepeda motor ringan (125 cc) sampai 

1300 mm, untuk sepeda motor medium (250 cc) sampai 1350 mm, untuk sepeda 

motor touring dengan jarak lebih besar sampai 1600 mm. 

Sudut caster bervariasi menurut jenis sepeda motor: dari 19° (sirkuit balap) 

sampai 21-24° untuk sepeda motor sport atau kompetisi, sampai 27-34° untuk 

sepeda motor touring. Dari sudut pandangan struktural, sudut yang kecil 

menyebabkan tekanan pada garpu selama pengereman. Karena garpu depan bisa 

sedikit berubah bentuk, nilai sudut yang kecil akan mendorong tekanan lebih 

besar dan itu perubahan bentuk lebih besar dapat menyebabkan getaran berbahaya 

di rangkaian depan (getaran rangkaian depan di sekitar poros kepala kemudi 

menyebabkan goyangan). 

Nilai sudut caster berhubungan erat dengan nilai trail. Secara umum, dalam 

rangka mempunyai perasaan bagus cara berkendara sepeda motor, peningkatan 

sudut caster roda harus digabungkan dengan penyesuaian peningkatan trail. Nilai 

trail tergantung pada jenis sepeda motor dan jarak rodanya. kisaran dari nilai 75 

sampai 90 mm untuk sepeda motor kompetisi, nilai 90 sampai 100 mm untuk 

sepeda motor sport dan touring, dan nilai 120 mm atau lebih untuk sepeda motor 

touring murni. 

 

2.5.2 Trail 

Trail α adalah jarak antara titik kontak roda depan dan persimpangan poros 

kepala kemudi dengan bidang jalan yang diukur di tanah.  

Sistem kemudi bisa terdiri dari dua roket kecil yang tegak lurus roda depan, 

bisa dikendarai walaupun sulit dikendalikan pengendara, menghasilkan daya 

dorong lateral, melaksanakan fungsi yang sama sebagai sistem kemudi. Dari segi 

pandangan geometris, mekanisme kemudi yang klasik diuraikan oleh tiga 

parameter: 

- sudut caster ε 
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- offset garpu d 

- radius roda Rf 

Parameter ini memungkinkan untuk menghitung nilai trail normal jarak 

tegak lurus antara titik kontak dan poros kepala kemudi sepeda motor. Ini 

mempertimbangkan trail positif ketika titik-kontak roda depan dengan jalan di 

belakang titik persimpangan poros kepala kemudi dengan jalan, seperti 

diperkenalkan di gambar. 2.5.  

 

Gambar 2.5 Efek kestabilan trail positif gerakan ke depan. 

Trail kecil menghasilkan nilai momen gaya gesek lateral kecil. Sekalipun 

pengendara mempunyai kesan bahwa pergerakan kemudi mudah, mekanisme 

kemudi sangat sensitif terhadap ketidakteraturan di jalan. Nilai trail lebih tinggi 

(diperoleh dari nilai sudut caster tinggi) meningkatkan stabilitas gerak lurus 

sepeda motor, tetapi mengurangi kemampuan manufer secara drastis. 

 
2.5.3 Gerakan Roll Dan Mengemudi 

Kinematika kendaraan roda dua lebih rumit dibanding kendaraan roda 

empat, tetapi juga memiliki beberapa aspek unik. Sebagai contoh, ketika sepeda 

motor dalam gerak lurus dengan kecepatan V, dimana  pada kondisi tertentu 

memasuki suatu belokan, di awali dengan posisi  sepeda motor  vertikal, dan 

sudut kemudi adalah nol, untuk mendapatkan keseimbangn pada saat berbelok 

maka batang kemudi diputar menyimpang dari nol tergantung pada radius belok 

dan kecepatannya.  
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Gambar 2.6 Sepeda motor ketika belok. 

Pada kenyataannya mengikuti dari gerakan roll, titik kontak roda belakang 

dengan bidang jalan akan berpindah. Kedua triads dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

- Triads bergerak ( Pr,X,Y,Z), digambarkan oleh Society of Automotive 

Engineers (SAE). Asal dibentuk di titik kontak Pr dari roda belakang 

dengan bidang jalan. Poros X adalah horisontal dan paralel bidang roda 

belakang. Poros Z adalah vertikal dan mengarah ke bawah sedangkan 

poros Y berada di bidang jalan. Permukaan jalan diwakili oleh bidang       

z = 0. 

- Triads ditempatkan di rangka belakang ( Ar,Xr,Yr,Zr) yang dilapiskan 

pada SAE triads  ketika sepeda motor dengan vertikal sempurna dan sudut 

kemudi δ nol. 

Gambar 2.7. menjelaskan kasus gerakan roll murni dan gerakan  dengan 

lateral slip. Tidak terjadinya slip dapat diartikan bahwa, vektor dari kecepatan 

gerak lurus ke depan, titik kontak roda terdapat pada satu bidang yang paralel 

terhadap roda itu sendiri,walaupun sepeda motor itu bergerak pada suatu belokan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Gambar 2.7 Gerakan roll murni dan dengan slippage lateral. 

 

2.5.4 Pusat Gravitasi Dan Momen Inersia 

2.5.4.1 Pusat Gravitasi Sepeda Motor 

Posisi pusat gravitasi sepeda motor mempunyai pengaruh penting pada 

perilaku dinamis sepeda motor. Posisinya tergantung pada kuantitas dan distribusi 

massa dari masing-masing komponen sepeda motor (mesin, tangki, baterei, pipa, 

radiator, roda, garpu, rangka, dll.). Karena mesin menjadi komponen yang paling 

berat (sekitar 25% massa total), penempatannya sangat mempengaruhi letak  pusat 

gravitasi sepeda motor. 

 

Gambar 2.8. Posisi longitudinal titik berat sepeda motor. 

Jarak longitudinal b antara titik kontak roda belakang dan pusat gravitasi 

mudah ditentukan dengan  mengukur massa total sepeda motor dan beban pada 

roda pada kondisi statis (beban depan Nsf; beban belakang Nsr)  

 
mg

pNsr
p

mg
pNsf

b
×

-=
×

=  
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Secara umum sepeda motor ditandai oleh beban statis yang berlaku pada 

roda, dinyatakan dalam suatu rumusan persentase: 

pbp
pb

mgNsr
mgNsf

angbebanbelak
bebandepan

/)(
/

/
/

%
%

-
==  

Distribusi beban pada kedua roda dalam kondisi statis biasanya lebih besar 

pada roda depan untuk sepeda motor racing( 50-57% depan, 43-50% belakang), 

dan sebaliknya, lebih besar pada roda belakang untuk sepeda motor sport atau 

touring ( 43-50% depan, 50-57% belakang). 

Ketika posisi pusat gravitasi menjadi lebih maju ( beban yang dimuat di 

rangka depan > 50%), pengendalian sepeda motor menjadi lebih sulit, atau dengan 

kata lain, lebih mudah memindahkan tenaga ke tanah. Ini menjadikan alasan 

sepeda motor racing menjadi lebih berat di depan. Sebagai tambahan, semakin 

besar beban di depan secara parsial memberikan konpensasi dari efek yang 

disebabkan oleh gaya aerodinamika yang tak dapat dibebankan pada roda depan. 

Kondisi ini akan mempengaruhi sepeda motor pada kecepatan tinggi. Ketika 

posisi pusat gravitasi pada sepeda motor semakin kebelakang, kapasitas 

pengereman akan meningkat, untuk mengurangi bahaya dari stoppie, atau bahkan 

bahaya dari terjungkal, pada saat berhenti mendadak pada saat menggunakan rem 

depan. 

Sepeda motor sport modern cenderung mempunyai perbandingan 

distribusi 50%:50%, sehingga mempunyai performa yang baik pada kedua fase 

akselerasi dan pengereman. Pada kondisi sepeda motor mempunyai slip 

longitudinal dari roda belakang pada saat akselerasi lebih disukai daripada kondisi 

mempunyai slip longitudinal dari roda depan untuk segi keamanan. Rasio b/p 

tanpa pengendara bervariasi dari 0.35 hingga 0.51, nilai rasio yang terkecil 

digunakan pada sepeda motor jenis skuter, dan nilai rasio yang terbesar untuk 

sepeda motor jenis racing.  

Secara umum, posisi pengendara memindahkan pusat gravitasi 

keseluruhan ke arah belakang (gambar. 2.9), dan oleh karena itu, kehadirannya 

meningkatkan beban pada roda belakang dengan demikian mengurangi persentase 

beban pada roda depan (sebagai contoh perbandingan b/p bergaser dari 0.53 ke 

0.50). 
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Gambar 2.9. Posisi titik berat pengendara dan sepeda motor. 

Ketika posisi longitudinal dari pusat gravitasi telah ditemukan, tingginya 

dapat ditentukan dengan  mengukur beban hanya pada satu roda, sebagai contoh, 

bagian belakang dengan roda depan yang diangkat oleh alat seperti gambar. 2.10. 

 
Gambar 2.10. Menghitung tinggi titik berat sepeda motor. 

 

Tinggi pusat gravitasi mempunyai pengaruh penting pada perilaku 

dinamis suatu sepeda motor, terutama dalam tahap pengereman dan akselerasi. 

Tinggi pusat gravitasi, sepanjang tahap akselerasi, memimpin ke arah suatu beban 

lebih besar memindahkan dari roda depan ke belakang. Semakin besar beban pada 

roda belakang meningkatkan gaya mengemudi yang dapat diterapkan di tempat 

itu, tetapi beban yang lebih sedikit pada roda depan lebih memungkinkan 

dikendarai. 

Dalam pengereman, pusat gravitasi yang lebih tinggi menyebabkan beban 

lebih besar pada roda depan, dan menghasilkan beban yang lebih rendah pada 

roda belakang. Semakin besar beban pada roda depan meningkatkan pengereman 
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tetapi juga membuat bagian depan lebih mungkin terbalik, yang terjadi ketika 

beban roda belakang sepenuhnya dikosongkan. 

Tinggi yang optimal dari pusat gravitasi juga tergantung pada koefisien 

traksi driving/ pengereman antara roda dan permukaan jalan. Dengan nilai 

koefisien traksi driving/ pengereman yang rendah (pada kondsi jalan basah atau 

kotor) dapat meningkatkan kedua kapasitas akselerasi dan daya pengereman. 

Dengan nilai koefisien traksi driving/ pengereman yang tinggi, maka lebih baik 

mempunyai pusat gravitasi yang lebih rendah untuk menghindari kondisi limit 

pengendalian sepeda motor dan kondisi motor terjungkal. 

Sangat jelas bahwa pilihan dari tinggi pusat gravitasi dan posisi 

longitudinal adalah suatu kompromi yang harus diperhitungkan dalam 

penggunaan yang diharapkan dan besarnya tenaga dari sepeda motor. Sepeda 

motor jenis all terrain terkarakteristik oleh pusat gravitasi yang agak tinggi, 

sedangkan sepeda motor dengan tipikal tenaga yang besar, mempunyai pusat 

gravitasi yang lebih rendah. Efek utama penempatan pusat gravitasi diringkas 

dalam tabel berikut : 

Pusat gravitasi  
di depan 
 

Sepeda motor cenderung over-steer (dalam kurva roda 
belakang tergelincir secara menyamping ke luas lebih 
besar). 

Pusat gravitasi  
di belakang 
 

Sepeda motor cenderung under-steer (dalam kurva roda 
depan tergelincir secara menyamping pada luas lebih 
besar). 

Pusat gravitasi 
tinggi 

Roda depan cenderung mengangkat saat akselerasi. Roda 
belakang bisa terangkat dalam pengereman. 

Pusat gravitasi 
rendah  

Roda belakang cenderung tergelincir saat akselerasi. 
Roda depan cenderung tergalincir saat pengereman. 

 

Tinggi pusat gravitasi sepeda motor sendiri mempunyai nilai yang 

bermacam-macam dari 0.4 sampai 0.55 m, kehadiran pengendara menaikkan 

pusat gravitasi untuk nilai berkisar antara 0.5 sampai 0.7 m. Sesungguhnya, 

perpindahan pusat gravitasi dari kehadiran pengendara tergantung pada hubungan 

antara massa dari pengendara dan sepeda motornya. 

Rasio h/p tanpa pengendara dan dengan suspensi bervariasi berkisar antara 0.3-

0.4. Nilai rasio yang paling kecil untuk sepeda motor jenis skuter dan cruiser. Dan 

nilai rasio tertinggi untuk sepeda motor jenis sport dan enduro. 
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2.5.4.2 Momen Inersia Sepeda Motor 

Perilaku dinamik dari sepeda motor tergantung pada inersia pada sepeda 

motor dan pengendara. Momen inersia yang paling penting adalah momen dari 

roll, pitch dan yaw pada rangka utama yang terdiri dari momen inersia rangka 

depan yang berdasarkan sumbu steer, momen inersia roda dan mesin. Pada tabel 

berikut ini dihadirkan nilai dari radian/ jari-jari girasi dari sepeda motor dan 

pengendara, dengan menuju ke pusat gravitasi (momen inersia diberikan oleh 

hasil dari waktu massa dikali jari-jari girasi). 

 Roll gyration 
radius [m] 

Pitch gyration 
radius [m] 

Yaw gyration 
radius [m] 

Motorcycle 0.18 to 0.28 0.45 to 0.55 0.41 to 0.52 
Rider 0.23 to 0.28 0.23 to 0.28 0.15 to 0.19 
 

Momen inersia yaw mempengaruhi kemampuan manuver dari sepeda 

motor, pada khususnya yang tinggi (diperoleh sebagai contoh : bagasi yang berat 

ditempatkan pada rak barang) akan mempengaruhi kemampuan handling. Momen 

inersia roll mempengaruhi kecepatan gerak roll. Nilai momen inersia roll yang 

tinggi  menjadikan nilai pusat gravitasi yang tinggi juga, yang berakibat akan 

memperlambat gerakan roll sepeda motor pada kedua kondisi sepeda motor 

ketikan masuk ke tikungan dan keluar dari tikungan. 

 

Gambar 2.11. Momen inersia 

 

2.5.   Cara Mengetahui dan Mengukur Handling 

Handling suatu kendaraan dapat diketahui secara subyektif maupun 

obyektif.  
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Secara obyektif dilakukan dengan mengukur parameter-parameter dalam 

uji simulasi.  Secara subyektif dilakukan dengan mengetahui komentar / ekspresi/ 

keputusan dari pengendara dalam tes-tes eksperimental. 

1. Uji Simulasi menggunakan simulasi software Universal Mechanism 5.0. 

2. Uji kualitatif yang dilakukan dengan penilaian dari test driver. 

 

Metode Uji yang digunakan adalah : 

Slalom Test 

Parameter – parameter Signifikan 

Beberapa parameter signifikan , yang akan kami pertimbangkan dan 

perbandingkan dalam setiap tes simulasi dengan metode slalom, adalah:  

a.  Parameter-parameter terukur: 

1.   Sudut roll φ. 

2.   Torsi kemudi τ. 

b.  Parameter-parameter terhitung: 

t
j

=
torque

rollangle
functiontransferroll :      (1.1) 

“ High ratio between roll angle (φ) and steering torque (τ) means that a  
motorcycle roll motion is obtained with little steering effort”. 

 

 

Gambar 2.12. Metode uji slalom 

Eksperimen slalom yang dilakukan terdiri dari berbagai kombinasi 

kecepatan dan jarak antar kerucut. Setiap tes dilakukan dengan jarak kerucut tetap 

dan percepatan tetap.  Dalam hal ini variabel utama berubah-ubah dalam bentuk 

sinusoidal, dan sinyal frekuensi yang paling mengemuka adalah dimana kerucut-

kerucut yang dilalui selama uji slalom dilakukan, adalah:  
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        (1.2) 

dimana u adalah percepatan ke depan dan p adalah jarak kerucut. 

Jarak yang dipilih adalah 11 meter.  

Sudut roll  didapat dari pengukuran sudut pada revolute joints inferior 

antara 2 palang b and c dari sistem tilting mekaniknya, menghitung putaran dari 

palang  b –rangka depan-palang  a – rangka belakang. Roll rate didapatkan dari 

derivasi numerikal dari sudut roll, sementara sudut yaw didapat oleh integrasi 

numerikal dari yaw rate terukur, tanpa mempertimbangkan sudut roll. 

 

2.6. Metode Perancangan 

            Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan alat ini adalah 

metode perancangan yang disusun oleh Gerhardt Pahl dan Wolfgang Beitz yang 

dipaparkan dalam buku “ Engineering Design “. Dalam buku ini metode 

perancangan terbagi dalam 4 tahapan, yaitu : 

 1. Penjabaran Tugas (Clarification of The Task) 

            Tahap ini meliputi pengumpulan informasi permasalahan dan kendala 

yang dihadapi. Disusul dengan persyaratan mengenai sifat dan performa yang 

harus dimiliki untuk mendapatkan solusi. 

 

 2. Penentuan Konsep Rancangan ( Conceptual Design) 

             Diawali dengan menganalisa spesifikasi yang telah ada, hal ini sebagai 

dasar pembuatan abstraksi dari permasalahan. Dilanjutkan dengan membuat 

struktur fungsi yang menggambarkan hubungan antara input, proses dan output. 

Untuk mendapatkan beberapa varian solusi digunakan matriks morfologi, dan 

dilakukan scoring antar varian solusi, sehingga hasil scoring yang maksimal 

dipilih sebagai pilihan konsep alat yang diinginkan. 

 

 3. Perancangan Bentuk (Embodiment Design) 

             Tahapan ini menguraikan rancangan dan diikuti dengan pembentukan 

layout awal dan dilanjutkan dengan layout jadi. Dalam pembuatan layout ada 
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beberapa teknis yang harus diikuti baik yang bersifat teknis maupun ekonomis, 

contohnya : 

a. Petunjuk teknis yang jelas 

b. Sesuai dengan kemampuan operator 

c. Prinsip kerja yang jelas 

d. Mudah dan murah dalam perawatan 

e. Menggunakan komponen yang sederhana dan mudah didapat di pasaran 

 

 4. Perancangan Rinci (Detail Design) 

           Pada tahap ini proses perancangan alat dalam bentuk gambar, dan alat 

selanjutnya akan dibuat sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah 

ditentukan. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir (flow chart diagram) penelitian dari analisis handling 

kendaraan roda tiga revolute joint frame  menggunakan Universal Mechanism 

dengan uji slalom ditunjukkan seperti gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram alir tugas akhir 

 

3.1.1. Konsep Revolute Joint 

Revolute joint 4 palang terhubung merupakan suatu sistem yang 

menghubungkan antara rangka belakang dengan rangka depan. 

Empat palang terhubung terdiri dari rangka belakang yang tidak miring, 

rangka depan yang miring dan 2 palang terhubung yang menghubungkan rangka 

depan dan belakang dengan 4 revolute joint, yang sama-sama memiliki orientasi 

poros yang sama. 

Dengan konfigurasi ini rangka depan berputar mengelilingi sumbu rotasi 

sesaat. Persimpangan dari sumbu rotasi dengan 4 palang terhubung menunjukkan 

pusat rotasi sesaat/ instantaneous rotation centre (i.r.c). Posisi i.r.c dalam 

hubungan ini digambarkan oleh persimpangan antara 2 sumbu pada batang yang 

terhubung, seperti ditunjukkan pada gambar. 3.2. Jarak α antara 2 revolute joint 

superior , panjang c palang penghubung dan jarak b antara 2 revolute joint 
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inferior  (gambar. 3.2), menggambarkan posisi pusat rotasi sesaat. Tinggi h 

menunjukkan jarak vertikal antara jalan dengan i.r.c, nilainya positif ketika i.r.c. 

di atas tanah, negatif jika di bawah tanah.  

Sumbu rotasi sesaat dapat digerakkan ke atas dan ke bawah sesuai dengan 

permukaan jalan dengan mengurangi atau menambah jarak antar revolute joints 

(parameter-parameter a dan b).  

 

Gambar 3.2 Konfigurasi revolute joint frame 

               

            (a) titik pusat di atas tanah                 (b) titik pusak di bawah tanah 

 

(c) titik pusat di permukaan tanah 
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Gambar 3.3 Titik i.r.c terhadap permukaan tanah. 

 

3.1.2. Batasan Perancangan 

Untuk mendapatkan hasil analisa secara langsung maka perlu dibuat 

prototipe dari model TTW. TTW akan di tes secara langsung dengan metode 

pengujian kualitatif. Di mana penilaian diberikan oleh test driver setalah 

melakukan tes slalom. 

Batasan rancangan dari TTW adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan pada rangka belakang menyesuaikan dari basic motor yang 

diambil yaitu mesin 2 tak dengan transmisi matik. 

2. Ekonomis.  

Pembuatan prototipe disesuaikan dana dari mahasiswa yang melakukan 

penelitian. 

3. Pada revolute joint dapat diatur sesuai 3 konfigurasi. 

4. Meliputi faktor keamanan dan kenyamanan.  

5. Desain sesederhana mungkin. 

6. Mudah dikendarai. 

7. Transmisi berada pada rangka belakang. 

 

3.1.3. Fungsi produk 

Untuk memulai perancangan harus ditentukan terlebih dahulu fungsi dari 

produk untuk mendapatkan hasil yang tepat.  

Fungsi dari perancangan TTW adalah suatu alat tansportasi yang mempunyai 

kemampuan bermanuver seperti sepeda motor dan keamanan dan kestabilan 

seperti mobil. 

Tahap selanjutnya konsep produk dikembangkan menjadi perancangan 

produk dengan pendekatan ”black-box”, sehingga dapat dibuat suatu metode 

pengoperasian yang mudah untuk merealisasikan produk yang telah didefinisikan 

diatas.  

 

3.1.4. Blok Fungsi 
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Fungsi dapat dideskripsikan sebagai aliran energi, aliran material, dan 

aliran informasi, yang digambarkan sebagai blok fungsi dengan aliran masuk dan 

keluar. Jenis energi dapat berupa energi mekanik, listrik atau termal. Ketika energi 

tersebut dialirkan maka dapat disimpan, ditransformasi, dialihkan, dan lain-lain. 

Sub-fungsi biasanya disebut sebagai tingkat atau level kedua, sub-sub fungsi 

ketiga dan seterusnya. 

Pada TTW yang akan dirancang, energi masukan berupa energi mekanik. 

Pada sistem kemudi keluarannya berupa manuver pada rangka depan. 

                                                                            manuver (roll angle) TTW           

steering torque                                             pada rangka depan 

  

Gambar 3.4. Blok Fungsi 

3.1.5. Matriks Morfologi 

Matriks morfologi merupakan metode yang dapat menemukan beberapa 

alternatif konsep produk, metode yang sistematik dan menggunakan prosedur 

yang mudah diikuti. Matrik untuk mengambil keputusan penentuan kendaraan 

yang akan dimodifikasi dengan cara membandingkan beberapa produk 

ditampilkan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Matriks Morfologi Untuk TTW 

 Fungsi 1 2 3 4 
A Penggerak 

roda 
belakang 

Gir dan rantai 
Mesin berbasis 
Honda Supra 

Gardan dayang 
Mesin berbasis 
Honda Supra 

Matic 
Yamaha Mio 

Matic 
Kasea 50 cc 

B Desain 
rangka depan  

Desain bebek Desain deltabox Desain skutik  

C Diameter 
roda 

belakang 

Sama besar Lebih besar   

D Mekanisme 
revolute joint 

Bushing Bearing   

 

Dari tabel 3.1 diatas maka dapat disusun alternatif konsep produk (varian) sebagai 

berikut: 

1. Konsep 1 = A.1 + B.1 + C.1 + D1  

2. Konsep 2 = A.2 + B.2 + C.1 + D1 

3. Konsep 3 = A.3 + B.2 + C.3 + D.3 

TTW dengan 
revolute joint 

frame 
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4. Konsep 4 = A.4 + B.4 + C.4 + D.4 

 

3.1.6. Konsep Alat 

Konsep-konsep alat yang telah diperoleh dari matriks morfologi diatas, 

dianalisa konsep TTW yang paling baik untuk dikembangkan baik dari segi 

teknologi maupun dai segi biaya pembuatannya. 

Konsep TTW pertama adalah : 

- TTW dengan penggerak roda belakang rantai  berbasis Honda Grand. 

- Desain rangka depan model bebek. 

- Diameter roda depan sama besar dengan roda belakang. 

- Revolute joint menggunakan bushing. 

 

Konsep TTW kedua adalah : 

- TTW dengan penggerak roda belakang gardan berbasis mesin Honda 

Grand. 

- Desain rangka depan  bebek. 

- Diameter roda depan sama besar dengan roda belakang. 

- Revolute joint menggunakan bearing. 

 

Konsep TTW ketiga adalah : 

- TTW dengan penggerak roda belakang matic berbasis mesin Yamaha 

Mio. 

- Desain rangka depan  skutik. 

- Diameter roda depan sama besar dengan roda belakang. 

- Revolute joint menggunakan bearing. 

 

Konsep TTW keempat adalah : 

- TTW dengan penggerak roda belakang matic berbasis mesin Kasea Matic 

50 cc. 

- Desain rangka depan  skutik. 

- Diameter roda depan sama besar dengan roda belakang. 

- Revolute joint menggunakan bearing. 
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Referensi 

- Kendaraan berbasis Honda Supra. 

- Bodi kaku. 

- Dua roda belakang bisa miring (tilting). 

 
Gambar 3.5. Referensi sebagai bahan pertimbangan pengembangan kendaraan 

 

3.1.7. Pemilihan Konsep Alat 

Metode pengambilan keputusan yang juga dikenal dengan metode Pugh. 

Konsep produk dibandingkan berdasarkan keinginan-keinginan pengguna. 

Langkah-langkah metode Pugh adalah : 

1. Langkah 1 : Menyusun kriteria untuk membandingkan konsep produk satu 

sama lainnya. 

2. Langkah 2 : Pemilihan konsep-konsep produk yang dibandingkan. 

3. Langkah 3 : Pemberian skor. 

4. Langkah 4 : Menjumlahkan skor. 

Pada tahap evaluasi ini konsep produk dibandingkan satu sama lain, satu 

persatu secara berpasangan dalam hal kemampuan memenuhi keinginan pengguna 

dan kemudian menjumlahkan skor yang diperoleh untuk setiap konsep produk. 

Konsep produk dengan skor yang tertinggi adalah yang terbaik. Matriks 

pengambilan keputusan digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.6. Diagram langkah metode pengambilan keputusan 

Langkah 1 : Menyusun kriteria untuk membandingkan konsep produk satu sama 

lainnya 

Kriteria perbandingan ini disusun berdasarkan data keinginan-keinginan 

pengguna, dimana keinginan pengguna ini dibagi dua, yakni keinginan yang harus 

dipenuhi dan keinginan lain, yang disusun berdasarkan prioritasnya untuk konsep 

produk yang dikembangkan atau dirancang. 

Untuk TTW ini, maka kriteria perbandingan disusun sebagai berikut : 

1. Harga kendaraan roda dua : harga diharapkan semurah mungkin. 

2. Kapasitas mesin : diharapkan mampu membawa beban pengendara maksimal 

70 kg. 

3. Umur Mesin :  bila tahun pembuatan lebih muda maka umur mesin makin 

panjang.  

4. Dimensi produk : diharapkan produk yang dibuat seringkas mungkin. 

5. Biaya material murah : biaya pembelian material untuk TTW ini diharapkan 

seminimal mungkin. 

6. Biaya pembuatan : diharapkan biaya produksi yang dikeluarkan harus 

seminimal mungkin. 

7. Proses pembuatan mudah : diharapkan dalam proses pembuatannya tidak sulit 

dan tidak menemui kendala. 

8. Keamanan : produk ini harus aman selama dipakai. 

9. Kemungkinan dimassalkan :TTW yang dirancang diharapkan akan mampu 

diproduksi massal untuk dipasarkan. 

Langkah 2 : Pemilihan konsep-konsep produk yang dibandingkan. 

Dari matriks morfologi telah didapat empat buah konsep produk yang 

mungkin dibuat. Ke empat konsep inilah nantinya akan saling dibandingkan. 

Langkah 3 : Pemberian skor 

Untuk setiap kriteria konsep produk yang sedang dinilai lebih baik dari 

konsep produk referensi, maka diberi nilai +, jika sama saja diberi nilai S, dan jika 

lebih buruk diberi nilai -. Pada waktu menjumlahkan nilai semua kriteria, maka +, 

S, -, diberi nilai masing-masing 1, 0, dan 1. Kemudian dari penilaian tersebut 

konsep alat yang dipilih adalah konsep alat yang memiliki jumlah nilai tertinggi. 
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Nilai 5 = sangat bagus. 

Nilai 4 = bagus. 

Nilai 3 = cukup bagus. 

Nilai 2 = kurang bagus. 

Nilai 1 = jelek. 

Tabel 3.2 Matriks Pengambilan Keputusan 

Konsep Kriteria Bob

ot 1 2 3 4 

 

1 Harga basic kendaraan 3 s s - + 

2 Kapasitas mesin 1 + + + - 

3 Umur mesin 3 s s + + 

4 Dimensi produk 3 - - - + 

5 Biaya material murah 4 - - + + 

6 Biaya pembuatan murah 5 - - + + 

7 Proses pembuatan mudah 4 - - + + 

8 Keamanan  4 + + + + 

9 Kemungkinan dimassalkan 2 + + + + 

 3 3 7 8 

 6 6 2 1 

Total + 

Total - 

Total Keseluruhan dengan bobot  -9 -9 17 27 

R
eferensi 

                                 Sumber: Harsokoesoemo, 2004 

Berdasarkan tabel 4.2 matriks pengambilan keputusan, maka konsep ke 

empat yang dipilih yaitu TTW berbasis mesin Kasea matik 50 cc. 

 

Gambar 3.7. Konsep TTW keempat revolute joint frame. 
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3.2. PROSES PEMBUATAN PROTOTYPE TTW 

Pembuatan merupakan tahap akhir dalam proses perancangan, yaitu 

dengan cara membuat semua bagian dari TTW satu persatu  dan merangkai 

komponen-komponen tersebut sehingga menjadi sesuai konsep rancangan.  

Dari basic motor Kasea matic 50 cc, bagian-bagian yang diambil untuk 

pembuatan TTW, adalah :  

1. Mesin dan transmisi. 

2. Roda belakang. 

3. Roda depan. 

4. Sadel. 

 

Gambar 3.8. Basic motor Kasea matik 50 cc 

 

Gambar 3.9. Komponen motor Kasea matik 50 cc  

Bagian-bagian dari TTW : 

1. Rangka belakang  yang terdiri dari : 

a. Mesin, transmisi, roda belakang kiri. 

b. Swingarm, sebelah kanan. 

c. Rangka, revolute superior. 

d. Suspensi. 
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2. Rangka depan yang terdiri dari : 

a. Rangka, revolute inferior, komstir. 

b. Stir,t hubung. 

c. Suspensi. 

d. Roda depan. 

3. Revolute joint 

a. 2 Batang revolute joint 

 

3.2.1 Proses Pembuatan Rangka Belakang  

1. Pembuatan Swing arm 

· Bahan : Plat tebal  2 mm dan 3 mm 

.  

 

Gambar 3.10. Swing arm kanan 

Proses :   

1. Membuat cetakan gambar 2 dimensi, swing arm sisi kanan dan kiri, 

bagian atas dan bawah. 
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2. Cetakan ditempel pada plat. 

3. Di potong dengan mesin pemotong plat. 

4. Membuat bos arm 3 buah dan dudukan shock absorber dengan proses 

bubut. 

5. Las menggabungkan sisi kanan kiri dengan bos arm dengan las listrik. 

6. Las bagian atas dan bawah dengan las listrik. 

7. Ratakan las dengan las karbit. 

 

2. Pembuatan Adaptor Velg 

· Bahan Plat Ø 100  mm tebal : 20 mm  

Proses :   

1. Membuat adaptor 2 buah dengan proses bubut. 

2. Membuat 4 lubang dengan proses pengeboran dan kemudian dibuat ulir 

pada masing-masing lubang dengan proses tap untuk baut M8. 

3. Meratakan velg dengan proses bubut. 

4. Las adaptor pada velg. 

             

Gambar 3.11 Adaptor velq 

 

3. Pembuatan adaptor as roda dan as roda 

· Bahan : adaptor as roda   =  plat tebal 10 mm 

           as roda  =  pipa diameter 33 mm, Tebal 3 mm 
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   Gambar 3.12. Adaptor as roda dan as roda 

Proses : 

1. Membuat adaptor as roda 2 buah dengan proses bubut. 

2. Membuat housing as roda 2 buah dengan proses bubut dan dilubangi 

serta diulir, sebagai counter as roda. 

3. Las housing dan adaptor as roda. 

4. Buat as roda dengan proses bubut. 

 

4. Rangka Belakang 

· Bahan : Pipa besi Ø 30 mm, tebal 2 mm 

     Pipa besi Ø 32 mm, tebal 3 mm 

             Kanal c lebar 50 mm 

             Plat tebal 5 mm 
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Gambar 3.13. Rangka belakang TTW 

Proses : 

1. Membuat revolute superior  

· Potong kanal c dengan panjang 570 mm. 

· Buat lubang dengan mesin frais sebagai penyetelan konfigurasi 

revolute joint. 

· Buat lubang diameter 30 mm sebagai tempat pengelasan tiang. 

2. Membuat kanal c bawah sebagai dudukan plat swing arm 

 Panjang 570 mm, buat lubang sebagai tempat tiang penyangga revolute 

superior. 

3. Potong plat tebal 3 mm sebagai dudukan  swing arm. 

4. Buat rangka belakang dengan proses pengerolan. 

5. Las batang penguat vertikal dan horisontal.. 

 

 

3.2.2. Proses Pembuatan Rangka Depan 

1. Rangka, revolute inferior, komstir 

Bahan Pipa Ø30 mm, kanal c 
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Gambar 3.14. Rangka depan  

Proses : 

1. Membuat komstrir dengan proses bubut. 

2. Membuat batang utama rangka dengan proses pengerolan. 

3. Membuat batang penguat rangka dengan proses pengerolan. 

4. Membuat revolute inferior. 

 Potong kanal c dengan panjang 280 mm. 

 Buat lubang dengan mesin frais sebagai penyetelan konfigurasi revolute 

joint. 

5. Menyatukan batang utama rangka dengan revolute inferior dengan las 

listrik. 

6. Membuat batang utama sadel dan batang penguat dengan proses 

pengerolan. 

7. Menyatukan batang sadel dengan las karbit. 

8. Menyatukan batang sadel dengan batang utama dengan las karbit. 

9. Menyatukan komstir dengan rangka dengan sudut 23 º dengan las listrik. 

10. Menyatukan batang penguat rangka dengan las listrik. 

 

2. Stang,T hubung 

· Stang menggunakan stang sepeda. 

· Dudukan stang menggunakan dudukan stang sepeda bmx. 

 

Gambar 3.15. Kepala kemudi 

Proses : 

1. Membuat batang hubung T dengan proses bubut. 
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2. Membuat lubang dan dibuat ulir dengan proses tap sebagai pengunci 

sambungan. 

3. Plat dudukan stang dibuat dengan proses frais dan dibuat 4 lubang 

sebagia pengunci dengan dudukan stang dengan baut M6. 

 

3.2.3. Proses Pembuatan Batang Revolute Joint 

· Bahan Pipa dengan Ø 74 mm, tebal 6 mm 

· Bahan Pipa dengan Ø 43 mm, tebal 4 mm 

Proses : 

1. Membuat rumah bearing dengan proses bubut dengan Ø luar 74 mm, Ø 

dalam 58 mm. 

2. Membuat lubang pada rumah bearing Ø 30 mm, sebagai tempat baut 

pengatur panjang pendek batang revolute joint.  

3. Las baut pengatur pada rumah bearing dengan las listrik. 

4. Membuat batang revolute joint dengan proses bubut dengan Ø luar 43 

mm, Ø dalam 39 mm dan panjang 117 mm. 

5. Las mur pengatur panjang pendek pada batang revolute joint. 

 

Gambar 3.16. Batang revolute joint 

 

3.3. Biaya Rancang Bangun 

Rincian biaya perancangan dan pembuatan TTW sebagai berikut:       

Tabel 3.3 Rincian Biaya Pembuatan TTW 

Bahan 
Harga 
satuan Qty Jumlah 

       
Motor 2 000 000 1 2 000 000 
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Suspensi depan +rem cakram +  450 000 1 450 000 
Velq r14     
      
Plat baja  tebal 3 mm 6 kg 10 000 6 60 000 
Potong plat 7 000 6 42 000 
Mata gerinda 4 000 4 16 000 
Mata bor 30 mm 50 000 1 50 000 
      
Potong plat 5 500 4 22 000 
Plat baja tebal 2 mm 4.6 kg 10 000 4.6 46 000 
      
Plat baja 10 mm (as roda) 10 000 13 130 000 
Plat baja  10 000 4.2 42 000 
Baja profil C Channel   10 000 9.5 95 000 
(panjang web 58 mm, lebar flange 38 
mm, tebal 3 mm )     
Pipa Ø 32 mm tebal 4 mm 10 000 7.5 75 000 
Bearing roda depan t120ss 15 000 4 60 000 
Baut swing arm M x 11 250 4 45 000 
Baut roda Mitsubishi dobel 35 000 4 140 000 
      
Beton acer Ø 4 mm 38 000 1 38 000 
Pipa Ø 52 mm tebal 5 mm 10 000 10 100 000 
Roll pipa 25 000 3 75 000 
Pipa Ø 32 mm tebal 3 mm 10 000 12.5 125 000 
Roll pipa 30 000 1 30 000 
Baut 5 950 10 59 500 
Stang+dudukan stang 73 000 1 73 000 
Mur baut 4 800 2 9 600 
Roll tiang dudukan jok 25 000 2 50 000 
Ban belakang 2 bh r10 85 500 2 171 000 
Ban depan  r15 100 000 1 100 000 
Cat duco 1set 72 000 1 72 000 
Seal 10 000 1 10 000 
Ulir 18 500 1 18 500 
Thinner a 18 000 1 18 000 
Tempat oli samping 6 000 1 6 000 
Tempat bensin  35 000 1 35 000 
Shock belakang 1 35 000 2 70 000 
Bos 7 500 4 30 000 
Anting shock 5 000 2 10 000 
Holder 43 500 1 43 500 
Selang kabel 20 000 2 40 000 
Kabel gas 38 500 1 38 500 
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Cat 14 000 1 14 000 
Batang revolute 1 30 000 2 60 000 
      
Soket 3 000 10 30 000 
Kabel  10 000 4 40 000 
Skun 500 50 25 000 
Cdi 55 000 1 55 000 
Kran bensin 17 500 1 17 500 
Membran 57 500 1 57 500 
      
Shock  belakang 2 25 000 2 50 000 
Mata gerinda 6 500 1 6 500 
      
Gigi speedo 26 000 1 26 000 
Pipa 10 000 2 20 000 
Cat 14 000 1 14 000 
Batang revolute 2 30 000 2 60 000 
Permesinan dan las 594 000 1 594 000 
       
TOTAL     5 565 100 

 

 

 

3.4. Pemodelan 3 Dimensi (UM Input) 

Proses dari pemodelan 3 dimensi dari TTW dimulai dari UM input. Pada 

UM input dciptakan model 3 dimensi dengan skala 1:1. selain itu juga dalam UM 

input kita perlu memasukkan spesifikasi data dari model yang kita buat antara lain 

massa bodi, moment inertia, joint, dan gaya yang bekerja pada joint serta special 

forces. Bila kondisi yang direncanakan sudah siap, model dapat digunakan untuk 

simulasi.  

Pada pemodelan UM input terdiri dari images → bodies  → joint → special forces 

→ subsystem 

Untuk memudahkan dan menyederhanakan model 3 dimensi maka penulis 

menggunakan fasilitas subsystem yaitu penggabungan dari beberapa bodi kaku 

ataupun ratusan yang secara kinematik identik menjadi satu. Di sini penulis 

membagi TTW menjadi 2 subsystem, yaitu subsystem 1 yang terdiri dari rangka 

depan, roda depan, suspensi, sadel, T, stang, revolute inferior dan subsystem 2 
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yang terdiri dari rangka belakang, roda belakang, suspensi, mesin, swing arm, dan 

revolute superior. 

 

Gambar 3.17. Subsystem 1 dan Subsystem 2 pada UM input 

 

3.4.1. Images 

Pada UM input proses images ini adalah membuat graphical object yang 

terdiri dari satu atau beberapa graphical elements (GEs). Penulis membuat gambar 

langsung pada fasilitas UM input, walaupun dimungkinkan membuat gambar 

melalui software lainnya yang compatible dengan UM software antara lain : 

solidworks, autodesk inventor, dan kompas. 

 

Gambar. 3.18. Bodi kaku pada rangka depan /subsystem 1 
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Gambar 3.19. Bodi kaku pada rangka belakang/subsystem 2 

 

3.4.2 Bodi 

Pembuatan bodi merupakan pekerjaan yang sangat sederhana karena 

hanya mengambil obyek images yang sudah dibuat pada proses sebelumnya. 

Contoh untuk membuat bodi yang diberi nama steer,  adalah sebagai berikut: 

Bodies→ add new element→ add new element→ images (pilih steer)  

Pada proses ini akan diketahui massa, momen inersia dan koordinat pusat massa. 

 

3.4.3 Joints 

Joints adalah proses penggabungan antara dua bodi kaku menjadi satu, 

baik itu penggabungan tetap atau penggabungan yang memungkinkan bodi kaku 

dapat bergerak secara translasi maupun rotasional. 

Salah satu Joints tersebut pada TTW 

No Bodies Jenis Joints Keterangan 

1 Base dengan rangka depan 

 

6 d.o.f. 

 

 

 

 

Geometry 

Joint poin base z = 0.1778 

2 Rangka depan dgn kemudi Generalized  Translation constant 

x = 0.465718337542081 

z = 0.486444126142564 
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Rotation constant 

y = 1; angle = -23 

Rotation t-function 

z = 0 

expression= steeringangle0 

Rotation d.o.f. 

z = 1 

force/torque expression = -

cSteering*(x-

SteeringWheelAngle)-

dSteering*(v-

dSteeringWheelAngle) 

Translation constant 

z = -0.555 

3. Kemudi dengan roda depan 

 

Rotational  

 

Geometry  

Joints point kemudi 

x = 0.0295 

z = 0.033 

Joint vector 

kemudi y = 1 

roda depan y = 1 

 

1. Subsystem 2 

No. Bodies  Jenis Joints keterangan 

4.  Base dengan rangka belakang  

 

6 d.o.f. Geometry 
Joint poin base z = 
0.1778 
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5. Rangka belakang dengan mesin 

 

 

Generalized Translation constant 
x = -
0.053090169943749
5 
y = 0.185 

Rotation constant 
y = 1; angle = -9 

6. Rangka belakang dengan swing arm 

 

Generalized 

 

Translation constant 
x = -
0.053090169943749
5 
y = -0.185 

Rotation constant 
y = 1; angle = -9 

7. Mesin dengan roda belakang 

 

 

Rotational Geometry  
Joint point  

mesin x = 0.45 
          y = -0.0425 
roda y = -0.0425 

Joint vector 
mesin y = 1 
roda belakang y = 1 

8. Swing arm dengan roda belakang 

 

 

Rotational Geometry  
Joint point  

mesin x = -0.45 
          y = -0.0425 
roda y = -0.0425 

Joint vector 
mesin y = 1 
roda belakang y = 1 
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Joints subsystem 1 dan subsystem 2 

No. Bodies Jenis Joints Keterangan 

9. Rangka depan dengan revo r 

 

 

Generalized Translation constant 
x = -0.195 
y = -0.05433257 
z = -0.00145762 

Rotation constant 
x = 1; angle = 38,8 

Rotation d.o.f. 
x = 1 
force/torque linear  
F0 = 0 
c = -crevo1 
x0 = 0 
d = 0 
Q = 5 
w = 0,1 
a = 0 

10. Rangka depan dengan revo l 

 

 

Generalized Translation constant 
x = -0.195 
y = 0.05433257 
z = -0.00145762 

Rotation constant 
x = 1; angle = -38,8 

Rotation d.o.f. 
x = 1 
force/torque linear  
F0 = 0 
c = -crevo1 
x0 = 0 
d = 0 
Q = 5 
w = 0,1 
a = 0 

11. Rangka belakang dengan revo r 

 

 

Generalized Translation constant 
x = 0.075 
y = -0.252 
z = 0.246255 

Rotation constant 
x = 1; angle = 38,8 

Rotation d.o.f. 
x = 1 

Translation constant 
z = -0.315 

12. Rangka belakang dengan revo l Generalized Translation constant 
x = 0.075 
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y = 0.252 
z = 0.246255 

Rotation constant 
x = 1; angle = -38,8 

Rotation d.o.f. 
x = 1 

Translation constant 
z = -0.315 

Joints terakhir yang perlu di atur adalah joints roda dengan base. Pada UM 

telah disediakan special force sebagai jointsnya. 

 

3.5. UM Simulation 

Tahapan terakhir UM input adalah compile equations, dan setelah proses 

tersebut selesai tanpa adanya error yang ditemukan maka objek telah siap untuk 

disimulasikan. 

UM simulasi digunakan untuk menganalisa dinamik dari objek yang telah 

dipersiapkan pada UM input. Tahapan pada UM simulasi beda pada objek yang  

disiapkan. Pada penelitian ini objek termasuk pada UM otomotif, dimana disini 

terdapat fasilititas road vehicle dan tyres properties. 

 

3.5.1.  Lintasan  

Lintasan macro profile adalah kurva 2D terdiri dari sejumlah titik yang 

dihubungkan oleh garis lurus, busur lingkaran dan splines. Profil makro horisontal 

adalah koordinat (Xi, Yi) pada SC0. Profil vertikal menjadi satuan poin-poin ( Zi, 

si), di mana Zi menjadi yang koordinat vertikal lintasan di dalam SC0, dan si 

adalah panjang trajectory riil dari kendaran (alur koordinat). Kedua profil vertikal 

dan horisontal disimpan dalam *.mgf teks file yang terletak di 

{um_root}\bin\car\macrogeometry direktori. 

Untuk membuat makro geometry adalah sebagai berikut: 

- menu perintah Tools/Create macrogeometry.  

- tekan tombol  untuk membuat kurva lintasan. 
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Gambar 3.20. Tabel membuat macro geometry 

- nilai koordinat yang dimasukkan adalah sebagai berikut: 

 No. x y 

 1 0 0 

 2 10 0 

 3 17 1 

 4 24 0 

 5 31 1 

 6 38 0 

 7 45 1 

 8 52 0 

 9 59 1 

 10 66 0 

 11 73 1 

 12 80 0 

 

  tekan OK 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

- profil yang sudah dibuat disimpan dan diberi judul 
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3.5.4 Parameter Kendaraan 

Parameter kendaraan yang ditambahkan sebelum simulasi bekerja dirangkum 

dalam table berikut: 

No. Menu Sub Menu Keterangan 

Steering 

(steeringwheelangle, dsteeringwheelangle, 

csteering, dsteering, ratio=1, index=9, max 

angle=90) 

Control v 

(mlongitudinalcontrol, 1000) 

Identification  

Movement locking 

(clocking=0, beta_locking=0) 

1 Road vehicle 

Test  Closed loop steering test 

Parameter: 

Longitudinal motion mode: (v=const) 

Driver model: MacAdam 

Macro geometry: slalom7.mgf 

2 Initial 

conditions 

Coordinates  - set zero values to coordinates 

- computation of equilibrium 

3 Identifiers   V0 = 2 

Revo_h_router = 0.037 

Revo_inner = 0.032 

Revo_inner = 0.015 

Crevo = 50 

4 Solver  Simulation 

process 

parameters 

Solver = park 

Type = null space method 

Simulation time = 30 

 

3.5.5 Grafik Simulasi 

Untuk mengeluarkan grafik yang diperlukan, proses yang diperlukan 

adalah : 

     Tekan tombol tools→wizard of variables→pilih variabel yang diperlukan. 
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BAB IV  

DATA DAN ANALISA 

 

4.1. Geometri Kendaraan. 

Parameter geometri kendaraan yang berpengaruh terhadap handling 

kendaraan ditunjukkan gambar 4.1. Parameter tersebut antara lain adalah: 
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Gambar 4.1 Geometri TTW 

§ Wheelbase (jarak antara roda depan dan roda belakang): 1400 mm 

§ Track (jarak antara kedua roda belakang): 350 mm 

§ Trail : 60 mm 

§ Sudut caster: 23˚ 

 

4.2. Titik Berat 

Posisi mesin yang tidak berada pada sumbu simetri menyebabkan titik 

berat kendaraan tidak berada pada sumbu. Semakin jauh posisi mesin terhadap 

sumbu maka titik berat semakin menjauh pula. Berat masing-masing komponen 

tertuang pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Total Berat Kendaraan 
No. Komponen Berat (kg) 
1 Rangka depan 15 
2 Kemudi  8 
3 Roda depan 6,5 
4 Rangka belakang 12 
5 Mesin  16,2 
6 Swing arm 3,5 
7 Batang revolute joints (total 2 buah) 8 
8 Roda belakang (total 2 buah) 13 

Total berat kendaraan  83,8 
4.2.1 Perhitungan Titik Berat 
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Gambar 4.2. Distribusi berat kendaraan 

 

Mencari titik berat horisontal b: 

pbp
pb

belakangbeban
depanbeban

/)(
/

  %
  %

-
=  

4,1/)4,1(
4,1/

8,83/8,48
8,83/35

b
b
-

=  

7172,0
)4,1(
=

- b
b

 

bb 7172,000408,1 -=  

00408,17172,1 =b  

b = 0,5847 m 
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Gambar 4.3. Mencari tinggi titik berat kendaraan 

 

Mencari tinggi titik berat: 

2
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h = (0,8153–0,8153) cot (arcsin 0,4286) + 0,3048 

 

h = 0 + 0,3048 

 

h = 0,3048 m 
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4.2.2 Perhitungan Titik Berat Secara UM 

 

 

Gambar 4.4 Perhitungan titik berat kendaraan secara compute automatic pada 

fasilitas UM input 

 

4.3 Hasil Simulasi Handling Kendaraan. 

Pengujian kuantitatif dilakukan dengan melakukan simulasi pada software 

UM dengan metode uji slalom. Jarak antar cone yang dipakai adalah 11 m, karena 

pada jarak ini TTW mencapai kecepatan maksimumnya. 

Parameter terukur yaitu : 

1.   Sudut roll φ.  

2.   Torsi kemudi τ. 
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dan parameter terhitung adalah  

1. Roll transfer function =  
t
j

 

 Grafik hasil simulasi TTW  di hadirkan pada grafik-grafik dibawah : 

1. Konfigurasi i.r.c diatas tanah 

 

Grafik 4.1 Grafik torsi kemudi konfigurasi i.r.c atas pada v = 10 m/s 

 

Grafik 4.2 Grafik sudut roll  konfigurasi i.r.c atas pada v = 10 m/s dalam satuan 

radian 

Karena hasil grafik simulasi UM menggunakan satuan radian maka hasil dari 

grafik sudut roll di exsport ke microsoft excel dan dikonversikan secara manual ke 

satuan derajat (degree) dan kemudian di buat dalam bentuk grafik kembali. 

Irc atas v=10m/s

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8 10 12 14

time(s)

d
eg

re
e

Sudut Roll

 

Grafik 4.3. Grafik sudut roll konfigurasi i.r.c atas v = 10 m/s atau pada frekuensi 

0.45 Hz dalam satuan derajat 
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2. Konfigurasi i.r.c netral 

 

Grafik 4.4 Grafik torsi kemudi konfigurasi i.r.c netral pada v = 10 m/s 

 

 

Grafik 4.5 Grafik sudut roll konfigurasi i.r.c netral pada v = 10 m/s dalam satuan 

radian 

Irc bawah
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Grafik 4.6. Grafik sudut roll konfigurasi i.r.c netral v = 10 m/s atau pada frekuensi 

0.45 Hz dalam satuan derajat 
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3. Konfigurasi i.r.c dibawah tanah 

 

Grafik 4.7 Grafik torsi kemudi konfigurasi i.r.c dibawah tanah pada v = 10 m/s 

 

 

Grafik 4.2 Grafik sudut roll  konfigurasi i.r.c dibawah tanah pada v = 10 m/s 

dalam satuan radian 
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Grafik 4.9. Grafik sudut roll konfigurasi i.r.c dibawah tanah v = 10 m/s atau pada 

frekuensi 0.45 Hz dalam satuan derajat 
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Frekuensi yang digunakan pada uji simulasi slalom tertuang dalam tabel  4.2. 

Tabel 4.2 Frekuensi Pada Uji Simulasi 

Velocity 2p Frekuensi (Hz) 

(m/s)  p=11m f =v/2p 

5 22 0.227 

6 22 0.272 

7 22 0.318 

8 22 0.363 

9 22 0.409 

10 22 0.454 

11 22 0.5 

 

Nilai Roll transfer function terhadap frekuensi pada tiga konfigurasi 

tertuang pada tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5. 

 

Tabel 4.3 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Frekuensi Pada i.r.c Bawah 

Frekunsi 

(Hz) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

0.227 0.071 4.1224 2.258 1.825 

0.272 0.107 6.1433 3.058 2.008 

0.318 0.150 8.6259 4.959 1.739 

0.363 0.162 9.2899 6.576 1.412 

0.409 0.164 9.4481 7.738 1.220 

0.454 0.166 9.5436 8.46 1.128 

0.5 0.167 9.5885 9.625 0.996 
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Tabel 4.4 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Frekuensi Pada i.r.c Netral 

Frekuensi 

(m/s) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

0.227 0.083 4.755 1.824 2.606 

0.272 0.125 7.158 2.867 2.496 

0.318 0.177 10.152 4.824 2.104 

0.363 0.195 11.166 6.852 1.629 

0.409 0.195 11.201 8.322 1.345 

0.454 0.196 11.241 9.15 1.228 

0.5 0.197 11.333 10.63 1.066 

 

Tabel 4.5 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Frekuensi Pada i.r.c Atas 

Frekuensi 

(Hz)) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

0.227 0.109 6.296 1.584 3.975 

0.272 0.151 8.703 3.342 2.604 

0.318 0.192 11.046 5.332 2.071 

0.363 0.216 12.415 8.023 1.547 

0.409 0.232 13.292 9.781 1.359 

0.454 0.240 13.768 11.11 1.239 

0.5 0.253 14.547 12.848 1.132 
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Grafik 4.10. Roll Transfer Function 3 konfigurasi terhadap frekuensi 
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Nilai roll transfer function terhadap kecepatan pada 3 konfigurasi tertuang 

pada tabel 4.6, tabel 4.7, tabel 4.8. 

 

Tabel 4.6 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Kecepatan Pada i.r.c Bawah 

V 

(m/s) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

2 0.020 1.1459 0.946 1.211 

3 0.030 1.7361 1.186 1.463 

4 0.046 2.6356 1.589 1.658 

5 0.071 4.1224 2.258 1.825 

6 0.107 6.1433 3.058 2.008 

7 0.150 8.6259 4.959 1.739 

8 0.162 9.2899 6.576 1.412 

9 0.164 9.4481 7.738 1.220 

10 0.166 9.5436 8.46 1.128 

11 0.167 9.5885 9.625 0.996 
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Grafik 4.11 Roll transfer function terhadap kecepatan pada konfigurasi i.r.c bawah 
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Tabel 4.7 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Kecepatan Pada i.r.c Netral 

V 

(m/s) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

2 0.023 1.315 0.765 1.718 

3 0.034 1.985 0.928 2.137 

4 0.052 3.026 1.221 2.476 

5 0.083 4.755 1.824 2.606 

6 0.125 7.158 2.867 2.496 

7 0.177 10.152 4.824 2.104 

8 0.195 11.166 6.852 1.629 

9 0.195 11.201 8.322 1.345 

10 0.196 11.241 9.15 1.228 

11 0.197 11.333 10.63 1.066 
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Grafik 4.12. Roll transfer function terhadap kecepatan pada konfigurasi i.r.c netral 

 

Tabel 4.8 Nilai Roll Transfer Function Terhadap Kecepatan Pada i.r.c Atas 

V 

(m/s) 

Sudut Roll 

(Radian) 

Sudut Roll 

(degree) 

Torsi 

(N/m) 

RTF 

 

2 0.032 1.883 0.168 11.150 

3 0.050 2.894 0.245 11.785 

4 0.076 4.360 0.644 6.768 
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5 0.109 6.296 1.584 3.975 

6 0.151 8.703 3.342 2.604 

7 0.192 11.046 5.332 2.071 

8 0.216 12.415 8.023 1.547 

9 0.232 13.292 9.781 1.359 

10 0.240 13.768 11.11 1.239 

11 0.253 14.547 12.848 1.132 
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Grafik 4.13. Roll transfer function terhadap kecepatan pada konfigurasi i.r.c atas 

 

Perbandingan nilai roll transfer function dari 3 konfigurasi : 
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Grafik 4.14. Roll transfer function terhadap kecepatan dari 3 konfigurasi 
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Dari grafik 4.8 dan berdasarkan hasil nilai roll transfer function 3 

konfigurasi maka dapat dikatakan bahwa : 

” RTF i.r.c atas lebih besar daripada RTF i.r.c netral dan RTF i.r.c bawah pada 

semua kecepatan. Sehingga i.r.c diatas tanah lebih mudah di handling (handier)” 

 

4.4.   Hasil Uji  Kualitatif  Subjektif Handling TTW 

Pengujian kualitatif dilakukan dengan pengujian secara langsung terhadap 

prototipe TTW yang telah dibangun oleh para test driver, dengan menyelesaikan 

lintasan slalom dengan jarak cone 8 m. Setelah test driver  menyelesaikan  uji 

coba, test driver diminta untuk memberikan penilaian atas performa handling dari 

prototipe dengan ketiga konfigurasi. Jumlah test driver adalah 30 orang. 

 

Gambar 4.5. Lintasan slalom untuk pengujian dengan jarak cone 8 m 

 

Kesimpulan hasil pengujian kualitatif disajikan pada tabel 4.9.  

Tabel 4.9 Kesimpulan Penilaian Test Driver Pada Tes Slalom 

Penilaian 

 tehadap 

Konfigurasi 

Penilaian 

i.r.c diatas tanah 

Penilaian 

i.r.c pas di permukaan 

tanah 

Penilaian 

i.r.c dibawah tanah 

Usaha torsi 

kemudi 

96,66 % ringan  

3,33 % berat 

96,66 % sedang  

3,33 % berat 

 

100% berat  

Handling 96,66 % mudah 

3,33 % sukar 

96,66 % sedang 

3,33 % sukar 

 

100 % sukar 

Stabilitas 96,66 % kurang  

3,33 % tidak tahu 

96,66 % sedang 

3,33 % tidak tahu 

96,66 % stabil 

3,33 % tidak tahu  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, dapat 

dimbil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konfigurasi i.r.c di atas tanah dianggap memiliki handling paling baik karena 

mempunyai rasio roll transfer function terbesar dibandingkan konfigurasi i.r.c 

lainnya. 

2. Meningkatnya kecepatan/ frekuensi dari tes slalom maka meningkat pula 

sudut roll, dan torsi kemudi tetapi rasio roll trasnfer function menurun. 

 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini, 

direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian dinamika sepeda motor sangat menarik, masih banyak aspek 

dalam batasan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian berikutnya. 

2. Penggunaan sensor dalam uji eksperimen. 

3. Pemakaian program-program software untuk analisis kinematik dan 

dinamis. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 1. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 2m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 2. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 3m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 3. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 4m/s irc atas 
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Tabel 4. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 5m/s irc atas 

 
 

 
Tabel 5. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 6m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 6. grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 7m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 7. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 8m/s irc atas 
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Tabel 8. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 9m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 9. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 10m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 10. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 11m/s irc atas 

 
 
 

Tabel 11. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 2m/s irc netral 
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Tabel 12. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 3m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 13. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 4m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 14. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 5m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 15. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 6m/s irc netral 
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Tabel 16. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 7m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 17. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 8m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 18. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 9m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 19. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 10m/s irc netral 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabel 20. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 11m/s irc netral 

 
 
 

Tabel 21. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 2m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 22. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 3m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 23. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 4m/s irc bawah 
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Tabel 24. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 5m/s irc bawah 

 
 

 
 

Tabel 25. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 6m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 26. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 7m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 27. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 8m/s irc bawah 
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Tabel 28. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 9m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 29. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 10m/s irc bawah 

 
 
 

Tabel 30. Grafik torsi kemudi dan sudut roll pada v = 11m/s irc bawah 
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