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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Alat  
 

Penelitian ini tentunya menggunakan alat berupa sebuah unit laptop dan 

juga menggunakan 2 buah software pendukung dalam penelitian ini yaitu 

Solidworks 2018 dan Lotus Suspension Analysis. Adapun unit laptop yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

 

Table 3.1 Spesifikasi Laptop 

 

 

 

Spesifikasi Laptop 

Merk Asus 

Operating System Windows 10 home single Language 64-bit 

(10.0,Build 17134) 

System Manufaktur ASUSTeK COMPUTER INC 

Processor Intel(R) Core (TM ) i5-8250 CPU @ 1.60Hz 

(8CPUs), - 1.8GHz 

Memory 4096MB RAM 

Display Device Intel(R) UHD Graphics 620 

Render Divice NVIDIA GeForce 930MX 

Harddisk 1TB 
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 Diagram Alir Penelitian 

Berikut adalah diagaram alir yang digunakan pada penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan 
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 Survei dan Studi Literatur  

Mencari data didapatkan dengan 2 macam metode yang dilakukan yaitu 

survei secara langsung kelapangan dengan team mobil listrik BSO sriwijaya Eco 

dan studi literature pada buku-buku serta juga jurnal ilmiah yang membahas 

tentang perancangan sistem suspensi sebagai refrensi dalam melakukan 

perancangan ini 

3.3.1 Data dari Survei dan Studi Literatur 

Data-data ini didapatkan dari survei lapangan dengan berdiskusi bersama 

tim mobil formula listrik BSO Sriwijaya Eco. Berikut adalah data dan asumsi 

berdasarkan hasil survei : 

 

1. sistem suspensi yang dibuat tahun lalu masih menyatu dengan sasis 

atau belum independent suspensi  

2. massa  yang didapat dari mobil tahun lalu yaitu 190 kg . dengan 

berat penumpang 55 kg dan berat total 245 kg 

3. distribusi massa pada rangka adalah 45% dibagian depan dan 55% 

dibagian belakang 

4. kecepatan maksimum kendaraan adalah sekitar 60mph atau 100 

km/h 

5. kekuatan pegas ketika menerima impak lebih dari 1 inc (2.4cm) 

 

 Data Spesifikasi Kendaraan 

Data spesifikasi mobil yang diharapkan untuk suspensi yang dirancang 

sebagai berikut : 
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1. Beban maksimum dari kendaraan yang dirancang adalah 200 kg 

2. Beban maksimum penumpang adalah 70 kg 

3. kekuatan pegas ketika menerima impak adalah 1 inc 

4. Beban maksimum pegas untuk menahan kendaraan 320 kg 

  Perancangan 

Perancangan sistem suspensi yang ingin dihasilakan harus bersetandar 

regulasi FSAEJ dan didasari oleh berbagai buku-buku dan jurnal sebagai rujukan 

dari merancangan sistem suspensi tetapi tetap bersetandar regulasi FSAEJ 

sebagai batasan dalam merancang sistem suspensi. Dengan mempertimbangkan 

sistem suspensi yang didapat ketika terkena impak dapat menstabilkan kembali 

mobil formula listrik. Sebagai acuan dari perancangan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 diagram alir perancangan berikut. 

 

.  

Gambar 3.2 Diagram alir Perancangan 
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3.5.1 Jadwal Perancangan 

Perancangan sistem suspensi ini sendiri diharapkan bisa selesai dalam 

jangka waktu 3 bulan seperti tertera pada table berikut: 

 

Table 3.2 Jadwal Perancangan 

 

 

 Perancangan Suspension Mounting Point 

Perancangan ini dilakukan untuk penghubung antara sasis dan suspensi. 

Jika hasil telah jadi maka akan dilakukan pembebanan statis melalui software 

solidworks. Dan juga menghitung pembebanan statis dari suspensi itu sendiri. 

  Analisis Kinematik 

Sebelum melakukan simulasi pada sistem suspensi mobil formula listrik, 

ada tahapan yang perlu dilakukan yaitu menentukan fixture, lokasi penerapan 

gaya, dan menghitung perkiraan gaya maksimal yang akan beraksi pada 

komponen suspensi saat kondisi driving. Kondisi driving meliputi kondisi saat 

Bulan Minggu 1 dan 2 Minggu 3 dan 4 

September Survei dan studi literatur 
Perancangan dengan software 

Lotus Suspension Analysis 

Oktober 
Perancangan dengan software 

Lotus Suspension Analysis 

Percangaangan dengan software 

Solid Works 

November 
Perancangan Suspension 

mounting Point 

Manufaktur Suspensi pada 

Mobil fomula Listrik 

Desember Optimasi - 
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bump, akselerasi, dan berbelok. Kemudian data akan diperoleh dalam bentuk 

kontur stress dan nilai faktor keamanan komponen sistem suspensi. Alur proses 

analisis kinematic dapat dilihat pada gambar 3.3 diagram alir Analisis kinematik 

dengan software Lotus suspension Analysis  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagran alir Analisis Kinematik dengan software Lotus 

                             suspension Analysis 

 

3.7.1 Penentuan Besaran Desain 

Sebelum mendesain tentunya kita harus menentukan besaran-besaran yang 

berhubungan dengan system suspensi yang ingin kita rancang, seperti ukuran 

ban, berat suspensi, travel dari suspensi dan lain-lain seperti tabel 3.3 : 
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Tabel 3.3 Besaran Desain Yang Ingin dirancang 

Bump Travel 30 mm 

Rebound Travel 30 mm 

Bump / Rebound Increment 5 mm 

Roll Angle 3 deg 

Roll Increment 0.5 deg 

Steer Travel 30 mm 

Steer Increment 5 mm 

WheelBase 1600 mm 

Center of Gravity Height 40 mm 

Weight on Front 45 % 

Weight on Rear 55 % 

Total Sprung Weight 0.448 kg 

Diameter Tyre 254 mm 

Tyre Width 152.4 mm 

Vertical Stiffness 272.5 N/mm 

Spring Diameter 10 mm 

Spring rates 272.55 kg/cm 

Koefesien Redaman Shock 131.1 Kg/s 

Kekentalan oli Shock 51.3 cp 

 

 

 Simulasi FEM 

Data yang diperoleh dari analisis geometri suspensi menggunakan Lotus 

Shark Suspension Analysis akan berupa gambar, angka, dan grafik perubahan 

geometri saat kondisi bump, droop, dan roll. Sedangkan data hasil dari Finite 

Element Analisys (FEA) akan berupa gambar kontur stress, strain, deformation 

dan faktor keamanan material dari komponen suspensi. 
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SELESAI 

Data yang diperoleh dari kedua pengujian itu kemudian akan dibandingkan 

dengan target yang telah ditentukan untuk memutuskan bahwa desain sistem 

suspensi layak dan dapat diandalkan atau tidak. Bila hasil analisis layak atau 

sesuai dengan target, maka desain sistem suspensi sukses dan akan dilanjutkan 

pada proses selanjutnya yaitu persiapan manufaktur dan kemudian dilanjutkan 

proses pembuatan. Tetapi bila hasil penelitian tidak layak atau tidak sesuai 

dengan target, maka desain sistem suspensi akan diperbaiki lagi .dilakukan 

pengujian ulang. Sebagai acuan dari simulasi FEM dapat dilihat dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir simulasi FEM 
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 Analisis Hasil dan Pembahasan 

Desain akhir suspensi  dan hasil simulasi diperlihatkan dalam bentuk 

gambar screenshot software untuk kemudian dianalisis lalu dikembangkan 

menjadi pembahasan mendetail. 

 

 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, maka diharapkan rancangan 

suspensi sesuai dengan regulasi dan spesifikasi dari kendaraan. Bagian-bagian 

pada pembahasan yang masih bisa dibahas lebih lanjut akan dijadikan saran bagi 

peneliti selanjutnya. 


