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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat, khususnya pada mobil 

penumpang. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat bahwa, pada tahun 2010 

jumlah mobil penumpang di Indonesia sebesar 8.891.041 unit dan terus meningkat setiap 

tahunnya hingga 9,11 %, dan pada tahun 2014 tercatat jumlah mobil penumpang di Indonesia 

sebanyak 12.599.038 unit 

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat oleh BPS dari tahun 2010 hingga 2014 

mengalami peningkatan tajam pada tahun 2012 yaitu 117.949 kasus. Kemudian menurun 

menjadi 95.906 kasus pada tahun 2014. Meski demikian jumlah korban meninggal masih 

cukup tinggi, yaitu mengalami peningkatan hingga 9,24% per tahun. Hal inilah yang 

memotivasi para engineer untuk meningkatkan sistem keamanan mobil penumpang. 

Sistem bumper adalah bagian mobil yang berguna sebagai sistem keselamatan pasif 

dengan menyerap sebagian energi kinetik yang timbul dari tabrakan serta mengurangi efek 

deselerasi yang terjadi pada pengemudi dan penumpang. Selain itu juga sebagai pelindung 

komponen mesin mobil yang berada di belakang sistem bumper, struktur rangka utama 

(chassis) sehingga kerusakan dapat diminimalisir  

Untuk meningkatkan kemampuan penyerapan energi ditambahkan komponen penyerap 

energi yang berupa reinforce beam dan crashbox yang dipasang di depan chassis. Energi 

impak yang diserap kedua komponen tersebut akan menyebabkan deformasi pada komponen 

itu sendiri sehingga energi impak akibat tabrakan yang akan diteruskan ke chassis dapat 

dikurangi. 

Kurniawan (2012) melakukan penelitian terhadap penampang crashbox yang memiliki 

penyerapan energi terbesar pada sistem bumper dalam uji pendulum impact bumper dengan 

variasi dimensi penampang rectangular crashbox. Dalam penelitiannya didapatkan dimensi 

rectangular crashbox yang menyerap energi terbesar adalah crashbox dengan dimensi 

128x50mm. Tanlak (2015) memvariasikan bentuk penampang reinforce beam dengan 3 

macam bentuk reinforce beam yang sudah ada pada umumnya (benchmark). Dari 

penelitiannya didapatkan 1 bentuk energi spesifik terbesar yaitu dengan penampang persegi 

panjang. Sedangkan Marzbanrad (2009) dalam penelitiannya mengenai reinforce beam 
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menyimpulkan bahwa semakin tebal reinforce beam maka defleksi yang terjadi semakin 

kecil dan gaya reaksi semakin besar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

desain reinforce beam serta pola deformasi pada masing-masing desain. Sehingga 

didapatkan desain reinforce beam yang dapat menyerap energi secara optimal saat terjadi 

kecelakaan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan rumusan 

masalah pada penelitian ini : 

 Bagaimana pengaruh bentuk dan ketebalan penampang reinforce  beam terhadap besar 

penyerapan energi reinforce  beam pada uji pendulum impak bumper? 

 Bagaimana pengaruh bentuk dan ketebalan penampang reinforce  beam terhadap pola 

deformasi reinforce  beam pada uji pendulum impak bumper? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan maka perlu adanya batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Simulasi uji bumper dilakukan dengan software berbasis FEM . 

2. Pemodelan uji pendulum impak bumper yang dilakukan adalah bumper dalam keadaan 

diam sedangkan pendulum bergerak menumbuk bumper sesuai dengan standar FMVSS 

581. 

3. Penelitian difokuskan pada besar penyerapan energi dan deformasi pada reinforce  beam  

4. Jenis bumper yang dipakai adalah bumper Suzuki APV GE. 

5. Tumbukan antara sistem bumper dengan pendulum diasumsikan tidak lenting sempurna 

6. Penyerapan energi pendulum oleh bagian body mobil selain sistem bumper diasumsikan 

tidak ada. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

 Mengetahui pengaruh bentuk dan ketebalan penampang reinforce  beam terhadap besar 

penyerapan energi reinforce  beam pada uji pendulum impak bumper 
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 Mengetahui pengaruh bentuk dan ketebalan penampang reinforce  beam terhadap pola 

deformasi reinforce  beam pada uji pendulum impak bumper 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan inovasi untuk 

meningkatkan sistem keselamatan pada kendaraan terutama mobil. 

2. Sebagai dasar literatur pembanding untuk penelitian selanjutnya dan sarana penerapan 

ilmu dan teori dalam perkuliahan. 


