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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan simulasi 

komputer menggunakan software berbasis metode elemen hingga. Untuk mendapatkan data 

informasi tambahan diperoleh melalui studi literatur dari buku pustaka, jurnal penelitian dan 

internet. Berdasarkan data-data tersebut simulasi uji pendulum impak pada reinforce beam 

dapat dilakukan dan hasil berupa penyerapan energi dan pola deformasi pada sistem 

reinforce beam dapat diperoleh. 

  

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Simulasi ini dilakukan di Studio Perancangan dan Rekayasa Sistem Teknik Mesin 

Universitas Brawijaya dengan spesifikasi komputer sebagai berikut: 

 System Manufacturer  : ECS 

 RAM     : 16384 MB 

 Operating System  : Microsoft Windows 7 Ultimate 

Sedangkan waktu pelaksanaan adalah bulan Februari sampai dengan Juli 2016. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan sebelum dilakukan 

penelitian dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas dalam simulasi ini 

adalah bentuk penampang reinforce beam dan ketebalan reinforce beam. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1  

 

Tabel 3.1   Variasi Pemodelan Reinforce beam 

model 

tebal 

Square 

open 

Dome 

open 

Square 

close 

Dome 

close 

3 SO3 DO3 SC3 DC3 

4 SO4 DO4 SC4 DC4 

5 SO5 DO5 SC5 DC5 
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Gambar 3.1   Variasi Penampang reinforce beam (satuan mm) 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang besar nilainya tergantung oleh variabel bebas 

dan nilainya diperoleh setelah pelaksanaan penelitian. Dalam simulasi ini yang menjadi 

variabel terikat adalah besar energi yang diserap dan pola deformasi yang terjadi pada 

reinforce beam akibat uji pendulum impak. 

3. Variabel Terkontrol 

Variabel terkontrol adalah variabel yang besarnya dikendalikan atau dibuat tetap 

selama simulasi, yaitu : 

a. Panjang reinforce beam yang digunakan adalah 1050 mm 

b. Bounding box penampang reinforce beam, yaitu 50x50 mm 

c. Kecepatan pendulum 4,444 m/s. 

d. Material beam dan crashbox yang digunakan adalah aluminium AA6061-T6, model 

material Johnson-Cook. 

e. Material fascia adalah Polypropylene Copolymer model material Bilinear Isotropic 

f. Dimensi crashbox, yaitu 128x50 mm, panjang 170 mm dan tebal 3 mm 

g. Dimensi Fascia  

h. Pendulum hanya bergerak searah sumbu Z 

 

3.4 Data Material dan Dimensi Komponen 

Material reinforce beam yang digunakan dalam simulasi ini berdasarkan penelitian 

sebelumnya (Tanlak: 2015) yaitu AA6061-T6. Material properties secara lebih rinci 

ditunjukkan dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.2   Material properties crashbox dan reinforce beam 

Aluminium AA6061-T6 

Density (kg/m3) 2700  

Poisson’s Ratio 0.33 

Arah tumbukan 
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Young Modulus (GPa) 70 

Initial Yield Stress (MPa) 324 

Hardening Constant (MPa) 114 

Hardening Exponent 0.42 

Strain Rate Constant 0.002 

Thermal Softening Exponent 1.34 

  

Tabel 3.3   Material properties fascia bumper 

Polypropylene Copolymer 

Density (kg/m3) 940 

Poisson’s Ratio 0.25 

Young Modulus (GPa) 4.219 

Yield Strength (MPa) 32 

Tangent Modulus (GPa) 0.082 

 

Pemodelan bentuk dan dimensi komponen reinforce beam adalah aluminium dengan 

panjang 1050 mm dan penampang sesuai dengan variabel bebas. Reinforce beam dengan 

penampang open diberi gap sebesar 20 mm. Gambar dari komponen reinforce beam 

ditunjukkan pada Gambar 3.2 

 

 
Gambar 3.2   Geometri reinforce beam (satuan mm) 

 

Komponen sistem bumper selain reinforce beam dibuat tetap baik material maupun 

dimensi yaitu sebagai berikut : 

 Fascia bumper (Suzuki APV GE) (Gambar 3.3) 

Material  =  Polypropylene Copolymer 

Panjang  =  1650 mm 

Lebar  =  165 mm 

Tinggi  =  335 mm 

Tebal  =  3 mm 
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Gambar 3.3   Geometri komponen fascia (satuan mm) 

 

 Crashbox 

Merupakan model optimal dari penelitian Kurniawan (2012) (Gambar 3.4) 

Material = Aluminium AA6061-T6 

Bentuk penampang = Rectangular 128x50 mm 

Panjang = 170 mm 

Tebal = 3 mm 

 

 
Gambar 3.4   Geometri crashbox yang digunakan (satuan mm) 

 

 Pendulum 

Spesifikasi pendulum sesuai dengan standar FMVSS 581 untuk uji pendulum impak 

pada bumper (Gambar 3.5). 

Material pendulum =  Structural Steel 

Massa pendulum =  1500 kg 

Kecepatan uji =  4,444 m/s 

 

 
Gambar 3.5    Pemodelan pendulum pada simulasi uji bumper (satuan mm) 
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 Sekat 

Berfungsi untuk meningkatkan distribusi gaya dari beam terhadap crashbox dengan 

menyamakan luas bidang kontak antara crashbox dan beam. Bagian ini terletak di antara 

crashbox dan beam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7 

Material sekat =  Structural Steel 

Penampang = persegi panjang 128x50 mm 

Tebal  =  5 mm. 

Stiffness behavior = Rigid 

 
Gambar 3.6 Geometri sekat (satuan mm) 

 

 
Gambar 3.7 Letak sekat pada sistem bumper 

 

Secara keseluruhan assembly dari crashbox, fascia, reinforce beam dan pendulum 

beserta pemodelan simulasi dapat dilihat pada Gambar 3.8: 

                      

  
Gambar 3.8  Assembly keseluruhan komponen sistem bumper 

Fascia 

Crashbox 

Bumper 

beam 

Pendulum 

Base 

Base 
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3.5  Meshing pada Software berbasis FEM 

Meshing adalah proses membagi obyek menjadi elemen-elemen tertentu dengan jumlah 

yang berhingga (finite). Semakin kecil elemen yang dibentuk akan diperoleh hasil analisis 

yang semakin mendekati nilai sesungguhnya namun akan memperbesar CPU time (waktu 

yang diperlukan computer untuk menghitung)  karena banyaknya persamaan yang harus 

diselesaikan.  

Proses meshing pada software berbasis FEM dapat diatur secara manual dan otomatis. 

Dalam penelitian ini, meshing fascia, beam dan crashbox berturut-turut adalah 9 mm, 5 mm 

dan 6,5 mm. Sedangkan pendulum dan base menggunakan meshing otomatis. Hasil meshing 

pada software berbasis FEM dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

     
Gambar 3.9  Hasil meshing model sistem bumper pada software berbasis FEM 

 

3.6  Simulasi dan Pembebanan 

Proses simulasi dimulai dari keadaan awal yaitu pendulum menempel dengan sistem 

bumper. Pendulum dimodelkan sebagai rigid body sedangkan keseluruhan sistem bumper 

sebagai elastic body. Fixed support disematkan pada bagian base. Base dalam simulasi ini 

menggantikan keberadaan side member / chassis kendaraan. Jalannya simulasi dimulai 

dengan pendulum bergerak menumbuk sistem bumper dengan kecepatan 4,444 m/s searah 

sumbu z. Tumbukan ini mengakibatkan komponen-komponen sistem bumper mengalami 

deformasi. Pola deformasi dan besar penyerapan energi pada masing-masing model beam 

menjadi fokus dari penelitian. Model pembebanan dalam uji bumper pada penelitian ini lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Pembebanan pada simulasi pendulum impak bumper 

 

3.7  Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 

 Alur pelaksanaan simulasi sesuai dengan diagram alir (flowchart) penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Mulai

Studi Literatur:

Buku, Jurnal Penelitian, Internet, Skripsi

Input data:

Properti material, Geometri, 

variabel bebas, variabel kontrol

Simulasi uji pendulum 

impak

Hasil simulasi

Analisis hasil dan 

pembahasan 

Hasil analisis dan 

kesimpulan

Selesai

1

1

Pemodelan sistem bumper dan 

pendulum

Apakah sesuai 
dengan teori?

ya

tidak

 

Gambar 3.11  Diagram alir penelitian 

v = 4,444 m/s 

Fixed 

Support 


