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                 One of the process of the development of 

the car is in the production of the body, the 

development is intended to look for a more 

aerodynamic body so that the body gets smaller 

resistance. This innovation is certainly developed to 

follow the electric car competitions are classed both 

nationally and internationally. 

 In this research, aerodynamic analysis on 

the surface of the electric car body "Mandalika EV" 

uses Autodesk CFD 2016 software which aims to 

know the fluid flow pattern and the value of drag 

coefficient of electric car "Mandalika EV" which 

already exist with variation of car speed that is 70 

km/h and 100 km/h, while on the front side of the 

body shape variation of the angle of attack is 25°, 

30°, 40° and done variations on the side of the body 

with a flat, convex and concave. So that later will be 

taken part that has the smallest drag coefficient and 

then combined into one body shape. 

 The results showed that the coefficient 

valueon the combined car body obtained a value of 

0.6152 so that there is a decrease of 10.67% with a 

speed of 70 km / h and 0.6179 using a speed of 100 

km / h a decrease of 10.69%.. By modifying the angle 

of attack on the front of the car body and change the 

dimensions of the size of the side of the car body can 

reduce the value of drag coefficient received by the 

car body. 
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam bidang 
elektronik dan mesin terutama pada desain motor 
listrik merupakan langkah awal atas 
perkembangan mobil listrik, teknologi ini telah lama 
dikembangkan diberbagai negara bahkan di 
Indonesia sudah diterapkan seperti yang terlihat 
dari beberapa produsen kendaraan yang 
mendesain mobil listrik dan kini  telah menjadi 
produk dalam negeri. Kemajuan ini terbukti dengan 
adanya Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) 
priode ke-V yang digelar di Politeknik Negeri 
Bandung (Polban) Pada tahun 2016 oleh 
mahasiswa teknik seluruh Indonesia dan 
Universitas Mataram Fakultas Teknik merupakan 
salah satu yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi 
ini dengan mengirimkan tim “Mandalika EV” 
sebagai perwakilan (Rismayadi, 2017). 

Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan 
dengan motor listrik, menggunakan energi listrik 
yang disimpan dalam baterai atau tempat 
penyimpan energi lainnya. Upaya pengembangan 
mobil listrik “Mandalika EV’’ ini dimaksimalkan 
dengan inovasi-inovasi baru seperti, pembaharuan 
komponen chasis, bodi yang lebih aerodinamis 
dan rangka baik dari jenis material maupun model 
dan tentunya tidak lepas dari ketentuan 
persyaratan (regulasi). Inovasi ini tentunya 
dikembangkan untuk mengikuti kompetisi-
kompetisi mobil listrik yang lebih berkelas dikancah 
nasional bahkan internasional, misalnya seperti; 
Kontes Mobil Listrik Indonesia (KMLI), Kontes 
Mobil Hemat Energi (KMHE), Indonesia Energy 
Marathon Challenge (IEMC) untuk tingkat Nasional 
dan Shell Eco Marathon (SEM) untuk tingkat 
Internasional (Rismayadi, 2017). 

Salah satu acuan pengembangan suatu 
mobil adalah pada bentuk bodi. perkembangan 
tersebut dimaksudkan untuk mencari bentuk bodi 
yang lebih aerodinamis sehingga mendapat bodi 
yang lebih kecil hambatannya. Setiap saat bodi 
mobil selalu mengalami perubahan, selain untuk 
menyesuaikan perkembangan zaman namun bodi 
mobil juga dikembangkan dalam hal tahanannya 
(Aklis, 2015). 

Bodi merupakan bagian utama pada mobil 
yang berfungsi sebagai pelindung kontruksi dan 
panel-panel kelistrikan dari faktor eksternal seperti 
cahaya matahari, hujan, dan lain lain. Selain itu 
bodi juga berfungsi sebagai pengatur aliran fluida 
pada sisi luar mobil sehingga bisa berpengaruh 
pada performa mobil. Semakin kecil radius 
permukaan depan bodi maka drag force yang 
diterima semakin kecil, maka dapat mengurangi 
beban kinerja mesin untuk menggerakan 

kendaraan sehingga pemakaian bahan bakar akan 
lebih hemat (Hakim, 2016). 

Aerodinamika adalah cabang ilmu yang 
mempelajari sifat benda karena pengaruh aliran 
udara (angin). Pada kendaraan, karakteristik 
aerodinamis kendaraan berhubungan dengan laju 
atau kecepatan kendaraan dimana semakin 
aerodinamis suatu kendaraan maka gerak 
kendaraan tersebut semakin lancar atau tidak 
terhambat oleh angin. Jika suatu kendaraan tidak 
aerodinamis maka akan mengakibatkan efisiensi 
kerja dari mesin akan semakin berat dan konsumsi 
bahan  bakar semakin banyak. Penyebab utama 
timbulnya gaya aerodinamika adalah distribusi 
tekanan pada permukaan bodi kendaraan dan 
distribusi tegangan geser pada permukaan bodi 
kendaraan yang menghasilkan gaya angkat (lift 
force), gaya hambat (drag force), gaya samping 
(side force), gaya akibat pusaran udara 
(turbulence force), gaya-gaya tersebut berkaitan 
satu dengan yang lain dalam menciptakan 
aerodinamis suatu kendaaan, oleh karena itu perlu 
adanya suatu pengembangan desain bodi 
kendaraan dengan cara mendesain ulang bodi 
kendaraan atau melakukan penambahan 
aksesoris untuk menghasilkan gaya hambat dan 
gaya angkat yang lebih kecil karena gaya-gaya ini 
dapat berpengaruh terhadap efisiensi kerja mesin 
dan konsumsi bahan bakar (Wahyudi, 2014). 

Untuk dapat mengatasi berbagai gaya 
yang timbul akibat gerakan kendaraan dengan 
arah yang berlawanan terhadap aliran udara, ada 
beberapa metode yang digunakan yaitu metode 
teoritis, metode eksperimental dan metode 
simulasi. Beberapa keunggulan menggunakan 
metode simulasi secara umum dapat mengurangi 
biayaoperasional dari percobaan, membutuhkan 
waktu yang singkat dalam membuat produk, 
kontrol simulasi lebih mudah dalam melakukan 
perubahan variabel-variabel kontrol dan 
pengunaan simulasi dapat memunculkan berbagai 
alternatif perbaikan yang lebih sulit jika dilakukan 
dengan eksperimen langsung. Adapun software 
analisis yang sering digunakan dalam bidang 
teknik mesin untuk menganalisis antara 
lain :ANSYS, Solid Work dan Autodeks (Rismayadi, 
2017). 

DASAR TEORI 
Aerodinamika 

Salah satu aspek dalam perancangan bodi 
kendaraan adalah aerodinamika. Ketika objek 
bergerak melalui udara, terdapat gaya yang 
dihasilkan oleh gerakan relatif antara udara dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Motor_listrik
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permukaan bodi. Studi tentang gaya-gaya yang 
dihasilkan oleh udara disebut aerodinamika. 
Aerodinamika adalah cabang ilmu yang 
mempelajari sifat benda karena pengaruh aliran 
udara (angin). Berdasarkan arus, lingkungan 
aerodinamis dapat diklasifikasikan menjadi dua 
macam yaitu aerodinamis eksternal dan 
aerodinamis internal. Aerodinamis eksternal 
adalah aliran di sekitar benda padat dengan 
berbagai bentuk, dimana aerodinamis internal 
adalah aliran melalui bagian dalam benda padat, 
misalnya aliran udara melalui mesin jet. Perilaku 
perubahan aliran udara tergantung pada rasio 
aliran dengan kecepatan suara. Rasio ini disebut 
Mach Number, berdasarkan nomor mach ini 
masalah aerodinamik dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut yaitu, subsonic jika kecepatan 
aliran lebih kecil dari kecepatan suara, transonic 
jika kecepatan sama dengan kecepatan suara, 
supersonic jika karakteristik aliran lebih besar dari 
kecepatan suara dan disebut hipersonic jika aliran 
sangat jauh lebih besar dari pada kecepatan suara. 
Aerodinamis memiliki ruang lingkup aplikasi yang 
luas terutama di bidang teknik penerbangan, 
dalam perancangan mobil, prediksi gaya-gaya 
yang terjadi pada kapal, dibidang teknik sipil 
seperti dalam desain jembatan dan bangunan 
lainnya. 
 
Gaya Hambat (Drag Force)  

Drag force adalah gaya kebelakang, 
mendorong mundur dan disebabkan oleh 
gangguan aliran udara pada bodi kendaraan dan  
parallel dengan arah angin. Definisi lainnya adalah 
drag merupakan studi aerodinamis aliran udara 
yang ada di sekitar dan melalui kendaraan, 
terutama jika berada pada posisi bergerak. 
Dengan kata lain drag merupakan jumlah semua 
gaya eksternal dalam aliran fluida yang melawan 
arah gerak objek dan disebabkan oleh aliran udara 
turbulen di sekitar benda yang melawan gerak 
maju objek melalui gas atau cairan. 

Dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa 
penurunan gaya drag pada sebuah mobil  
mengakibatkan penurunan konsumsi bahan bakar 
karena mobil dengan gaya drag yang rendah 
mampu melakukan perjalanan lebih cepat dan 
mesin mampu bekerja dengan lebih ringan 
dibanding dengan mobil yang memiliki gaya drag 
tinggi. Drag pada kendaraan terdiri dari dua 
macam, yaitu : 
Frontal pressure  

Frontal pressure disebabkan oleh tekanan 
udara untuk aliran di sekitar bagian depan mobil. 
Jutaan molekul udara menghadang grill depan 
mobil dan mengakibatkan tekanan udara di depan 
mobil meningkat. Pada saat yang sama, molekul 
udara yang bertekanan ini akan mencari jalan 

keluar di sekitar sisi, atas dan bawah mobil. 
Berikut merupakan gambar profil aliran pada 
bagian depan mobil.  

 
Gambar 1 Frontal pressure yang terjadi 

pada mobil. (Hakim, 2013) 

 
Gambar 2 Turbulensi pada bagian 

belakang benda yang melaju. (Hakim, 2013) 
 
Ketika kendaraan berjalan dan melaju 

dengan kecepatan tertentu terdapat beberapa 
hambatan aerodinamis yang terjadi. Gambar 
berikut menunjukkan distribusi hambatan 
aerodinamis kendaraan. Secara matematis gaya 
hambat dapat dituliskan sebagai berikut.   

CD=
𝐷

1

2
 𝜌 𝑉2 𝐴

    1 

Dimana : 
CD = Koefisien drag 
D  = Gaya hambat (N) 
V  = Kecepatan mobil (m/s) 
𝜌   = Densitas udara (kg/m3) 
A   = Luas permukaan benda (m2) 

 

Jhon (2017), menjelaskan bahwa gaya 
aerodinamik perlu diperhatikan karena dapat 
mempengaruhi kecepatan maksimum serta 
konsumsi bahan bakar pada kendaraan yang 
melaju dengan kecepatan tinggi. Salah satu hasil 
penelitian yang dilakukan Joshua mengenai 
analisis bodi mobil hemat energi untuk mengetahui 
hubungan antara variasi kecepatan dengan gaya 
drag yang diterima. 

 
Gambar 3 Mobil antawiria. (Jhon, 2017) 
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Gambar 4 Hubungan kecepan kendaraan 

dengan koefisien drag. (Jhon, 2017) 
 
Dari gambar diatas terlihat bahwa semakin 

besar kecepatan kendaraan maka gaya 
hambatnya semakin besar dan kerja mesin akan 
semakin berat, koefisien drag (cd) merupakan 
koefisien hambatan aerodinamik yang dipengaruhi 
oleh faktor bentuk dan kehalusan permukaan 
kendaraan. Bentuk bodi kendaraan yang 
mempunyai nilai cd yang kecil dikatakan sebagai 
bentuk aerodinamis dimana bentuknya adalah 
streamline yang mengikuti arah aliran udara yang 
melewati permukaan bodinya. Nilai drag yang 
rendah akan  menghemat  bahan bakar karena 
kendaraan dapat melaju dengan lebih cepat dan 
kerja mesin lebih ringan. 

 
Tabel 1 Koefisien drag secara umum untuk 

beberapa jenis mobil. 

No Jenis mobil Koefisien 
hambat 

(Cd) 

1 Mobil 
penumpang 

0,3 – 0,6 

2 Mobil 
convertible 

0,4 – 0,65 

3 Mobil balap 0,25 – 0,3 

4 Bus 0,6 – 0,7 

5 Truck 0,8 – 1,4 

6 Tractor – 
Trailer 

0,8 – 1,3 

7 Sepeda motor 
dan 
pengendara 

1,8 

 

 
Gambar 5 Bentuk frontal area pada benda dan  

koefisien drag. (Hakim, 2016) 
 

Computational Fluid Dynamic (CFD) 
CFD adalah penghitungan yang 

mengkhususkan pada fluida, mulai dari aliran 
fluida, heat transfer dan reaksi kimia yang terjadi 
pada fluida. Atas prinsip-prinsip dasar mekanika 
fluida, momentum, massa, serta species, 
penghitungan dengan CFD dapat dilakukan. 
Secara sederhana proses penghitungan yang 
dilakukan oleh aplikasi CFD adalah dengan 
kontrol-kontrol penghitungan yang telah dilakukan 
maka kontrol penghitungan tersebut akan 
dilibatkan dengan memanfaatkan persamaan-
persamaan yang terlibat. Persamaan-persamaan 
ini adalah persamaan yang dibangkitkan dengan 
memasukkan parameter apa saja yang terlibat 
dalam domain. Misalnya ketika suatu model yang 
akan dianalisa melibatkan temperatur berarti 
model tersebut melibatkan persamaan energi atau 
konservasi dari energi tersebut. Inisialisasi awal 
dari persamaan adalah boundary condition. 
Boundary condition adalah kondisi dengan kontrol-
kontrol perhitungan didefinisikan sebagi definisi 
awal yang akan dilibatkan ke kontrol-kontrol 
penghitungan yang berdekatan dengannya melalui 
persamaan-persamaan yang terlibat. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian didefinisikan sebagai penyelidikan 
yang sistematis terorganisir pada fakta atau data, 
kritis, dan ilmiah terhadap permasalahan yang 
dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian yang 
objektif, Sedangkan metode penelitian 
didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan 
dalam merancang penelitian ini, pengumpulan 
data, dan analisis data serta cara-cara 
pengambilan kesimpulan. Pada penelitian inii 
metode yang digunakan adalah metode 
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Gambar 8. Skema penlitian 

 

eksperimental, yaitu melakukan pengujian 
langsung terhadap alat uji agar memeperoleh 
data-data yang diinginkan untuk menyelesaikan 
permasalahan. 

Metode literatur merupakan langkah awal 
pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan 
mempelajari refrensi-refrensi yang berhubungan 
dengan teori-teori dari permasalahan dalam 
penelitian, baik dari buku, catatan, jurnal, dan 
sumber-sumber pustaka lainnya. Literatur juga 
dapat digunakan sebagai acuan untuk mencari 
solusi jika terdapat kejanggalan pada saat 
melakukan penelitian.  
 
 
 
Metode Simulasi 

Simulasi  adalah metode yang memperagakan 
sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Simulasi 

penggambaran suatu sistem atau proses dengan 
peragaan memakai model statistik atau pemeran. 
Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian 
ini yang menjadi variabel terikat yaitu koefisien 
drag (Cd). 
Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi hasil penelitian yang dapat 
divariasikan. Pada penelitian ini yang menjadi 
variabel bebas yaitu : 

a. Kecepatan mobil 70 km/jam dan 100 
km/jam. 

b. Variasi sudut bagian depan : 25°,30°, 35° 
dan 40° 

c. Variasi bentuk bagian samping : datar, 
cekung dan cembung. 

 
 

 

Desain mobil menggunakan 

Autodesk Inventor 2016 
Input desain kedalam 

CFD 2016 
Simulasi  Menggunakan 

Autodesk CFD 2016 

Hasil dan pembahasan Kesimpulan dan saran 
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Tabel 2 Data Koefisien Drag 

 

Kecepatan 
(m/s) 

Modifikasi 

Depan Samping Hasil 

25 30 35 40 Datar Cekung Cembung Gabungan 

70 0,5800 0,5894 0,6887 0,5940 0,6536 0,6701 0,6549 0,6152 

100 0,5882 0,5947 0,6919 0,5992 0,6527 0,6701 0,6558 0,6179 

Kecepatan 
angin rata-

rata 
9 km/jam 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil simulasi kecepatan pada variasi sudut 
bagian depan mobil 

 
Gambar 6 Kecepatan pada bagian tengah bodi 

mobil 

 
Gambar 7 Pengambilan data kecepatan pada 

bagian tengah bodi mobil 
 

 Pada gambar 7 diambil sampel bodi mobil 
yang sudah ada dengan sudut 35° menunjukkan 
bahwa titik pertama pengambilan data tepat 
didepan bodi mobil sampai bagian belakang bodi 
mobil dengan panjang 2,11 m, sehingga 
didapatkan grafik seperti yang ditunjukkann pada 
gambar 6. Gambar 6 menunjukkan bahwa 
terjadinya penurunan kecepatan udara pada saat 
udara menabrak bodi depan, setelah melewati 
bodi bagian depan kecepatan udara semakin 
meningkat hingga 91,44 km/jam. Penurunan 
kecepatan udara kembali terjadi seiring mendekati 
jok mobil. 
 
 
 

Hasil simulasi distribusi kecepatan dibagian 
depan mobil 

Berikut adalah gambar hasil simulasi 
distribusi kecepatan udara disekitar bodi 
kendaraan.  

 

Gambar 8 Distribusi warna dengan kecepatan 100 
km/jam 

 
Pada gambar 8 menunjukkan bahwa 

distribusi warna diseluruh control volume, kontur 
warna kuning menunjukkan kecepatan paling 
tinggi berkisar 35 m/s – 40 m/s, sedangkan kontur 
warna hijau menunjukkan kecepatan udara 
menurun berkisar 25 m/s – 30 m/s dan kecepatan 
paling rendah ditunjukkan dengan kontur warna 
biru tua sampai biru muda yang terletak pada 
bagian belakang jok mobil berkisar antara 0 m/s – 
20 m/s, itu terjadi karena laju aliran udara yang 
terhambat oleh luas bidang dari jok mobil.   
 
Hasil simulasi pola aliran udara  

 
Gambar 9  Pola aliran kecepatan mobil pada 

bagian depan bodi mobil 3D 
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Gambar 10 Pola aliran pada bagian depan bodi 

mobil tampak samping 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola 
aliran yang dialami bodi mobil yang sudah ada, 
terlihat beberapa bagian mobil yang menghambat 
sehingga mengakibatkan aliran fluida tersebut 
menjadi berwarna biru tua hinga biru muda yang 
artinya terjadi penurunan kecepatan udara akibat 
adanya hambatan dari beberapa bagian bodi mobil 
terutama pada bagian depan yang besar sudutnya  
35° sehingga aliran udara terhambat akibat 
besarnya luasan yang dilalui dan dibagian jok 
mobil seperti yang telah ditunjukkan oleh tanda 
panah tersebut juga menghambat laju aliran udara 
karena luas bidangnya yang tegak lurus terhadap 
aliran udara. 

Hasil simulasi tekanan udara pada variasi 
sudut bagian depan bodi mobil 

 
Gambar 11 Tekanan pada bagian tengah bodi 

mobil 

 
Gambar 12 Pengambilan data tekanan udara pada 

bagian tengah bodi mobil 
 

Pada gambar 12 menunjukkan bahwa titik 
pertama pengambilan data tekanan udara dari 
depan bodi mobil sampai bagian belakang bodi 
mobil, sehingga didapatkan grafik seperti yang 
ditunjukkann pada gambar 11. Gambar 11 
menunjukkan bahwa tekanan yang diterima bagian 
depan bodi mobil maksimal 1.095 Pa setelah itu 
terjadinnya penurunan tekanan udara secara 

drastis hingga mencapai minimal -1,039 Pa. 
Tekanan udara perlahan naik sebelum sampai 
dibagian jok mobil, karena dibagian jok mobil 
terjadi tekanan paling besar yang diakibatkan oleh 
luas bidang jok mobil yang tegak lurus sehingga 
menerima tekanan udara paling besar. 

 
Hasil simulasi distribusi tekanan udara bagian 
depan bodi mobil 

Berikut adalah gambar hasil simulasi 
distribusi tekanan udara disekitar bodi kendaraan 
bagian depan.  

 
Gambar 13 Distribusi tekanan udara disekitar bodi 

mobil tampak samping 

 
Gambar 14 Distribusi tekanan udara disekitar bodi 

mobil 3D 
 

 Pada gambar 13 dan 14 menunjukkan 
hasil analisis terkanan udara yang terjadi pada 
bodi mobil. Dari gambar tersebut diperlihatkan 
bagian-bagian yang paling tinggi menerima 
tekanan hingga paling rendah, tekanan paling 
tinggi terjadi pada bagian depan bodi mobil dan 
dibagian depan jok mobil yang berwarna orange 
hampir disebagian besar permukaan dan yang 
paling rendah mendapat tekanan adalah pada 
bagian atas jok mobil yang berwarna biru langit 
seperti yang ditunjukkan tanda panah. 
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Hasil simulasi kecepatan pada variasi bentuk 
bagian samping bodi mobil 

Gambar 15 Kecepatan pada bagian samping bodi 
mobil 

 

 
Gambar  16 Pengambilan data kecepatan pada 

bagian samping bodi mobil 
 

Pada gambar 16 diambil sampel bodi 
samping yang berbentuk cembung menunjukkan 
bahwa titik pertama pengambilan data yang 
berada didepan bodi mobil bagian samping sampai 
bagian belakang bodi mobil yang panjangnya 2,02 
m, sehingga didapatkan grafik seperti yang 
ditunjukkann pada gambar 15. Gambar 15 
menunjukkan bahwa kecepatan udara maksimum 
yang terjadi sebesar  109,56 km/jam dan perlahan 
mengalami penurunan kecepatan hingga 
mendekati 0 m/s.  
 
Hasil simulasi distribusi kecepatan pada 
bagian samping bodi mobil 

Berikut adalah gambar hasil simulasi 
distribusi kecepatan udara disekitar bodi 
kendaraan.  

 
Gambar 17 Distribusi warna dengan kecepatan 

100 km/jam 
 

Pada gambar 17 menunjukkan bahwa 
distribusi warna diseluruh control volume, diambil 
sampel bentuk cembung dengan kecepatan udara 
100 km/jam. Kontur warna kuning menunjukkan 
kecepatan paling tinggi berkisar 32 m/s – 42 m/s, 
sedangkan kontur warna hijau menunjukkan 
kecepatan udara menurun berkisar 28 m/s – 33 

m/s dan kecepatan paling rendah ditunjukkan 
dengan kontur warna biru tua sampai biru muda 
yang terletak dibagian depan bodi bagian samping 
dan dibelakang bodi mobil yang kecepatan 
udaranya berkisar antara 0 m/s – 23 m/s, hal ini 
terjadi karena pada saat kecepatan udara mulai 
mendekati bodi mobil maka kecepatan udara akan 
menurun karena hambatan yang diberikan oleh 
bentuk bodi mobil bagian samping. 
 
Hasil simulasi pola aliran udara pada variasi 
bentuk bagian samping mobil 

Gambar  18 Pola aliran kecepatan udara pada 
bagian samping bodi mobil 3D 

 
Gambar 19 Pola aliran pada bagian samping bodi 

mobil tampak atas 
  

Hasil analisis menunjukkan bahwa pola 
aliran yang dialami bodi mobil cembung, sehingga 
mengakibatkan aliran fluida tersebut menjadi 
berwarna biru muda yang artinya terjadi 
penurunan kecepatan udara akibat adanya 
hambatan dari beberapa bagian bodi mobil 
terutama pada bagian depan yang telah 
ditunjukkan oleh tanda panah tersebut. 

Hasil simulasi tekanan udara pada variasi 
bentuk bagian samping mobil 

 
Gambar 20 Tekanan pada bagian samping bodi 

mobil 
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Gambar 21 Pengambilan data tekanan udara pada 

bagian samping bodi mobil 
 
Pada gambar 21 menunjukkan bahwa titik 

pertama pengambilan data tekanan udara yang 
dimana tepat didepan bodi mobil bagian samping 
sampai bagian belakang bodi mobil, sehingga 
didapatkan grafik seperti yang ditunjukkann pada 
gambar 20. Gambar 20 menunjukkan bahwa 
tekanan yang diterima bagian samping bodi mobil 
maksimal 1.333,54 Pa setelah itu terjadinnya 
penurunan tekanan udara secara drastis hingga 
mencapai minimal -458,19 Pa. 

 
4.1.4 Hasil simulasi distribusi tekanan udara 

pada bagian samping mobil 
Berikut adalah gambar hasil simulasi 

distribusi kecepatan udara disekitar bodi 
kendaraan.  

 
Gambar  22 Distribusi tekanan udara disekitar bodi 

mobil tampak samping 
 

 
Gambar 23 Distribusi tekanan udara disekitar bodi 

mobil 3D 
  

Pada gambar diatas menunjukkan hasil 
analisis terkanan udara yang terjadi pada bodi 
mobil bagian samping. Dari gambar tersebut 
diperlihatkan bagian yang paling tinggi menerima 
tekanan hingga paling rendah, tekanan paling 
tinggi terjadi pada bagian depan bodi mobil 
berwarna orange yang diakibatkan oleh luas 
bidang frontal dan bagian yang paling rendah 
mendapat tekanan adalah pada bagian atas dan 

samping yang berwarna biru muda seperti yang 
ditunjukkan tanda panah. 
 
Hasil simulasi bodi mobil gabungan 
 Setelah diketahui nilai koefisien drag dari 
masing-masing variasi sudut bagian depan bodi 
mobil dan variasi bentuk bagian samping bodi 
mobil, setelah itu diambil variasi yang memiliki nilai 
koefisien drag terendah lalu digabungkan menjadi 
satu bagian bodi kendaraan sehingga 
menghasilkan koefisien drag sebesar 0,6152 pada 
kecepatan 70 km/jam dan 0,6179 pada kecepatan 
100 km/jam. 
 
Hasil simulasi distribusi kecepatan bodi mobil 
gabungan 

 
Gambar  24 Distribusi kecepatan udara disekitar 

bodi mobil tampak samping 

 Pada gambar 24 menunjukkan bahwa 
distribusi kontur warna yang terjadi pada bodi 
gabungan. Kontur warna hijau menunjukkan 
kecepatan udara berkisar 29 m/s – 38 m/s, 
sedangkan kontur warna biru tua menunjukan 
kecepatan udara berkisar 11 m/s – 28 m/s namun 
kontur warna biru tua kecepatan udara mengalami 
penurunan drastis mencapai 0 m/s – 10 m/s, hal ini 
terjadi karena luasan dari jok mobil yang 
menghalangi aliran udara sehingga mengalami 
penurunan kecepatan.   
 
Hasil simulasi pola aliran kecepatan mobil 

 
Gambar 25 Pola aliran udara disekitar bodi mobil 

3D 
 

 Pada gambar 25 Hasil analisis 
menunjukkan bahwa pola aliran yang dialami bodi 
mobil hasil gabungan sehingga mengakibatkan 
aliran fluida tersebut menjadi berwarna biru tua 
hinga biru muda yang artinya terjadi penurunan 
kecepatan udara akibat adanya hambatan dari 
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beberapa bagian bodi mobil terutama pada bagian 
depan yang besar sudutnya  25° sehingga aliran 
udara terhambat akibat besarnya luasan yang 
dilalui dan dibagian jok mobil seperti yang telah 
ditunjukkan oleh tanda panah tersebut juga 
menghambat laju aliran udara karena luas 
bidangnya yang tegak lurus terhadap aliran udara. 
 
Hasil simulasi distribusi tekanan udara bodi 
mobil gabungan 

 
Gambar 26 Distribusi tekanan udara disekitar bodi 

mobil tampak samping 
 

 
Gambar 27 Distribusi pola aliran tekanan udara 

disekitar bodi mobil 3D 
 

 Pada gambar 26 dan 27 menunjukkan 
hasil analisis terkanan udara yang terjadi pada 
bodi mobil gabungan. Dari gambar tersebut 
diperlihatkan bagian-bagian yang paling tinggi 
menerima tekanan hingga paling rendah, tekanan 
paling tinggi terjadi pada bagian depan bodi mobil 
dan dibagian depan jok mobil yang berwarna 
orange hampir disebagian besar permukaan dan 
yang paling rendah mendapat tekanan adalah 
pada bagian atas jok mobil yang berwarna biru 
langit seperti yang ditunjukkan tanda panah. 
 
Hasil simulasi nilai koefisien drag 

 
Gambar  28 Hubungan kecepatan dengan 

koefisien drag 

Pada gambar 28 menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan koefisien drag dari bodi yang 
sudah ada dengan kecepatan 70 km/jam terjadi 
penurunan sebesar 10,67 % dan pada kecepatan 
100 km/jam terjadi penurunan sebesar 10,69 %. 
Hal ini terjadi karena bentuk sudut bagian depan 
bodi yang awalnya 35° lalu diubah menjadi 25° 
agar luasan yang dilalui udara mendapat 
hambatan yang rendah, sedangkan bagian 
samping bodi mobil dilakukan pengurangan 
dimensi yang lebar awalnya 250 mm dikurangi 
menjadi 200 mm. 

 
KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan perhitungan 
yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Koefisien drag dari bodi mobil listrik yang 

sudah ada dengan sudut bagian depan bodi 
35° dengan bentuk bodi datar pada bagian 
samping didapatkan nilai koefisien drag 
sebesar 0,6887 pada kecepatan 70 km/jam 
dan 0,6919 pada kecepatan 100 km/jam. 

2. Koefisien drag desain bodi mobil bagian 
depan yang diperbaharui paling rendah terjadi 
pada sudut 25° didapatkan nilai sebesar 
0,5800 pada kecepatan 70 km/jam dan 
0,5882 pada kecepatan 100 km/jam, sudut 
30° didapat nilai sebesar 0,5894 pada 
kecepatan 70 km/jam dan 0,5947 pada 
kecepatan 100 km/jam, dan koefisien drag 
paling tinggi terjadi pada sudut 40° didapatkan 
nilai sebesar 0,5940 dengan kecepatan 70 
km/jam dan 0,5992 dengan kecepatan 100 
km/jam. 

3. Koefisien drag bodi mobil bagian samping 
paling rendah terjadi dengan bentuk datar 
didapatkan nilai sebesar 0,6536 pada 
kecepatan 70 km/jam dan 0,6527 pada 
kecepatan 100 km/jam, pada bentuk cembung 
didapat nilai sebesar 0,6549 pada kecepatan 
70 km/jam dan 0,6558 pada kecepatan 100 
km/jam, dan koefisien dragpaling tinggi terjadi 
pada bentuk cekung didapatkan nilai sebesar 
0,6701 pada kecepatan 70 km/jam dan 
0,6701 pada kecepatan 100 km/jam. 

4. Koefisien drag pada bodi mobil gabungan 
didapatkan nilai sebesar 0,6152 sehingga 
terjadi penurunan sebesar 10,67% dengan 
kecepatan 70 km/jam dan 0,6179 
menggunakan kecepatan 100 km/jam terjadi 
penurunan sebesar 10,69%. 

5. Diketahui pola aliran fluida pada permukaan 
bodi mobil yang sudah ada menghasilkan 
beberapa karakterisitik diantaranya adanya 
aliran fluida yang mengalami hambatan cukup 
besar pada bagian depan bodi mobil pada 
sudut 35°, bagian samping bodi yang 
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disebabkan oleh besar luasanya dan pada 
bagian jok mobil yang menyebabkan aliran 
udara mengalami penurunan kecepatan dan 
tidak bisa mengisi dibagian belakang jok 
sehingga terjadi kekosongan udara dan pada 
bodi mobil yang sudah dimodifikasi 
didapatkan pola aliran fluida yang lebih baik 
karena perubahan sudut menjadi 25° 
sehingga terjadi hambatan yang lebih kecil. 
 

Saran 
1. Apabila melakukan analisa aerodinamika 

menggunakan Software CFD sebaiknya 
didukung oleh hardware dengan spesifikasi 
yang tinggi agar mempercepat proses analisis. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut bukan hanya 
memodifikasi ukuran bodi saja namun bisa juga 
mengubah bodi mobil yang menggunakan 
penutup agar menutup semua komponen mesin. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 

A = Luas permukaan benda (m2) 
CD = Koefisien drag 
D  = Gaya drag (N) 
V = Kecepatan mobil (m/s) 
ρ = Kerapatan air (kg/m3) 
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