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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) merupakan kegiatan yang 

diadakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam merancang dan 

membangun kendaraan aman, irit, serta ramah lingkungan. Pada Kompetisi 

Mobil Listrik Indonesia (KMLI) ini kendaraan diharuskan mengikuti desain 

kendaraan roda empat. Dimensi pada kendaraan harus sesuai dengan regulasi 

yang berlaku harus memiliki lebar 120-140 cm dan bobot kendaraan dan 

pengemudi 190 kg. 

Dalam berkendara hal yang harus diperhatikan oleh pengendara 

adalah getaran atau goncangan baik karena engine itu sendiri maupun akibat 

kondisi permukaan jalan yang bergelombang atau tidak rata. Untuk 

mengurangi getaran atau goncangan serta ketidak nyamanan, setiap 

kendaraan perlu dilengkapi dengan sistem suspensi dengan baik. Sistem 

suspensi merupakan bagian dari chassis yang terletak diantara body 

kendaraan dan roda serta menopang chassis, sistem suspensi pada mobil 

balap harus ringan dan kuat menahan beban dari penumpang, chassis dan 

engine. Dalam penelitian ini akan dibuat dan dirakit komponen-komponen 

untuk suspensi depan beserta pengujian fungsi dari suspensi depan tersebut. 

harapannya suspensi ini mampu mendukung fungsi dari mobil dan mampu 

menahan beban sesuai dengan regulasi KMLI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 
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1. pembuatan suspensi depan kendaraan Kompetisi Mobil Listrik 

Indoneisa (KMLI)? 

2. Bagaimana kelayakan suspensi depan kendaraan Kompetisi Mobil 

Listrik Indoneisa (KMLI)? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan 

sebagai berikut : 

1. Membuat dan merakit suspensi depan kendaraan Kompetisi Mobil 

Listrik Indoneisa (KMLI). 

2. Mengetahui kelayakan dari suspensi depan kendaraan Kompetisi Mobil 

Listrik Indoneisa (KMLI). 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup pembahasan dalam pembahasan ini dibatasi pada 

beberapa hal berikut ini: 

1. Pembuatan dan perakitan suspensi depan berjenis independent dengan 

model double wishbone 

2. Jenis mobil sesuai dengan regulasi KMLI yaitu single seat 

3. Berat mobil dengan pengemudi minimal 190 kg 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian 

sebagai berikut: 

BAB I berisi Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Ruang 

lingkup kajian dan Sistematika penulisan. 
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BAB II menjelaskan hasil Tinjauan pustaka yang berkaitan dan 

mendukung hal-hal yang sesuai dengan penelitian yang didapat dari beberapa 

Literatur. 

BAB III menjelaskan tentang Metodologi penelitian, proses 

pembuatan dan perakitan serta pengujian dari jenis suspensi Independent 

model double wishbone. 

BAB IV menjelaskan mengenai Analisa hasil pembuatan, perakitan 

dan pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V menejelaskan tentang Kesimpulan dan Saran yang didapatkan 

dari hasil pembuatan , perakitan dan pengujian yang telah di lakukan. 


