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ABSTRAK 

 
Mode transportasi yang lebih fleksibel dan  lincah di dalam perkotaan sangat dibutuhkan 

saat ini. Untuk itu perlu dibangun suatu mobil prototype /purwarupa yang dapat menjawab 
kebutuhan ini. Teknik mesin unsuri sebagai lembaga pendidikan teknik merasa perlu guna untuk 
menjawab kebutuhan yang ada saat ini yaitu dengan mendesain dan merancang mobil purwarupa/ 
prototype bertipe mobil perkotaan (city car). Tentunya mobil ini memiliki kemampuan manuver 
yang lincah di jalanan kecil serta memiliki keseimbangan yang handal. 

 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kenyaman dan keamanan  mobil City car 
saat dikendarai. maka dari itu diutamakan  menggunakan velg cast wheel yang kuat dan berbahan 
material Alluminium Alloy 6061-T6. oleh sebab itu, digunakanlah velg cast wheel Toyota Avanza, 
sebagai sistem peancangan  roda belakang, karena velg cast wheel Toyota Avanza mampu 
menjawab kebutuhan itu, dari segi bahan material dan dari hasil perhitungan beban statis dan 
beban dinamis, nilai pemberian gaya berasal dari jumlah beban mobil secara keseluruhan sebesar 
1200kg. karena terdapat empat buah velg cast wheel di mobil city car, maka beban dibagi empat. 
setiap velg cast wheel mendapat beban 300kg dengan percepatan gravitasi sebesar 10m/s 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kinerja velg Toyota Avanza sangat kuat dan 
aman untuk digunakan di mobil City car, berdasarkan dari bahan material dan hasil perhitungan 
beban statis dan beban dinamis. dalam penelitian ini juga menyarankan untuk melilih komponen 
bahan yang digunakan dalam  sistem perancangan roda belakang, harus disesuaikan dengan bentuk 
konstruksi dari sistem roda belakang yang digunakan dan beban yang di topangnya. Sistem roda 
belakang yang sesuai tersebut yang  nantinya akan menghasilkan kinerja yang optimal, sehingga 
dapat diperoleh roda belakang yang benar-benar sempurna untuk mobil City car. 

Kata Kunci : City Car, Velg Cast Wheel, Kekuatan 
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ABSTRACT 

 
A more flexible and agile mode of transportation in urban areas is needed now. For this 

reason it is necessary to build a prototype / prototype car that can answer this need. Unsuri 
mechanical engineering as a technical education institution feels the need to answer the needs that 
exist today by designing and designing city car type prototypes. Surely this car has agile 
maneuverability on small roads and has a reliable balance. 

In this study aims to provide comfort and safety of City car when driving. therefore it is 
preferred to use strong cast wheel wheels and made from Alluminium Alloy 6061-T6 material. 
therefore, the Toyota Avanza cast wheel is used, as a rear wheel design system, because the 
Toyota Avanza cast wheel is able to answer that need, in terms of materials and from the 
calculation of static loads and dynamic loads, the value of giving force comes from the number of 
car loads overall of 1200kg. because there are four cast wheels in a city car, the load is divided by 
four. each cast wheel rim gets a load of 300kg with a gravitational acceleration of 10m / s 

The conclusion in this study is that the performance of the Toyota Avanza alloy wheels is 
very strong and safe to use in City car cars, based on material materials and the results of 
calculations of static loads and dynamic loads. in this study also suggested to choose the 
components of the material used in the rear wheel design system, must be adjusted to the shape of 
the construction of the rear wheel system used and the load it supports. The appropriate rear wheel 
system which will produce optimal performance, so that the rear wheels can be obtained that are 
truly perfect for City car cars. 

Keywords: City Car, Cast Wheel Wheels, Strength 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 



 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN  .......................................................................  ii 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  .......................................  iii 

KATA PENGANTAR …………………………………………………….  iv 

ABSTRAK  ..................................................................................................  v 

ABSTRACT ……………………………………………………………….  vi 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah  ...............................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................  2 

1.3 Batasan Masalah ............................................................................  2 

1.4 Tujuan Penelitian ...........................................................................  2 

1.5 Manfaat Penelitian .........................................................................  2 

BAB II DASAR TEORI 

2.1 Velg  ...............................................................................................  3 

2.1.1 Karakteristik  ......................................................................  3 

2.1.2 Produksi  ............................................................................  4 

2.1.3 Arti nama  ...........................................................................  5 

2.2 Roda  ..............................................................................................  5 

2.2.1 Sejarah  ...............................................................................  5 

2.3 Ban  ................................................................................................  6 

vii 
 



 
 

2.3.1 Sejarah Ban  .......................................................................  6 

2.3.2 Jenis-jenis Ban  ..................................................................  7 

2.3.2.1 Ban Bias  .............................................................  7 

2.3.2.2 Ban Radial  ..........................................................  8 

2.3.2.3 Ban Tanpa Tube  .................................................  8 

2.3.3 Bagian-bagian Ban  ............................................................  9 

2.3.3.1 Kode Ban  ............................................................  10 

2.3.3.2 Ukuran Ban  ........................................................  10 

2.3.3.3 Kode Kecepatan Ban  ..........................................  11 

2.3.3.4 Indeks Beban  ......................................................  11 

2.3.4 Keamanan  ..........................................................................  13 

2.4 Cara Hitug Offset Velg  .................................................................  14 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Rencana Dalam Penelitian  ............................................................  18 

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 

4.1 Perhitungan Beban Statis Mobil Purwarupa Unsuri  ........................  19 

4.2 Perhitungan Beban Dinamis Mobil Purwarupa Unsuri  ....................  19 

4.3 Menghitung Tegangan Geser Dan Tegangan Tarik Yang Bekerja Pada 

Velg  ..................................................................................................  20 

4.3.1 Maximum Shear Stress Theory  .........................................  22 

4.3.2 Distortion Energy Theory  .................................................  23 

4.4  Grafik Kecepatan VS Tegangan Geser dan Tegangan Tarik  ..........  24 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  ......................................................................................  26 

DAFTAR PUSTAKA 

 

viii 
 



1 

                                                                                                       Skripsi Tugas Akhir  

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Mode transportasi yang lebih fleksibel dan lincah di dalam perkotaan 

sangat dibutuhkan saat ini, dengan berbagai aktifitas di dalam kota yaitu 

berangkat kerja, mengantar anak serta berbelanja kebutuhan rumah membuat 

naiknya kebutuhan alat transportasi di segmen perkotaan. Untuk itu perlu 

dibangun suatu prototype /purwarupa mobil yang dapat menjawab kebutuhan 

ini. Teknik mesin unsuri sebagai lembaga pendidikan teknik merasa perlu 

guna menjawab kebutuhan yang ada saat ini yaitu dengan mendesain dan 

merancang mobil purwarupa/ prototype bertipe mobil perkotaan (city car). 

Tentunya mobil ini memiliki kemampuan manuver yang lincah di jalanan 

kecil serta memiliki keseimbangan yang handal. 

Untuk itu diperlukan perancangan sistem roda depan yang mumpuni serta 

tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk perbaikkan dan memiliki 

keseimbangan saat bermanuver di jalanan perkotaan. Kenyamanan 

mengemudi sangat ditentukan oleh sudut kemiringan roda serta tinggi celah 

bawah dari suatu mobil. Untuk penggunaan di dalam kota sangat disarankan 

memiliki celah bawah (ground clearance) antara 170-180mm sehingga 

mendapatan nilai kenyamanan dan keseimbangan. Menggunakan lingkar velg 

diameter 14 inchi dan ban ukuran r14 150/60 membuat mobil lebih rendah 

sehingga nyaman serta terlihat sporty. Sudut kemiringan velg 8 derajad 

terhadap vertikal akan memberikan kestabilan saat berbelok maupun jalan 

lurus  

Oleh sebab diatas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian ini 

berjudul  “STUDI  ANALISA PERANCANGAN  SISTEM RODA 

BELAKANG  PADA MOBIL PURWARUPA UNSURI”. 

 

 

1 
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1.2. Perumusan Masalah. 

 Dari uraian tersebut, maka dicari pemecahannya sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana desain dan perancangan sistem roda belakang mobil 

purwarupa Unsuri. 

1.2.2 Bagaimana desain adaptor velg yg terbaik. 

 

1.3 Batasan Masalah. 

Agar penelitian yang di lakukan tidak terlalu melebar dari tujuan yang 

hendak dicapai , maka ditentukan  batasan permasalahan. Adapun batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Desain tidak meniru sistem roda mobil dikarenakan faktor biaya yang 

lebih mahal dan penggunaan sistem pengereman yang berbeda. 

1.3.2 Menggunakan adaptor berbahan aluminium alloy. 

1.3.3 Velg menggunakan velg belakang milik mobil Toyota Avanza. 

1.3.4 Ban memakai ukuran 150/60 R14. 

1.3.5 Tidak membahas cara  produksi velg mobil. 

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

1.4.1 Mengetahui desain dan perancangan sistem roda belakang mobil 

purwarupa Unsuri. 

1.4.2 Menganalisa tegangan geser yang terjadi pada velg dengan kecepatan 

30 km/jam sampai 70 km/jam. 

1.4.3 Menganalisa tegangan tarik yang terjadi pada velg dengan kecepatan 

30 km/jam sampai 70 km/jam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran 

mengenai perancangan dan desain sistem roda belakang pada mobil 

purwarupa milik Unsuri. 

2 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Velg 

Velg atau rim adalah lingkaran luar desain logam yang tepi bagian dalam 

dari ban sudah terpasang pada kendaraan seperti mobil. Sebagai contoh, pada 

roda sepeda di tepi lingkaran yang besar menempel pada ujung luar dari jari-

jari roda yang memegang ban dan tabung. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Velg atau rim mobil 

2.1.1 Karakteristik 

Perbedaan velg roda sepeda motor, jari jari spoke whell (SW) dan 

racing cast wheel (CW) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1 Velg motor 

1. Diameter (efektif): jarak antara bekel (untuk ban), yang diukur 

pada bidang rim dan melalui sumbu pusat yang sedang atau akan 

dipasang, atau yang merupakan bagian integral dengan tepi. 

2. Lebar (efektif): pemisahan jarak antara tepi flensa. 

3 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Scratched_rim_on_one-piece_wheel.jpg�
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Velg.jpg&filetimestamp=20160522000026&�
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3. Tipe: Tergantung pada jenis kendaraan dan ban. Ada berbagai rim 

(velg), serta jumlah komponen rim. 

Kendaraan penumpang modern dan ban tubeless biasanya 

menggunakan one-piece rims dengan "keamanan" pada rim. Fitur 

keamanan membantu menjaga berpegang pada tepi bawah kondisi 

buruk dengan memiliki sepasang rasas memperluas keselamatan 

dari pinggiran menuju kursi ban lain dari luar permukaan berkontur 

pinggirannya. 

Kendaraan berat dan beberapa truk mungkin memiliki multi-

piece dilepas dan tepi terdiri dari basis yang mount ke roda. 

Komponen-komponen ini dilepas dari satu sisi untuk pemasangan 

ban, sementara sisi berlawanan yang melekat pada basis tetap 

mengarah. 

4. Performa kendaraan: Karena rim adalah tempat ban berada di 

kemudi dan pinggiran ban mendukung bentuk, dimensi dari 

pinggiran adalah faktor dalam penanganan karakteristik dari 

sebuah mobil. 

Rim yang terlalu luas dalam kaitannya dengan lebar ban untuk 

mobil tertentu dapat menghasilkan lebih banyak getaran dan 

kurang nyaman karena dinding samping ban tidak cukup 

kelengkungan yang fleksibel mengemudi dengan benar di atas 

permukaan kasar. Rim besar akan menyebabkan ban untuk 

mengesek ketika berputar. 

 

2.1.2 Produksi 

Standar stel roda baja dibuat dari pelat logam persegi panjang. 

Pelat logam dilengkungkan untuk menghasilkan silinder dua lengan 

dengan tepi bebas lengan dilas bersama-sama. Setidaknya satu silinder 
4 
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berputar siklus operasi dilakukan untuk mendapatkan ketebalan 

tertentu. 

Untuk mendukung struktur tepi silinder, disc dibuat dari pelat 

logam. Median permukaan luar dari roda disk memiliki silinder 

geometri untuk pas di rim. Pinggirnya dan roda disk dirakit dengan 

memasang bersama di bawah kursi luar rim dan dilas bersama-sama. 

 

2.1.3 Arti nama 

Dekoratif roda sering salah dirujuk sebagai "rims". Penggunaan 

istilah "pinggiran" adalah tidak benar karena hanya mengacu pada 

bagian terluar roda (di saat ban sudah terpasang), seperti pinggiran 

cangkir kopi atau kawah meteor tidak mengacu ke seluruh objek. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Velg) 

2.2 Roda 

Roda adalah objek berbentuk lingkaran, yang bersama dengan sumbu, 

dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. 

Contoh umum ditemukan dalam penerapan dalam transportasi. Istilah roda 

juga sering digunakan untuk objek-objek berbentuk lingkaran lainnya yang 

berputar seperti kincir air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Roda Mobil 

2.2.1 Sejarah 

Kapan dan di mana roda ditemukan masih merupakan sebuah 

pertanyaan. Tetapi, secara umum diyakini roda dimulai dari batang 

kayu yang digelindingkan. Dari sana, roda menjadi penampang lintang 

5 
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batang kayu, roda yang cukup berat dan mudah pecah namun 

setidaknya dapat menggelinding. 

Piktograf yang berasal dari Sumaria, sekitar tahun 3500 SM 

menggambarkan roda pertama adalah tiga papan yang disatukan dan 

dipahat membentuk lingkaran. Ini jelas cara yang lebih mudah untuk 

membuat roda dibandingkan dengan lempengan utuh, mengingat roda 

lebih dulu ada dibandingkan jalan 

 

2.3 Ban 

Ban adalah peranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian 

penting dari kendaraan darat, dan digunakan untuk mengurangi getaran yang 

disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan 

kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah untuk 

meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. 

Gambar 2.3 Ban 

Sebagian besar ban yang ada sekarang, terutama yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor, diproduksi dari karet sintetik, walaupun dapat juga 

digunakan dari bahan lain seperti baja. 

2.3.1 Sejarah ban 

Pada tahun 1839, Charles Goodyear berhasil menemukan teknik 

vulkanisasi karet. Vulkanisasi sendiri berasal dari kata Vulkan yang 

merupakan dewa api dalam agama orang romawi. Pada mulanya 

6 
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Goodyear tidak menamakan penemuannya itu dengan nama 

vulkanisasi melainkan karet tahan api. Untuk menghargai jasanya, 

nama Goodyear diabadikan sebagai nama perusahaan karet terkenal di 

Amerika Serikat yaitu Goodyear Tire and Rubber company yang 

didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898. Goodyear Tire & 

Rubber Company mulai berdiri pada tahun 1898 ketika Frank 

Seiberling membeli pabrik pertama perusahaan ini dengan 

menggunakan uang yang dia pinjam dari salah seorang iparnya. Pada 

tahun 1845 Thomson dan Dunlop menciptakan ban atau pada waktu itu 

disebut ban hidup alias ban berongga udara. Sehingga Thomson dan 

Dunlop disebut Bapak Ban. Dengan perkembangan teknologi Charles 

Kingston Welch menemukan ban dalam, sementara William Erskine 

Bartlett menemukan ban luar. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Ban 

2.3.2.1 Ban Bias 

Ban dengan struktur bias adalah yang paling banyak 

dipakai. Dibuat dari banyak lembar cord yang digunakan 

sebagai rangka dari ban. Cord ditenun dengan cara zig-zag 

membentuk sudut 40 sampai 65 derajat sudut terhadap 

keliling lingkaran ban. 

 Gambar 2.3.2.1 Airless tire dan Michelin Tweel 

7 
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Gambar 2.3.2.2 Ban padat (solid) untuk sepeda 

 

2.3.2.2 Ban Radial 

Untuk ban radial, konstruksi carcass cord membentuk 

sudut 90 derajat sudut terhadap keliling lingkaran ban. Jadi 

dilihat dari samping konstruksi cord adalah dalam arah radial 

terhadap pusat atau crown dari ban. Bagian dari ban 

berhubungan langsung dengan permukaan jalan diperkuat 

oleh semacam sabuk pengikat yang dinamakan "Breaker" 

atau "Belt". Ban jenis ini hanya menderita sedikit deformasi 

dalam bentuknya dari gaya sentrifugal, walaupun pada 

kecepatan tinggi. Ban radial ini juga mempunyai "Rolling 

Resistance" yang kecil. 

 

2.3.2.3 Ban tanpa tube 

Ban Tubeless adalah ban yang dirancang tanpa 

mempunyai ban dalam. Ban tubeless in diciptakan sekitar 

tahun 1990. Ban tubeless adalah ban pneumatik yang tidak 

memerlukan ban dalam seperti ban pneumatik seperti 

biasanya. Ban tubeless memiliki tulang rusuk terus menerus 

dibentuk secara integral ke dalam manik ban sehingga 

mereka dipaksa oleh tekanan udara di dalam ban untuk 

menutup dengan flensa dari velg roda logam. 

 

8 
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Gambar 2.3.2.3 Perbedaan tanda ban tubeless dan ban biasa 

 

Gambar 2.3.2.4 Katub ban tubeless 

2.3.3 Bagian-bagian ban 

1. Tread adalah bagian telapak ban yang berfungsi untuk melindungi 

ban dari benturan, tusukan objek dari luar yang dapat berusak ban. 

Tread dibuat banyak pola yang disebut Pattern. 

2. Breaker dan Belt adalah bagian lapisan benang (pada ban biasa 

terbuat dari tekstil, sedangkan pada ban radial terbuat dari kawat) 

yang diletakkan di antara tread dan casing. Berfungsi untuk 

melindungi serta meredam benturan yang terjadi pada Tread agar 

tidak langsung diserap oleh Casing. 
9 
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3. Casing adalah lapisan benang pembentuk ban dan merupakan 

rangka dari ban yang menampung udara bertekanan tinggi agar 

dapat menyangga ban. 

4. Bead adalah bundelan kawat yang disatukan oleh karet yang keras 

dan berfungsi seperti angkur yang melekat pada velg. 

 

2.3.3.1 Kode ban 

 

Gambar 2.3.3.1 Kode ban 

2.3.3.2 Ukuran ban 

Dimensi atau ukuran sebuah ban dapat dinyatakan 

sebagai berikut: " 205 / 55 /ZR16 " 

 

Gambar 2.3.2.3 Ukuran dan dimensi ban 

Keterangan dimensi atau ukuran ban tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

10 
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205 : Lebar telapak ban (mm) 

55 : aspek ratio untuk ketebalan ban (%) dari lebar telapak 

ban 

ZR : kode limit kecepatan 

16 : diameter velg ( inch ) 

 

2.3.3.3 Kode kecepatan ban 

Kode Kecepatan (Km/Jam) Kode Kecepatan (Km/Jam) 

B 50 D 65 

C 60 E 70 

F 80 R 170 

G 90 S 180 

J 100 T 190 

K 110 H 210 

L 120 U 200 

M 130 V 240 

N 140 W 270 

P 150 Y >300 

Q 160   

Tabel 2.3.3.3 Kode kecepatan ban 

2.3.3.4 Indeks Beban 

Kode 
Beban Maksimum 

(Kg) 
Kode 

Beban Maksimum 

(Kg) 

30 106 45 165 

31 109 46 170 
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32 112 47 175 

33 115 48 180 

34 118 62 265 

35 121 63 272 

36 125 64 280 

37 128 66 300 

38 132 68 315 

39 136 70 335 

40 140 73 365 

41 145 75 387 

42 150 80-89 450-580 

43 155 90-100 600-800 

44 160   
 

Tabel 2.3.3.4 Indeks beban 

Rantai perlindungan untuk ban pada jalan salju maupun 

berlumpur. 

Gambar 2.3.3.4 Rantai pelindung ban 
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Tires for motorcycle racing (Superbike): slick tyres (Pirelli 

Diablo Superbike, left) and rain tyres (Pirelli Rain, right). 

Gambar 2.3.3.5 Tires for motorcycle racing 

2.3.4 Keamanan 

Ban seperti bagian kendaraan yang lainnya pasti akan mengalami 

kerusakan maupun keausan. Pertama yang harus diperhatikan adalah 

kedalaman alur di setiap telapak ban. Seandainya kedalaman alurnya 

kurang dari 1,6 milimeter dari permukaan atas baris TWI, itu tandanya 

ban kendaraan sudah harus diganti. Selain itu ban yang kempis akan 

membahayakan keamanan pengendara, karena bisa menyebabkan 

kehilangan kontrol serta mengakibatkan kecelakaan fatal. Menjaga 

tekanan udara ban bukan hanya untuk keamanan berkendaraan saja, 

tetapi juga membuat kendaraan lebih bersahabat dengan alam karena 

mengurangi biaya dan konsumsi bahan bakar. Kendaraan dengan ban 

yang kempis menyebabkan mesin harus bekerja keras, sehingga 

semakin besar pula gas buangan yang dihasilkan. 

Gambar 2.3.4 Batas keausan 
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2.4 Cara Hitung Offset Velg 

Barangkali masih banyak pemilik mobil modifikasi yang belum paham 

betul dengan istilah di velg. Kebanyakan hanya tahu ring diameter, lebar, atau 

paling banter PCD-nya saja. Tapi kalau ditanya soal offset, dijamin tak 

semuanya paham. 

Padahal untuk membuat mobil ceper yang ideal dengan velg, kompromi 

kenyamanan, dan soal keselamatan, hal itu wajib diketahui. Salah perhitungan 

offset, bisa-bisa bukan mobilnya keren malah gesrot sana-sini. 

Sederhananya, offset itu adalah jarak (milimeter) antara garis tengah 

velg yang menempel ke hub mobil. Makanya offset jadi hal terpenting untuk 

penyetel “stance” velg terhadap konstruksi kaki-kaki mobil. Offset dinyatakan 

dalam nomor ET (et +38 / et 0 / et -35, dsb), jumlah tersebut didapat dari 

ukuran velgnya dahulu. ET sdri adlh versi singakatan dr bahasa Jerman 

“Einpresstiefe” yg artinya “kedalaman penyisipan” 

Gambar 2.4.1 Offset velg 
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Misalnya velg lebar 8 dan garis tengah yang akan menempel dengan hub 

roda mobil itu ada di tengah artinya hasil tersebut adalah et 0. Dan apabila 

menjauh keluar dari hub roda sebanyak 38mm, hasilnya adalah et +38. Contoh 

lain apabila menjauh ke dalam dari hub roda mobil sebanyak 35mm maka 

hasilnya adalah et-35. 

Lalu bagaimana cara menghitung offset yang tepat untuk dipasang ke 

mobil? Sebenarnya tidak sulit. Yang penting adalah kita ketahui dulu berapa 

lebar dan offset velg standar mobil yang digantikan. Lalu apabila terjadi 

pelebaran terhadap velg, maka kita harus mengukur masih ada berapa banyak 

jarak velg ke shokbreker, serta berapa banyak jarak velg ke fender mobil. 

Gambar 2.4.2 Mengukur lebar velg 

Lantas tinggal sesuaikan berapa lebar velg yang dibutuhkan. Setelah 

ketemu ukuran lebar velg yang mau dipasang, baru diukur jarak dari hub 

mobil ke fender dan sokbreker. Misalnya kita butuh velg dengan lebar 10 inci, 

artinya 1 inci = 25,04mm. Kalau 10 inci = 254,00mm. Kalau kita hitung dari 

et 0 (dibagi 2) maka kita punya 127mm ke arah sokbreker dan 127mm ke arah 

fender. 

Kalau pada kenyatannya hasil pengukur sebelumnya adalah 150mm ke 

arah sokbreker, dan 104mm ke arah fender, maka hasil yang tepat untuk mobil 

tersebut adalah et +23. Yang krusial, apabila tuner salah ukur maka velg 

kemungkinan keluar dari bodi atau malah mentok ke sokbreker. 

15 
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Gambar 2.4.3 Velg mobil yang sudah dimodifikasi 

Kasus yang berbeda, kalau tidak melakukan pelebaran dan hanya mau 

mepetin velg ke fender, kita juga harus tahu offset velg aslinya lebih dulu. 

Misalnya et 50 lalu jarak antara velg ke fender masih ada 20mm, berarti 

tinggal dikurangi saja et-nya sebanyak 20. Hasilnya offset yang pas adalah 

et30. (http://nmaa.co.id/2017/02/cara-hitung-offset-velg/) 

16 
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Kesimpulan 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan penelitian ditetapkan diawal supaya penelitian yang akan dilakukan 

dapat terarah. Berikut ini menggambarkan diagram alir dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan masalah : 
STUDI  ANALISA PRAKTIKAL  

PERANCANGAN  SISTEM RODA 
BELAKANG  PADA MOBIL PURWARUPA 

 

Start 

Menghitung Beban Statis Dan Beban Dinamis 
Mobil Purwarupa Unsuri. 

 

Studi Pustaka 
• Text book 
• Jurnal internasional 
• Internet  

Menghitung Gaya Yang Bekerja Pada Velg. 

 
Menghitung Tegangan Tarik Yang Terjadi 

Pada Velg. 
 

Menghitung Beban Kejut Yang Terjadi 
Pada Mobil Purwarupa Unsuri. 

 

Menghitung Tegangan Geser Yang 
Terjadi Pada Velg. 

 

END 
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3.1 Rancangan dalam Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan eksperimen dengan menggunaan velg 

bawaan Toyota Avanza ring 14 inchi dan menggunakan ban ukuran 150/60. 

Sebelum dilakukan pengujian, dilakukan terlebih dahulu sketsa 

penempatan disc dan lengan ayun sehingga tidak mengganggu kinerja lengan 

ayun, disc brake dan suspensi serta memudahkan saat proses penggantian part. 

18 
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BAB IV 

PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 

 

4.1 Perhitungan Beban Statis Mobil Purwarupa Unsuri 

Analisis dalam paper ini akan dilakukan pada bagian velg cast wheel 

mobil avanza R14 dengan melakukan penilitian terhadap velg cast wheel pada 

pembebanan dari besar gaya yang diberikan oleh berat beban mobil purwarupa 

UNSURI secara keseluruhan beserta dua orang penumpang. untuk material 

velg yang digunakan adalah Allumunium Alloy 6061-T6. 

Nilai beban velg cast wheel mobil berasal dari tipe mobil city car pada 

umumnya. Analisis nilai pemberian gaya berasal dari jumlah beban mobil 

secara keseluruhan sebesar 240 kg ditambah dua orang penumpang yang 

dalam analisis ini diasumsikan berat orang dewasa rata-rata yaitu 80 kg untuk 

satu orang, maka total beban kendaraan beserta dua orang penumpang adalah 

400 kg. 

1. P1 = P2 : 80 Kg 

2. Engine : 20 Kg 

3. Bagasi : 20 Kg 

4. Mobil : 200 Kg 

Ditanya : Beban Statis ? 

Jawab = P1 + P2 + E + B + M  

= 80 Kg + 80 Kg + 20 Kg + 20 Kg + 200 Kg  

= 400 Kg 

4.2 Perhitungan Beban Dinamis Mobil Purwarupa Unsuri 

Dan terdapat beban dinamis yang sebesar 400 kg x 3 = 1200 kg. Karena 

terdapat empat buah velg cast wheel di mobil purwarupa Unsuri maka beban 
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dibagi empat, jadi artinya satu velg cast wheel mendapat beban 300 kg dengan 

precepatan gravitasi sebesar 10 m/s2 (diasumsikan) maka gaya yang diberikan 

pada velg cast wheel adalah : 

Beban Statis  = 400 Kg 

 Ditanya : Beban Dinamis ? 

 Jawab  : Beban Statis x 3 

: 400 Kg x 3 

: 1200 Kg 

Beban Dinamis sekaligus mencakup Beban Torsi, dikarenakan Beban Torsi 

hanya terkena gaya normal 

4.3 Menghitung Tegangan Geser Dan Tegangan Tarik Yang Bekerja Pada 

Velg 

Tegangan merupakan gaya per satuan luas permukaan. Terdapat dua 

macam tegangan yaitu tegangan geser dan tegangan normal. Tegangan normal 

dilambangkan σ, merupakan besarnya gaya (F) yang bekerja tegak lurus 

terhadap permukaan dengan luas (A), bila tegangan normal yang 

menghasilkan tarikan disebut tegangan tarik (Tensile stress), dan bila 

menghasilkan tolakan maka disebut tegangan tekan (Compresive Stress). 

Sehingga: 

F = 300 kg/3000 N 

 σ = F/A 

 dimana : 

 σ = tegangan tarik yang terjadi 

 F = gaya yang tegak lurus ke permukaan 
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 A = luasan permukaan yang dikenai gaya 

Sedangkan tegangan geser merupakan gaya yang bekerja sejajar bidang 

luas dinyatakan : 

τ = F/A 

dimana : 

τ = tegangan geser yang terjadi 

F = gaya yang bekerja sejajar bidang luas 

A = luas permukaan yang dikenai gaya 

Dalam perhitungan, gaya-gaya dihitung yang mengenai roda  dengan 

transmisibilitas dapat dihitung gaya yang mengenai velg. Material velg yang 

digunakan adalah Aluminum Casting Alloy dengan sifat fisik dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Physical properties Value 

Density 2685 kg/m3 

Ultimate Tensile Strength 260 MPa 

Yield Strength 195 MPa 

Modulus of Elasticity 71 MPa 

 

Evaluasi Hasil Dengan Teori Kegagalan 

Dalam menganalisa kita menggunakan beberapa analisa teori kegagalan. 

Untuk material velg yang ulet ini menggunakan tegangan geser maksimum 

sebagai acuannya, serta tegangan von mises karena teori ini dapat 

memprediksi ductile yielding di bawah suatu kombinasi pembebanan dengan 

akurasi lebih baik dari teori lain. 
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Jenis material yang dipakai adalah Aluminum Casting Alloy A, yang 

dibuat sebagai velg casting wheel sesuai standart yang mempunyai spesifikasi: 

 - Tensile Yield Strength (Syp) = 195 MPa 

 - Ultimate Tensile Strength (Su) = 260 MPa 

4.3.1 Maximum Shear Stress Theory 

Teori ini secara khusus dipergunakan untuk material ulet 

(ductile) dengan dasar bahwa kegagalan terjadi bila harga tegangan 

geser maksimum yang terjadi melewati harga tegangan geser yang 

diijinkan pada material. 

τmax  ≤ 0,5 . 195 MPa / 1,5 

τmax  ≤ 65 MPa 

Agar material tidak mengalami kegagalan maka tegangan 

maksimum yang terjadi tidak boleh melebihi 65 MPa. Pada table 

menunjukkan komparasi antara tegangan geser maksimum yang terjadi 

dengan tegangan geser yang diijinkan pada material. dengan 

mengambil harga faktor keamanan SF = 1,5 maka dari material dapat 

dilakukan analisa perhitungan sebagai berikut : 

τ = F/A x kecepatan (m/s) 

Dengan luas permukaan yang dikenai gaya sebagai berikut : 

A = 187 mm x 3,5 mm 

    = 654,5 mm2 = 0,0006545 m2 
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Tabel Perbandingan tegangan geser yang terjadi dengan tegangan 

yang diijinkan. 

Kecepatan 
Tegangan Geser 

Maksimum 

Tegangan Geser yang 

diijinkan 
Kesimpulan 

30 km/jam 38.181818 65 MPa Aman 

40 km/jam 50.924369 65 MPa Aman 

50 km/jam 63.621084 65 MPa Aman 

60 km/jam 76.363636 65 MPa Tidak aman 

70 km/jam 89.106187 65 MPa Tidak aman 

 

4.3.2 Distortion Energy Theory 

Dengan suatu pengetahuan hanya pada tegangan yield dari suatu 

material, teori kegagalan ini memprediksi ductile yielding di bawah 

suatu kombinasi pembebanan dengan akurasi lebih baik daripada teori-

teori yang lain. Teori kegagalan ini sering dikenal dengan teori Von 

Mises. Selanjutnya dengan mengambil angka keamanan N= 1,5. Maka: 

σ ≥ 260 MPa/1,5 

σ ≥ 173,3 MPa 

Agar material tidak terjadi kegagalan maka tegangan tarik yang 

terjadi tidak boleh melebihi 173,3 MPa. Pada tabel di bawah 

menunjukkan komparasi antara tegangan ekuivalen dengan tegangan 

ijin material. 

σ = F / A x kecepatan (m/s) 

Diketahui bahwa beban kejut diasumsikan sebesar 8% dari beban 

dinamis 1200 Kg. 
23 
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Jawab : 1200 x 8% = 96 Kg 

maka F = (300 + 96) x gaya grafitasi 10 m/s2 

    = 3960 N 

Tabel Perbandingan Tegangan Tarik yang terjadi dengan tegangan 

yang diijinkan. 

Kecepatan Tegangan Tarik 

Maksimum 

Tegangan Tarik 

diijinkan 

Kesimpulan 

30 km/jam 50.400000 173,3 MPa Aman 

40 km/jam 67.220168 173,3 MPa Aman 

50 km/jam 83.979831 173,3 MPa Aman 

60 km/jam 100.800000 173,3 MPa Aman 

70 km/jam 117.620168 173,3 MPa Aman 

 

4.4 Grafik Kecepatan vs Tegangan Geser dan Tegangan Tarik 

 

38181818
50924369

63621084
76363636

8910618750400000

67220168
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100800000

117620168

30 km/jam 40 km/jam 50 km/jam 60 km/jam 70 km/jam

Chart Title

Tegangan Tarik

Tegangan Geser
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Grafik di atas adalah grafik kecepatan vs tegangan geser dan tegangan 

tarik dari hasil perhitungan teoritis. Tren grafik terlihat naik, yaitu 

bertambahnya kecepatan juga menyebabkan bertambahnya tegangan yang 

terjadi. 

Pada grafik di atas terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan maka akan 

semakin besar tegangan ekuivalen yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan 

semakin besar kecepatan mengakibatkan gaya yang dihasikan semakin besar. 

Dengan luasan yang sama, gaya bertambah besar maka nilai tegangan 

gesernya semakin besar. 

Dari tabel juga terlihat bahwa nilai tegangan geser dan tegangan tarik 

yang dihasilkan masih di bawah nilai dari tegangan yang diijinkan. Namun, 

pada tegangan geser dengan kecepatan 60 km/jam dan 70 km/jam material 

mengalami kegagalan karena tegangan yang terjadi melebihi tegangan yang 

diijinkan. Sedangkan pada tegangan tarik dengan kecepatan 70 km/jam 

material masih aman.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis pada velg mobil Toyota Avanza 

R14, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Desain Velg mobil Toyota Avanza R14 cocok untuk digunakan dalam mobil 

Purwarupa Unsuri. 

2. Analisa kegagalan dengan metode Shear Stress Theory menunjukkan sampai 

dengan kecepatan kendaraan 50 km/jam material velg tidak mengalami 

kegagalan karena tegangan geser maksimum di bawah tegangan gesernyang 

diijinkan. Namun pada pada kecepatan 60 km/jam dan 70 km/jam material 

mengalami kegagalan. 

3. Analisa kegagalan dengan metode Distorsi Energy menunjukkan sampai 

dengan kecepatan kendaraan 70 km/jam material casting wheel tidak 

mengalami kegagalan karena tegangan tarik di bawah tegangan yang 

diijinkan. 
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