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Abstrak 
 
Chassis merupakan bagian yang sangat penting bagi kekuatan kendaraan. Perancangan chassis yang tepat 
akan memberikan hasil yang optimal antara tingkat keamanan dan ukuran konstruksi. Chassis memiliki 
bentuk dan ukuran yang kompleks, sehingga apabila dilakukan perancangan secara manual akan memiliki 
banyak kendala dan hasilnyapun tidak akurat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka perancangan 
chassis mobil listrik semut abang ITATS menggunakan software Autodesk Inventor Pro-2013. Dengan 
menggunakan fitur stress analysis yang dilengkapi dengan metode Finite Element Analysis (FEA), maka 
dapat diketahui fenomena yang terjadi pada struktur rangka mobil listrik yang telah dirancang sebelumnya, 
yaitu dengan hasil keluaran Von Mises Stress, Displacement dan Safety Factor. Dari hasil perancangan maka 
diperoleh dimensi keseluruhan chassis mobil listrik semut abang ITATS yaitu panjang  = 2134 mm, lebar = 
623,5 mm, tinggi = 711,5 mm. Sedangkan hasil dari analisa numeric dengan fitur stress analysis diperoleh 
besar tegangan maksimum Von Mises Stress yang terjadi pada bagian rivet plat penyambung bagian belakang 
rangka sebesar 108,8 Mpa. Displacement maksimum yang terjadi pada rangka tersebut adalah pada bagian 
roll bar yaitu 0,7136 mm kearah sumbu X. Angka keamanan (safety factor) yang diperoleh dari analisa 
tersebut adalah sebesar 2,53. 
 
Kata kunci : Chassis, Mobil listrik, Semut Abang, Autodesk Inventor Pro 2013 

 
ABSTRACT 
 
The chassis is a very important part to the strength of the vehicle. The rightly chassis design will provide 
optimal results between the security level and the size of the construction. The chassis has a complex shape 
and size, so that when the design is done manually will have many obstacles and the results are not accurate. 
To get accurate results, the design of the electric car chassis Semut Abang ITATS using Autodesk Inventor 
software Pro-2013. By using the stress analysis feature that comes with the method of finite element analysis, 
it can be seen phenomena that occur in skeletal structure electric car that has been designed, the output are 
von mises stress, displacement and safety factor. 
From the results obtained by the dimensions of the overall design of the electric car chassis Semut Abang 
ITATS ie ; length = 2134 mm, width = 623.5 mm, height = 711.5 mm. While the results of numerical analysis 
with stress analysis obtained feature large maximum voltage Von Mises Stress happens to rivet plate section 
connecting the rear frame of 108.8 MPa. The maximum displacement that occurs in the frame is on the roll 
bar is 0.7136 mm in the X axis direction, safety factor is 2.53. 
 
Keywords: Chassis, Electric cars, Semut Abang, Autodesk Inventor Pro 2013 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Trend kendaraan masa depan mengarah ke mobil listrik, karena mobil ini memiliki 
keunggulan-keunggulan yang dibutuhkan masyarakat masa depan diantaranya adalah tidak 
menghasilkan emisi gas buang, tidak ada polusi suara, bersih, mudah perawatan dan masih banyak 
lagi keunggulan alinnya. Geliat pengembangan mobil listrik nasional juga telah merambah ke tanah 
air. [1]  
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Berbagai upaya telah ditempuh untuk menggairahkan pengembangan mobil listrik, salah 
satunya adalah digelarnya berbagai lomba lomba listrik ditingkat mahasiswa misalnya Kontes 
Mobil Hemat Energi (KMHE), Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) yang untuk tingkat 
Nasional dan Shell Eco Marathon (SEM) untuk tingkat Internasional.[2] Secara umum pada lomba 
mobil listrik ada dua katagori yaitu prototype dan urban concept.  
Prototype  adalah kendaraan  masa  depan  dengan  desain  khusus  yang memaksimalkan aspek 
aerodinamika untuk keperluan lomba, sedangkan urban concept  merupakan kendaraan  roda empat  
yang tampilannya mirip mobil pada umumnya dan sesuai untuk berkendara di jalanan. [2] 

Semut abang merupakan nama mobil listrik pertama ITATS yang akan diikutkan dalam 
lomba KMHE maupun IEMC. Pada perancangan mobil listrik, selain merancang bentuk bodi yang 
streamline dan ringan, ada hal yang sangat penting yaitu perancangan chassis.  Chassis memiliki 
bentuk dan ukuran yang kompleks, sehingga apabila dilakukan perancangan secara manual akan 
memiliki banyak kendala dan hasilnyapun tidak akurat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka 
perancangan chassis mobil listrik semut abang ITATS menggunakan software Autodesk Inventor 
Pro-2013. 

                  
DASAR TEORI 
 
Software Autodesk Inventor  

Autodesk Inventor merupakan sebuah program CAD (Computer Aided Design ) dengan 
kemampuan pemodelan tiga dimensi solid untuk proses pembuatan objek prototipe 3D secara 
visual, simulasi dan drafting beserta dokumentasi data-datanya. Dalam Inventor, seorang desainer 
bisa membuat sketsa 2D produk, memodelkannya menjadi 3D untuk dilanjutkan dengan proses 
pembuatan prototipe visual atau bahkan yang lebih kompleks lagi, yaitu simulasi. [5][8][9] 

Autodesk Inventor, yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di AS 
Autodesk, adalah merupakan perangkat lunak CAD mekanik desain 3D untuk membuat prototipe 
digital 3D yang digunakan dalam desain, visualisasi dan simulasi produk. Hingga saat ini Autodesk 
Inventor bersaing langsung dengan Solid Works dan Solid Edge. [9] 
 
Analisis Struktur pada Autodesk Inventor 
a. Stress Analysis  

Stress Analysis merupakan salah satu alat pengujian struktur pada Autodesk Inventor yang 
dilakukan dengan menerapkan konsep Finite Element Analysis (FEA. Cara kerjanya adalah dengan 
memecah suatu objek struktur yang akan diuji menjadi elemen – elemen berhingga yang saling 
terhubung satu sama lain yang akan dikelola dengan perhitungan khusus oleh software, sehingga 
menghasilkan hasil yang lebih akurat. [8] 
b. Frame Analysis  

Selain Stress Analysis, pada Autodesk Inventor juga terdapat alat pengujian struktur yang lain, 
yaitu Frame Analysis.  Konsep dari pengujian ini adalah dengan menerapkan ilmu mekanika teknik 
yaitu berkaitan dengan struktur truss, beam, dan frame. Input data berupa beban (terpusat dan 
merata) dan tumpuan (jepit, roll dan engsel), sedangkan outputnya berupa diagram tegangan, 
regangan dan displacement. [8] 
c. Prinsip Superposisi 
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Gambar 1. Displacement pada prinsip superposisi 
 

Sebuah obyek / struktur dikenai, katakanlah, tiga buah gaya P1, P2, dan P3. Pada lokasi dan 
arah yang sama dengan tiga gaya tsb, terjadilah displacement pada komponen sebesar q1, q2, dan q3. 

Menurut prinsip superposisi, displacement yang terjadi bisa ditulis sebagai : [8] 
q1 = f11 P1 + f12 P2 + f13 P3 
q2 = f21 P1 + f22 P2 + f23 P3 
q3 = f31 P1 + f32 P2 + f33 P3 

 
yang secara ringkas dapat ditulis sebagai :  

{ q } = [ f ] . { P } 
dimana :  

 
 
 
 
 
Dengan fij adalah koefisien fleksibilitas yang mendefinisikan displacement di i karena satu 

unit beban yang bekerja di j , dan matrik [f] disebut sebagai matrik fleksibilitas.  
Persamaan diatas dapat pula ditulis sebagai : [8] 

{ P } = [ k ] . { q } 
 
dimana : 

[ k ] = [ f ] -1 

 
 
METODE 
 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium CNC & CAD-CAM dan di Workshop Teknologi 
Tepat Guna ITATS. Untuk pemecahan masalah, berikut langkah-langkah yang dilakukan : 
1) Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari referensi teks, jurnal, paper, 
serta literatur lain yang terkait dengan penelitian. 

2) Pengumpulan Data 
Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah mengadop regulasi  pada standarisasi 
mobil listrik tipe prototype yang telah ditetapkan oleh IEMC (Indonesia Energy Marathon 
Challenge). Dengan mengacu pada standard yang ada maka dapat dilakukan penelitian 
terhadap object tersebut yaitu mengenai study kelayakan dari object tersebut, sehingga dapat 
diketahui perkembangan dari penelitian dari mobil listrik tipe prototype tersebut. 

3) Pemodelan Desain Mobil Listrik 
Tahapan ini adalah membuat rancangan mobil listrik mulai dari body dan chassis 
menggunakan software Autodesk Inventor. Desain dan ukuran mengacu pada regulasi IEMC 
untuk mobil listrik tipe prototype. .   

4) Simulasi dan Analisis Desain Chassis 
Simulasi dan analisis desain mobil listrik menggunakan stress analysis pada Software 
Autodesk Inventor Professional 2013 dengan metode Finite Element Analysis (FEA). 
Penerapan metode jenis ini adalah dengan membagi elemen kontinyu menjadi elemen 
berhingga dan analisa dilakukan pada setiap elemen yang telah dibagi menjadi beberapa 
bagian tersebut dengan perhitungan secara komputasi numerik.   

5) Analisis Hasil Simulasi 
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Keluaran dari simulasi berupa distribusi tegangan, tegangan kritis, displacement dan safety 
factor di setiap balok. Kondisi luaran ini menjadi acuan analisis kekuatan dan keamanan dari 
chassis mobil listrik.  

6) Kesimpulan 
Setelah analisa dilakukan, menghasilkan kesimpulan dan saran. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dengan mengacu pada regulasi IEMC untuk kriteria mobil listrik prototype serta body yang 

telah dirancang, maka diperoleh desain body dan chassis mobil listrik “Semut Abang”  seperti 
tampak di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2a. Bodi “Semut Abang”   Gambar 2b. Chassis “Semut Abang” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Desain dan Ukuran Chassis “Semut Abang” 
 
1. Pra-Proses Analisa 

Beberapa prosedur yang dilakukan dalam pra-proses analisa struktur adalah : 
a) Melakukan penyederhanaan pada model rangka, yaitu dengan melakukan pemodelan pada 

beberapa part yang di-assemble menjadi satu bagian. 
b) Melakukan verifikasi material terhadap setiap part pada model chassis mobil listrik yang 

telah dibuat. Bahan chassis aluminium 6061, rectangular hollow, ukuran penampang 
panjang = 50,8 mm, lebar =25,4 mm, tebal = 1mm dan  warna abu-abu.  

c) Menentukan constraints (tumpuan), sambungan menggunakan rivet. 
d) Menentukan beban hasil perhitungan, yaitu beban pengemudi = 637,65 Newton, bodi = 

323,73 Newton, komponen = 196,2 Newton. 
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2. Proses Analisa 
a) Meshing View 

Dalam penelitiani ini, struktur rangka mobil prototype ini didiskritisasi (Meshing) hingga 
mencapai jumlah Node mencapai 510533 buah dan Elements  mencapai 273567. Ukuran 
elemen rata – rata pada pengaturan meshing yang  digunakan adalah Level 1.000. 

b) Running Simulation 
Proses running dilakukan setelah seluruh prosedur pra – proses analisa dan default 
meshing dilakukan pada model rangka mobil prototype tersebut. Proses running berjalan 
dengan pembacaan proses perhitungan dengan metode Finite Element Analysis (FEA).  

c) Refinement Meshing (Local Mesh Control) 
Proses refinement merupakan proses penghalusan jumlah mesh pada struktur yang akan 
diuji menggunakan fitur Local Mesh Control. Setelah proses simulasi pertama dilakukan, 
tegangan maksimum dari rangka tersebut dapat diketahui. Posisi dari bagian yang 
mengalami tegangan maksimum tersebut adalah pada bagian rivet plat penyambung bagian 
dalam antara frame bagian bawah dengan frame belakang bawah. Pada bagian tersebut 
proses refinement dilakukan, sehingga hasil yang didapat akan lebih mendekati akurat. 
Berikut adalah tampilan dari tegangan kritis yang terjadi pada struktur rangka tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

        
 

Gambar 4. Pembesaran pandangan lokasi tegangan kritis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar 5. Pembesaran tegangan kritis           Gambar 6. Refinement  tegangan kritis 
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3. Hasil Analisa Struktur 

 
a. Displacement 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa total displacement maksimum berada pada bagian roll 
bar dari rangka mobil listrik prototype ini, yaitu sebesar 0,7136 mm, dan total displacement terkecil 
ada pada bagian rangka depan sebesar 0 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Displacement yang terjadi pada rangka 
 
 

b. Directional Displacement 
Total displacement dapat dijabarkan ke arah sumbu x, y dan z. Komponen perpindahan ini 

disebut directional displacement (arah displacement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Displacement Arah - X 
 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa X Axis – Directional Displacement terbesar ada pada 
sebelah kanan roll bar sebesar 0,168 mm, dan X Axis – Directional Displacement terkecil ada pada 
sebelah kiri roll bar sebesar 0,1531 mm.  

Selain itu juga ada komponen arah sumbu y dan sumbu z. Berikut ini ilustrasi hasil analisis Y 
Axis – Directional Deformation pada model. 
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Gambar 9a. Displacement Arah - Y  Gambar 9b. Displacement Arah - Z 
 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa Y Axis – Directional Displacement terbesar ada pada 
bagian bawah roll bar sebesar 0,6942 mm, dan Y Axis – Directional Displacement terkecil ada pada 
bagian ujung belakang model sebesar 0,0017 mm. Sedangkan Z Axis – Directional Displacement 
terbesar ada pada bagian atas model sebesar 0,2981 mm, dan Z Axis – Directional  Displacement 
terkecil ada pada bagian bawah rangka utama sebesar 0,0809 mm.  

 
c. Von Mises Stress 

Tegangan salah satu post-proccessor adalah hasil perhitungan hubungan tegangan – regangan 
pada model benda, regangan diperoleh dari deformasi yang dialami model. Tegangan ekivalen yang 
digunakan adalah Von Mises Stress.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Von Mises Stress 
 

Tegangan maksimum yang terjadi berada rivet plat penyambung bagian belakang rangka 
seperti terlihat pada gambar diatas. Besar tegangan maksimum yang terjadi sebesar 108,8 Mpa dan 
tegangan minimum yang terjadi berada pada posisi bagian ujung belakang rangka dengan nilai 
tegangan sebesar 0 Mpa. Berikut gambar hasil pembesaran pada bagian model yang mengalami 
tegangan maksimum. 
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d. Safety Factor 

Faktor keamanan atau safety factor diperhitungkan dengan acuan pada hasil bagi dari besar 
tegangan ijin (yield strength) dibagi dengan besar tegangan yang terjadi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 11. Safety Factor dari rangka mobil listrik 
 

Terlihat pada gambar di atas bahwa angka keamanan terendah yang diperoleh dari analisa 
tersebut adalah sebesar 2,53 maka dari itu dapat dinyatakan bahwa rangka mobil listrik tersebut 
berada di atas  batas aman material. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil simulasi pengujian dapat disimpulkan bahwa konstruksi chassis mobil “Semut 
Abang” dengan bahan dan ukuran tersebut di atas  dinyatakan aman, karena angka keamanan 
terkecil sebesar 2,53 terjadi berada rivet plat penyambung bagian belakang rangka dan terbesar 15 
berada sekitar di rangka sandaran pengemudi. 
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Gambar 10a. Bagian yang mengalami 
tegangan ekivalen maksimum. 

 

Gambar 10b. Perbesaran dua kali bagian 
yang mengalami tegangan. 
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