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DESAIN SUSPENSI PILOT SEAT PADA PESAWAT 

TERBANG TIPE TRICYCLE LANDING GEAR UNTUK 

KENYAMANAN PILOT 

 

Nama Mahasiswa : Juniar Diantika 

NRP   : 02311440000057 

Jurusan  : Teknik Fisika FTI-ITS 

Dosen Pembimbing : Ir. Yerri Susatio, M.T. 

 

Abstrak 
Sebagai negara kepulauan, Indonesia ternyata tidak hanya berusaha 

memajukan diri di bidang perairan saja namun pada bidang 

kedirgantaraan khususnya pesawat terbang. Perusahaan pesawat terbang 

melakukan perkembangan pada sistem yang menunjang keamanan dan 

kenyamanan yaitu sistem suspensi. Sistem suspensi dirancang untuk 

menyerap getaran dari permukaan jalan atau lintasan yang 

bergelombang. Pada tugas akhir ini dilakukan penelitian  untuk 

mendesain sistem suspensi pada pilot seat untuk mereduksi getaran 

akibat landasan pacu yang tidak rata. Variasi nilai konstanta pegas dan 

konstanta redaman pilot seat dilakukan dengan tujuan memperoleh nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631. Desain diuji 

dengan shimmy test yang dilakukan pada nose gear maupun main gear 

secara bergantian dan juga simulasi kondisi pesawat landing. Dalam 

penelitian ini digunakan sinyal impuls sebagai input sinyal gangguan 

yang menghasilkan respon percepatan. Dari hasil simulasi didapatkan 

desain suspensi dengan performa yang baik yaitu konstanta pegas 

bernilai 37700 N/m sebanyak tiga buah disusun paralel dan konstanta 

redaman tetap bernilai 159 N.s/m hasilnya pada shimmy test di nose 

gear menghasilkan 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,277 m/s
2
, pada shimmy test di main gear 

menghasilkan 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,297 m/s
2
, dan ketika kondisi landing 

menghasilkan 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,247 m/s
2
. 

 

 

Kata Kunci : Suspensi Pilot Seat, Landing Gear, ISO 2631, Root Mean 

Square Acceleration (𝑎𝑟𝑚𝑠 ), 
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DESIGN OF PILOT SEAT SUSPENSION IN TRICYCLE 

LANDING GEAR AIRCRAFT FOR PILOT COMFORT 
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Department  : Engineering Physics FTI-ITS 

Supervisor  : Ir. Yerri Susatio, M.T. 

 
Abstract 

As an archipelagic country, Indonesia is not only trying to advance 

itself in the maritim field, but also in the field of aerospace especially 

airplanes. Aircraft companies are making progress on systems that 

support the safety and comfort of the suspension system.The suspension 

system is designed to absorb vibrations from road surfaces or bumpy 

trajectories.In this final project conducted a research to design the 

suspension system on the pilot seat to reduce vibration due to uneven 

runway.The variation of the stiffness and damping coefficient is done 

with the aim of obtaining the 𝑎𝑟𝑚𝑠 value corresponding to the ISO 2631 

comfort standard.The design was tested with a shimmy test performed 

on the nose gear and main gear and simulated the landing condition. In 

this research used impulse signal as uneven runway signal input that 

produce acceleration response. From the simulation results obtained a 

good suspension design with good performance is the three stiffness 

coefficient value of 37700 N/m parallel arranged and damping 

coefficient is constant worth 159 N.s/m result in shimmy test in nose 

gear produce 𝑎𝑟𝑚𝑠 0,277 m/s
2
, at shimmy test in main gear produces 

𝑎𝑟𝑚𝑠 0.297 m/s
2
, and when the landing conditions produce 𝑎𝑟𝑚𝑠 0.247 

m/s
2
. 

 

 

Keyword : Pilot Seat Suspension System, Landing Gear, ISO 2631, Root 

Mean Square Acceleration (𝑎𝑟𝑚𝑠 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia ternyata tidak hanya 

berusaha untuk memajukan diri di bidang perairan saja. Sebab 

ternyata Indonesia juga memiliki kemajuan yang pesat di bidang 

kedirgantaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan ruang udara 

khususnya pesawat terbang. Perusahaan pesawat terbang 

melakukan perkembangan pada sistem yang menunjang 

keamanan dan kenyamanan untuk penumpang yaitu sistem 

suspensi. Sistem suspensi dirancang untuk menyerap getaran dari 

permukaan jalan atau lintasan yang bergelombang sehingga 

menambah kenyamanan dan memperbaiki kemampuan 

cengkeraman roda terhadap jalan atau lintasan. Beberapa 

penelitian menyebutkan, bahwa getaran berakibat pada 

menurunnya kinerja manusia dan menimbulkan ketidaknyamanan 

dan kelelahan [1]. Ada beberapa aturan yang sudah diberlakukan 

terkait standar getaran yang diperbolehkan terpapar pada tubuh 

manusia seperti ISO 2631-1997 [2]. 

Salah satu komponen yang sangat berperan pada pesawat 

yaitu landing gear. Terutama poros roda yang berfungsi menahan 

beban pesawat terbang pada saat berada di darat dan menahan 

beban tumbukan (impact) saat pesawat melakukan pendaratan 

atau landing. Untuk meningkatkan kenyamanan pilot dan 

kemampuan maneuver landing gear, sebuah sistem suspensi yang 

baik dibutuhkan untuk meredam getaran dari percepatan sprung 

mass dan memberikan suspensi redaman getaran yang cukup 

untuk mendapatkan jarak roda dan lintasan yang sesuai. Landing 

gear merupakan bagian utama penopang pesawat yang digunakan 

pada saat landing, take-off, parkir, dan taxi. Sebuah sistem 

landing gear harus dapat menyerap energi kinetik yang 

disebabkan oleh getaran dari pendaratan dan kondisi runway yang 

tidak dapat diprediksi [3].  
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Model full badan pesawat dengan landing gear tipe tricycle 

diberi tambahan tinjauan berupa kursi pilot (pilot seat) yang 

kemudian didapatkan model matematisnya. Sistem suspensi pada 

kursi pilot bekerja untuk meredam atau menetralisir dengan cepat 

vibration (getaran) spring (pegas) yang terjadi akibat kondisi 

jalan yang tidak beraturan serta mengendalikan kestabilan dan 

kenyamanan khususnya untuk pilot [4]. Desain sistem suspensi 

untuk pilot seat dilakukan terfokus pada nilai konstanta redaman 

dan konstanta pegas pada suspensi. Dimana pada saat melakukan 

desain pegas tersebut mengacu pada variasi rasio redaman yang 

menghasilkan respon getaran yang paling baik bagi tubuh 

manusia [5], [6]. Nilai konstanta pegas tidak memengaruhi laju 

gerak tapi hanya berpengaruh pada amplitudo dan periode osilasi 

pegas. Pada penelitian ini analisis sistem suspensi yang dilakukan 

didasarkan pada pemodelan full badan pesawat dengan satu kursi 

pilot untuk mengetahui kualitas keamanan dan kenyamanan bagi 

pilot. Respon dinamik yang dihasilkan akan dianalisa dan 

disesuaikan dengan standar kenyamanan yang sudah ditetapkan 

ISO 2631. Sehingga, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan sistem suspensi yang sesuai serta pengembangan 

selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana cara menentukan acceleration pada posisi pilot 

seat untuk mendesain sistem suspensi agar sesuai dengan 

standar ISO 2631? 

 Bagaimana cara menentukan nilai konstanta redaman dan 

konstanta pegas agar memperoleh acceleration minimal pada 

posisi pilot? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah: 
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 Pemodelan yang digunakan adalah full badan pesawat 

beserta satu kursi pilot dengan asumsi lintasan pengganggu 

pada main landing gear adalah sama. 

 Pesawat yang dianalisis yaitu N219 produksi PT Dirgantara 

Indonesia dengan fixed landing gear tipe tricycle. 

 Badan pesawat diasumsikan rigid yang terdiri dari sprung 

mass, unsprung mass, dan pilot seat mass. 

 Vibrasi yang berasal dari mesin turboprob dan sayap 

diabaikan. 

 Vibrasi difokuskan pada saat pesawat melakukan shimmy 

test dan landing dengan vibrasi berasal dari lintasan pacu. 

 Input lintasan yang digunakan adalah fungsi impulse. 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini bertujuan 

untuk: 

 Mendapatkan nilai acceleration pada posisi pilot untuk 

mendesain sistem suspensi agar diperoleh respon yang sesuai 

dengan standar ISO 2631. 

 Mengatur nilai konstanta redaman dan konstanta pegas agar 

memperoleh acceleration minimal pada posisi pilot. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat tugas akhir yang dilakukan ini untuk mendesain 

suspensi yang terdapat pada tempat duduk pilot melalui output 

respon dinamiknya, kemudian dianalisa untuk didapatkan nilai 

kenyamanannya sesuai dengan ISO 2631. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menjadi referensi strategi sistem suspensi pada 

pesawat terbang untuk pengembangan sistem optimasi getaran 

pada pesawat terbang yang memiliki tipe berbeda. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dangan pengerjaan tugas akhir ini, yaitu mengenai Gerak 

Harmonik  Sederhana, Model matematis full badan pesawat 

dengan pilot seat, Landing Gear System, Karakteristik Respon 

Transient, dan Standar Kenyamanan. 

2.1 Gerak Harmonik Sederhana 
Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak - balik benda 

melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya 

getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Bila suatu benda 

bergerak bolak-balik terhadap suatu titik tertentu, maka benda 

tersebut dinamakan bergetar [7]. Bentuk yang sederhana dari 

gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. Karenanya kita 

menyebutnya gerak harmonis sederhana. 

Dalam gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang 

dimiliki benda diantaranya: 

Simpangan (y) : jarak benda dari titik keseimbangan 

Amplitudo (A) : simpangan maksimum atau jarak terjauh 

Frekuensi (f) : banyaknya getaran setaip waktu 

Perioda (T) : banyaknya waktu dalam satu getaran 

 
Gambar 2.1 Gerak periodik pada ujung pegas 
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Gerak bolak-balik dikarenakan adanya gaya pemulih dari 

suatu benda yang arahnya menuju titik setimbang yang besarnya 

sebanding dengan simpangan. Gaya pemulih arahnya selalu 

berlawanan dengan arah simpangan, maka dituliskan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

𝐹 = −𝑘 ×  ∆𝑥 (2.1) 

Dimana: 

K = konstanta gaya (N/m) 

∆𝑥 = simpangan (m) 

F = gaya pemulih (N) 

Persamaan (2.1) merupakan bentuk dari hukum Hook. Tanda 

negatif pada persamaan (2.1) menunjukkan bahwa gaya yang 

bekerja pada benda selalu berlawanan arah dengan arah 

simpangan. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa 𝐹 = 𝑚 𝑎, 

sehingga apabila persamaan (2.1) disubstitusikan kedalam 

𝐹 = 𝑚 𝑎  didapatkan : 

−𝑘 ∆𝑥 = 𝑚 𝑎 (2.2) 

Dengan menggantikan 𝑎 =
𝑑2𝑥

𝑑𝑡 2  kedalam persamaan (2.2) maka 

didapatkan : 

−𝑘 ∆𝑥 = 𝑚 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡 2 atau 𝑚 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡 2 + 𝑘 ∆𝑥 = 0 (2.3) 

Persamaan (2.3) dikenal sebagai persamaan diferensial gerak 

harmonik sederhana [8]. 

Pada kondisi nyata, gaya pemulih semakin lama semakin 

melemah karena adanya gaya gesek yang juga mendisipasikan 

energi. Gaya gesek akan mengakibatkan amplitudo setiap osilasi 

secara pelan menurun terhadap waktu. Getaran ini disebut sebagai 

getaran selaras teredam. Gerak harmonik teredam merupakan 

gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau 

redaman yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang secara 

perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya 
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penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara 

maupun faktor internal pada sistem [9]. 

2.2 Osilasi Teredam 

Sistem pegas-benda yang telah dibahas pada subbab 2.1 

merupakan sistem yang bergerak secara periodik dan tidak 

mengalami gesekan. Kenyataannya amplitudo dari setiap pegas 

yang berosilasi akan perlahan-lahan berkurang seiring waktu 

sampai osilasinya berhenti sama sekali [10]. Pengurangan dalam 

amplitudo disebabkan oleh energi mekanik yang hilang akibat 

gesekan yang disebut redaman. Geraknya disebut osilasi teredam. 

Redaman dapat disebabkan oleh adanya gaya gesek antara sistem 

yang bergerak dengan medium. Gaya redaman berbanding lurus 

dengan kecepatan benda yang berosilasi dan dirumuskan sebagai:  

𝐹𝑑
     = −𝑏 𝑣  (2.4) 

Dimana v merupakan kecepatan benda dan b adalah koefisien 

kesebandinganuntuk redaman yang berbanding lurus dengan 

kecepatan benda. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya 

redaman selalu berlawanan arah dengan kecepatan [11]. Total 

gaya yang dialami benda yang mengalami osilasi teredam sesuai 

Hukum II Newton menjadi: 

 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥 − 𝑏𝑣 = 𝑚𝑎 (2.5) 

atau 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 + 𝑘𝑥 + 𝑏
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 0 (2.6) 

Solusi persamaan diferensial untuk persamaan (2.6) diperoleh 

nilai perpindahan tiap waktunya yaitu : 

𝑥 𝑡 = 𝐴𝑒−(
𝑏

2𝑚
)/𝑡cos(𝜔𝑡 + 𝜑) (2.7) 

Dengan A adalah amplitudo dan 𝑒−(
𝑏

2𝑚
)/𝑡

 adalah faktor 

pengulangan amplitudo secara eksponensial. Dengan  demikian,  

adanya  redaman  yang  berbandinglurus  dengan  kecepatan  
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benda  berosilasi  maka  nilai  amplitudo  berkurang seiring 

berjalannya waktu. 

 

2.3 Model Matematis Full Badan Pesawat dengan Pilot Seat 

Model full badan pesawat digunakan dengan menambahkan 

pilot seat. Adapun penambahan kursi dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh pilot. 

Sistem ini terdiri dari 8 derajat kebebasan (8 DOF) yang dapat 

memberikan respon vertikal dan pitch kursi, serta respon bounce, 

pitch dan roll untuk badan pesawat. Gambaran model tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Model full badan pesawat dengan pilot seat 
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Dapat dilihat dari Gambar 2.2 merupakan pemodelan fisis 

dari suspensi full badan pesawat dengan pilot seat. 𝑚𝑠adalah 

massa dari pilot seat, 𝑘𝑠  merupakan konstanta pegas antara massa 

kursi pilot dengan massa bodi pesawat, 𝑐𝑠 merupakan konstanta 

redaman antara massa kursi pilot dengan massa bodi pesawat, 𝐿𝑠  

merupakan jarak antara titik pusat massa kursi pilot dengan 

central of gravity dari massa bodi pesawat, dan 𝑦𝑠 merupakan 

simpangan yang dihasilkan dari massa kursi pilot. 

𝑚𝑏  merupakan massa dari bodi pesawat,𝑚1 merupakan 

massa dari roda depan, 𝑚2 dan 𝑚3 merupakan massa dari roda 

utama, 𝑘1  merupakan konstanta pegas antara bodi pesawat 

dengan roda depan, 𝑘2 dan 𝑘3 merupakan konstanta pegas antara 

bodi pesawat dengan roda utama, 𝑐1  merupakan konstanta 

redaman antara bodi pesawat dengan roda depan, 𝑐2 dan 𝑐3 

merupakan konstanta redaman antara bodi pesawat dengan roda 

utama, 𝑘𝑡1  merupakan konstanta pegas antara roda depan dengan 

lintasan, 𝑘𝑡2 dan 𝑘𝑡3 merupakan konstanta pegas antara roda 

utama dengan lintasan, 𝑐𝑡1  merupakan konstanta redaman antara 

roda depan dengan lintasan, 𝑐𝑡2 dan 𝑐𝑡3 merupakan konstanta 

redaman antara roda utama dengan lintasan. 

𝑎 merupakan jarak roda depan dengan central of gravity dari 

bodi pesawat, 𝑏 merupakan jarak roda utama dengan central of 

gravity dari bodi pesawat, 𝑒 merupakan jarak roda utama kanan 

dengan central of gravity dari bodi pesawat, 𝑑 merupakan jarak 

roda utama kiri dengan central of gravity dari bodi pesawat, 𝑦 

merupakan simpangan yang dihasilkan oleh massa dari bodi 

pesawat, 𝑦1 merupakan simpangan yang dihasilkan oleh massa 

roda depan, 𝑦2 merupakan simpangan yang dihasilkan oleh massa 

roda kiri, 𝑦3 merupakan simpangan yang dihasilkan oleh massa 

roda kanan, 𝐼𝑦𝑦  merupakan momen inersia yang terdapat pada 

massa bodi pesawat sehingga menghasilkan respon pitch atau 

jungkat-jungkit sedangkan θ merupakan respon rotasi yang 

dihasilkan dari massa bodi pesawat, 𝐼𝑥𝑥  merupakan momen 

inersia yang terdapat pada massa bodi pesawat sehingga 

menghasilkan respon roll atau jungkat-jungkit sedangkan β 
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merupakan respon roll yang dihasilkan dari massa bodi pesawat. 

𝑦𝑡1 merupakan inputan lintasan pada roda depan, 𝑦𝑡2 merupakan 

inputan lintasan pada roda kiri, dan 𝑦𝑡3 merupakan inputan 

lintasan pada roda kanan. Pemodelan matematis dari model full 

badan pesawat dengan penambahan kursi pilot diatas kemudian 

diturunkan dengan menggunakan Hukum II Newton dan 

didapatkan hasil seperti berikut dimana definisi dari masing-

masing variabel ditunjukkan oleh tabel 2.1. 

 

Tinjau massa bodi (𝒎𝒃) 

𝑚𝑏𝑦 + 𝑘1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1 + 𝑘2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2 +

𝑘3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3 + 𝑐1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1  + 𝑐2 𝑦 + 𝑏𝜃 −

𝑑𝛽 − 𝑦2  + 𝑐3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3  − 𝑘𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠 −

𝑐𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠  = 0 (2.8) 

Tinjau massa kursi (𝒎𝒔) 

𝑚𝑠𝑦 𝑠 + 𝑘𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠 + 𝑐𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠  = 0 (2.9) 

Tinjau inersia pitch bodi (𝜽 𝒃𝒐𝒅𝒊) 

𝐼𝑦𝑦𝜃 − 𝑘1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1 𝑎 + 𝑘2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2 𝑏 +

𝑘3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3 𝑏 − 𝑐1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1  𝑎 +

𝑐2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2  𝑏 + 𝑐3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3  𝑏 = 0 (2.10) 

Tinjau inersia roll bodi (𝜷 𝒃𝒐𝒅𝒊) 

𝐼𝑥𝑥𝛽 − 𝑘1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1 ℎ + 𝑘2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2 𝑑 +

𝑘3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3 𝑒 − 𝑐1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1  ℎ +

𝑐2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2  𝑑 + 𝑐3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3  𝑒 = 0 (2.11) 

Tinjau inersia pitch kursi (𝜽 𝒌𝒖𝒓𝒔𝒊) 

𝐼𝑦𝑦𝜃 − 𝑘𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠 𝐿𝑠 − 𝑐𝑠 𝑦 − 𝐿𝑠𝜃 − 𝑦𝑠  𝐿𝑠 = 0 (2.12) 

Tinjau massa ban depan (𝒎𝟏) 

𝑚1𝑦 1 − 𝑘1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1 − 𝑐1 𝑦 − 𝑎𝜃 − ℎ𝛽 − 𝑦1  +

𝑘𝑡1 𝑦1 − 𝑦𝑡1 + 𝑐𝑡1 𝑦1 − 𝑦𝑡1  = 0 (2.13) 

Tinjau massa ban kiri (𝒎𝟐) 

𝑚2𝑦 2 − 𝑘2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2 − 𝑐2 𝑦 + 𝑏𝜃 − 𝑑𝛽 − 𝑦2  +

𝑘𝑡2 𝑦2 − 𝑦𝑡2 + 𝑐𝑡2 𝑦2 − 𝑦𝑡2  = 0 (2.14) 

Tinjau massa ban kanan (𝒎𝟑) 
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𝑚3𝑦 3 − 𝑘3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 − 𝑦3 − 𝑐3 𝑦 + 𝑏𝜃 + 𝑒𝛽 −

𝑦3  +𝑘𝑡3 𝑦3 − 𝑦𝑡3 + 𝑐𝑡3 𝑦3 − 𝑦𝑡3  = 0 (2.15) 

Tabel 2.1 Definisi Variabel pada Model Matematis 
Simbol Parameter 

cs Konstanta redaman kursi 

c1 Konstanta redaman roda depan 

c2 Konstanta redaman roda kiri 

c3 Konstanta redaman roda kanan 

ct1 Konstanta redaman roda depan 

ct2 Konstanta redaman roda kiri 

ct3 Konstanta redaman roda kanan 

Iyy Momen inersia untuk pitch 

Ixx Momen inersia untuk roll 

ks Konstanta pegas kursi 

k1 Konstanta pegas roda depan 

k2 Konstanta pegas roda kiri 

k3 Konstanta pegas roda kanan 

kt1 Konstanta pegas roda depan 

kt2 Konstanta pegas roda kiri 

kt3 Konstanta pegas roda kanan 

Ls Jarak antara central of gravity dengan kursi 

a Jarak antara central of gravity dengan roda depan 

b Jarak antara central of gravity dengan roda utama 

d Jarak antara central of gravity dengan roda kiri 

e Jarak antara central of gravity dengan roda kanan 

mb Massa bodi pesawat 

ms Massa kursi pilot 

m1 Massa roda depan 

m2 Massa roda kiri 

m3 Massa roda kanan 

yt1 Input lintasan pada roda depan 

yt2 Input lintasan pada roda kiri 

yt3 Input lintasan pada roda kanan 

y Simpangan bodi pesawat 

ys Simpangan kursi 

y1 Simpangan roda depan 

y2 Simpangan roda kiri 

y3 Simpangan roda kanan 

𝜃 Gerakan pitch 

𝛽 Gerakan roll 
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2.4 Sistem Landing Gear 

 Landing gear adalah salah satu bagian pesawat yang 

berfungsi untuk take off dan landing. Dan juga, landing gear 

memiliki fungsi sebagai penahan beban pesawat, peredam getaran 

pada pesawat selama berada di taxi way, penahan beban impact 

ketika pesawat melakukan touch down dan untuk menghentikan 

pesawat ketika mendarat. Bagian ini melekat pada struktur utama 

pesawat [12], [13]. Adapun jenis-jenis landing gear berdasarkan 

penyusunannya, yaitu : 

 Tail wheel type (Conventional) 

 Tandem loading gear (Longitudinally Aligned) 

 Tricycle type landing gear  

 Landing gear pada pesawat N219 yang dijadikan objek 

penelitian terdiri dari dua main gear dan sebuah nose gear dengan 

jenis fixed tricycle landing gear. Dua gear utama terdapat 

dibagian belakang dan gear depan (nose gear) terdapat di depan 

fuselage, di bawah bulkhead depan flight compartment(cockpit 

area). 

 

2.4.1 Nose Landing Gear 

 Komponen utama dari gear depan terdiri atas strut, drag 

brace dan scissor, terlihat pada Gambar 2.3. Pada gear depan 

terdapat komponen nose wheel steering yang berfungsi untuk 

mengontrol arah ketika pesawat taxiing di darat. Nose wheel 

steering juga dapat membelokkan pesawat dengan sudut 

maksimum 45˚ ke kiri dan ke kanan yang dikendalikan oleh 

hydraulic steering cylinder, yang digerakkan ketika tekanan 

hidrolik diaplikasikan pada rudder pedal.Strut merupakan 

penyangga utama dari gear depan yang berisi fluida dan diisi 

dengan dry nitrogen untuk menyerap beban pada saat take off dan 

saat pesawat akan mendarat. Drag Brace berhubungan dengan 

mekanisme penguncian (lock mechanical) Drag brace ini terdiri 

atas upper dan lower link. Drag brace dipasang sebagai struktur 

penyangga. Scissor berfungsi untuk menahan agar wheel landing 

gear tidak terlepas saat shock strut terkompresi [14]. 
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Gambar 2.3 Nose landing gear [14] 

 

2.4.2 Main Landing Gear 

Pada main gear, komponen yang dimiliki berbeda yaitu strut 

body, fork assembly, scissors, upper and lower drag brace 

assembly, bungees, wheel and brake assembly seperti pada 

Gambar 2.5. Strut yang terisi oli dan udara pada main gear 

dirancang untuk menyerap beban kejut (shock load) saat pesawat 

sedang taxi dan mendarat. Bagian atas strut berisi cairan hidrolik 

dan bagian bawahnya berisi udara bertekanan.Scissor link, 

terletak di antara upper dan lower strut, untuk menahan agar 

landing gear wheel tidak terlepas saat shock strut terkompresi. 

Bungees pada main gear terletak di atas scissors di main gear. 

Wheel and brake assembly yang terbuat dari alumunium atau 

magnesium, terletak di sebelah fork assembly. Wheel di rancang 
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untuk tahan pada kecepatan putaran tinggi. Brake system 

digunakan sebagai sistem pengereman di main gear apabila 

pesawat akan mendarat pada posisi taxi way. Wheel assembly di 

main gear ini dilengkapi dengan single disk hydraulic brake yang 

dikendalikan dengan tekanan hidrolik melalui rudder pedal. 

 

 
Gambar 2.4Section cut dari main landing gearshock absorber 

[14] 

Gambar 2.4 menunjukkan section cut dari main landing 

gearshock absorber dimana terdapat orifice yang berguna untuk 

merubah nilai konstanta redaman.  

 
Gambar 2.5 Main landing gear [14] 
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2.5 Karakteristik Respon Transient 

Sistem pengontrolan dirancang agar sesuai dengan beberapa 

pasangan spesifikasi, dimana cara yang umum untuk menilai dan 

memperinci sistem tersebut adalah dengan menetukan respon 

transientnya terhadap masukan berbentuk fungsi tangga. Untuk 

sistem orde-2 parameter yang akan memberikan karakteristik 

sistem tersebut adalah perbandingan redaman dan frekuensi 

resonansi. Sistem teredam lebih (overdamped) memiliki respon 

yang relatif lambat dan tidak berosilasi sekitar nilai akhirnya. 

Sistem kurang teredam (underdamped), akan mencapai suatu nilai 

akhir yang lebih cepat daripada overdamped, tetapi responnya 

akan berosilasi sekitar nilai akhirnya. 

Respon terhadap fungsi tangga sebagai masukan dapat 

dikenali dari empat besaran yaitu : 

 Rise Time (𝑡𝑟) 

Rise time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon agar 

bertambah dari10 % menjadi 90 % dari nilai akhir (steady-state). 

 Overshoot (𝑀𝑝) 

Untuk lonjakan pertama, besarnya dinyatakan dalam 

presentase nilai akhir, yang secara sistematis dituliskan seperti 

berikut : 

%𝑀 =
𝑀−𝑦𝑠𝑠

𝑦𝑠𝑠
× 100% (2.16) 

Dimana : 

𝑀 = nilai lonjakan maksimum 

𝑦𝑠𝑠  = nilai y dalam keadaan steady-state 

 Settling Time (𝑡𝑠) 

Adalah waktu yang dibutuhkan oleh output agar nilainya 

turun dari akhir ke suatu harga tertentu (dalam persen), dan 

selanjutnya tetap berada pada harga terebut. 

 Delay Time (𝑡𝑑) 

Ukuran waktu yang menyatakan faktor keterlambatan 

responoutput terhadap input.Untuk lebih memahami karakteristik 
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respon transien sistem, Gambar 2.6 menunjukkan masing-masing 

karakteristik dari grafik respon. 

 
Gambar 2.6 Grafik respon transient [10] 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Alur Penelitian 

Penelitian tugas akhir yang telah dilakukan dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram penelitian tugas akhir 

Mulai 

Studi literatur landing gear, model matematis 

dan standar kenyamanan ISO 2631 

Pemodelan matematis sistem suspensi 

landing gear dengan pilot seat 

Simulasi menggunakan software Matlab 

Analisa respon dinamik Mengatur nilai k dan 

c pada pilot seat 

Apakah sesuai 

dengan standar 

kenyamanan? 

Penarikan kesimpulan 

Penyusunan Laporan 

Selesai 
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3.2 Standar Kenyamanan 

Suatu pedoman yang lebih umum dan secara luas digunakan 

untuk menjelaskan whole body vibration diberikan oleh ISO 

(International Standard Organization) 2631. Pedoman ini 

direkomendasikan untuk mengevaluasi pengaruh getaran dalam 

kendaraan maupun industri. Standar ini mengatur mengenai batas 

getaran dari mesin berputar yang boleh terpapar oleh tubuh 

manusia. Berdasarkan ISO 2631, standar kenyamanan ditentukan 

oleh nilai RMS (Root Mean Square) dari percepatan getaran yang 

dipaparkan. Standar ini mengacu pada pesawat dalam keadaan 

kosong tanpa penumpang dengan pilot seat sebagai objek yang 

dianalisa. Untuk kriteria kenyamanan berdasarkan besar nilai 

percepatan menurut standart ISO 2631, ditampilkan pada Tabel 

3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Standar Kenyamanan Berdasarkan Besar Nilai 

Acceleration [13] 

No. Nilai RMS Percepatan Keterangan 

1 𝑎 < 0,315 𝑚
𝑠2  Tidak ada keluhan 

2 0,315 𝑚
𝑠2 < 𝑎 < 0,63 𝑚

𝑠2  Sedikit tidak nyaman 

3 0,5𝑚
𝑠2 < 𝑎 < 0,1 𝑚

𝑠2  Agak tidak nyaman 

4 0,8𝑚
𝑠2 < 𝑎 < 1,6 𝑚

𝑠2  Tidak nyaman 

5 1,25 𝑚
𝑠2 < 𝑎 < 2,5 𝑚

𝑠2  Sangat tidak nyaman 

6 𝑎 > 2𝑚
𝑠2  Amat sangat tidak 

nyaman 

 

Untuk a RMS sendiri dihitung menggunakan persamaan berikut : 

RMS =
  𝑎2

𝑤𝑖  .𝑇𝑖

 𝑇𝑖
 (3.1) 

Dimana pada persamaan tersebut 𝑎2
𝑤𝑖adalah nilai percepatan 

yang dihasilkan dan 𝑇𝑖merupakan waktu dari percepatan yang 

dihasilkan. 

𝑎𝑟𝑚𝑠  (Root Mean Square Acceleration) dari setiap kondisi 

pada landing gear adalah nilai keluaran yang dijadikan acuan 
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untuk menentukan desain suspensi pilot seat yang baik pada tugas 

akhir ini. 

Tabel 3.2 Parameter Sistem Suspensi Pilot Seat Model Full 

Badan Pesawat 

Parameter Nilai 

Konstanta redaman kursi (cs) 159 N.s/m 

Konstanta redaman roda depan (c1) 143000 N.s/m 

Konstanta redaman roda kiri (c2) 625000 N.s/m 

Konstanta redaman roda kanan (c3) 625000 N.s/m 

Konstanta redaman roda depan (ct1) 4066 N.s/m 

Konstanta redaman roda kiri (ct2) 4066 N.s/m 

Konstanta redaman roda kanan (ct3) 4066 N.s/m 

Momen Inersia pada sumbu xx (Ixx) 45679,8 kg.m
2
 

Momen Inersia pada sumbu yy (Iyy) 33388,4 kg.m
2
 

Konstanta pegas kursi (ks) 37700 N/m 

Konstanta pegas roda depan (k1) 673000 N/m 

Konstanta pegas roda kiri (k2) 408000 N/m 

Konstanta pegas roda kanan (k3) 408000 N/m 

Konstanta pegas roda depan (kt1) 1590000 N/m 

Konstanta pegas roda kiri (kt2) 1590000 N/m 

Konstanta pegas roda kanan (kt3) 1590000 N/m 

Jarak antara central gravity dengan kursi (Ls) 3,6 m 

Jarak antara central gravity dengan roda depan (a) 4,082 m 

Jarak antara central gravity dengan roda utama (b) 1 m 

Jarak antara central gravity dengan roda kiri (d) 1,8 m 

Jarak antara central gravity dengan roda kanan (e) 1,8 m 

Massa bodi pesawat (mb) 4380,34 kg 

Massa kursi pilot (ms) 20 kg 

Massa roda depan (m1) 130 kg 

Massa roda kiri (m2) 260 kg 

Massa roda kanan (m3) 260 kg 
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3.3 Jenis Pesawat dan Parameter Sistem Suspensi 

Jenis pesawat yang digunakan sebagai parameter sistem 

suspensi pada tugas akhir ini adalah Pesawat N-219 produksi PT. 

Dirgantara Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.3. 

Skema dari Pesawat N-219 juga ditunjukkan pada Gambar 3.2  

Dari spesifikasi yang terdapat pada pesawat ini maka akan diubah 

ke dalam parameter yang sesuai dengan permodelan full badan 

pesawat beserta pilot seat. Untuk parameter yang digunakan 

dalam simulasi lebih lengkapnya dijabarkan seperti ditunjukkan 

pada Tabel 3.2. 

 
Gambar 3.2 SkemaPesawat N-219 [15] 



21 

 

 

 
Gambar 3.3 Pesawat N-219 produksi PT Dirgantara Indonesia 

[15] 

 

3.4 Profil Gangguan Lintasan 

Telah dijabarkan pada Bab II mengenai model matematis dari 

full badan pesawat dengan pilot seat beserta gangguan lintasan 

yang akan diberikan di ketiga landing gear. Untuk menguji 

sistem suspensi pada tugas akhir ini digunakan input disturbance 

yaitu fungsi impuls. Dimana dengan jenis inputan tersebut akan 

dianalisa respon dinamik yang dihasilkan serta didapatkan nilai 

konstanta pegas dan konstanta redaman yang baik untuk meredam 

getaran pada pilot seat. 

Gangguan yang diberikan pada nose landing gear 

disimbolkan dengan 𝑦𝑡1 yang dapat dilihat pada persamaan 

(2.13). Pada left landing gear, gangguan lintasan disimbolkan 

dengan 𝑦𝑡2 persamaan (2.14) dan pada right landing gear 

disimbolkan dengan 𝑦𝑡3 terdapat pada persamaan (2.15). 

Profil lintasan impuls yang diberikan pada objek ada tiga 

jenis. Jenis sinyal impuls yang pertama yaitu digunakan untuk 

shimmy test yang dilakukan pada nose gear dan juga pada main 

gear secara bergantian. Jenis sinyal impuls yang kedua digunakan 

untuk kondisi landing dengan asumsi gangguan yang diterima 

oleh left gear dan right gear sama. Jenis sinyal impuls yang 
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ketiga yaitu untuk kondisi landing dengan asumsi gangguan yang 

diterima oleh left gear dan right gear berbeda. 

3.4.1 Fungsi Impuls untuk Shimmy Test 

yaitu yang pertama untuk jenis uji shimmy test diberikan 

fungsi impuls dengan tinggi 0,1 m pada nose gear dan main gear 

secara bergantian seperti terlihat pada Gambar 3.4. Durasi sinyal 

impuls yang diberikan 0,8 s. Sinyal impuls diberikan setelah 

landing gear dijalankan selama 0,5 s. 

 

 
Gambar 3.4 Profil lintasan impuls untuk shimmy test 

 

3.4.2 Fungsi Impuls untuk Kondisi Landing 

Jenis fungsi impuls yang kedua yaitu diberikan ketika 

pesawat melakukan landing dengan asumsi pesawat akan landing 

dengan kecepatan 45 m/s dengan posisi main landing gear 

menyentuh lintasan terlebih dahulu kemudian disusul dengan 

nose landing gear. Tinggi sinyal impuls yang diberikan sebagai 

gangguan yang berada pada lintasan pendaratan yaitu sebesar 

0,04 m untuk nose landing gear dan 0,06 m untuk main landing 

gear. Berbeda dengan jenis sinyal impuls yang ketiga ditunjukkan 

oleh gambar 3.6.Tinggi sinyal impuls yang diberikan sebagai 

gangguan yang berada pada lintasan pendaratan yaitu sebesar 

0,04 m untuk nose landing gear , 0,06 m untuk right landing gear 

dan 0,04 m untuk left landing gear. 
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Durasi sinyal impuls yang diberikan 0,8 s seperti yang 

terlihat pada gambar 3.5. Sinyal impuls diberikan sebagai 

gangguan lintasan karena berfungsi untuk mengetahui reaksi 

sistem terhadap gangguan yang datang secara tiba-tiba pada 

selang waktu yang singkat kemudian gangguan tersebut hilang. 

Kemudian respon simpangan dan percepatan dari sistem dianalisa 

dan disesuaikan dengan standar kenyamanan yang digunakan 

sebagai acuan yaitu ISO 2631-1997. 

 

 
Gambar 3.5 Profil lintasan impuls untuk landing 

 

 
Gambar 3.6 Profil lintasan impuls untuk landing gangguan 

berbeda 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan didiskusikan mengenai kenyamanan 

suspensi untuk pilot seat pada sistem suspensi full badan pesawat 

disimulasikan menggunakan software simulink Matlab. 

4.1 Transmisi Getaran pada Pilot Seat 

Pada sistem suspensi 8 DOF, gangguan berupa getaran oleh  

lintasan dialirkan melalui roda, bodi pesawat, hingga sampai pada 

pilot seat. Dengan adanya sistem massa pegas dari masing-

masing komponen membuat besarnya getaran yang di 

transmisikan ke pilot seat menjadi berkurang. Kinerja peredaman 

getaran yang dirasakan oleh pilot tidak hanya dipengaruhi oleh 

sistem suspensi landing gear yang terletak diantara roda dan bodi 

pesawat saja akan tetapi juga sistem suspensi dari pilot seat itu 

sendiri. Seperti yang telah dijabarkan pada bab 2. 

Hasil simulasi dapat menunjukkan besarnya getaran yang 

mengenai bodi pesawat dan pilot seat. Gambar 4.1 dibawah ini 

menunjukkan grafik transmisi getaran dari bodi pesawat menuju 

pilot seat akibar input impuls setinggi 0,1 m yang dikenakan pada 

nose landing gear. 

 
Gambar 4.1 Respon displacement bodi pesawat 
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Kemudian getaran yang terkena bodi pesawat diteruskan ke pilot 

seat seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.2 yang merupakan 

respon displacement dari pilot seat. 

 
Gambar 4.2 Respon displacementpilot seat 

 

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa maksimum overshoot respon 

displacement bodi pesawat sebesar 0,04 m, sedangkan pada 

respon displacement pilot seat sebesar 0,2 m. Meningkatnya nilai 

maksimum overshoot saat ditinjau dari pilot seat dikarenakan titik 

tinjauan memiliki jarak 3,6 m didepan titik central of gravity. 

Itulah sebab pada respon displacement bodi pesawat memiliki 

nilai maksimum overshoot yang lebih kecil karena berada tepat di 

titik berat yaitu central of gravity dari bodi pesawat. 

 

4.2 Hasil Simulasi Shimmy Test 

Pada subbab ini ditampilkan hasil respon simpangan dan 

percepatan pada pilot seat dengan input lintasan sinyal impuls 

dengan tinggi 0,1 m selama 0,8 detik seperti yang terlihat pada 

gambar 3.3. Respon suspensi pada pilot seat nantinya digunakan 

untuk melihat performa sistem apakah sudah memenuhi standar 

kenyamanan ISO 2631-1997 atau belum. Respon inilah yang 

dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap nilai 
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konstanta redaman maupun konstanta pegas yang dimiliki oleh 

pilot seat agar memperoleh nilai percepatan minimal sesuai 

dengan standar kenyamanan yang digunakan yaitu ISO 2631. 

 

4.2.1 Hasil Simulasi Shimmy Test pada Nose Gear 

Respon suspensi dari full badan pesawat ditransmisikan ke 

pilot seat  dari simpangan dan percepatan yang terjadi pada titik 

tinjauan pilot seat akibat input impuls yang diberikan pada nose 

gear ditunjukkan oleh gambar 4.3 dan gambar 4.4 berikut ini. 

 
Gambar 4.3 Respon displacementpilot seat akibat shimmy test 

pada nose gear 

 

Dari gambar 4.3, terlihat bahwa sistem mengalami osilasi 

sebelum mencapai kondisi steady. Respon dari simpangan pilot 

seat menghasilkan nilai maximum overshoot sebesar 0,2 m dan 

settling time 2,6 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari pilot seat, karena dari 

pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan ISO 2631 parameter 

kenyamanan didapat dari nilai Root Mean Square Acceleration 

(𝑎𝑟𝑚𝑠 ). Gambar 4.4 berikut merupakan respon percepatan dari 

pilot seat akibat input impuls yang diberikan pada nose gear.  
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Gambar 4.4 Respon accelerationpilot seat akibat shimmy test 

pada nose gear 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pilot seat mengalami 

osilasi percepatan sebelum akhirnya grafik menunjukkan angka 

nilai nol. Hal ini terjadi dikarenakan percepatan adalah turunan 

terhadap waktu dari simpangan, jadi apabila simpangan sudah 

mencapai kondisi steady yang artinya tidak berubah-ubah lagi 

maka hasil turunannya yaitu percepatan akan bernilai nol. 

Respon percepatan pilot seat akibat shimmy test pada nose 

gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 0,471 m/s
2
. Nilai ini belum 

sesuai dengan standar kenyamanan yaitu < 0,315 m/s
2
. Oleh 

karena itu nilai dari konstanta redaman maupun konstanta pegas 

diperbaiki dengan variasi yaitu menambahkan nilai konstanta 

redaman dan konstanta pegas kemudian dihitung kembali nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  kemudian dibandingkan dengan standar kenyamanan. 

Berikut disajikan tabel hasil nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  dengan perubahan 

nilai konstanta pegas dan konstanta redaman beserta banyaknya 

penurunan dalam persen pada tiap-tiap variasi yang dilakukan. 

Untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan standar kenyamanan 

ISO 2631 ditandai dengan kolom berwarna kuning. Tabel 4.1 
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menunjukkan hasil nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠 pilot seat akibat shimmy test pada 

nose gear. 

Tabel 4.1 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Pilot Seat Akibat Shimmy Test Pada Nose 

Gear. 
Konstanta Pegas 

(N/m) 

Konstanta Redaman 

(N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  

(m/s
2
) 

Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

37700 159 0,471 
 

75400 159 0,315 33% 

37700 318 0,372 21% 

75400 318 0,287 39% 

Dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang 

mendekati dengan standar ISO 2631 yaitu pada variasi kedua 

ketika nilai konstanta pegas diperbesar menjadi dua kali lipat dari 

semula menghasilkan penurunan sebesar 33% dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

0,315 m/s
2
 dengan respon percepatan ditunjukkan pada gambar 

4.5. Nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan standar ISO 2631 

terjadi pada variasi keempat ketika nilai konstanta pegas dan nilai 

konstanta redaman diperbesar menjadi dua kali lipat secara 

bersamaan dari semula menghasilkan penurunan sebesar 39% 

dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,287 m/s
2
 seperti ditunjukkan pada gambar 4.6 

berikut ini. 

 
Gambar 4.5 Respon accelerationpilot seat akibat shimmy test 

pada nose gear variasi kedua 
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Gambar 4.6 Respon accelerationpilot seat akibat shimmy test 

pada nose gear variasi keempat 

 

Setelah shimmy test dilakukan pada nose gear, selanjutnya 

dilakukan shimmy test yang sama pada main gear yang terdiri 

dari left gear dan right gear.  Uji ini dilakukan agar dapat 

diketahui performa yang dimiliki nose gear dan main gear sudah 

memenuhi standar apa belum. 

 

4.2.2 Hasil Simulasi Shimmy Test pada Main Gear 

Setelah dilakukan shimmy test pada nose gear, kemudian 

dilakukan shimmy test pada main gear (terdiri dari left gear dan 

right gear) yang letaknya sejauh 1 m dibelakang central of 

gravity. Respon suspensi dari full badan pesawat ditransmisikan 

kemudian diperoleh respon suspensi dari simpangan pilot seat. 

Sesuai dengan standar kenyamanan yang digunakan yaitu ISO 

2631 bahwa parameter yang digunakan adalah nilai Root Mean 

Square Acceleration (𝑎𝑟𝑚𝑠 ). Sehingga respon simpangan 

diturunkan terhadap waktu menghasilkan respon percepatan yang 

kemudian dihitung nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠 nya lalu dibandingkan dengan 

standar kenyamanan. 
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Respon simpangan dan respon percepatan pada titik tinjauan 

pilot seat akibat input impuls yang diberikan pada main gear 

ditunjukkan oleh gambar 4.7 dan gambar 4.8. 

 
Gambar 4.7 Respon displacementpilot seat akibat shimmy test 

pada main gear 

 

Dari gambar grafik 4.7 terlihat bahwa sistem awalnya diam 

ditunjukkan pada grafik angka nol kemudian mengalami osilasi 

dimulai pada detik pertama (ketika sinyal impuls diberikan) 

kemudian segera kembali ke posisi semula setelah gangguan 

berupa sinyal impuls tersebut hilang. Respon simpangan pada 

pilot seat akibat shimmy test yang diberikan pada main gear ini 

menghasilkan nilai maximum overshoot sebesar 0,12 m dan 

settling time 2,6 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari pilot seat, karena 

parameter kenyamanan didapat dari nilai Root Mean Square 

Acceleration (𝑎𝑟𝑚𝑠 ). Gambar 4.8 berikut merupakan respon 

percepatan dari pilot seat akibat input impuls yang diberikan pada 

main gear yang menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 0,493 m/s
2
. 

Nilai tersebut masih terlalu besar dan belum sesuai dengan 

standar ISO 2631. Oleh karena itu nilai dari konstanta redaman 
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maupun konstanta pegas diperbaiki dengan variasi seperti yang 

ditunjukkan oleh tabel 4.2 kemudian dihitung kembali nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

dan dibandingkan dengan standar kenyamanan. 

 
Gambar 4.8 Respon accelerationpilot seat akibat shimmy test 

pada main gear 

 

Tabel 4.2 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Pilot Seat Akibat Shimmy Test Pada Main 

Gear. 
Konstanta 

Pegas (N/m) 

Konstanta 

Redaman (N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  (m/s

2
) 

Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

37700 159 0,493 
 

75400 159 0,331 32% 

37700 318 0,43 12% 

75400 318 0,321 34% 

113100 159 0,297 39% 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 ditandai dengan 

kolom berwarna kuning. Nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan 

standar ISO 2631 yaitu pada variasi kelima ketika nilai konstanta 

pegas diperbesar menjadi tiga kali lipat dari semula sedangkan 

nilai konstanta redaman tetap, menghasilkan penurunan sebesar 
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39% dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,297 m/s
2
 dengan respon percepatan 

ditunjukkan pada gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.9 Respon accelerationpilot seat akibat shimmy test 

pada main gear variasi kelima 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.9, nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai dengan standar ISO 2631 dihasilkan dari variasi kelima 

berbeda dengan sebelumnya ketika shimmy test dilakukan pada 

nose gear, pada variasi kedua dan keempat sudah bisa 

menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sesuai dengan standar 

kenyamanan. Untuk mencapai penurunan 39% perlu 

menambahkan nilai konstanta pegas pada pilot seat yang lebih 

besar dibandingkan ketika shimmy test pada nose gear. 

 

4.3 Hasil Simulasi Kondisi Landing 

Pada subbab ini ditampilkan hasil respon simpangan dan 

percepatan pada pilot seat dengan input lintasan sinyal impuls 

jenis kedua yaitu ketika pesawat melakukan landing dengan 

posisi main landing gear menyentuh lintasan terlebih dahulu 

kemudian disusul dengan nose landing gear. Untuk input impuls 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.4. Respon suspensi 

pada pilot seat nantinya digunakan untuk melihat performa sistem 
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apakah sudah memenuhi standar kenyamanan ISO 2631-1997 

atau belum. Berikut grafik respon simpangan oleh ketiga landing 

gear pada kondisi landing ditunjukkan dengan gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Respon displacement ketiga landing gear pada 

kondisi landing 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ketika main landing 

gear sudah mendarat pada lintasan yang tidak rata yang ditandai 

dengan adanya simpangan sejauh 0,1 m, nose gear juga ikut 

berosilasi. Setelah main gear telah mendarat disusul dengan nose 

gear. Ketika nose gear menyentuh lintasan yang tidak rata 

(disimulasikan dengan input impuls) terjadi osilasi dengan 

simpangan setinggi 0,06 m kemudian ketiga landing gear mulai 

teredam dan segera kembali ke posisi semula setelah gangguan 

berupa sinyal impuls tersebut hilang. Dari gangguan sinyal impuls 

jenis kedua ini, dihasilkan nilai maximum overshoot sebesar 0,1 m 

dan settling time 4 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari pilot seat karena 

parameter yang digunakan yaitu nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan standar 

kenyamanan yang dijadikan acuan yaitu ISO 2631. Berikut 

disajikan gambar 4.11 merupakan grafik respon percepatan ketika 
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pesawat dalam kondisi landing dengan main gear terlebih dahulu 

yang menyentuh lintasan kemudian disusul oleh nose gear. 

 

 
Gambar 4.11 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

 

Respon percepatan di atas menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

0,413 m/s
2
. Nilai tersebut masih terlalu besar dan belum sesuai 

dengan standar kenyamanan ISO 2631 yaitu 𝑎𝑟𝑚𝑠 < 0,315 m/s
2
. 

Kemudian dilakukan variasi yang ditunjukkan oleh tabel 4.3. 

Untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan standar kenyamanan 

ditandai dengan kolom berwarna kuning. Pada tabel dibawah juga 

ditunjukkan besarnya penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan dari 

berbagai variasi penambahan nilai konstanta pegas dan nilai 

konstanta redaman yang dilakukan. 

 

Tabel 4.3 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Pilot Seat Kondisi Landing 
Konstanta 

Pegas (N/m) 

Konstanta 

Redaman (N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  (m/s

2
) 

Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

37700 159 0,413 
 

75400 159 0,279 32% 

37700 318 0,343 16% 

75400 318 0,262 36% 

113100 159 0,247 40% 
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Dapat dilihat dari tabel 4.3, untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 yaitu pada variasi 

kedua, keempat, dan kelima. Ketika nilai konstanta pegas 

diperbesar menjadi dua kali lipat dari semula sedangkan nilai 

konstanta redaman tetap, menghasilkan penurunan sebesar 32% 

dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,279 m/s
2
 dengan respon percepatan 

ditunjukkan pada gambar 4.12 berikut ini. 

 
Gambar 4.12 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

variasi kedua 

 

Ketika nilai konstanta pegas tetap, dan konstanta redaman 

diperbesar menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 0,343 m/s
2
. Nilai ini 

belum sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 dimana 

hanya menghasilkan penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 16% yang 

berarti penambahan nilai konstanta pegas lebih efektif untuk 

menurunkan harga 𝑎𝑟𝑚𝑠 . Berbeda hasilnya ketika keduanya yaitu 

nilai konstanta pegas dan nilai konstanta redaman diperbesar 

secara bersamaan menghasilkan penurunan sebesar 36%. 

Sebenarnya variasi ini sudah cukup menurunkan harga 𝑎𝑟𝑚𝑠 . 

Seperti sebelumnya pada shimmy test yang dilakukan di main 

gear, ketika nilai konstanta pegas diperbesar menjadi tiga kali 

lipat dari semula dapat menghasilkan penurunan 𝑎𝑟𝑚𝑠  secara 



37 

 

 

signifikan yaitu sebesar 40%. Untuk respon percepatan dari 

variasi keempat dan kelima berturut-turut ditunjukkan oleh 

gambar 4.13 dan 4.14. 

 
Gambar 4.13 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

variasi keempat 

 

 
Gambar 4.14 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

variasi kelima 
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Berikut ini ditampilkan hasil respon simpangan dan 

percepatan pada pilot seat dengan input lintasan sinyal impuls 

jenis ketiga yaitu ketika pesawat melakukan landing dengan 

posisi main landing gear menyentuh lintasan terlebih dahulu 

kemudian disusul dengan nose landing gear. Perbedaan jenis 

sinyal impuls ini dari sebelumnya yaitu diasumsikan jika main 

gear yaitu left gear dan right gear mendapatkan ganngguan yang 

berbeda. Untuk input impuls yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar 3.5. Berikut grafik respon simpangan oleh ketiga landing 

gear pada kondisi landing dengan input gangguan yang berbeda 

pada main gear ditunjukkan dengan gambar 4.15. 

 
Gambar 4.15 Respon displacement ketiga landing gear pada 

kondisi landing gangguan berbeda 

 

Dari gambar grafik 4.15 dapat dilihat bahwa ketika main 

landing gear sudah mendarat pada lintasan yang tidak rata yang 

ditandai dengan adanya simpangan sejauh 0,1 m pada right gear 

dan sejauh 0,07 m pada left gear, nose gear juga ikut berosilasi. 

Setelah main gear telah mendarat disusul dengan nose gear. 

Ketika nose gear menyentuh lintasan yang tidak rata 

(disimulasikan dengan input impuls) terjadi osilasi dengan 

simpangan setinggi 0,06 m kemudian ketiga landing gear mulai 

teredam dan segera kembali ke posisi semula setelah gangguan 
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berupa sinyal impuls tersebut hilang. Dari gangguan sinyal impuls 

jenis kedua ini, dihasilkan nilai maximum overshoot sebesar 0,1 m 

dan settling time 4 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari pilot seat karena 

parameter yang digunakan yaitu nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan standar 

kenyamanan yang dijadikan acuan yaitu ISO 2631. Berikut 

disajikan gambar 4.16 merupakan grafik respon percepatan ketika 

pesawat dalam kondisi landing dengan input gangguan yang 

diterima oleh main gear berbeda. 

 
Gambar 4.16 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

gangguan berbeda 

 

Respon percepatan diatas menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

0,396 m/s
2
. Nilai tersebut masih terlalu besar dan belum sesuai 

dengan standar kenyamanan ISO 2631 yaitu 𝑎𝑟𝑚𝑠 < 0,315 m/s
2
. 

Kemudian dilakukan variasi yang ditunjukkan oleh tabel 4.4. 

Untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan standar kenyamanan 

ditandai dengan kolom berwarna kuning. Pada tabel dibawah juga 

ditunjukkan besarnya penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan dari 

berbagai variasi penambahan nilai konstanta pegas dan nilai 

konstanta redaman yang dilakukan. 
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Tabel 4.4 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Pilot Seat Kondisi Landing Gangguan  

Berbeda 
Konstanta 

Pegas (N/m) 

Konstanta Redaman 

(N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  

(m/s
2
) 

Penurunan nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  (%) 

37700 159 0,396 
 

75400 159 0,267 32% 

37700 318 0,313 21% 

75400 318 0,24 39% 

113100 159 0,228 42% 

 

Sebenarnya pada variasi kedua sudah cukup menurunkan 

harga 𝑎𝑟𝑚𝑠  agar sesuai dengan ISO 2631 dengan penurunan nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 32%. Namun seperti sebelumnya pada shimmy test 

yang dilakukan di main gear, ketika nilai konstanta pegas 

diperbesar menjadi tiga kali lipat dari semula dapat menghasilkan 

penurunan 𝑎𝑟𝑚𝑠  secara signifikan yaitu sebesar 42%. Berikut 

gambar 4.17 menampilkan hasil perbandingan respon percepatan 

pada variasi kedua dengan variasi kelima. 

 
Gambar 4.17 Respon accelerationpilot seat ketika landing 

variasi kedua dan kelima 
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4.4 Hasil Simulasi Shimmy Test Titik Tinjauan Sejajar 

dengan Main Gear 

Pada subbab ini ditampilkan hasil respon simpangan dan 

percepatan pada titik yang sejajar dengan main gear dengan input 

lintasan sinyal impuls seperti yang terlihat pada gambar 3.3. Titik 

yang diambil sebagai titik uji diambil utnuk mengetahui 

bagaimana hasil percepatan dari suspensi passenger seat. Respon 

suspensi pada titik ini nantinya dibandingkan dengan hasil dari  

titik tinjauan pada pilot seat. Respon inilah yang dijadikan acuan 

untuk melakukan perbaikan terhadap nilai konstanta redaman 

maupun konstanta pegas yang dimiliki oleh passenger seat agar 

memperoleh nilai percepatan minimal sesuai dengan standar 

kenyamanan yang digunakan yaitu ISO 2631. 

 

4.4.1 Hasil Simulasi Shimmy Test pada Nose Gear Titik 

Tinjauan Sejajar dengan Main Gear 

Respon suspensi dari full badan pesawat ditransmisikan ke 

passenger seat  dari simpangan dan percepatan yang terjadi pada 

titik tinjauan passenger seat akibat input impuls yang diberikan 

pada nose gear ditunjukkan oleh gambar 4.18 dan gambar 4.19. 

 

 
Gambar 4.18 Respon displacementpassenger seat akibat shimmy 

test pada nose gear 
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Dari gambar 4.18, terlihat bahwa sistem mengalami osilasi 

sebelum mencapai kondisi steady. Respon dari simpangan 

passenger seat menghasilkan nilai maximum overshoot sebesar 

0,05 m dan settling time 2,8 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari passenger seat.Gambar 

4.16 berikut merupakan respon percepatan dari passenger seat 

akibat input impuls yang diberikan pada nose gear.  

 
Gambar 4.19 Respon accelerationpassenger seat akibat shimmy 

test pada nose gear 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa passenger seat 

mengalami osilasi percepatan sebelum akhirnya grafik 

menunjukkan angka nilai nol. Respon percepatan passenger seat 

akibat shimmy test pada nose gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

sebesar 0,231 m/s
2
. Nilai ini sudah sesuai dengan standar 

kenyamanan yaitu < 0,315 m/s
2
.  

 

4.4.2 Hasil Simulasi Shimmy Test pada Main Gear Titik 

Tinjauan Sejajar dengan Main Gear 

Setelah dilakukan shimmy test pada nose gear, kemudian 

dilakukan shimmy test pada main gear (terdiri dari left gear dan 
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right gear) yang mana letaknya sejajar dengan titik tinjauan 

passenger seat. Respon simpangan dan respon percepatan pada 

titik tinjauan passenger seat akibat input impuls yang diberikan 

pada main gear ditunjukkan oleh gambar 4.20 dan gambar 4.21. 

 
Gambar 4.20 Respon displacementpassenger seat akibat shimmy 

test pada main gear 

 

 
Gambar 4.21 Respon accelerationpassenger seat akibat shimmy 

test pada main gear 
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Dari gambar grafik 4.20 terlihat bahwa sistem awalnya diam 

ditunjukkan pada grafik angka nol kemudian mengalami osilasi 

dimulai pada detik pertama (ketika sinyal impuls diberikan) 

kemudian segera kembali ke posisi semula setelah gangguan 

berupa sinyal impuls tersebut hilang. Respon simpangan pada 

passenger seat akibat shimmy test yang diberikan pada main gear 

ini menghasilkan nilai maximum overshoot sebesar 0,23 m dan 

settling time 2,8 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, diturunkan untuk 

mengetahui respon percepatan dari passenger seat, karena 

parameter kenyamanan didapat dari nilai Root Mean Square 

Acceleration (𝑎𝑟𝑚𝑠 ). Gambar 4.21 merupakan respon percepatan 

dari pilot seat akibat input impuls yang diberikan pada main gear 

yang menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 0,489 m/s
2
. Nilai tersebut 

masih terlalu besar dan belum sesuai dengan standar ISO 2631. 

Oleh karena itu nilai dari konstanta redaman maupun konstanta 

pegas diperbaiki dengan variasi seperti yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.5 kemudian dihitung kembali nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  dan dibandingkan 

dengan standar kenyamanan. 

 

Tabel 4.5 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Passenger Seat Akibat Shimmy Test pada 

Main Gear. 
Konstanta 

Pegas (N/m) 

Konstanta 

Redaman (N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  (m/s

2
) 

Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

37700 159 0,489 
 

75400 159 0,352 28% 

37700 318 0,417 14% 

75400 318 0,333 31% 

113100 159 0,319 34% 

113100 318 0,307 37% 

 

Dapat dilihat dari tabel 4.5, untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 ditandai dengan 

kolom berwarna kuning. Nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan 

standar ISO 2631 yaitu pada variasi keenam ketika nilai konstanta 
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pegas diperbesar menjadi tiga kali lipat dari semula sedangkan 

nilai konstanta redaman diperbesar menjadi dua kali lipat dari 

semula, menghasilkan penurunan sebesar 37% dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

0,307 m/s
2
 dengan respon percepatan ditunjukkan pada gambar 

4.22. 

 
Gambar 4.22 Respon accelerationpassenger seat akibat shimmy 

test pada main gear variasi keenam 

 

Seperti terlihat pada tabel 4.5, suspensi dari passenger seat 

baru akan menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  setelah dilakukan 

penambahan nilai konstanta pegas sebanyak tiga kali lipat dan 

nilai konstanta redaman sebanyak dua kali lipat. Berbeda dengan 

titik tinjau pada pilot seat, dapat menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  hanya 

dengan memperbesar nilai konstanta pegas sebanyak tiga kali 

lipat sedangkan nilai konstanta redaman tetap. 

 

4.5 Hasil Simulasi Kondisi Landing Titik Tinjauan Sejajar 

dengan Main Gear 

Pada subbab ini ditampilkan hasil respon simpangan dan 

percepatan pada passenger seat dengan input lintasan sinyal 

impuls jenis kedua yaitu ketika pesawat melakukan landing 

dengan posisi main landing gear menyentuh lintasan terlebih 
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dahulu kemudian disusul dengan nose landing gear. Untuk input 

impuls yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.5. Respon 

suspensi pada passenger seat nantinya digunakan untuk melihat 

performa sistem apakah sudah memenuhi standar kenyamanan 

ISO 2631-1997 atau belum. Berikut grafik respon simpangan oleh 

ketiga landing gear pada kondisi landing dengan titik tinjau 

passenger seat ditunjukkan dengan gambar 4.23. 

 
Gambar 4.23 Respon displacementpassenger seat pada kondisi 

landing 

 

Dari gambar grafik 4.23 dapat dilihat bahwa ketika kondisi 

landing, passenger seat mengalami vibrasi dan menghasilkan 

nilai maximum overshoot sebesar 2,25 m dan settling time 4 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan 

untuk mengetahui respon percepatan dari passenger seat karena 

parameter yang digunakan yaitu nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan standar 

kenyamanan yang dijadikan acuan yaitu ISO 2631. Berikut 

disajikan gambar 4.24 merupakan grafik respon percepatan ketika 

pesawat dalam kondisi landing dengan main gear terlebih dahulu 

yang menyentuh lintasan kemudian disusul oleh nose gear. 
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Gambar 4.24 Respon accelerationpassenger seat ketika landing 

 

Respon percepatan diatas menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

0,324 m/s
2
. Nilai tersebut masih terlalu besar dan belum sesuai 

dengan standar kenyamanan ISO 2631 yaitu 𝑎𝑟𝑚𝑠 < 0,315 m/s
2
. 

Kemudian dilakukan variasi yang ditunjukkan oleh tabel 4.6. 

Untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah sesuai dengan standar kenyamanan 

ditandai dengan kolom berwarna kuning. Pada tabel 4.6 dibawah 

juga ditunjukkan besarnya penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan 

dari berbagai variasi penambahan nilai konstanta pegas dan nilai 

konstanta redaman yang dilakukan pada passenger seat. 

 

Tabel 4.6 Hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Passenger Seat Ketika Kondisi Landing 

Titik Tinjau Sejajar Main Gear. 

Konstanta 

Pegas (N/m) 

Konstanta 

Redaman (N.s/m) 
𝑎𝑟𝑚𝑠  (m/s

2
) 

Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

37700 159 0,324 
 

75400 159 0,231 28% 

37700 318 0,278 14% 

75400 318 0,220 32% 
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Dapat dilihat dari tabel 4.6, untuk nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 yaitu pada variasi 

kedua, ketiga, dan keempat. Ketika nilai konstanta pegas 

diperbesar menjadi dua kali lipat dari semula sedangkan nilai 

konstanta redaman tetap, menghasilkan penurunan sebesar 28% 

dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,231 m/s
2
 dengan respon percepatan 

ditunjukkan pada gambar 4.25. 

 
Gambar 4.25 Respon accelerationpassenger seat ketika landing 

variasi kedua 

 

Berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan ketika titik 

tinjauan di pilot seat. Ketika simulasi landing dengan titik tinjau 

pilot seat, nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sesuai dengan standar ISO 2631 ketika nilai 

konstanta pegas diperbesar menjadi tiga kali lipat sedangkan nilai 

konstanta redaman tetap menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 0,247 

m/s
2
. Sedangkan ketika simulasi landing dengan titik tinjau 

passenger seat, nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sesuai dengan standar ISO 2631 ketika 

nilai konstanta pegas diperbesar menjadi dua kali lipat sedangkan 

nilai konstanta redaman tetap menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

0,231 m/s
2
. Untuk respon percepatan dari variasi ketiga dan 

keempat berturut-turut ditunjukkan oleh gambar 4.26 dan 4.27. 
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Gambar 4.26 Respon accelerationpassenger seat ketika landing 

variasi ketiga 

 
 

Gambar 4.27 Respon accelerationpassenger seat ketika landing 

variasi keempat 
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Pada grafik respon percepatan diatas, dapat dilihat bahwa 

pada variasi keempat dapat mengurangi percepatan secara 

keseluruhan dari gangguan lintasan yang diberikan. Hal tersebut 

terlihat dari pengurangan amplitudo percepatan suspensi 

parameter awal terhadap suspensi dengan nilai parameter di titik 

tinjauan diperbesar. 

Sama seperti sebelumnya, berikut ini ditampilkan hasil respon 

simpangan dan percepatan pada passenger seat dengan input 

lintasan sinyal impuls jenis ketiga yaitu ketika pesawat 

melakukan landing dengan posisi main landing gear menyentuh 

lintasan terlebih dahulu kemudian disusul dengan nose landing 

gear. Perbedaan jenis sinyal impuls ini dari sebelumnya yaitu 

diasumsikan jika main gear yaitu left gear dan right gear 

mendapatkan ganngguan yang berbeda. Untuk input impuls yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar 3.5. Berikut grafik respon 

simpangan passenger seat pada kondisi landing dengan input 

gangguan yang berbeda pada main gear ditunjukkan dengan 

gambar 4.28. 

 
Gambar 4.28 Respon displacementpassenger seat pada kondisi 

landing gangguan berbeda 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ketika kondisi 

landing, passenger seat mengalami vibrasi dan menghasilkan 

nilai maximum overshoot sebesar 0,12 m dan settling time 4 detik. 

Selanjutnya dari respon simpangan diatas, dapat diturunkan untuk 

mengetahui respon percepatan dari passenger seat yang 

ditunjukkan oleh gambar 4.29 berikut ini. 

 
Gambar 4.29 Respon accelerationpassenger seat ketika landing 

gangguan berbeda 

 

Respon percepatan diatas menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

0,282 m/s
2
. Nilai tersebut sudah sesuai dengan standar 

kenyamanan ISO 2631 yaitu 𝑎𝑟𝑚𝑠 < 0,315 m/s
2
 sehingga tidak 

perlu dilakukan perbaikan ataupun variasi untuk konstanta 

redaman maupun konstanta pegas. 

 

4.6 Perbandingan Hasil Simulasi pada Titik Tinjau Pilot Seat 

dengan Titik Tinjau Sejajar dengan Main Gear 

Nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan berbeda pada saat letak titik 

tinjauan dirubah. Sehingga titik tinjau juga sangat berpengaruh 

terhadap desain suspensi yang dapat menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

sesuai standar ISO 2631 agar dapat dikatakan nyaman baik pada 

pilot seat maupun pada passenger seat. Berikut ini disajikan tabel 
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4.7 yang menunjukkan perbedaan hasil nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  ketika sesuai 

parameter aslinya dengan ketika sudah diberikan variasi agar 

memenuhi standar kenyamanan. 

Tabel 4.7 PerbedaanHasil 𝑎𝑟𝑚𝑠 Pilot Seat Dan Passenger Seat 

Pada Tiap Kondisi Dengan Maupun Tanpa Variasi 

Keterangan 

Variasi 

𝑎𝑟𝑚𝑠 awal 𝑎𝑟𝑚𝑠 teredam 
Penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  
K 

(N/m) 

C 

(N.s/m) 

1 

pilot seat 75400 318 0,471 0,287 39% 

passenger 

seat 
37700 159 0,231 - - 

2 

pilot seat 113100 159 0,493 0,297 39% 

passenger 

seat 
113100 318 0,489 0,307 37% 

3 

pilot seat 75400 159 0,413 0,279 32% 

passenger 

seat 
75400 159 0,324 0,231 28% 

4 

pilot seat 75400 159 0,396 0,267 32% 

passenger 

seat 
37700 159 0,282 - - 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa respon suspensi 

passenger seat menunjukkan performa yang baik untuk meredam 

vibrasi yang terjadi dibuktikan dengan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang sudah 

sesuai standar ISO 2631 pada shimmy test di nose gear yang 

ditunjukkan dengan angka 1 pada tabel. Pada uji yang sama, pilot 

seat menunjukkan performa yang kurang baik dibuktikan dengan 

penambahan dari nilai parameter konstanta pegas dan konstanta 

redaman hingga dua kali lipat agar mencapai nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sesuai 

standar dengan penurunan sebesar 39%. 

Untuk uji shimmy test di main gear ditunjukkan dengan 

angka nomor 2 pada tabel, performa dari pilot seat dapat 

dikatakan lebih baik dibandingkan dengan passenger seat. 

Terbukti dengan hanya menambahkan nilai konstanta pegas 
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sebesar tiga kali lipat saja sudah dapat menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

sesuai standar dengan penurunan sebesar 39%. Sedangkan pada 

passenger seat harus dengan menambahkan konstanta pegas 

sebanyak tiga kali lipat dan menambahkan konstanta redaman 

sebesar dua kali lipat baru mencapai nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sesuai ISO 2631 

dengan penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang lebih kecil yaitu 37%. 

Pada kondisi landing yang ditunjukkan dengan angka nomor 

3 di tabel, pilot seat dan passenger seat memiliki performa yang 

sama terlihat pada saat penambahan nilai konstanta pegas sebesar 

dua kali lipat saja sudah dapat menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

memenuhi standar kenyamanan. Meskipun performanya 

dikatakan sama, namun dengan perubahan nilai konstanta pegas 

yang sama tersebut menghasilkan penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang 

berbeda yaitu 32% pada pilot seat dan pada passenger seat 

sebanyak 28%. 

Pada kondisi landing dengan gangguan pada main gear yang 

berbeda ditunjukkan dengan angka nomor 4 pada tabel diatas, 

passenger seat terlihat memiliki performa yang lebih baik 

dibandingkan dengan pilot seat. Dibuktikan dengan hasil nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan pada passener seat sebesar 0,282 m/s
2 

yang 

sudah dapat dikatakan memenuhi standar. Berbeda dengan pilot 

seat yang dapat menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sesuai standar ISO 2631 

setelah diberi variasi yaitu dengan merubah nilai konstanta pegas  

sebesar dua kali lipat yang kemudian menghasilkan penurunan 

nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 32%. 

 

4.7 Pembahasan 

Sistem suspensi yang dimiliki oleh seat baik pada pilot seat 

maupun pada passenger seat sangat mempengaruhi kenyamanan 

ketika menaiki pesawat terbang. Model yang digunakan pada 

penelitian ini adalah model full badan pesawat yang terdiri dari 8 

DOF dan yang menjadi objek untuk analisa kenyamanan yaitu 

pengaruh peredaman suspensi pada pilot seat. Seperti yang telah 

dijelaskan pada subbab 4.1, bahwa yang berperan dalam meredam 

getaran akibat adanya lintasan yang tidak rata bukan hanya pada 
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sistem suspensi landing gear saja tetapi juga sistem suspensi pada 

seat. Hal tersebut ditunjukkan oleh respon displacement bodi 

pesawat dan pilot seat pada gambar 4.1 dan 4.2. Pada subbab 4.2 

menunjukkan respon suspensi pilot seat ketika dikenai shimmy 

test di nose gear dan menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,471 m/s
2
 yang 

belum sesuai dengan standar ISO yang kemudian diberikan 

variasi terlihat pada tabel 4.1. Untuk uji shimmy test pada main 

gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  pada pilot seat senilai 0,493 m/s
2
. 

Angka tersebut belum memenuhi standar kenyamanan sehingga 

dilakukan penambahan nilai konstanta pegas sampai tiga kali lipat 

dari semula dan dapat menurunkan respon percepatan sebesar 

39% seperti yang tertera pada tabel 4.2. Ketika simulasi kondisi 

pesawat sedang melakukan landing, didapatkan hasil 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,413 

m/s
2
 yang kemudian diberi perlakuan sama yaitu merubah nilai 

konstanta pegas dan konstanta redaman yang terdapat pada pilot 

seat seperti ditunjukkan pada tabel 4.3. Sebagai pembanding 

untuk mengetahui pengaruh dari jarak titik tinjauan dengan 

central of gravity, maka diambil titik tinjau yang sejajar dengan 

main gear dengan asumsi di titik itu terdapat passenger seat yang 

dapat diketahui nilai percepatannya sehingga dapat dianalisa 

tingkat kenyamanannya. Pada saat shimmy test di nose gear, nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan oleh passenger seat sebesar 0,231 m/s
2
. 

Angka tersebut sudah sesuai dengan standar ISO 2631 sehingga 

tidak perlu dilakukan perubahan pada suspensinya. Berikutnya 

ketika shimmy test di main gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠   0,489 

m/s
2
. Angka tersebut masih jauh dari standar sehingga dilakukan 

penambahan nilai konstanta pegas hingga tiga kali lipat untuk 

mencapai standar nyaman dengan penurunan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  sebesar 

37%. Nilai percepatan yang sangat besar ini terjadi karena titik 

tinjau berada tepat sejajar dengan main gear yang mana sedang 

diberi gangguan. Sehingga pada shimmy test di main gear nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan jauh dari standar. Ketika kondisi landing 

(main gear mendarat terlebih dahulu kemudian disusul dengan 

nose gear) menghasilkan 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,324 m/s
2
 yang belum memenuhi 

standar. Kemudian diberikan variasi nilai konstanta pegas dan 
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konstanta redaman pada passenger seat sampai nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

mencapai standar yang telah ditentukan ditunjukkan pada tabel 

4.6. Untuk variasi nilai konstanta pegas dan konstanta redaman 

pada pilot seat maupun pada passenger seat dengan performa 

terbaik ditampilkan pada tabel 4.7. Apabila diamati, penambahan 

nilai konstanta pegas memberikan pengaruh yang lebih besar 

daripada penambahan nilai konstanta redaman. Hal ini 

dikarenakan derajat yang dimiliki oleh konstanta pegas pada 

fungsi transfer di pilot seat lebih besar dibandingkan dengan 

konstanta redamannya. Sehingga penambahan nilai konstanta 

pegas lebih cepat dalam menurunkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠 . Pada bab 2 dan 

bab 3 telah dijelaskan bahwa metode yang digunakan yaitu 

dengan cara mengganti nilai konstanta pegas dan konstanta 

redaman yang terdapat pada seat. Hasil nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang 

didapatkan sesuai dengan standar ISO 2631 yaitu ketika desain 

suspensi pilot seat dirancang memiliki konstanta pegas yang 

bernilai 37700 N/m sebanyak tiga buah disusun paralel dan 

konstanta redaman tetap bernilai 159 N.s/m. Dengan desain 

tersebut pada shimmy test di nose gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

0,277 m/s
2
, pada shimmy test di main gear menghasilkan nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  0,297 m/s
2
, dan ketika kondisi landing menghasilkan nilai 

𝑎𝑟𝑚𝑠  0,247 m/s
2
. Berbeda jika melihat titik tinjau yang sejajar 

dengan main gear, desain suspensi passenger seat yang memiliki 

performa baik dan sesuai dengan standar kenyamanan ISO 2631 

yaitu pada saat nilai konstanta pegas yang bernilai 37700 N/m 

sebanyak tiga buah disusun paralel dan konstanta redaman 

bernilai 318 N.s/m. Dengan desain tersebut pada shimmy test di 

nose gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,137 m/s
2
, pada shimmy test 

di main gear menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,307 m/s
2
, dan ketika 

kondisi landing menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  0,202 m/s
2
. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan serta meninjau 

kembali permasalahan beserta batasannya, tujuan, dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam tugas 

akhir ini yaitu : 

 Nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  yang dihasilkan pada pilot seat yaitu pada shimmy 

test di nose gear sebesar 0,471 m/s
2
, pada shimmy test di 

main gear sebesar 0,493 m/s
2
, dan ketika kondisi landing 

sebesar 0,413 m/s
2
. 

 Desain suspensi pilot seat yang menghasilkan nilai 𝑎𝑟𝑚𝑠  

sesuai dengan standar ISO 2631 yaitu konstanta pegas 

bernilai 37700 N/m sebanyak tiga buah disusun paralel dan 

konstanta redaman tetap bernilai 159 N.s/m hasilnya pada 

shimmy test di nose gear𝑎𝑟𝑚𝑠  0,277 m/s
2
, pada shimmy test 

di main gear𝑎𝑟𝑚𝑠  0,297 m/s
2
, dan ketika kondisi 

landing𝑎𝑟𝑚𝑠  0,247 m/s
2
. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan tugas akhir 

selanjutnya adalah dilakukannya penelitian dengan 

memperhitungkan vibrasi yang terjadi akibat mesin turboprob dan 

serta vibrasi yang berasal dari sayap pesawat. Karena dari analisa 

yang sudah dilakukan pada bab 4 sebelumnya, nilai percepatan 

yang dihasilkan masih terlalu jauh dari standar ISO 2631 karena 

gaya luar diabaikan sehingga belum memberikan hasil yang baik 

terhadap gangguan yang diberikan secara keseluruhan. 
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