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ABSTRAK 

LRT Jakarta merupakan salah satu operator kereta api yang ada di Indonesia. Selain kereta penumpang (LRV) 
LRT Jakarta juga memiliki kereta penolong (MRV). Di LRT Jakarta pengoperasian MRV harus melewati tanjakan 
yang sangat terjal yaitu gradien 40o/oo. Hal ini dapat menyebabkan besar kemungkinan terjadinya slip. Kejadian 
seperti itu dapat dihindari jika kita mengetahui berapa besar gaya tarik adhesi kereta penarik dan besar 
perlawanan total dari kereta penarik tersbut. Untuk itu perlu perhitungan lebih lanjut mengenai besar perlawanan 
total dari kereta terhadap gaya Tarik adhesi. Sehingga dalam tugas akhir ini akan menghasilkan jumlah maksimal 
banyaknya kereta yang dapat ditarik lokomotif sehingga tidak terjadi slip. Dengan metode kuantitatif, 
pengumpulan data dan perhitungan/analisis maka didapatkan hasil yang diharapkan dalam laporan tugas akhir 
ini. Sehingga dapat diketaui bahwa traction effort MRV maksimal adalah 107 kN dan perlawanan dengan menarik 
3 LRV adalah 99 kN. Slip terjadi jika perlawanan melebihi traction effort maksimal. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa MRV dapat menarik 3 LRV tanpa terjadinya slip saat pada jalur tanjakan gradien 40o/oo. 
Kata kunci : kereta api, slip, perhitungan, gaya Tarik adhesi, Perlawanan tota

1. Pendahuluan 
Lintas Rel Terpadu atau LRT adalah salah satu 

sistem Kereta Api Penumpang yang beroperasi di 
kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan 
bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam 
lintasan khusus. LRT banyak di operasikan di 
negara-negara berkembang bahkan maju. Di Eropa 
LRT sendiri sekarang telah mengalami modernisasi 
yaitu sistem operasi yang tanpa menggunakan 
masinis (driver less).  

Indonesia sudah mulai menggunakan sistem 
kereta ini untuk daerah perkotaan. Untuk yang 
pertama kota Palembang kita mengenal dengan 
nama LRT Palembang. Kemudian dilanjut Kota 
Jakarta yang akan memiliki dua LRT yaitu LRT 
Jakarta yang sudah beroperasi dan LRT Jabodebek 
yang masih proses pembangunan. 

LRT Jakarta merupakan anak perusahaan dari 
PT. Jakpro yang berbisnis di bidang sistem kereta 
api penumpang dengan konstruksi ringan yang 
beroperasi di daerah Jakarta. LRT Jakarta sendiri 
sekarang baru memiliki 6 stasiun pemberhentian 
dengan rute Kelapa Gading – Velodrome. Saat ini 
LRT Jakarta memilki 8 Trainset LRV buatan 
Hyundai Rotem Korea. Dalam operasinya LRT 
Jakarta setiap hari menjalankan 4 trainset dari pukul 
05.00 WIB sampai 23.00 WIB. 

Dalam pengoperasian yang dilakukan setiap 
hari tentu tentu membutuhkan effort yang tinggi 
untuk masing-masing Light Rail Vehicle (LRV) 
yang beroperasi sehingga kemungkinan terjadinya 
gangguan dalam lintas ataupun gangguan diluar 
lintas. Sehingga diperlukan sarana penolong untuk 
evakuasi LRV saat terjadi gangguan. Di LRT Jakarta 
sendiri memiliki sarana penolong yang biasa disebut 
Maintenance Rail Vehicle (MRV). 

Dalam pengoperasianya MRV tidak 
menggunakan Listrik sebagai sumber tenaga 
utamanya melainkan menggunakan bahan bakar 
solar. Sehingga jika terjadi gangguan kelistrikan 
dalam lintas atau gangguan dari LRV sendiri, LRV 
dapat ditarik langsung menggunakan MRV untuk 
dikembalikan ke Depo untuk dilakukan perbaikan. 
MRV sendiri menggunakan sistem propulsi Hidrolik 
untuk pergerakanya. 

LRT Jakarta memiliki jalur operasi berada di 
atas permukaan jalan, sedangkan untuk 
depo/bengkel berada sejajar dengan permukaan 
jalan. Hal tersebut menyebabkan dalam perjalanan 
LRV atau MRV saat menuju Depo dari lintas atau 
sebaliknya harus melalui jalur tanjakan atau turunan. 
Jalur tersebut memiliki gradien yang cukup tinggi 
yaitu sebesar 40o/oo. Sehingga dalam 
pengoperasian LRV dan MRV dibutuhkan 
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keterampilan dan kehati-hatian yang tinggi dalam 
mengoperasikanya. Banyak kemungkinan yang 
terjadi jika kurang terampil dalam mengoperasikan 
MRV saat berada di jalur bergradien 40o/oo salah 
satunya yaitu terjadinya slip. 

Slip merupakan kondisi dimana roda berputar 
tetapi kendaraan tidak berjalan atau bisa disebut 
dengan istilah jalan ditempat. Dalam perkeretaapian 
hal ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan 
terjadinya benjol atau coakan pada roda kereta. Hal 
ini menimbulkan getaran yang besar saat sarana 
berjalan yang dampak paling buruknya dapat 
mengakibatkan terjadinya anjlokan. 

Sehingga untuk menghindari terjadinya slip 
saat MRV berjalan menanjak pada gradien 40o/oo 
diperlukan Analisa mengenai jumlah LRV yang 
dapat ditarik. Disini penulis akan menganalisis 
jumlah LRV yang dapat ditarik melalui peritungan 
yang sudah ada. 

Maintenance Rail Vehicle (MRV) adalah suatu 
jenis peralatan khusus berpenggerak sendiri yang 
terdapat pada LRT Jakarta. MRV sendiri merupakan 
sarana peralatan khusus berpenggerak sendiri 
dengan sumber tenaga diesel hidrolik.  

Light Rail Vehicle (LRV) adalah sarana 
penumpang berpenggerak sendiri yang digunakan di 
LRT Jakarta. Menurut Manual Operation dan 
pemeliharaan Light Rail Vehicle, LRV ini 
menggunakan sumber tenaga listrik dengan 
tegangan 750 VDC yang disalurkan melalui third 
rail.  

Jalur rel yang dilewati sarana LRT Jakarta 
memiliki beberapa turunan /tanjakan dan 
lengkungan. Pada suatu lengkungan dan 
tanjakan/turunan terdapat batas kecepatan yang 
sudah ditentukan.  

Untuk tanjakan/turunan 40o/oo yang terdapat 
pada LRT Jakarta dibatasi dengan kecepatan 5 km/h. 
Maka besar sudut di kelandaian tersebut adalah 
2,062o. untuk lebih jelasnya kita bisa lihat Gambar 3 
teknis dari tanjakan yang terdapat pada LRT Jakarta.  

Sesuai dengan hukum adanya reaksi karena 
ada aksi, maka apabila ada Gerakan tentu ada 
perlawanan yang menentang Gerakan itu. Berikut 
beberapa perlawanan 

 
A. Perlawanan jalan dari lokomotif diatas jalan 

datar dan lurus (termasuk perlawanan angin) 

Menurut formula dari Henschel, maka rumus 
perlawanan dari lokomotif Diesel itu sebagai 
berikut: 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = C1 × C2 × 𝐺𝐺𝑊𝑊 + C3 × 𝐹𝐹 �
𝑉𝑉
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Keterangan : 
WL= Perlawanan Total dari Lokomotip  (Kg) 
GL = Berat siap dari Lokomotip (Ton) 
F = Luas penampang dari badan (m2) 
V = kecepatan (km/jam) 
C1 & C2 = angka-angka Konstanta 
C3 =angka konstanta yang mempegaruhi perlawanan 

angin. 
Rumus empiris Untuk Lok BB.200 :    
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B. Perlawanan jalan dari rangkaian/gerbong 
diatas jalan datar dan lurus (termasuk 
perlawanan angin). 

Untuk perhitungan perlawanan rangkaian 
kereta/gerbong juga dipergunakanrumus-rumus 
empiris. Rumus empiris ini antara lain diperoleh dari 
hasil percobaan gelundung diatas jalur datar & lurus. 
Rumus hasil percobaan, yaitu : 

𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 2,5 +
0,75
𝑞𝑞 �
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Keterangan : 
q = berat kereta kosong rata2 (Ton) 
V = Kec kereta api (Km/jam) 

Kalau seandainya berat total dari seluruh 
rangkaian kereta atau gerbong itu Gr (ton), maka 
dengan memperhitungkan berat total dari seluruh 
rangkaian ini kita akan mendapatkan besarnya 
perlawanan total dari seluruh rangkaian, yaitu 
sebesar: 

Wr = Gr × Wspec        (Kg) 
 

C. Perlawanan tanjakan pada waktu menanjak. 

Pada judul tulisan ini terdapat angka 40o/oo ini 
artinya tanjakan pada jarak 1000 meter, maka jalur 
kereta api itu naik setinggi 40 meter. Hal ini dapat 
dituliskan dengan simbol  I o/oo (meter). 

 
P=G sin𝛼𝛼=G × 𝐼𝐼

1000
  ×1000=G×I  (kg) 

 

Jadi kalau perlawanan tanjakan (spesifik) = I 
(kg/ton) maka perlawanan tanjakan total adalah  : 

Wt = G × I (kg) 

Keterangan : 

Wt = perlawanan tanjakan (kg) 
G = berat lok/kereta (ton) 
I = besar tanjakan (o/oo) 



 
D. Perlawanan percepatan dan perlawanan saat 

berangkat pada waktu “mula-gerak”. 

Pada saat kereta mau berangkat, yaitu pada V 
= 0, perlawanan itu sebetulnya ada lebih besar, dan 
inilah yang dalam Bahasa asing disebut  brake away 
resistance. Sehingga perlawanan yang berlaku : 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = Gr × 𝑊𝑊(spec) 
Keterangan : 
Wo = perlawanan saat berangkat (kg) 
Gr = berat lok/kereta (ton) 
W(spec)= perlawanan spesifik saat berangkat (10-11 
kg/ton) 

 
E. Slip pada Kereta 

Peristiwa terjadinya slip pada kereta akan 
terjadi apabila gaya tarik  yang ditransfer dari tenaga 
mesin ke roda-roda penggerak itu lebih besar 
daripada batas gaya tarik adhesinya. Gaya tarik 
adhesi pada roda-roda penggerak (Tadh) itu 
tergantung pada faktor koeffisien adhesi antara roda 
& rel (fadh) dan besarnya dibatasi oleh berat adhesi 
dari lokomotif (Gadh) itu sendiri yaitu berat 
lokomotif yang didukung oleh roda-roda 
penggeraknya  dan dinyatakan dalam bentuk rumus 
sebagai berikut : 

𝑊𝑊adh = 𝑓𝑓adh × 𝐺𝐺adh (Kg) 
Keterangan : 
Tadh = gaya Tarik adhesi (Kg) 
fadh = koef adhesi roda an rel (Kg/ton) 
Gadh = berat adhesi lokomotif (ton) 
 
2. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan penulis untuk 
mendukung proses penyusunan karya ilmiah ini 
yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang 
dilakukan yaitu metode Analisa dengan berpedoman 
pada rumus-rumus yang sudah ada (dari 
literatur/dokumen lainya) yang berada pada bab 2 
dan nantinya rumus tersebut akan digunakan pada 
perhitungan. Hasil dari perhitungan ini nantinya 
berupa data numerik dan grafik sebagai bentuk 
informasi untuk pembaca. 

Studi literatur dilakukan sebelum melakukan 
studi lapangan. Studi literatur yang dilakukan 
dengan mencari secara langsung sumber materi dari 
jurnal nasional, materi pembelajaran dari Pendidikan 
D3 atau dari internet.  

Studi lapangan dilakukan langsung di LRT 
Jakarta. Studi lapangan dilakukan bersamaan dengan 
kegiatan pekerjaan saya disana. Sehingga lebih 
efektif dan pengetahuan yang didapatkan lebih 
banyak. Selain itu dengan berkonsultasi dengan 

atasan di LRT Jakarta menambah data-data yang 
dibutuhkan untuk keperluan tugas akhir ini. 

Metode pengumpulan data digunakan untuk 
mendukung referensi atau teori yang akan digunakan 
pada penelitian. Pengumpulan data ini terdiri dari 
data primer dan sekunder. 

 
3. Perhitungan 

Tabel 1. Besar Konstanta yang Dibutuhkan 

No Kriteria Besarnya 

1 Berat MRV 45.000 kg 

2 Berat Kosong LRV 47.808 kg 

3 Panjang Tanjakan 143,515 m 

4 Tinggi tanjakan 5,743 m 

5 Berat penuh LRV (270 
penumpang) 64.008 kg 

6 Besar jari-jari Lengkung (R)  m 

Berikut Menurut penjelasan pada bab 2 
bahwa apabila sebuah kendaran rel berjalan di atas 
jalan baja (rel), maka dia akan mendapatkan suatu 
perlawanan. Perlawanan yang dialami oleh kereta 
penggerak harus dibatasi karena jika tidak sesuai 
dengan standar yang digunakan akan mengakibatkan 
terjadinya slip. Sehingga diperlukan data-data yang 
akan digunakan dalam perhitungan ini. Berikut data 
informasinya : 
 
Perlawanan Jalan Dari MRV Diatas Jalan Datar 
Dan Lurus (termasuk perlawanan angin). 

Sehingga nilai perlawanan total dari MRV bisa 
didapatkan : 
Berat siap (GL)= 45.000 kg=45 ton 
Kecepatan (V) = 0 km/jam 
Luas penampang (F) =  

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 2,65 × 45 𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡 + 0,54 × 2,62 

×  3,4𝑊𝑊2 �
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10 �
2

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 120,01032 ≈120 kg 

Jadi untuk perlawanan total dari MRV adalah 120 kg. 
 
Perlawanan Jalan Dari LRV Diatas Jalan Datar 
Dan Lurus (termasuk perlawanan angin) 

Berikut perhitungan yang dapat dimasukan 
data-data yang sudah didapat dan dapat dicari besar 
perlawanan LRV: 
q = berat kereta kosong rata2 =  47.808 kg = 47,808 

ton 
V = Kec kereta api = 0 km/jam 



𝑊𝑊spec = 2,5 +
0,75

47,808�
0 + 10
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𝑊𝑊spec = 2,515 kg/ton 

Untuk jumlah LRV kosong adalah satu maka 

nilai perlawananya adalah : 

Wr = 47,808 ton ×  2,515 kg/ton 

Wr = 120,237 kg 

Untuk dua LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wr2= 120,237 kg × 2 

Wr2 = 240,474 kg 

Untuk tiga LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wr3 = 120,237 kg × 3 

Wr3 = 360,711 kg 

Untuk empat LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wr4= 120,237 kg × 4 

Wr4 = 489,948 kg 

Selanjutnya perlawanan LRV dengan kereta 

kosong. Sehingga besar perlawananya yaitu : 

q1 = berat kereta dengan penumpang penuh =  64.008 

kg = 64,008 ton 

V = Kec kereta api = 0 km/jam 

𝑊𝑊spec = 2,5 +
0,75

 64,008 �
0 + 10

10 �
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𝑊𝑊spec = 2,511 kg/ton 

Selanjutnya setelah mendapatkan berat spesifik 

kereta maka nilai tersebut dikali kan dengan besar 

dari berat rangkaian kereta. maka didapatkan 

perhitungan : 

Wrp = 64,008 ton ×  2,511 kg/ton 

Wrp = 160,724 kg 

Untuk dua LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wrp2= 160,724 kg × 2 

Wrp2 = 321,448 kg 

Untuk tiga LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wrp3 = 120,237 kg × 3 

Wrp3 = 482,172 kg 

Untuk empat LRV yang ditarik maka besar 

perlawananya : 

Wrp4= 120,237 kg × 4 

Wrp4 = 642,896 kg 

Perlawanan Tanjakan 
Untuk perlawanan tanjakan oleh MRV sendiri 

dibutuhkan data mengenai berat total MRV. sehingga 
nilai perlawanan MRV pada tanjakan adalah sebagai 
berikut : 

Wtmrv=45 ton×40 kg/ton 

Wtmrv=1800 kg 

Setelah itu untuk perlawanan LRV juga dapat 
dikethui nilainya. Sehingga nilai perlawananya 
adalah sebagai berikut : 

Wtlrv=47,808 ton×40 kg/ton 

Wtlrv=1912,32 kg 

Untuk jumlah LRV yang ditarik adalah 2, 3, 
dan 4 maka besar perlawanan : 

Wtlrv2=1912,32 ×2=3824,64 kg 

Wtlrv3=1912,32 ×3=5736,96 kg 

Wtlrv3=1912,32 ×4=7649,28 kg 

Perlawanan tanjakan dengan penumpang penuh 
yaitu : 

Wtlrvp=64,008 ton×40 kg/ton 

Wtlrvp=2560,32 kg 

Untuk jumlah LRV dengan penumpang yang 
ditarik adalah 2, 3, dan 4 maka besar perlawanan : 

Wtlrvp2=1912,32 ×2=5120,64 kg 
Wtlrvp3=1912,32 ×3=7680,96 kg 
Wtlrvp3=1912,32 ×4=10241,28 kg 
 

Perlawanan saat akan berangkat 
Perlawanan ini diakibatkan oleh posisi kereta 

saat akan bergerak yaitu kecepatan 0 km/jam. 
Perhitunganya adalah sebagai berikut: 

Perlawanan saat akan berangkat oleh MRV : 
Wbmrv=45 ton×10 kg⁄ton 

Wbmrv=450kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh LRV 
dengan berat kosong: 

Wblrv=47,808 ton×10 kg⁄ton 

Wblrv=478,08 kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh dua LRV 
dengan berat kosong: 

Wblrv2=478,08 kg×2 

Wblrv2=956,16 kg 



Perlawanan saat akan berangkat oleh tiga LRV 
dengan berat kosong: 

Wblrv3=478,08 kg×3 

Wblrv3=1434,24 kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh empat 
LRV dengan berat kosong: 

Wblrv4=478,08 kg×4 

Wblrv4=1912,32 kg 

Setelah itu menghitung perlawanan saat akan 
berangkat dengan LRV penuh dengan penumpang. 
Maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

Perlawanan saat akan berangkat oleh LRV 
dengan penumpang penuh: 

Wblrvp=64,008 ton×10 kg⁄ton 

Wblrvp=640,08 kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh dua LRV 
dengan penumpang penuh: 

Wblrvp2=640,08  kg×2 

Wblrvp2=1280,6 kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh tiga LRV 
dengan penumpang penuh: 

Wblrvp3=640,08  kg×3 

Wblrvp3=1920,24 kg 

Perlawanan saat akan berangkat oleh empat 
LRV dengan penumpang penuh: 

Wblrvp4=640,08  kg×4 

Wblrvp4=2560,32 kg 

Perlawanan Total MRV 
 
Perlawanan total MRV adalah jumlah 

perlawanan yang dialami oleh MRV. Berikut 
perlawanan perlawanan yang dialami MRV 

Perhitunganya adalah sebagai berikut : 
Perlawanan untuk satu LRV yang ditarik 

dengan penumpang kosong : 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡1 = 120 kg + 120,237 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1912,32 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘+ 478,08 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡1 = 4880,637𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk dua LRV yang ditarik 
penumpang kosong: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡2 = 120 kg + 240,474 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 3824,64 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 450𝑘𝑘𝑘𝑘 + 956,16 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡2 = 7391,274 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk tiga LRV yang ditarik 
penumpang kosong: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡3 = 120 kg + 360,711 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘+ 5736,96 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1434,24 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡3 = 9901,911 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk empat LRV yang ditarik 
penumpang kosong: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡4 = 120 kg + 489,948 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘+ 7649,28 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1912,32 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡4 = 12421,548 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 Sedangkan untuk perlawanan total MRV 
yang menarik LRV dengan penumpang penuh adalah 
sebagai berikut. 

Perlawanan untuk satu LRV yang ditarik 
dengan penumpang penuh: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡1 = 120 kg + 160,724 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 2560,32 𝑘𝑘𝑘𝑘+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 640,08 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡1 = 5731,124𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk dua LRV yang ditarik 
penumpang penuh: 
𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡2 = 120 kg + 321,448 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 5120,64 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘+ 1280,6  𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡2 = 9092,688 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk tiga LRV yang ditarik 
penumpang penuh: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡3 = 120 kg + 482,172 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 7580,96 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 450𝑘𝑘𝑘𝑘

+ 1920,24 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡3 = 12353,372 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Perlawanan untuk empat LRV yang ditarik 
penumpang penuh: 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡4 = 120 kg + 642,892 kg + 1800 𝑘𝑘𝑘𝑘+ 10241,28 𝑘𝑘𝑘𝑘
+ 450𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2560,32𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑊𝑊𝑡𝑡𝑊𝑊𝑡𝑡4 = 15814,492 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Batas Kekuatan Tarik Adhesi MRV 

Kekuatan Tarik Adhesi MRV adalah 
kemampuan MRV untuk menarik kereta yang 
didukung oleh roda-roda penggerak. Kekuatan Tarik 



adhesi ini dibatasi oleh kekuatan tenaga mesin dan 
berat adhesi MRV. Berat adhesi ini juga membatasi 
kekuatan Tarik MRV untuk tidak terjadi slip  

Dari data dibawah kita dapat mengambil 
menyimpulkan bahwa kekuatan Tarik (Traction 
Force) MRV yang dibatasi oleh kekuatan mesin 
bernilai 19 kN dengan maksimal kecepatan 40 
km/jam. Untuk kekuatan Tarik MRV yang dibatasi 
oleh berat adhesinya yaitu bernilai 107 kN.  

 

Gambar 6. Spesifikasi Performansi dari MRV 
 

 
Gambar 7. Batas Kekuatan Tarik Adhesi 

 

Data diatas merupakan grafik batas kekuatan 
Tarik MRV. Pada kecepatan 0 - 7,3 km/jam MRV 
hanya dapat menarik dengan gaya Tarikan traksi 
sebesar 107 kN yang dibatasi oleh berat MRV itu 
sendiri (jika melebihi gaya tersebut akan terjadi slip. 

 
Jumlah LRV yang Dapat Ditarik MRV 

Dari perhitungan yang sudah dilakukan  maka 
kita dapat menentukan jumlah LRV yang dapat 
ditarik MRV. Berikut hasil perhitungannya 

Tabel 2 Nilai Hasil Hitungan Perlawanan MRV 

 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai nilai 

perlawanan gerak (Wtot) yang tidak melebihi 
kekuatan Tarik MRV (Tadh) adalah Wtot1, Wtot2, 
dan Wtot3 dalam keadaan penumpang kosong, 
sedangkan dalam keadaan penuh penumpang 
(Wtotp) yang tidak melebihi kekuatan Tarik MRV 
(Tadh) adalah Wtotp1 dan Wtotp2. Jika di 
proyeksikan dalam grafik jumlah LRV yang dapat 
ditarik adalah: 

 

  
Gambar 8. Gambar Grafik Jumlah LRV yang dapat ditarik 

5. Kesimpulan 
Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian yang dibuat, diantaranya : 

1. Hal yang mempengaruhi terjadinya slip 
diantaranya yaitu perlawanan gerak dari kereta 
berpenggerak. Perlawanan ini dipengaruhi oleh 
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lintasan yang dilewati, kecepatan dan kondisi 
kecepatan angin. Selain itu berat dari kereta 
penggerak itu mempengaruhi terjainya slip 
sebagai pembatas putaran traksi motor kereta 
penggerak. Dari hasil penelitian yang sudah 
dilakukan besar putaran traksi maksimal yang 
diizinkan yaitu 107,4 kN. 

2. Slip terjadi apabila besarnya putaran traksi 
(Tadh) lebih besar dari pada berat adhesi kereta 
penggerak yaitu sebesar 107,4 kN.   

3. Agar slip tidak terjadi pada pergerakan kereta 
maka kita perlu mengetahui perlawanan gerak 
kereta dan besarnya berat adhesi dari kereta 
penggerak. Dalam penelitian ini diambil dua 
kriteria yaitu perlawanan gerak dengan kereta 
berisi penumpang penuh dan kereta kosong. 
Didapatkan bahwa perlawanan gerak dengan 
satu kereta kosong yaitu 46,806 kN, dua kereta 
kosong yaitu 73,912 kN, tiga kereta kosong 
yaitu 99,019 kN, dan empat kereta kosong 
124,215 kN. Sedangkan perlawanan gerak 
dengan satu kereta penumpang penuh yaitu 
57,311 kN, dua kereta penumpang penuh yaitu 
90,926 kN, tiga kereta penumpang penuh yaitu 
123,533 kN, dan empat kereta penumpang 
penuh 158,144 kN 

4. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
bahwa batas maksimal jumlah LRV dengan 
kondisi tidak ada penumpang yang dapat 
diatarik pada gradien tanjakan 40o/oo adalah 3 
LRV. Sedangkan batas maksimal jumlah LRV 
dengan kondisi penumpang penuh yang dapat 
diatarik pada gradien tanjakan 40o/oo adalah 2 
LRV Kondisi ini merupakan kondisi saat rel 
dalam keadaan kering. 

 
6. Saran 

Berikut saran yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah : 
1. Sebagai upaya penjegahan terbesar 

terjadinya slip pada pergerakan, sebaiknya 
penarikan jumlah LRV dilakukan dengan 
jumlah 2 kereta. Karena besarnya 
perlawanan gerak dengan jumlah 3 kereta 
memilki nilai yang hamper mendekati 
besarnya berat adhesi MRV. 

2. Pada saat pergerakan sebisa mungkin tidak 
berhenti saat berada di tanjakan 40o/oo, 
sehingga besar perlawanan mula gerak 
(perlawanan saat kecepatan 0 m/s) bisa 

hilang dan kemungkinan terjadinya slip 
berkurang. 

3. Saat MRV memasuki lintas mainline (lintas 
operasional LRT Jakarta) sebaiknya MRV 
menarik 1 kereta LRV karena pada lintas 
mainline terdapat lengkung yang memiliki 
jari2 kecil yang memiliki perlawanan lebih 
besar yang mengakibatkan slip lebih besar 
kemungkinan terjadi. 
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