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SUBMISSION 51 

Manufaktur Prototipe Konstruksi Rangka Sepeda Motor Listrik 
Kapasitas 1 kW dengan Penggerak Roda Belakang  

A. Suwandi1* , Mohamad Gunawan Wibisana1 dan Dahmir Dahlan1 

1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta 

Abstrak. Pada kendaraan, rangka merupakan komponen yang sangat penting. Salah satu fungsi rangka yaitu 
sebagai penguat struktur pada kendaraan bermotor. Dalam merancang rangka untuk sepeda motor listrik, 
bagian tersebut harus ringan dan juga kuat. Rancangan rangka juga harus menyesuaikan dengan suspensi, 
posisi motor dan kapasitas motor yang digunakan. Tulisan ini membahas tentang  estimasi waktu proses 
manufaktur dan biaya dari satu unit prototipe konstruksi rangka sepeda motor listrik kapasitas 1 kW dengan 
penggerak roda belakang. Metode yang digunakan adalah metode manufaktur design  for manufacturing and 
assembly. Pada operation process chart dapat dilihat dalam pembuatan satu unit konstruksi rangka sepeda 
motor listrik membutuhkan waktu ±165 menit dengan total jumlah proses proses yang dibagi dalam 3 jenis 
proses yaitu operasi, pemeriksaan dan perakitan. Perkiraan harga jual untuk satu unit konstruksi rangka 
sepeda motor listrik ±Rp 2.577.000,- didapat dari harga bahan baku dan komponen yang digunakan sebesar 
Rp 1.940.864,- biaya produksi sebesar Rp 300.000,- dan laba yang dikehendaki 15% sebesar Rp 336.129. 

Kata kunci— prototipe, sepeda motor listrik, rangka, penggerak roda belakang 

1. PENDAHULUAN 

 Menurut Badan Pusat Statistik alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah 
kendaraan bermotor roda dua. Pada Tahun 2016 populasi kendaraan bermotor roda dua mencapai 105.150.082 
unit [1]. Sebagian besar kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber 
energinya. Dengan meningkatnya populasi kendaraan, cadangan bahan bakar minyak didunia semakin lama 
semakin menipis. Untuk mengurangi permasalahan tersebut perlu dirancang alat transportasi yang berbasis 
listrik [2]. Sepeda motor listrik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi 
permasalahan yang terjadi. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 60 km/jam, sepeda motor listrik ini bisa 
digunakan dalam berkendara di dalam kota [3].  

 Pada kendaraan bermotor, rangka merupakan bagian terpenting yang akan menghubungkan berbagai 
macam komponen dan juga untuk mendukung beban komponen pada sistem kendaraan. Saat merancang 
rangka untuk sepeda motor listrik, sangat penting untuk mempertimbangkan jenis struktur rangka yang 
diperlukan untuk memasang komponen mobilitas listrik seperti motor, baterai, pengisi baterai, dan lain-lain 
[4]. Jenis-jenis rangka yang digunakan pada sepeda motor (lihat Gambar 1), yaitu: spine atau backbone, single 
cradle frame, double cradle frame, perimeter frame, trellis frame dan monocoque frame [5,6].  

Dalam pengelasan rangka perlu mempertimbangkan dalam hal pembebanan, seperti jenis bahan las, 
komponen yang akan disambung dan geometri sambungan itu sendiri [7]. Pengelasan itu sendiri merupakan 
penyambungan dua buah logam atau lebih dengan menggunakan panas, dimana logam induk akan menyatu 
dengan logam pengisi [8]. Jenis-jenis sambungan pada las yaitu butt join, lap joint, edge joint, t-joint dan 
corner joint [9].  

Pada pembuatan rangka pipa dibentuk dengan menggunaan mesin roll bending. Mesin roll bending ini 
terdiri dari satu roll atau lebih, roll-roll pada mesin roll bending dapat digunakan sebagai penumpu atau 
penekan benda kerja, sehingga benda kerja membentuk radius [10].  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dkk [11], bahwa sepeda motor listrik harus 
memiliki konstruksi yang kokoh, namun ringan. Konstruksi rangka yang pernah dibuat mengalami kegagalan, 
yaitu berupa patahan pada bagian sambungan las rangka [12]. Selain itu, biaya dalam pembuatan konstruksi 
rangka yang mahal merupakan nilai minus dalam menentukan biaya produksi pembuatan sepeda listrik [13]. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan membahas tentang proses manufaktur pembuatan rangka 
sepeda motor listrik, dimana rancangan konstruksi rangka yang dibuat berguna untuk mendapatkan model 
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baru sepeda motor listrik dengan kapasitas 1 kW. Dengan rancangan konstruksi rangka yang sederhana 
diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan konstruksi rangka sepeda 
motor listrik kapasitas 1 kW dengan penggerak roda belakang. 

 

   

(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Gambar 1. Tipe-tipe rangka motor:  (a). Spine atau backbone; (b). Single cradle frame; (c). Double cradle 
frame; (d). Perimeter frame; (e). Trellis frame; (f). Monocoque frame [5,6] 

 

2. METODE PENELITIAN 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam manufaktur prototipe konstruksi rangka sepeda motor 
listrik kapasitas 1 kW dengan penggerak roda belakang dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Tahapan Manufaktur 

Dari diagram alir diatas dapat diuraikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam tahapan 
manufaktur yang dilakukan: 

1. Desain konstruksi. Pada tahapan ini merancang konsep desain rangka dengan menggunakan metode 
Pahl & Beitz. Dimulai dengan mencari benchmarking untuk membandingkan spesifikasi rangka yang 
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akan dibuat, menentukan identifikasi kebutuhan yang didapat dari penyebaran kuesioner, membuat 
struktur fungsi dan matriks morfologi untuk memilih kombinasi matriks solusi. Kemudian kombinasi 
varian yang terpilih dilakukan perhitungan melalui pembobotan evaluasi untuk menentukan desain 
varian terpilih. Pada tahapan ini pemberian bentuk pada desain, konsep desain yang terpilih akan 
dilakukan pemberian bentuk dengan menggunakan software, lalu desain yang terpilih akan dibuat 
proses detailing, seperti membuat dimensi, kehalusan permukaan, dan menetapkan material produk. 
Kemudian akan dilakukan perhitungan teoritis dan menganalisa desain rangka dengan menggunakan 
simulasi. 

2. Pemilihan material. Pada tahapan ini akan dilakukan pemilihan material yang akan menjadi bagian 
utama rangka sepeda motor listrik kapasitas 1 kW. Material yang digunakan untuk membuat prototype  
adalah steel AISI 1020. 

3. Persiapan alat dan bahan. Pada tahapan ini akan dilakukan persiapan bahan dan peralatan pendukung 
yang akan digunakan dalam pembuatan prototipe pada rancang bangun rangka sepeda motor listrik 
kapasitas 1 kW untuk mempermudah proses pengerjaan. 

4. DFMA. Pada tahapan ini proses manufaktur menggunakan metode DFMA (Design For Manufacturing 
Assembly) lalu dilakukan pembuatan SOP (Standard Operational Procedur) yang mengacu pada  OPC 
(Operating Process Chart) untuk manufaktur rangka sepeda motor listrik kapasitas 1 kW. Pembuatan 
dan perakitan konstruksi rangka berdasarkan metode DFMA. Keluaran dari tahapan ini adalah wujud 
fisik dari konstruksi rangka [14]. 

5. Pembuatan dan perakitan prototipe. Pada tahapan ini desain terpilih kemudian akan dibuat sebuah 
prototipe. Pembuatan prototipe ini merupakan pemodelan sederhana untuk pengguna agar dapat 
memiliki gambaran dasar desain rangka yang sudah terpilih. 

6. Pengecekan. Pada tahapan ini prototipe rangka yang sudah dibuat apabila bentuk tidak sesuai desain 
maka akan kembali ketahapan proses pembuatan prototipe untuk diperbaiki (repair), tapi jika bentuk 
rangka sesuai maka akan terbentuk prototipe rangka sesuai desain. 
 

3. HASIL  

a. Manufaktur Rangka 
Pada desain konstruksi rangka sepeda motor listrik yang telah dibuat terdiri dari beberapa bagian yaitu 

head tube, down tube, seat rail dan pivot (lihat Gambar 3). Setelah merancang dan mendesain langkah 
selajutnya adalah proses pembuatan. Tahapan pembuatan konstruksi dilakukan sesuai SOP yang mengacu 
pada  OPC. Tahapan manufaktur pada OPC ini terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu operasi, pemeriksaan dan 
perakitan, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 3. Rancangan konstruksi rangka sepeda motor listrik kapasitas 1 KW 
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b. Analisis Biaya Pembuatan 
Penentuan perkiraan harga jual dapat dilakukan dengan menganalisis perhitungan biaya pembuatan. 

Perkiraan harga bahan baku untuk membuat konstruksi rangka dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 2 
merupaka biaya bahan baku yang digunakan pada pembuatan konstruksi rangka dalam 1 (satu) unit. Pada 
Tabel 3 merupakan biaya produksi dalam pembuatan konstriksi rangka dan pada Tabel 4 merupakan 
perkiraan harga jual konstruksi rangka sepeda motor listrik dalam 1 (satu) unit. 

 

Gambar 4. OPC Pembuatan Rangka Sepeda Motor Listrik 
 
 

Tabel 1. Harga bahan baku dan komponen 

No. Material Keterangan Harga (Rp) 

1 
Pipa besi ukuran 2” x 2 mm (diameter x 
tebal) 

per 6 meter 240.000 

2 
Pipa besi ukuran 1,5” x 2 mm (diameter x 
tebal) 

per 6 meter 195.000 

3 Cat besi 1 kaleng (1 kg) 47.000 
4 Thinner 1 kaleng (1 liter) 25.000 
5 Dempul I kg 35.000 
6 Elektroda Nikko Steel RD260 – 2 mm 1 pak 150.000 
7 Stang 1 buah 425.000 
8 Shock depan 1 buah 400.000 
9 Shock belakang 1 buah 175.000 
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Tabel 2. Biaya bahan baku untuk satu unit konstruksi rangka sepeda motor listrik 

No. Material Biaya (Rp) 

1 Pipa besi hitam ukuran 2” x 2 mm (diameter x tebal) → ½ m² 120.000 

2 
Pipa besi hitam ukuran 1,5” x 2 mm (diameter x tebal) →  ½ 
m² 

97.500 

3 Elektroda Nikko Steel RD260 – 2 mm → ½ kotak 75.000 

4 Cat besi → ½ kaleng 23.500 

5 Thinner →  ¼ kaleng 6.250 

6 Dempul → ¼ kg 8.750 

7 Biaya listrik (mesin gergaji potong) → 1.644 x 1 jam 1.644 

8 Biaya listrik (mesin roll bending) → 1.644 x 1 jam 1.644 

9 Biaya listrik (mesin gerinda) → 1.644 x I jam 1.644 

10 Biaya listrik (mesin las SMAW) → 1.644 x 1 jam 1.644 

11 Biaya listrik (mesin kompresor) → 1.644 x 1 jam 1.644 

12 Biaya listrik (mesin bor) → 1.644 x 1 jam 1.644 

13 Stang 425.000 

14 Shock depan 400.000 

15 Shock belakang 175.000 

16 Arm 600.000 

TOTAL 1.940.864 
 
 

Tabel 3. Biaya produksi perakitan komponen untuk satu unit konstruksi rangka sepeda motor listrik   
kapasitas 1 kW 

10 Arm (lengan ayun) 1 buah 600.000 
TOTAL 2.292.000 

No.  Komponen Biaya Tenaga Kerja 
Langsung (Rp) 

Biaya Overhead Pabrik 
(TKL x 25 %) (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Head Tube 40.000  10.000 50.000  

2 Down Tube 60.000  15.000 75.000  

3 Seat Rail 60.000  15.000 75.000  

4 Pivot 40.000  10.000 50.000  

5 Stang 10.000 2.500 12.500 

6 Shock depan 10.000 2.500 12.500 

7 Shock Belakang 10.000 2.500 12.500 

8 Arm 10.000 2.500 12.500 

TOTAL 300.000  



 

 

691  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

 
Tabel 4. Perkiraan harga rangka sepeda motor listrik kapasitas 1 kW 

 
Dari Tabel 4 diketahui bahwa perkiraan harga jual untuk 1 (satu) unit rangka ±Rp 2.576.773,- atau 

dibulatkan menjadi ±Rp 2.577.000,- 
 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan metode manufaktur DFMA (Design  For Manufacturing and Assembly) yang digunakan 
dalam pembuatan prototipe konstruksi rangka sepeda motor listrik, bahwa untuk membuat 1 (unit) 
konstruksi rangka diperlukan waktu ±145 menit dengan total proses yang dilakukan sebanyak 21 (dua puluh 
satu) proses. Perkiraan biaya yang diibutuhkan untuk membuat 1 (satu) unit konstruksi rangka sebesar ±Rp 
2.577.000,- yang didapat dari biaya bahan baku, biaya produksi dan laba yang dikehendaki sebesar 15%. 
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No. Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

1 Biaya bahan baku dan komponen 1.940.864 

2 Biaya produksi 300.000  

3 
Laba yang dikehendaki 15% dari (biaya bahan baku + biaya 
produksi) 

336.129 

 TOTAL 2.576.773  


