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SUBMISSION 50 

Manufaktur Konstruksi Rangka Sepeda Motor Listrik Kapasitas  
3 kW 

A. Suwandi1*, Aldhy Dwi Cahyo1 , dan Dahmir Dahlan1  
1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta. 

Abstrak. Perkembangan pada dunia otomotif dinilai sangat pesat saat ini, terutama pada sektor kendaraan 
roda dua. Salah satu bagian terpenting dari sepeda motor adalah rangka. Rangka merupakan penguat dari 
konstruksi sepeda motor sebagai tempat penambatan komponen yang terpasang pada sepeda motor. Rangka 
sepeda motor listrik dibuat dengan tujuan mendapatkan model baru pada konstruksi rangka sepeda motor 
listrik dengan bagasi yang luas dan dapat digunakan dengan optimal dengan menggunakan penggerak motor 
listrik tipe BLDC kapasitas 3 kW dengan penerus daya rantai. Tulisan ini akan membahas mengenai tahapan 
dari manufaktur konstruksi rangka sepeda motor listrik 3 kW dan perkiraan waktu serta biaya produksi. 
Metode manufaktur yang digunakan dalam pembuatan rangka ini adalah metode Desain for Manufacturing 
and Assembly. Berdasarkan penerapan metode tersebut, dihasilkan estimasi waktu pembuatan rangka ± 283 
menit dengan perkiraan biaya total untuk pembuatan 1 unit konstruksi rangka sepeda motor listrik sebesar ± 
Rp. 16.002.000. 

Kata kunci—konstruksi; rangka; sepeda motor listrik; DFMA 

1. PENDAHULUAN  

Transportasi pada saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian individu. Tuntutan aktivitas 
menggunakan alat berkendara dengan efisiensi bahan bakar sangatlah penting. Konsumsi bahan bakar yang 
banyak dan penggunaan secara terus-menerus dapat menyebabkan menipisnya sumber daya alam tersebut. 
Menurut data survey BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) penggunaan bahan bakar 
minyak di Indonesia terus meningkat sebanyak dua juta liter pertahun dari tahun 2010 sampai 2016 [1]. 
Penggunaan bahan bakar minyak turut menyumbang paling banyak polusi yang akan menyebabkan global 
warming. 

Indonesia termasuk negara yang berpotensi mempunyai tenaga sumber daya alam yang banyak. 
Diantaranya adalah energi panas bumi, bioethanol, biodiesel, tenaga surya, tenaga angin bahkan sampah dan 
limbah sudah mulai dapat menjadi pembangkit listrik walau masih dalam skala kecil pada saat ini. Dengan 
menipisnya bahan bakar minyak ini merupakan saat yang tepat untuk menggunakan energi alternatif seperti 
energi listrik untuk digunakan pada alat transportasi khususnya sepeda motor.  

Salah satu bagian terpenting dari sebuah sepeda motor listrik adalah rangka. Rangka berfungsi sebagai 
penguat struktur dan merupakan tempat penambatan komponen-komponen yang akan di pasang pada sepeda 
motor itu sendiri seperti penempatan motor penggerak, suspensi, perkabelan dan sebagainya. Kestabilan 
rangka sepeda motor sangat penting agar saat dikendarai sepeda motor tersebut dapat berjalan secara lurus [2]. 

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda  segaris, 
pada kecepatan tinggi tetap bergerak dengan stabil yang disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada 
kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh 
pengendara [3]. Setiap sepeda motor mempunyai rangka yang berbeda, biasanya jenis rangka dapat dilihat 
dari bentuk, dan besar kapasitas dari mesin yang digunakan. Ditinjau dari segi struktur, frame atau rangka 
harus mempunyai penempatan pada setiap komponen-komponen penunjang daripada sepeda motor tersebut 
seperti mesin, suspensi, sistem kelistrikan dan sebagainya [4]. Berdasarkan penelitian Setyono dkk [5], kekuatan 
rangka ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu: berat beban, material rangka, dan ketebalan rangka jika menggunakan 
jenis pipa atau jenis hollow.  
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Penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari roadmap penelitian pengembangan sepeda listrik di Jurusan Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Tulisan ini, menjelaskan analisisi manufaktur dari konstruksi rangka 
sepeda motor listrik kapasitas 3 kW yang meliputi estimasi waktu dan estimasi biaya produksi dengan 
menggunakan metode Desain for Manufacturing and Assembly (DFMA). 

2. METODE PENELITIAN 

DFMA digunakan untuk tiga aktivitas utama, yaitu [6]: (1). Sebagai dasar untuk studi rekayasa untuk 
memberikan bimbingan kepada tim desain dalam menyederhanakan struktur produk, untuk proses mengurangi 
manufaktur dan biaya perakitan, dan untuk mengukur peningkatan; (2). Sebagai alat pembanding untuk 
mempelajari produk pesaing dan mengukur kesulitan manufaktur dan perakitan; (3). Sebagai alat yang harus 
dibayar untuk membantu menegosiasikan kontrak pemasok. 

Metode DFMA ini menjelaskan tahap untuk proses manufaktur pembuatan konstruksi rangka dimulai dari 
mendesain rangka dengan menggunakan perangkat lunak berbasis 3D Pro Engineer Wildfire, membuat 
Standard Operation Procedure (SOP) dan Operational Process Chart (OPC), kemudian dilanjutkan 
pembuatan konstruksi rangka. Diagram alir tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1. 

Design
• Gambar kerja

DFMA 

• SOP
• OCP

Preparation

• Material
• Alat/Mesin

Manufacturing

• Cutting
• Bending
• Welding

Checking
• Pemeriksaan visual

Prototipe Konstruksi

Rangka Sepeda

Motor Listrik 3kW

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Proses manufaktur dalam pembuatan konstruksi rangka sepeda motor listrik ini meliputi penyambungan 
bahan material dengan cara pengelasan dan menggunakan baut dan mur, untuk pembentukan material dengan 
cara proses tekuk. Dengan menggunakan metode penelitian DFMA diharapkan proses manufaktur dapat 
terorganisir dari segi waktu dan pada saat pengerjaan [7]. Metode DFMA digunakan untuk merancang produk 
yang berkualitas maksimum dengan biaya minimum. Standard Operation Procedure (SOP) dibuat untuk 
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mempermudah pada saat proses manufaktur maupun perakitan dan untuk penjelasan dari cara pengukuruan, 
pemotongan material, penyambungan dengan las atau mur dan baut, serta penekukan material bila diperlukan. 
Sedangkan Operational Process Chart (OPC) dibuat untuk mengetahui waktu, proses dan pengecekan apa 
saja yang akan dilakukan pada proses manufaktur pembuatan konstruksi rangka sepeda motor listrik. 

3. HASIL 

a. Manufaktur Rangka Sepeda Motor Listrik 
Setelah dilakukan proses perhitungan dan perancangan, maka dilakukan pembautan gambar konsep berupa 

sketsa. Gambar konsep (lihat Gambar 2) bertujuan untuk memberikan gambaran kasar atau awal dari sebuah 
model desain, agar dapat dengan mudah memperbaikinya jika terjadi perubahan konsep desain [8, 9]. Tahap 
selanjutnya adalah pemberian model detail yang berbentuk gambar model tiga dimensi seperti pada Gambar 3. 
Gambar 2 memperlihatkan bentuk rangka hasil rancangan dan perhitungan yang telah dilakukan. Dapat 
dilihat, bahwa bentuk rancangan merupakan modifikasi bentuk  rangka sepeda motor bebek. Gambar 3. 
memperlihatkan bagain-bagian dari konstruksi rangka motor lsitrik yang dirancang, yang terdiri dari rangka, 
lengan ayun, setang kemudi serta suspensi depan. 

 

(a) (b) 

Gambar 2. Rancangan Rangka Motor Listrik; (a) Sketsa Konsep, (b) Model Tiga Dimensi 

 

Gambar 3. Rancangan Sepeda Motor Listrik Kapasitas 3 kW 
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Setelah itu, rancangan ini akan melewati beberapa tahap proses manufaktur untuk dijadikan suatu produk, 
penekukan (bending) dan pengelasan (welding) menjadi proses yang banyak diaplikasikan dalam produk ini. 
Adapun tahap dari proses manufaktur konstruksi rangka sepeda motor listrik 3 kW proses manufakturnya 
terdiri dari proses pembuatan dan perakitan dari beberapa komponen. Untuk komponen perakitan terdiri dari: 
bagian kemudi, suspensi bagian depan dan belakang, lengan ayun, roda depan dan belakang, motor listrik 3 
kW. Bending dapat diartikan dengan teknik penekukan yang merupakan pengerjaan dengan memberi tekanan 
pada bagian tertentu sehingga terjadi deformasi plastis [10]. Welding atau pengelasan adalah proses 
penggabungan logam dimana dua atau lebih bagian digabungkan atau digabungkan pada permukaan 
kontaknya dengan menggunakan panas atau tekanan yang sesuai [11]. Pengelasan merupakan permanen joint 
yang dinilai sangat penting pada rangka sepeda motor.  

Tahapan manufaktur yang dilakukan mengikuti tahap dari SOP yang mengacu pada OPC dapat dilihat 
pada gambar 4. Gambar 4, diperlihatkan bahwa jumlah operasi yang dilakukan sebanyak 13 kegiatan dengan 
waktu total proses ± 126 menit, jumlah pengecekan atau pemeriksaan sebanyak 8 kegiatan dengan waktu total 
pemerikasaan ± 52 menit, serta 2 kegiatan perakitan dengan waktu total perakitan 120 menit. 

 

Gambar 4. OPC Rangka Sepeda Motor Listrik 

b. Rancangan Anggaran Biaya 
Untuk mendapatkan harga jual produk yang akan dibuat, dapat ditentukan dengan cara membuat 

rancangan anggaran biaya perkiraan dan menganalisis perhitungan biaya yang terdiri dari biaya material 
bahan baku, biaya produk meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Harga bahan baku 
material dan komponen untuk konstruksi rangka sepeda motor listrik 3 kW dapat dilihat dalam Tabel 1. Untuk 
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perkiraan biaya bahan baku dan komponen untuk 1 unit konstruksi rangka sepeda motor listrik dapat dilihat 
dalam Tabel 2. Perkiraan biaya produksi serta biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi dapat 
dilihat pada Tabel 3. Sedangkan perencanaan laba produksi dapat dihitung dengan asumsi laba 10% dari biaya 
keseluruhan yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Pada Tabel 1. Diperlihatkan material utama dari konstrusi rangka terbuat dari pipa besi hitam 
medium/galvaniz diameter 2,5 inch dan 2 inch serta plat SPHC tebal 5 mm. Selain material tersebut, dalam 
pembuatan sepeda motor listrik diperlukan komponen-komponen tambahan yang langsung dibeli, seperti 
pada tabel 1. Nomor urut 8 sampai dengan 14. 

 
Tabel 1. Harga bahan baku dan komponen 

No Material Harga (Rp) Keterangan 

1. Pipa Besi ø 1,5 inch x 1,6 mm 250.000 6 Meter 

2. Pipa Besi ø 1 inch x 1,6 mm 200.000 6 Meter 

3. Plat Besi 5 mm x 4 x 8 300.000 1 Lembar 

4. Baut dan Mur 500 1 Pasang 

5.  Kawat Las RD260 – 3.2 mm 125.000 1 Pak 

6. Finishing (Cat) 18.000 1 Kaleng 

7. Finishing (Dempul) 35.000 1 Kaleng 

8. Setang Motor 100.000 1 Set 

9. Suspensi Depan 250.000 1 Set 

10. Suspensi Belakang 200.000 1 Pasang 

11. Lengan Ayun 200.000 1 Set 

12. Roda Depan 300.000 1 Set 

13. Roda Belakang 280.000 1 Set 

14. Motor Listrik 12.000.000 1 Set 

15. Biaya Listrik (Mesin Las) 3.000 Per jam 

16.  Biaya Listrik (Gergaji Mesin) 1.500 Per jam 

17. Biaya Listrik (Gerinda) 500 Per jam 

 

Tabel 2. Biaya bahan baku dan komponen untuk 1 unit konstruksi rangka sepeda motor listrik 

No Material Biaya (Rp) 

1. Pipa Besi Hitam Medium / Galvaniz 

Diameter 2,5 inch � 2 m 

125.000 

2. Pipa Besi Hitam Medium / Galvaniz 

Diameter 2 inch � 2 m 

100.000 

3. Plat SPHC 5 mm � 4’ x 8’ 50.000 

4. Baut, Mur dan Ring � 8 Pasang 4.000 

5. Kawat Las RD260 – 3.2 mm � ½ pak 62.500 
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No Material Biaya (Rp) 

6. Finishing Cat Besi � 3 kaleng 54.000 

7. Finishing Dempul � ¼ kaleng 8.750 

8. Setang Motor 100.000 

9. Suspensi Depan 250.000 

10. Suspensi Belakang 200.000 

11. Lengan Ayun 200.000 

12. Roda Depan 300.000 

13. Roda Belakang 280.000 

14. Motor Listrik 12.000.000 

15. Biaya Listrik (Mesin Las) � 5 jam 15.000 

16. Biaya Listrik (Gergaji Mesin) � 5 jam 7.500 

17. Biaya Listrik (Gerinda) � 5 jam 2.500 

TOTAL Rp. 13.759.250 

 

Tabel 3. Biaya produksi untuk 1 unit konstruksi rangka sepeda motor listrik 

No. Komponen Untuk Dirakit Biaya Tenaga Kerja 

Langsung 

Biaya Overhead Pabrik 

(TKL x 25 %) (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1. Head Pipe 100.000 25.000 125.000 

2. Down Tube 200.000 50.000 250.000 

3.  Rangka Bawah 150.000 37.500 187.500 

4. Rangka dudukan 

Pengendara 

80.000 20.000 100.000 

5. Pivot 50.000 6.250 56.250 

6. Setang 10.000 2.500 12.500 

7. Shockbreaker Depan dan 

belakang 

15.000 3.750 18.750 

8. Roda depan dan belakang 10.000 2.500 12.500 

9. Lengan Ayun 10.000 2.500 12.500 

10. Motor Listrik 10.000 2.500 12.500 

TOTAL Rp. 787.500 

 

Tabel 4. Perkiraan harga konstruksi rangka sepeda motor listrik 3 kW 

No. Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

1. Biaya bahan baku dan komponen yang digunakan 13.759.250 

2. Biaya produksi 787.500 
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3. Laba yang dihendaki 10 % dari biaya bahan baku + biaya produksi 1.454.675 

TOTAL Rp. 16.001.425 

 

Berdasarkan Tabel 4, maka perkiraan harga konstruksi rangka sepeda motor listrik 3 kW yaitu: Rp. 
16.001.425 per unit atau dibulatkan menjadi Rp. 16.002.000 per unit (Enam Belas Juta Dua Ribu Rupiah). 

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari Operation Process Chart jumlah dari proses ada 13 proses, pengecekan ada 8 proses, dan 
perakitan ada 2 proses. Didapatkan perkiraan biaya total untuk 1 unit konstruksi rangka sepeda motor listrik 
kapasitas 3 kW adalah ± Rp. 16.002.000 dan waktu total untuk proses manufaktur pembuatan rangka sekitar ± 
298 menit. 
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