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ABSTRAK 
 

Permasalahan global yang saat ini dihadapi oleh dunia yakni kelangkaan 

bahan  bakar  fosil.  Tidak  mustahil  bahwa  suatu  saat  nanti  ketersediaan  dari 

bahan bakar fosil tersebut akan menipis seiring dengan perkembangan teknologi 

modern. Dengan kata lain bahan bakar fosil akan tergantikan dengan sendirinya 

oleh sumber daya alam lain yang lebih potensial seperti cahaya matahari, angin, 

air  dan  biomassa  melalui  penelitian-penelitian  yang  terus  berkembang.  Yang 

kesemuanya itu masih kurang tersentuh oleh kita karena ketergantungan  yang 

lebih terhadap bahan bakar fosil. Seperti kita ketahui, di Indonesia bahan bakar 

minyak  sudah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat, dengan 

tingginya harga minyak dunia yang saat ini mencapai US$ 67 per barel, sangat 

potensial mengakibatkan gejolak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. 

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjawab 

permasalahan mengenai eksistensi kendaraan yang kurang ramah lingkungan 

dan masih  bergantung pada bahan bakar fosil. Kendaraan ini didesain dengan 

baik  untuk  memenuhi   kebutuhan  masyarakat  akan  kendaraan  yang  ramah 

lingkungan dan hemat bahan bakar dengan kecepatan maksimal yang ditempuh 

sekitar 20 km/jam selama kurang lebih satu jam dengan sekali pengisian baterai. 

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui berbagai percobaan 

yang  terstruktur  untuk  memperoleh  data  yang  akurat.  Data  yang  diperoleh 

digunakan  untuk   merancang  desain  yang  sesuai  permintaan  pasar  dengan 

efisiensi maksimal melalui perhitungan error yang terjadi. Error yang ada dibuat 

sekecil mungkin, sehingga tidak mengurangi efisiensi kerja motor listrik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penggunaan tenaga surya sebagai 

tenaga  penggerak motor pada sepeda, dapat ditempatkan pada urutan teratas 

tenaga  alternatif  dalam menggantikan bahan bakar fosil. 

 
Kata kunci : kelangkaan, ramah lingkungan, efisien,  alternatif 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Keterbatasan cadangan bahan bakar fosil merupakan salah satu 

permasalahan global yang menimpa banyak negara di dunia saat ini. Bukan hal 

yang dipungkiri  bahwa di Indonesia, bahan bakar minyak sudah menjadi salah 

satu kebutuhan primer bagi  masyarakat, dengan tingginya harga minyak dunia 

yang saat ini mencapai US$ 67 per barel, sangat potensial mengakibatkan gejolak 

sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. 

Untuk mengatasi  krisis  energi,  pemerintah  telah  mengambil  sejumlah 

langkah-langkah,  diantaranya  adalah  mengefisienkan  pemakaian  energi  baik 

untuk  kebutuhan  gedung-gedung  maupun  untuk  alat  transportasi.  Salah  satu 

bagian  penggunaan   terbesar  dari  bahan  bakar  minyak  adalah  untuk  sektor 
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transportasi. Kendaraan angkutan darat menyumbang beban paling besar terhadap 

kebutuhan   bahan   bakar   minyak   dalam   bentuk   bensin   dan   solar,   hal   ini 

dikarenakan   jumlah   kendaraan   angkutan   darat   lebih   banyak   dibandingkan 

kendaraan angkutan udara dan laut. 
Salah satu kebiasaan di masyarakat adalah keengganan untuk 

meninggalkan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak untuk kebutuhan 

transportasi  antar titik berjarak ± 5 km. Di lain pihak, penggunaan kendaraan 

bertenaga manusia dinilai mengakibatkan kelelahan, kecepatan lebih rendah, tidak 

cocok digunakan di jalan raya, sehingga kendaraan jenis ini hanya dipakai untuk 

transportasi jarak sangat pendek atau kegiatan rekreasi dan olahraga. 

Untuk  menghindari  pemakaian  bahan  bakar  minyak,  dikembangkan 

kendaraan  hybrid yang menggunakan tenaga manusia dan motor listrik. Sistem 

yang disebut sebagai PAS (Power Assist System) ini memiliki sejumlah kelebihan, 

antara  lain  lebih  sedikit   mengkonsumsi  tenaga  dan  lebih  cepat  dibanding 

kendaraan bertenaga manusia, tidak  menimbulkan polusi, tidak mengkonsumsi 

bahan bakar fosil, tidak berisik, lebih aman, dan biaya pemeliharaan yang lebih 

rendah. Kendaraan ini juga tidak memerlukan izin khusus untuk mengendarainya, 

asalkan  kecepatannya  tidak  melebihi  batas  kecepatan  yang  ditetapkan  untuk 

kendaraan  tak  bermotor.  PAS  tidak  berarti  menggantikan  tenaga  manusia 

seluruhnya, porsi tenaga manusia yang dibutuhkan sepenuhnya tergantung pada 

pilihan pengendara. 

Salah satu contoh kendaraan PAS adalah sepeda listrik. Sepeda ini cukup 

ringan  sehingga dapat dipakai seperti sepeda biasa dengan penggunaan pedal, 

namun  tenaga  yang  dikeluarkan  oleh  pengendara  tidak  sebesar  sepeda  biasa 

karena dibantu oleh motor listrik.  Hal  ini memungkinkan pengendara mencapai 

jarak yang lebih jauh dengan pengeluaran tenaga yang sama. 

Pada sepeda listrik digunakan baterai/aki sebagai sumber energi untuk 

menggerakkan motor listrik. Sumber energi listrik yang digunakan untuk mengisi 

ulang baterai pada umumnya berasal dari sambungan listrik rumah (PLN), karena 

pada saat ini pembangkit  listrik masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai 

bahan bakar utama, maka diperlukan sumber energi alternatif untuk menghindari 

penggunaan bahan bakar  fosil tersebut, salah  satunya adalah dengan 

menggunakan  fotovoltaik, yaitu suatu piranti yang dibuat dari   bahan 

semikonduktor yang mampu mengubah energi elektromagnetik matahari menjadi 

energi  listrik.  Dengan  teknologi  fotovoltaik ini,  energi  listrik  yang  dihasilkan 

dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai. 

Di luar negeri, contohnya di Inggris dan Amerika Serikat, penggunaan 

kendaraan   PAS  untuk  kebutuhan  pribadi  telah  mulai  dikenal  masyarakat, 

sedangkan  di  Indonesia  kendaraan  jenis  ini  belum  begitu  dikenal.  Pandangan 

bahwa kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran internal (ICE – Internal 

Combustion Engines) lebih mudah dalam pengisian sumber tenaga dan lebih baik 

dalam rasio jarak tempuh per liter bahan bakar juga telah  mengambil bagian 

dalam kurang dikenalnya kendaraan bertenaga listrik. Untuk masa depan, mesin 

ICE  akan  dapat  berperan  dalam  sistem  transportasi  bersih  ramah  lingkungan, 

apabila telah digunakan bahan bakar bersih dan dilakukan modifikasi pada sistem 

penyimpanan bahan  bakar dan cara kerja mesin ICE, tetapi sampai masa itu, 

kendaraan  bertenaga  listrik  dapat  menjadi  alternatif  yang  cukup  baik  untuk 

kebutuhan transportasi jarak pendek. Karena itu,  pembuatan sepeda bertenaga 
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surya  ini  juga  diharapkan  mampu  menangkap  minat  masyarakat  terhadap 

kendaraan yang ramah lingkungan, dan mampu memenuhi kebutuhan transportasi 

jarak pendek dalam kota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Sepeda Listrik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Sepeda Tenaga Surya 

 
Tujuan penelitian ini adalah membuat sepeda listrik bertenaga surya yang 

hemat  dan  ramah  lingkungan  dan  diharapkan  sepeda  yang  dibuat  memiliki 

karakteristik sebagai  berikut:  berkecepatan maksimal 20 km/jam, lama baterai 
beroperasi dari kondisi 100% - 20% SOC adalah  ±1 jam. Hasil yang diharapkan 

dari kegiatan ini adalah terciptanya purwarupa sepeda listrik bertenaga surya. 

Manfaat yang dapat diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

memperkenalkan alat transportasi yang ramah lingkungan dan mampu memenuhi 

kebutuhan   masyarakat  untuk  transportasi  jarak  pendek,  mengurangi  tingkat 

pencemaran udara akibat  emisi gas buang, mengurangi ketergantungan terhadap 

bahan bakar minyak, dan merangsang pengembangan kendaraan sejenis di masa 

depan. 



PKMT-3-8-4  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 

METODE PENDEKATAN 
 

Bahan yang digunakan adalah sepeda (2 buah), motor listik DC magnet 

permanen 12 V (2 buah), solar cell 12 V 50 watt, baterai 12 V 10 Ah (2 buah), 

roda gigi, kabel-kabel, chain drive, mur dan baut, bahan kimia untuk pelarut PCB, 

PCB,   mikrokontroler,   dan   komponen   elektronika. Sedangkan   alat   yang 

dipergunakan adalah multitester, Toolkit box dan bor. 

Tata laksana  yang  dilakukan  adalah  studi  pustaka  tentang  solar  cell, 

sepeda,   dan   kendaraan   sejenis;   survey   dan   penyediaan   alat   dan   bahan; 

perancangan sepeda bertenaga surya; pembuatan purwarupa; pengujian 

purwarupa; perbaikan rancangan awal; finalisasi purwarupa dan pengujian ulang; 

dan pembuatan laporan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk melakukan analisis penelitian, diperlukan perbandingan data dari 

hasil penelitian dengan metode yang berbeda. Penelitian ini membandingkan data 

hasil  perhitungan  dengan  teori  rumus  dan  perhitungan  hasil  pengujian  atau 

pengukuran  secara  langsung,  sehingga  dapat  diketahui  seberapa  keberhasilan 

pelaksanaan penelitian tersebut. 

Dengan data spesifikasi alat dan bahan yang diketahui, secara skematik 

susunan  rangkaian elemen sistem transmisi gigi sepeda elektrik bertenaga surya 

dapat digambarkan seperti gambar rangkaian elemen sistem transmisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Rangkaian elemen sistem transmisi 
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Perhitungan dengan Teori Rumus 
Daya yang diberikan oleh motor listrik tidak seluruhnya ditransmisikan 

atau  dipindahkan  ke  putaran  roda,  karena  selama  melalui  rangkaian  sistem 

transmisi ada sebagian daya yang diubah ke bentuk lain seperti gesekan maupun 

berubah menjadi kalor, yang besarnya tergantung dari nilai efisiensi setiap elemen 

transmisi. Jika data spesifikasi alat dan bahan yang digunakan sebagai komponen 

sistem transmisi diketahui, perhitungan efisiensi  sistem transmisi dengan teori 

rumus dapat dikerjakan. 

 
Efisiensi Elemen Transmisi Roda Gigi 

Roda gigi yang digunakan pada sistem transmisi dikerjakan secara biasa, 

maka efisiensinya diambil ≈ 95 %. Nilai efisiensi ini adalah nilai pertingkat sabuk 

rantai, karena ada dua tingkat maka efisiensi total roda gigi adalah: 
η Gigi Tot = 0,95 x 0,95 = 0,9025 

 
Efisiensi Elemen Rantai Rol (pin- connected chains) 

Efisiensi mesin elemen mesin (Baumeister dan Avallone, 1978) bahwa 

efisiensi pin-connected chains (bicycle) adalah 95%-97%. Pada sistem transmisi 

ini efisiensi rantai-rolnya diasumsikan 96%, maka efisiensi total untuk dua tingkat 

adalah: 
η Rantai Tot = 0,96 x 0,96 = 0,9216 

 
Efisiensi Bantalan (ball bearings) 

Efisiensi mesin elemen mesin (Baumeister dan Avallone, 1978) bahwa 

efisiensi ball bearings adalah 99 %. Sistem transmisi ini bantalan menggunakan 

dua buah bantalan yang terletak pada satu tempat yaitu pada rangkaian dua roda 

gigi yang satu sumbu atau poros. Jadi efisiensi total bantalan : 
η Bantalan Tot = 0,99 x 0,99 = 0,9801 

Nilai efisiensi total sistem transmisi adalah total dari perkalian efisiensi setiap 
elemennya  (Kolstee, 1982). Jadi  efisiensi total sistem transmisi adalah: 

η Tranmisi Tot = (η Gigi Tot) x (η Rantai Tot) x (η Bantalan Tot) 
= 0,9025 x  0,9216 x 0,9801 
= 0,8151922944 

= 81,52 % 

 
Pengambilan Data Hasil Pengujian dan Pengukuran 

Pengambilan data hasil pengukuran didapatkan dari berbagai pengujian, 

hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai data perhitungan dalam penelitian. 
 

Uji Karakteristik Motor Listrik 

Pada pengujian karakteristik motor listrik, motor diberi beban (gaya) yang 

difungsikan  sebagai  variabel  torsi  dan  motor  dalam  kondisi  tidak  dirangkai 

dengan sistem transmisi.  Besar torsi motor   adalah perkalian antara gaya (berat 

beban) dan radius poros motor yang  dikenai beban. Dalam penelitian ini berat 

bebannya sudah divariasikan dengan  asumsi percepatan grafitasi bumi 9,8 m/s
2 

dan hasil pengukuran radius poros motornya adalah 1 cm (r = 0,01m). 
 

1.  Mengukur daya masukan ke motor. 
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Hasil pengukuran tegangan dan arus yang mengalir ke motor adalah : 

 
Tabel 1.  Hasil pengukuran daya masukan ke motor. 

 
Tegangan 

(V) 

Arus 

(A) 

Daya Masukan P inp 

(W) 

26 18 468,0 

26 24 624,0 

25,9 26 673,4 

25,8 28 711,4 

25,8 31 799,8 

25,8 33 851,4 

25,2 34 856,8 
 

2.  Mengukur kecepatan putar motor dan menghitung daya keluarannya. 

Dengan memberi beban yang bervariasi pada motor, kecepatan putaran 

motor   akan   berubah-ubah.   Perubahan   nilai   kedua   variabel   tersebut 

berpengaruh terhadap daya keluaran motor. 

 
Tabel 2. Kecepatan motor dan daya keluaran motor. 

 
 

Beban 

(N) 

 

Torsi 

(Nm) 

Kecepatan Motor 
 

Daya Keluaran Pout 

(W) (rpm) (rad/s) 

39,2 0,39 3270 342,57 134,29 

147 1,47 2750 288,10 423,50 

196 1,96 2340 245,14 480,48 

294 2,94 1760 184,38 542,08 

397 4,41 1270 133,05 586,74 

513 4,90 1160 121,52 595,47 

695 6,37 880 92,19 587,25 
 

3.  Menghitung efisiensi motor 

Perbandingan hasil  pengukuran  daya  keluaran  motor dan  pengukuran 

daya masukannya. 

 
Tabel 3. Efisiensi motor listrik. 

 
Daya Masukan P inp 

(W) 

Daya Keluaran Pout 

(W) 
Efisiensi Motor 

(%) 

468,0 134,29 28,69 

624,0 423,50 67,87 

673,4 480,48 71,35 

711,4 542,08 75,04 

799,8 586,74 73,36 

851,4 595,47 69,94 

856,8 587,25 68,54 
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Uji Sistem Transmisi 
Seperti  pada  pengukuran  karakteristik  motor,  tetapi  pada  uji  sistem 

transmisi ini yang diberi beban adalah elemen akhirnya tepatnya di bus atau naf 

roda sepeda. Dari hasil pengukuran yang diperoleh, radius naf roda sepeda adalah 

1,75 cm (r =0,0175 m). 

 
1.  Mengukur kecepatan putaran roda dan menghitung daya keluaran 

sistem transmisi 

Speedometer digital yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran 

roda harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan diameter roda sepeda yaitu 

26 inch atau sekitar 66 cm (r=0,33 m). Nilai kecepatan yang terbaca pada 

speedometer  masih  dalam  bentuk  kecepatan  linear,  adanya  hubungan 

antara jari-jari roda dengan kecepatan linearnya sehingga kecepatan sudut 

roda (rad/s) dapat dihitung. Daya keluaran sistem transmisi bisa dihitung. 
 

Tabel 4. Daya keluaran sistem transmisi. 

 

Beban 

(N) 

Torsi 

(Nm) 

Kecepatan Roda Pout Transmisi 

(W) (km/jam) (rad/s) (rpm) 

39,2 0,69 119 100,17 956,15 68,72 

147 2,57 104 87,54 835,63 225,20 

196 3,43 100 84,18 803,49 288,72 

294 5,15 87 73,23 699,04 376,78 

441 7,72 69 58,08 554,41 448,24 

490 8,58 58 48,82 466,02 418,64 

637 11,15 41,5 34,93 333,45 389,41 
 

2.  Mengukur kecepatan putaran poros motor saat itu dan menghitung 

nilai daya keluarannya dengan persamaan garis regresi grafik output 

motor vs kecepatan motor. 

 
Tabel 5. Regresi grafik output motor terhadap kecepatan motor. 

 
Kecepatan motor 

(rpm) 
Daya Keluaran Motor 

(W) 

3250 361,47 

2840 480,45 

2730 506,65 

2375 574,71 

1885 627,24 

1585 635,70 

1135 614,64 
 

3.  Menghitung efisiensi sistem transmisi 
Membandingkan daya keluaran sistem transmisi terhadap daya keluaran 
motor (difungsikan sebagai input sistem transmisi). 
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Tabel 6. Efisiensi sistem transmisi. 

 
Keluaran Transmisi 

(W) 

Keluaran Motor 

(W) 

Efisiensi Transmisi 

(%) 

68,72 361,47 19,01 

225,20 480,45 46,87 

288,72 506,65 56,99 

376,78 574,71 65,56 

448,24 627,24 71,46 

418,64 635,70 65,86 

389,41 614,64 63,36 
 

4.  Menghitung efisiensi total sistem, yaitu mulai efisiensi motor sampai 

dengan efisiensi transmisi. 

 
Tabel 7. Efisiensi total sistem transmisi. 

 
 

Kecepatan motor 

(rpm) 

 

Efisiensi (%) 

 

Motor 
 

Transmisi 
 

Total 

3250 30,04 19,01 5,71 

2840 52,02 46,87 24,38 

2730 56,77 56,99 32,35 

2375 68,80 65,56 45,11 

1885 77,13 71,46 55,12 

1585 77,49 65,86 51,03 

1135 71,28 63,36 45,16 
 

 
 

KESIMPULAN 
 

Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  dari 

pengujian  karakteristik  motor  diperoleh  daya  keluaran  motor  rata-rata  selama 

pengujian adalah 478,54  W. Efisiensi motor rata-rata selama pengujian (motor 
tidak terangkai dengan sistem transmisi)  sebesar 64,97 %. Dari tabel karakteristik 

sistem transmisi hasil pengujian, efisiensi motor  rata-rata  saat terangkai dengan 

sistem transmisi adalah 61,93 % dan efisiensi sistem transmisi rata-ratanya 55,59 
%. Efisiensi total sistem merupakan perkalian antara efisiensi motor dan efisiensi 

transmisi.   Rata-rata  efisiensi  total  sistem  transmisi  adalah  36,98  %.  Dari 

perhitungan  teori  rumus  diperoleh  nilai  efisiensi  sistem  transmisi  81,52  %. 

Perhitungan  dari  data  selama  pengujian,  efisiensi  maksimum  sistem  transmisi 

yang dicapai adalah 71,46 % dan efisiensi rata-ratanya   55,59 %, lebih rendah 

sekitar 25 % dari efisiensi yang diperoleh dengan perhitungan teori rumus. 
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