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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC)  merupakan kegiatan 

yang diadakan untuk menguji kemampuan, merancang, dan membangun 

kendaraan yang aman, irit dan ramah lingkungan. Kegiatan ini dapat diikuti 

oleh seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan memenuhi kriteria 

yang ditetapkan oleh panitia lomba. Salah satu jenis kendaraan yang akan 

dirancang adalah Mobil Urban. Mobil urban diesel adalah suatu jenis 

kendaraan roda empat dengan tampilan mirip mobil pada umumnya 

berbahan bakar solar yang akan diperlombakan. Kendaraan yang 

diperlombakan pada jenis ini berdimensi panjang 220 - 350 cm, lebar 120 - 

130 cm, dan tinggi 100 - 130 cm (regulasi IEMC 2013). 

Masalah yang dihadapi adalah transmisi yang digunakan pada Mobil 

Urban Diesel yang diikutkan pada perlombaan IEMC 2013. Pada saat itu, 

mobil yang dibuat menggunakan transmisi sabuk yang membuatnya selip 

dan roda tidak bisa berputar maksimal. Untuk itu mobil yang diperlombakan 

pada IEMC 2014 mempergunakan transmisi rantai untuk menghindari 

terjadinya yang akan mempengaruhi juga pada tingkat akselerasi dan 

efisiensi bahan bakar. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang diambil pada perancangan transmisi ini adalah 

bagaimana merancang transmisi rantai bebas selip dengan perbandingan 

sproket agar mampu menempuh kecepatan maksimal sebesar 40 km/jam. 

1.3. TUJUAN 

Tujuan dilakukannya perencanaan ini adalah merancang sistem 

transmisi rantai yang bebas selip dengan perbandingan sproket yang mampu 

menempuh kecepatan maksimal 40 km/jam. 

1.4. BATASAN MASALAH 

1. Sistem transmisi yang hanya dirancang untuk mobil urban dengan 

berat 120 kg 

2. Engine dengan daya 3 PK dan memiliki putaran output maksimal 

sebesar 3000 rpm 

3. Sistem transmisi yang dirancang pada mobil urban harus mampu 

menempuh kecepatan maksimal 40 km/jam 

4. Transmisi yang dirancang harus mampu menjalankan mobil urban 

selama 8 putaran dengan jarak 12,3 km dalam waktu kurang dari 30 

menit 

5. Roda pada mobil urban berdiameter 0,5 m 

1.5. KONSEP PERANCANGAN 

Merancang adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan mengubah suatu yang lama 

menjadi lebih baik atau membuat sesuatu yang baru. Dalam proses 

merancang ini tidak ada sesuatu ketentuan yang baku yang harus diikuti 
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oleh setiap perancang. Setiap perancang akan memiliki prosesnya sendiri 

untuk mencapai tujuan. 

1.5.1. Perancangan Pahl and Beitz 

Pahl and Beitz mengusulkan cara merancang produk 

sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya : Engineering Design : A 

systematic Approach. Cara merancang Pahl dan Beitz tersebut terdiri 

dari 4 fase, yang masing-masing masih terdiri dari beberapa langkah. 

Keempat fase tersebut adalah: 

- Perancangan dan penjelasan tugas 

Proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan untuk 

diwujudkan dalam produk akhir dan juga mengumpulkan informasi 

tentang batasan masalah. Fase pertama menghasilkan daftar 

persyaratan dan spesifikasi perancangan. 

- Perancangan konsep desain 

Menetapkan fungsi struktur, penelitian untuk pemecahan 

masalah yang sesuai, penggabungan kedalam beberapa konsep. 

Hasil dari konsep desain ini biasanya berupa gambar sketsa atau 

skema sederhana. 

- Perancangan bentuk produk (embodiment design) 

Perancangan bentuk dapat dimulai dari konsep design, 

konsep desain yang semulai berupa garis sketsa harus di beri 

bentuk, sehingga masing-masing komponen saling menyusun suatu 

bentuk produk. 
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- Perancangan detail  

Perancangan detail meliputi penyususnan bentuk, dimensi 

dan sifat-sifat umum dari setiap komponen akhir yang berisi 

spesifikasi material, kelayakan teknik dan ekonomi. 

Setiap fase proses perancangan berakhir pada akhir fase, seperti 

fase pertama menghasilkan daftar persyaratan dan spesifikasi 

perancangan. Hasil setiap fase tersebut kemudian menjadi masukkan 

untuk fase berikutnya dan menjadi umpan balik untuk fase yang 

mendahuluinya. 

1.5.2. Perancangan Mobil Urban 

Perancangan transmisi rantai mobil urban ini bertujuan untuk 

membuat mobil yang akan  digunakan dalam perlombaan IEMC 2014. 

- Perancangan dan penjelasan Tugas 

Dalam merancang transmisi mobil urban diesel ini, transmisi 

yang dirancang harus mampu menjalankan mobil dengan berat 120 

kg dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.  

- Perancangan konsep desain 

Perancangan transmisi ini dibuat sesederhana mungkin 

dengan pertimbangan faktor keamanan yang diijinkan.  

- Perancangan bentuk produk (embodiment design) 

Perancangan bentuk atau embodiment design ini adalah 

pemberian bentuk dari sebuah garis-garis sederhana dalam proses 

sebelumnya yang diwujudkan dalam sebuah gambar dengan bentuk 

yang menyerupai benda asli yang akan dibuat atau diproduksi 
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- Perancangan Detail 

Dari pertimbangan diatas maka perancangan transmisi rantai 

mobil urban ini menggunakan 2 transmisi dengan jenis rantai roll 

dengan alasan rantai rol tidak memiliki slip pada putarannya, 

berikut perancangan detail: 

 

Gambar 1.1 : Konsep desain perancangan transmisi rantai 

Keterangan Gambar : 

1. Poros engine 

Poros engine berfungsi untuk meneruskan daya dari engine menuju 

sproket penggerak 

2. Rantai 

Rantai berfungsi sebagai penerus putaran dari sproket penggerak 

menuju sproket yang digerakkan 
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3. Sproket 

Sproket adalah sebuah roda gigi yang berfungsi sebagai penerus 

putaran dari rantai menuju poros atau sebaliknya 

4. Bearing 

Bearing berfungsi sebagai bantalan pada poros untuk menghindari 

adanya gesekan antara poros dengan rumah poros saat poros tersebut 

berputar 

5. Poros transmisi 

Poros berfungsi sebagai penerus daya putaran pada transmisi 1 menuju 

transmisi 2 

6. Poros roda 

Poros roda berfungsi sebagai penerus putaran dari transmisi menuju 

roda 

7. Pasak 

Pasak berfungsi sebagai pengunci poros dengan sproket agar tidak 

terjadi slip saat terjadi gaya putar pada poros 

8. Roda 

Roda berfungsi sebagai penggerak mobil urban yang disebabkan 

karena adanya putaran pada engine dan diteruskan melalui transmisi 

tersebut 

 

 


