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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, 

menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat 

penyimpanan energi lainnya, mobil listrik sangat populer pada akhir abad ke-19 

dan awal abad ke-20, tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi 

mesin pembakaran dalam yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan 

bakar bensin yang semakin murah. Krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an 

pernah membangkitkan sedikit minat pada mobil-mobil listrik, tapi baru pada 

tahun 2000-an lah para produsen kendaraan baru menaruh perhatian yang serius 

pada kendaraan listrik hal ini disebabkan karena harga minyak yang melambung 

tinggi pada tahun 2000-an serta banyak masyarakat dunia yang sudah sadar akan 

buruknya dampak emisi gas rumah kaca. (Endangkasia, 2012) 

Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika 

dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran dalam biasa, yang paling 

utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor, selain 

itu mobil jenis ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak 

membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. (Endangkasia, 

2012).  

Mobil listrik sama dengan mobil pada umumnya terdiri dari chasis, sistem 

kemudi, pengereman, transmisi, deferensial, dan lain-lain, Chasis memiliki 

beberapa jenis di antaranya ladder frame, tubular space frame, monocoque, 

backbone chasis, aluminium space frame. 

Chasis disini adalah bagian mobil keseluruhannya, termasuk mesin, kopling, 

transmisi, poros penggerak, diferensial, kelengkapan roda-roda depan dan 

belakang, kecuali bangunan atas atau karoseri. 

Bagian – bagian seperti mesin, transmisi dan diferensial diletakkan pada 

rangka kendaraan. Rangka ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harus 
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kokoh dan sanggup memikul beban kendaraan, dan setelah itu harus dibuat 

dengan konstruksi yang ringan. (A.M. Saleh, 1984) 

Dari jenis-jenis chasis ditetapkanlah untuk perancangan chasis mobil listrik 

jenis ladder frame karena konstruksi dari chasis ladder frame cocok untuk 

perancangan mobil listrik kapasitas angkut 4 orang dan konstruksinya yang 

sederhana. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat 

untuk perancangan dan pembuatan chasis mobil listrik kapasitas angkut 4 

orang.  

a. Bagaimana proses perancangan konstruksi chasis mobil listrik kapasitas 

angkut 4 orang. 

b. Bagaimana proses pembuatan konstruksi chasis pada mobil listrik 

sesuai perencanaan. 

 

1.3. TUJUAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir  ini adalah 

1. Untuk mendapatkan gambar desain melalui proses perancangan. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan konstruksi chassis pada mobil 

listrik sesuai perencanaan. 

 

1.4.  MANFAAT 

 Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 

 sebagai berikut : 

1. Bagi Lulusan 

Dapat menambah ilmu pengetahuan, dan pengalaman tentang proses 

perancangan dan pembuatan chasis mobil listrik kapasitas angkut 4 

orang. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai referensi untuk kreativitas dan inovasi pembuatan mobil listrik 

yang lebih baik. 
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3. Bagi Industri 

Diharapkan kedepannya banyak bermunculan industri mobil lokal 

sehingga mampu bersaing dengan mobil yang ada di pasaran. 

4. Bagi Pengembangan IPTEK 

Dapat menemukan material yang lebih ringan selain besi untuk 

komponen utama chasis. 

 

1.5. BATASAN MASALAH 

1. Struktur chassis tidak menyatu dengan bodi kendaraan. 

2. Analisa dilakukan secara teoritis, struktur dianggap terawat baik dan 

material memiliki sifat mekanis yang sama.  

3. Bentuk geometri struktur chassis adalah simetri antara bagian kiri dan 

bagian kanan kendaraan. 

4. Getaran yang diakibatkan oleh engine dianggap kecil sehingga dapat 

diabaikan.  

5. Beban yang ditopang struktur chassis dianggap sebagai beban 

terdistribusi merata (uniform). 

6. Pembahasan chasis terletak hanya pada tipe ladder frame.  
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