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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Dalam usaha memenuhi pengembangan teknologi otomotif terbaru yang 

hemat bahan bakar atau teknologi yang menggunakan bahan bakar yang ramah 

lingkungan., Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba IEMC 2014 “Indonesia 

Energy Marathon Challenge 2014” rancangan mobil hemat energi yang diajukan 

akan diuji oleh para ahli dari perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan 

perusahaan swasta. Lomba ini memiliki tujuan untuk dapat mempercepat 

penguasaan teknologi otomotif terbaru di Indonesia sehingga akan muncul 

teknologi-teknologi terbaru di bidang otomotif yang nantinya akan dapat 

digunakan untuk menghemat maupun menggunakan bahan bakar alternative. 

Dengan diadakannya lomba IEMC 2014 kami dari LSO MEKATRONIC 

mewakili Universitas Muhammadiyah malang  bermaksud berpartisipasi dalam 

kompetisi tersebut dengan mengajukan rancangan kendaraan Prototype Diesel 

berbahan bakar solar. Dalam rancang bangun kendaraan yang akan kami ikut 

sertakan dalam perlombaan tersebut terdapat 7 (tujuh) anggota team dan 1(satu) 

dosen pembimbing. dan dalam team tersebut saya mendapat bagian dalam 

merancang sistem Drive Train atau sistem penerus daya dari engine ke roda 

belakang. 

Pada umumnya sistem Drive train dijual bebas di pasaran, mulai dari 

sistem drive train sepeda, motor, sampai mobil yang begitu kompleks, akan tetapi 
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karena melihat dari chassis dan engine yang di desain oleh anggota team kami, 

tidak bisa memasang atau mengaplikasikan sistem drive train yang di jual di 

pasaran secara utuh, sehingga perlu adanya perancangan dan desain tersendiri 

untuk meneruskan daya dari engine ke sebuah poros roda belakang. Untuk itu 

saya bermaksud mengangkat permasalahan  tersebut dalam sebuah judul tugas 

akhir. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan masalah yang di kaji dalam tugas akhir ini : 

a. Apakah jenis Cluth yang sesuai dan efisien.  

b. Bagaimana rancangna sistem Drive Train yang sesuai dan efisien. 

c. Bagaimana rancangan perbandingan yang sesuai dan dapat menempuh 

kecepatan minimal 35 km/jam 

d. Bagaiman rancangan poros yang sesuai. 

1.3 Tujuan  

Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya, tujuan utama 

yang di harapkan tercapai dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Menentukan tipe cluth yang sesuai dan efisien. 

b. Merancang system drive train yang sesuai dan efisien. 

c. Merancang ukuran poros yang memenuhi persyaratan tegangan dan 

pertimbangan pemasangan, dan yang sesuai dengan elemen yang di 

sangga pada poros. 

d. Merancang bearing beserta dudukannya. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Sistem Drive Train yang dirancang hanya untuk mobil jenis prototype 

dengan engine Diesel 3.3 HP. 

2. System Drive Train yang dirancang tidak digunakan untuk kecepatan 

diatas 40km/jam atau putaran mesin diatas 2500 rpm. 

3. System Drive Train yang dirancang di titik beratkan pada jalanan datar 

dan hanya untuk tujuan perlombaan saja.  

4. Kemampuan angkut mobil prototype diesel ini adalah 50 kg -55 kg. 

1.5 Konsep Desain 

Konsep desain Drivetrain difokuskan pada pengefesiensian mesin diesel 

dengan daya 3.3 HP dengan cara merancang Drivetrain seringan dan sesimple 

mungkin mungkin. dengan melihat referensi dari mobil sebelumnya yang 

menggunakan belt tidak terlalu efisien dikarenakan sering terjadi losses, sehingga 

kerja dari mesin menjadi tidak efisien dan membutuhkan energi yang lebih besar, 

dengan melihat hal ini penulis merancang Drivetrain mobil prototype diesel 

dengan mengganti menjadi rantai dan roda gigi lebih sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Konsep desain 
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Pada gambar 2.6. dapat diketahui bagian bagian utama system drive train   

1. Clutch   

2. System penurun kecepatan 

3. Poros 

 


