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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Orisinalitas Bag Cycle 

Bag cycle merupakan alat yang baru, hal ini dibuktikan dengan pengecekan 

web panten berupa patents.google.com, english.sipo.gov.cn, dan 

worldwide.espacenet.com yang menunjukkan bahwa bag cycle tidak menemukan 

persamaan secara detail. Pada saat ini ada dua produk yang hampir memiliki 

persamaan mencolok dengan Bag Cycle yakni Suitcase Folding Bicycle dan The 

Suitcase Bike, namun produk ini tidak dapat digunakan sebagai tempat 

penyimpanan dan terapi punggung. Selain itu ada Koper Scooter yang memiliki 

kemiripan paling mencolok dengan Bag Cycle seperti pada gambar 1, tetapi mesin 

ini memiliki kelemahan dalam desain yang tidak cocok untuk umum. 

Gambar 1. Koper scooter 

2.2 Penentuan Material 

Material pada Bag Cycle dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan desain 

dan perlakuan dari luar material yang disesuaikan dengan sifat material yang akan 

digunakan. Ketepatan dalam menentukan material sangat penting, karena kesalahan
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penentuannya dapat menyebabkan kerusakan seluruh mesin yang akan dibuat 

(Irawan, 2007).  

Salah satu penentuan material adalah dengan memperhitungkan gaya yang 

terjadi pada material tersebut. Penentuan gaya yang akan terjadi pada material dapat 

ditentukan dengan menggunakan hukum III newton, sehingga terpenuhi : 

AKSI = REAKSI 

Namun pada saat penentuan material, reaksi harus lebih besar dari reaksi. 

Hal ini diperlukan agar aksi tidak berpengaruh terhadap material. Dimana reaksi 

minimum untuk menghentikan aksi ini juga tertera pada hukum newton ke 1 yakni 

F = 0. Untuk mengetahui aksi minimum, maka perlu dan cukup untuk 

keseimbangan suatu benda tegar secara analitis adalah: 

1. Jumlah gaya arah x = 0 ( ΣFx = 0 ) (1) 

2. Jumlah gaya arah y = 0 ( ΣFy = 0 ) (2) 

3. Jumlah momen = 0 ( ΣM = 0 ) (3) 

 

Gambar 2. Arah Gaya 

Sumber : Agustinus Purna Irawan (2007) 

Syarat keseimbangan statis 

Σ Fx = 0 → RHA = 0 (4) 

Σ Fy = 0 → RVA + RVB – F = 0 (5) 
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Σ MA = 0  → F . a - RVB . L = 0 (6)  

𝑅𝑉𝐵 =
𝐹. 𝑎

𝐿
𝑎𝑡𝑎𝑢 (

𝑎

𝐿
. 𝐹)                                                (7) 

𝑅𝑉𝐵 =
𝐹. 𝑎

𝐿
𝑎𝑡𝑎𝑢 (

𝑎

𝐿
. 𝐹)                                                (8) 

Σ MB = 0 → F . b – RVA . L = 0 (9)  

𝑅𝑉𝐴 =
𝑏

𝐿
. 𝐹                                                                     (10) 

𝑅𝑉𝐴 =
𝑏

𝐿
. 𝐹                                                                     (11) 

 

Setelah menentukan gaya yang harus bekerja. Maka perlu menentukan jenis 

material yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan pada pembuatan kendaraan 

bermotor, penentuan density dan strength lebih diutamakan dari pada penentuan 

dimensinya. Berikut merupakan diagram perbandingan density dan streng pada 

material: 
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Gambar 3. Diagram perbandingan strength dan density 

Sumber: Cambridge Engineering Selector software (2003) 

Setelah penentuan material, maka kita perlu menentukan dimensi yang akan 

dipakai. Untuk menentukan dimensi, kita harus mengetahui yield strength dari data 

sheet material yang akan dipakai di lampiran 1. Sehingga dimensi dapat diketahui 

dengan persamaan 12.  

𝐹 = 𝜎 𝐴                                                (12) 

Sumber: Dr. Andri Andriyana (2008) 

2.3 Sistem Kendara 

Sistem kendara minimum yang diterpkan pada Bag Cycle memiliki dua syarat 

yang harus dipenuhi agar kendaraan layak untuk digunakan. Kedua syarat tersebut 

adalah sistem pengatur kecepatan dan sistem rem. Kedua sistem tersebut memiliki 
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manfaat yang berlawanan, namun keduanya dibutuhkan agar kendaraan dapat 

berjalan secara aman. 

1. Sistem Pengatur Kecepatan 

Sistem pengatur kecepatan pada motor kendaraan listrik pada umumnya 

menggunakan hambatan sebagai pengaturnya, dimana hambatan tersebut 

biasa disebut resistor. Resistor dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya 

adalah potensiometer. Potensiometer merupakan resistor yang dapat 

mengubah besar hambatan yang besar maupun kecil. 

 

Gambar 4. Potensiometer 

Sumber: teknikelektronika.com 

Manfaat potensiometer yang dapat mengatur kecepatan dengan mudah 

memiliki titik kelemahan, yakni arus yang dihambat terlalu kecil. Sehingga 

untuk meminimalisir kelemahan tersebut, maka perlu merangkai rangkaian 

elektronik untuk membantu resistor dalam mengatur arus tersebut. Rangkaian 

tersebut biasa disebut dengan rangkaian PWM (Pulse-Width Modulation). 

Dimana PWM memiliki manfaat sebagai data masukan untuk kendali 

perangkat. 
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Gambar 5. Rangkaian Pengatur Kecepatan 

Salah satu hal yang perlu diketahui adalah sudut maksimum yang 

digunakan untuk diameter gas. Dimana sudur tersebut menentukan gas 

maksimum motor. Sudut tersebut diketahui dengan perbandingan keliling 

dari diameter poros potensiometer dan gas. Adapun sudut tersebut didapat 

dari persamaan 13. 

𝜃 =
𝜋𝐷𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝜋𝐷𝑔𝑎𝑠
× 360𝑜                        (13) 

Sumber: Fathur Rachman (2009) 

 

2. Sistem Rem 

Rem merupakan salah satu bagian utama dari setiap kendaraan karena 

memiliki fungsi penting dalam pengoperasian kendaraan. Pada umumnya 

fungsi rem untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan tanpa 

memperhitungkan akibat saat pengemudi menginjak pedal rem secara tiba-

Charger dari 

LISTRIK 

PWM MOTOR 

CONTROLLER 

POTENSIOMETER 

GAS 

MOTOR 
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tiba yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Pada saat bersamaan roda 

kendaraan tiba-tiba akan mengancing. 

Sistem pada rem, pada dasarnya menggunakan hukum pertama newton. 

Dimana F=0 melambangkan sebuah tenaga yang harus dihilangkan agar 

gerak dari suatu benda tersebut berhenti. Untuk menghitung gaya rem yang 

akan digunakan maka kita membutuhkan persamaan: 

𝐹𝑟𝑑 = 𝜇 × 𝐺𝑟𝑑                                    (14) 

 Sumber: Indra Hermawan (2013) 

Dimana Grd merupakan beban dari roda dan possion ratio dari material 

motor disimbolkan sebagai µ. Sehingga melalui gaya tersebut, pengereman 

dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan besar gaya rem tersebut maka 

didapatkan percepatan yang dikurangi dari pengereman tersebut melalui 

persamaan 15. 

𝑎 =
𝐹𝑟𝑑

𝑚
                                               (15) 

Sumber: Indra Hermawan (2013) 

2.4 Sistem Sustainable Electric 

Sistem sustainable electric pada Bag Cycle adalah sebuah sistem yang 

berjalan dengan dua sumber tenaga,berupa PLN dan dinamo sebagai pengisi accu. 

Melalui adanya sistem sustainable electric ini, ketahanan accu untuk memutar 

motor. Rangkaian sistem sustainable electric telah di realisasikan ke dalam 

rangkaian elektronika menggunakan PCB. Kemudian sistem diletakkan ke sebuah 

kotak agar rangkaian PCB tidak mudah rusak (Yulinda, 2009). 
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Gambar 6. Rangkaian sistem sustainable electric 

1. Motor DC 

Motor listrik DC pada Bag Cycle yakni salah satu dari motor. Motor 

DC alat yang mengubah energi listrik jadi putaran. Sebuah motor DC dapat 

difungsikan sebagai generator atau sebaliknya. 

 

Gambar 7. Motor DC 

Sumber: alibaba.com (2017) 

Untuk menentukan kinerja sebuah kendaraan maka diperlukan sebuah 

persamaan gaya. 

Gaya kendaraan harus mengatasi beberapa hal: 

a. Gaya Hambat (Rolling Resistance Force, Frr) 

b. Gaya Gesekan Angin (Aerodynamic Drag) 

c. Kendalikan mesin ketika kecepatannya tidak konstan 

DINAMO ACCU MOTOR GERAKAN 

Charger dari 

LISTRIK 
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Pada akhirnya kita harus mempertimbangkan hal-hal di atas. 

 

Gambar 8. Gaya pada kendaraan di jalan menanjak 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

a. Gaya hambat (Rolling Resistance force) 

Penyebab gaya hambat ini yakni gesekan ban kendaraan terhadap 

jalan, gesekan di bantalan dan sistem gear (gearing system). Nilai ini 

sebanding bersama berat kendaraan yang dinyatakan dengan persamaan 

16. 

𝐹𝑟𝑟 = 𝜇𝑟𝑟𝑚𝑔                                 (16) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

Dimana μrr yakni koefisien rolling resistance. Faktor 

mempengaruhi μrr adalah jenis ban dan tekanan ban. Nilai μrr dapat 

diperoleh dengan menggerakkan kendaraan perlahan dan stabil serta 

mengukur gaya yang dibutuhkan. Nilai-nilai spesifik dari μrr adalah 

sekitar 0,005 untuk ban kendaraan listrik. 

b. Gaya gesekan angin (aerodynamic drag) 

Rumus untuk memperoleh gaya gesekan angin dengan 

menggunakan persamaan 17. 
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𝐹𝑎𝑑 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑑𝑉2                              (17) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

Koefisien gesekan Cd dapat diperkecil menggunakan desain 

kendaraan yang baik. Kendaraan sepeda motor dan bus pasti akan 

memiliki Cd sekitar 0,7. 

c. Gaya percepatan 

Pada mengubah kecepatan kendaraan, diperlukan gaya yang 

mampu mengatasi gaya hambat dan memberi percepatan linear 

kendaraan dan dinyatakan pada persamaan 18. 

𝐹𝑙𝑎 = 𝑚𝑎                                     (18) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

d. Total tractive effort 

Total tractive effort yakni jumlah dari semua gaya di atas. 

Penetapan jumlah pada gaya yang berkaitan, maka perlu menggunakan 

vektor. 

𝐹𝑡𝑒 = 𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑎𝑑 + 𝐹ℎ𝑐 + 𝐹𝑙𝑎 + 𝐹𝜔𝑎             (19) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

Setelah mengetahui gaya pada yang bekerja pada mesin. Untuk 

menentukan jenis motor yang dipakai, maka kita perlu mengetahui 

besar torsi yang akan digunakan. Torsi minimum yang dibutuhkan oleh 

motor dapat diketahui dengan persamaan 20. 

𝜏 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑟                                (20) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 
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Namun dengan mengetahui torsi, kita tidak dapat menentukan 

motor secara signifikan. Sehingga memerlukan besar daya yang dipakai 

pada motor agar motor dapat berjalan. Daya minimum pada motor dapat 

diketahui dengan persamaan 21. 

𝑃 = 𝜏 × 𝜔                                   (21) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

ω dengan v merupakan jenis kecepatan yang memiliki beda 

satuan, dimana ω memiliki satuan rad/s sedangkan v menggunakan m/s. 

Untuk mengetahui besar ω maka kita harus menggunakan persamaan 

22. 

𝑣 = 𝜔 × 𝑟                                   (22) 

Sumber: Nalaprana Nugroho dan Sri Agustina (2015) 

2. Baterai 

Baterai pada Bag Cycle adalah alat kimiawi pengeluar listrik 

penyimpan energi. Baterai terdiri dari batang karbon sebagai anoda, seng, dan 

pasta sebagai elektrolit. Baterai mampu mengasilkan tegangan searah yaitu 

mengubah energi kimia terkandung didalamnya menjadi energi listrik. 

Baterai terdiri dari beberapa sel listrik, sel listrik tersebut menjadi 

penyimpanan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Sel baterai tersebut 

elektroda – elektroda. 
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Gambar 9. Baterai 

Sumber: alibaba.com (2017) 

Terdapat dua proses yang terjadi pada baterai yakni: 

a. Proses pengosongan 

Proses pengosongan  yakni proses pengubahan energi kimia 

menjadi energi listrik. Untuk menentukan berapa lama pengosongan 

yang kita rencanakan, kita harus mengetahui besar kapasitas pada 

baterai terlebih dahulu. Kapasitas dapat diketahui dengan persamaan 

23. 

𝐶 = 𝐼 × 𝑡                                    (23) 

Sumber: Muhamad Beny Djaufani,Nasrun Hariyanto,Siti Saodah 

(2015) 

Dimana I merupakan arus dari motor dan waktu (t) dalam satuan jam. 

b. Proses pengisian 

Proses pengisian adalah proses pengubahan energi listrik menjadi 

enegi kimia. Dimana untuk menentukan lama pengisian yang kita 

rencanakan, kita harus mengetahui besar arus yang dihasilkan dari 

dinamo dan kapasitas yang ditampung baterai tersebut. 
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3. Dinamo 

Penentuan dinamo yang akan di pilih, maka kita harus mengetahui besar 

kecepatan putar motor. Setelah mengetahui percepatan maka perlu 

mengetahui tegangan pada baterai. Tegangan pada baterai dapat diisi dengan 

dinamo jika dinamo tersebut memiliki tegangan minimal sama dengan 

baterai. Selain itu arus pada dinamo untuk mengisi baterai dapat diketahui 

dengan persamaan 24. 

𝐸 =
𝐸𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖

𝐼𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜
                                      (24) 

Sumber: J. Ogden and co dan St. John Street, E.C (1884) 

 

Gambar 10. Dinamo 

Sumber: alibaba.com (2017) 


