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ABSTRAKSI

WAHYU WIDAYANTO, 2011, PERANCANGAN DAN PEMBUATAN
TOWING BICYCLE CARRIER, Proyek Akhir, Program Studi, Diploma III Mesin
Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang dan membuat towing bicycle carrier
yang sederhana, aman, praktis dan tepat guna.
Towing Bicycle Carrier adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut
sepeda pada mobil yang menggunakan towing sebagai penyangganya. Alat ini dapat
mengangkut sebanyak 2 buah sepeda dengan berat total 30 kg, sedangkan untuk
towingnya mampu digunakan untuk menarik beban hingga seberat 950 kg.
Towing Bicycle Carrier ini dibuat dari 2 jenis material yaitu besi ST37, dan
stainless steel. Alat ini dibuat dengan menggunakan sambungan las dan sambungan baut
untuk membangun konstruksinya. Total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan alat ini
yaitu sebesar Rp. 1.957.450,-.
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M = momen (N.mm)
s

= jarak (mm)

τ
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F

= gaya (N)
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s

= ukuran las (size of weld)

L

= panjang las

T

= tebal las
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疈 tegangan tarik yang diizinkan pada material baut

Τ

疈 tegangan geser yang diizinkan untuk material baut

D
N

疈 diameter utama baut
疈 細U版u

)n unt k
= kecepatan potong ( 版版 版a細)
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細
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版)
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版
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang menggunakan sepeda sebagai

sarana transportasi alternatif yang mereka gunakan untuk bepergian ke berbagai
tempat. Ada orang yang menggunakan sepeda untuk sekadar berekreasi, atau
bahkan seperti fenomena yang banyak terjadi di kota besar, bahwa banyak orang
yang menggunakan sepeda untuk pergi ke tempatnya beraktivitas.
Untuk kebutuhan rekreasi, banyak orang yang ingin bersantai ria dan
melepas penat dengan bersepeda ria di tempat-tempat yang damai dan sejuk di
luar kota yang bebas polusi, hal ini membuat mereka berpikir untuk berekreasi
dengan membawa serta sepeda pada kendaraan yang akan mereka bawa keluar
kota. Ada yang menaruh sepeda di kabin, ada juga yang memakai carrier yang
dipasangkan di mobil.
Salah satu jenis bicycle carrier yang telah terkenal aman dan handal yaitu
towing bicycle carrier. Alat ini adalah jenis pengangkut sepeda dengan
menggunakan towing pada mobil sebagai penyangganya. Alat ini mampu
mengangkut beberapa sepeda sesuai kebutuhan dengan aman dan mudah untuk
dibongkar-pasang.
Dengan kelebihannya itulah, maka towing bicycle carrier dapat dibuat dan
dimanfaatkan di saat semakin gencarnya penggunaan sepeda seperti yang terjadi
saat ini.
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1.2

Perumusan Masalah
Bagaimana merancang dan membuat towing bicycle carrier yang

sederhana, praktis, aman dan tepat guna.
1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah untuk Proyek Tugas Akhir ini antara lain :
1. Towing Bicycle Carrier ini dirancang dan dibuat untuk mampu
mengangkut 2 sepeda.
2. Towing Bicycle Carrier dapat digunakan secara praktis dan dapat
dibongkar-pasang.
3. Towing untuk Bicycle Carrier ini dirancang untuk dibuat pada mobil Fiat
Uno.

1.4

Tujuan Proyek Akhir
Tujuan dari proyek akhir ini adalah untuk merancang dan membuat towing

bicycle carrier yang sederhana, aman, praktis dan tepat guna.
1.5

Manfaat Proyek Akhir
Proyek akhir ini mempunyai manfaat antara lain:
1. Secara Teoritis
Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dalam perancangan serta
pembuatan peralatan baru maupun hasil modifikasi dari peralatan yang
sudah ada.
2. Secara Praktis
Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan
melatih kemampuan dan keterampilan dalam bidang perancangan dan
commit to user
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pembuatan alat yang mencakup di dalamya, praktek pengelasan serta
analisa statika.
1.6

Metode Penulisan
Data-data pada proyek akhir ini diperoleh dengan metode sebagai berikut:
-

Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung
dan mencatat secara langsung pada obyek yang diteliti atau dibuat.

-

Metode Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung
kepada nara sumber atau kepada pihak-pihak lain yang dapat
memberikan informasi sehingga membantu dalam proyek akhir ini.

-

Metode Literatur
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal
dari buku-buku yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

1.7

Sistematika Penulisan
Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,
tujuan proyek akhir, manfaat proyek akhir, metode penulisan,
dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang dasar teori tentang Towing Bicycle
Carrier serta mekanisme penyambungan komponen seperti
pengelasan dan pembautan.
commit to user
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BAB III

PERANCANGAN
Bab ini berisi tentang perencanaan bentuk dan desain serta
analisa perhitungan mekanika dan mekanisme sambungan
untuk perancangan Towing Bicycle Carrier.

BAB IV

PROSES PEMBUATAN
Bab ini berisi tentang cara pembuatan Towing Bicycle Carrier
mencakup persiapan pembuatan, proses pembuatan, proses
finishing hingga pemasangan dan perawatan alat.

BAB V

KESIMPULAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Bicycle Carrier
Bicycle Carrier adalah sebuah perangkat yang terpasang pada kendaraan

bermotor untuk mengangkut sepeda. Pada sebuah mobil, carrier biasanya dapat
diletakkan di tempat-tempat tertentu dimana carrier dapat dibongkar-pasang,
tergantung pada jenis kendaraan yang digunakan.
Ada yang menaruh sepeda di kabin, ada juga yang memakai carrier berupa
rak yang ditempatkan di belakang mobil. Namun, apabila ditempatkan di kabin,
mobil akan kotor terutama setelah bersepeda di daerah lumpur. Ada juga model
rak tertentu yang membuat bodi belakang mobil rusak terbentur sepeda yang akan
diangkut oleh mobil tersebut. Solusinya adalah menggunakan towing bicycle
carrier, sehingga ada jarak antara bodi mobil dengan sepeda yang dibawa.
Salah satu jenis bicycle carrier yang telah terkenal aman dan handal yaitu
towing bicycle carrier. Alat ini adalah jenis pengangkut sepeda dengan
menggunakan towing pada mobil sebagai penyangganya. Alat ini mampu
mengangkut beberapa sepeda sesuai kebutuhan dengan aman dan mudah untuk
dibongkar-pasang.
Berikut adalah contoh gambar-gambar penggunaan bicycle carrier yang
dipasangkan pada kendaraan sebagai perangkat pengangkut sepeda:
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1. Bicycle carrier pada bis bagian depan

Gambar 2.1 Bicycle carrier pada bis (depan)
2. Bicycle carrier pada mobil bagian atas

Gambar 2.2 Bicycle carrier pada mobil (atas)
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3. Bicycle carrier untuk motor

Gambar 2.3 Bicycle carrier pada motor

4. Bicycle Carrier untuk mobil bagian belakang

Gambar 2.4 Bicycle carrier pada mobil (belakang)
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2.2 Statika
Statika adalah ilmu yang mempelajari tentang statika dari suatu beban
terhadap gaya-gaya dan juga beban yang mungkin ada pada bahan tersebut.
Dalam ilmu statika keberadaan gaya-gaya yang mempengaruhi sistem menjadi
suatu obyek tinjauan utama. Sedangkan dalam perhitungan kekuatan rangka,
gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya luar dan gaya dalam.

Beban
Reaksi

Reaksi

Reaksi

Gambar 2.5 Sketsa prinsip statika kesetimbangan

Jenis beban dapat dibagi menjadi :
1. Beban dinamis adalah beban yang besar atau arahnya berubah terhadap
waktu.
2. Beban statis adalah beban yang besar atau arahnya tidak berubah terhadap
waktu.
3. Beban terpusat adalah beban yang bekerja pada suatu titik.
4. Beban terbagi adalah beban yang terbagi merata sama pada setiap satuan
luas.
5. Beban momen adalah hasil gaya dengan jarak antara gaya dengan titik
yang ditinjau.
6. Beban torsi adalah beban akibat puntiran.
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2.2.1

Gaya Luar
Adalah gaya yang diakibatkan oleh beban yang berasal dari luar sistem

yang pada umumnya menciptakan kestabilan konstruksi. Gaya luar dapat berupa
gaya vertikal, horisontal dan momen puntir. Pada persamaan statis tertentu untuk
menghitung besarnya gaya yang bekerja harus memenuhi syarat dari
kesetimbangan :
ΣFx = 0
ΣFy = 0
ΣMa = 0
2.2.2

Gaya Dalam
Gaya dalam dapat dibedakan menjadi :

1. Gaya normal (normal force) adalah gaya yang bekerja sejajar sumbu
batang.
2. Gaya lintang/geser (shearing force) adalah gaya yang bekerja tegak lurus
sumbu batang.
3. Momen lentur (bending momen).
Persamaan kesetimbangannya adalah
§ ΣF =0

atau

Σ Fx = 0

Σ Fy = 0 (tidak ada gaya resultan yang bekerja pada suatu benda)
§ ΣM=0

atau

Σ Mx = 0

Σ My = 0 (tidak ada resultan momen yang bekerja pada suatu benda)
(Popov, E.P., 1995)

4. Reaksi.
Reaksi adalah gaya lawan yang timbul akibat adanya beban. Reaksi itu
sendiri terdiri dari :
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a. Momen.
Momen (M) = F x s
Dimana :
M =

momen (N.mm).

F

=

gaya (N).

s

=

jarak (mm).

b. Torsi.

Gambar 2.6 Sketsa potongan torsi

c. Gaya.
Beban
(Gaya luar)

Gaya dalam

Reaksi
(Gaya luar)

Reaksi
(Gaya luar)

Reaksi
(Gaya luar)

Gambar 2.7 Sketsa gaya dalam
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2.2.3 Tumpuan
Dalam ilmu statika, tumpuan dibagi atas :
1. Tumpuan roll/penghubung.
Tumpuan ini dapat menahan gaya pada arah tegak lurus penumpu,
biasanya penumpu ini disimbolkan dengan :

Gambar 2.8 Sketsa reaksi tumpuan rol
2. Tumpuan sendi.
Tumpuan ini dapat menahan gaya dalam segala arah.

Gambar 2.9 Sketsa reaksi tumpuan sendi

3. Tumpuan jepit.
Tumpuan ini dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan
momen.

Momen
Reaksi
Reaksi
Gambar 2.10 Sketsa reaksi tumpuan jepit
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2.2.4

Diagram Gaya Dalam

Diagram gaya dalam adalah diagram yang menggambarkan besarnya
gaya dalam yang terjadi pada suatu konstruksi. Sedang macam-macam diagram
gaya dalam itu sendiri adalah sebagai berikut :
1. Diagram gaya normal (NFD).
Yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya normal yang terjadi
pada suatu konstruksi.
2. Diagram gaya geser (SFD).
Yaitu diagram yang menggambarkan besarnya gaya geser yang terjadi
pada suatu konstruksi.
3. Diagram moment (BMD).
Yaitu diagram yang menggambarkan besarnya momen lentur yang terjadi
pada suatu konstruksi

2.3

Sambungan Las
Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat

panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan atau dapat juga didefinisikan sebagai
ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara atom.
Ada beberapa jenis sambungan las diantaranya bisa dilihat pada gambar
2.11 berikut.
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Gambar 2.11 Jenis sambungan las (A) Sambungan tumpul, (B) Sambungan
tumpul dengan alur V tunggal, (C) Sambungan tumpul dengan alur
V ganda (untuk plat tebal), (D) Sambungan tumpul dengan alur U
(untuk coran tebal), (E) Sambungan tekuk (untuk logam tipis), (F)
Sambungan tumpul dengan pita lapis, (G) Sambungan tumpang
(dengan las sudut tunggal atau ganda), (H) Sambungan tumpul
tekuk (tunggal atau ganda), (I) Sambungan tumpul T, (J)
Sambungan sisi (untuk plat tipis), (K) Sambungan sudut (plat
tipis), (L) Sambungan sumbat
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2.3.1

Proses Pengelasan

1. Pengelasan Tempa
Proses pengelasan tempa adalah pengelasan yang dilakukan dengan
cara memanaskan logam yang kemudian ditempa (tekan) sehingga terjadi
penyambungan.
2. Pengelasan dengan Gas
Pengelasan dengan gas adalah proses pengelasan dimana digunakan
campuran gas sebagai sumber panas.
3. Las Resistansi Listrik
Pada proses ini digunakan arus listrik yang cukup besar yang dialirkan
ke logam yang disambung sehingga menimbulkan panas kemudian
sambungan ditekan dan menyatu.
Proses pengelasan resistansi listrik meliputi :
a. Las Titik
b. Pengelasan Proyeksi
c. Las Kampuh (Seam Weld)
d. Las Tumpul (Butt Weld)
4. Las Busur Listrik
Las busur listrik adalah suatu proses penyambungan logam dengan
menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jenis sambungan dengan
las l ini adalah sambungan tetap.
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Ada beberapa jenis las busur listrik diantaranya :
a. Las Listrik dengan Elektroda Karbon
Busur listrik yang terjadi diantara dua ujung elektroda karbon akan
memanaskan dan mencairkan logam yang akan dilas. Sebagai bahan tambah
dapat dipakai elektroda dengan fluksi.
b. Shieled Metal Arc Welding (SMAW)
Las listrik ini menggunakan elektroda berselaput sebagai bahan
tambah. Busur listrik yang terjadi diantara ujung elektroda dan bahan dasar
akan mencairkan ujung elektroda dan sebagian bahan dasar. Selaput elektroda
yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang melindungi
ujung elektroda, kawah las, busur listrik dan daerah las di sekitar busur listrik
terhadap pengaruh udara luar.
Busur listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan bahan dasar
adalah merupakan sumber panas untuk pengelasan.Tangkai las dilengkapi
dangan nosel keramik untuk penyembur gas pelindung yang melindungi
daerah las dari pengaruh luar pada saat pengelasan.
Pengelasan dengan memanfaatkan busur listrik yang terjadi antara
elektroda dengan benda kerja. Elektroda dipanaskan sampai cair dan
diendapkan pada logam yang akan disambung sehingga terbentuk sambungan
las. Mula-mula elektroda kontak/bersinggungan dengan logam yang dilas
sehingga terjadi aliran arus listrik, kemudian elektroda diangkat sedikit
sehingga timbullah busur.
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Gambar 2.12 Proses SMAW
c. Gas Metal Arc Welding (GMAW)
Proses penyambungan dua material logam atau lebih menjadi satu
melalui proses pencairan setempat,dengan menggunakan elektroda gulungan
(filler metal) yang sama dengan logam dasarnya (base metal) dan
menggunakan gas pelindung.
d. Las Metal Inert Gas (MIG)
Las listrik MIG juga termasuk las busur listrik dimana panas yang
ditimbulkan oleh busur listrik antara ujung elektroda dan bahan dasar, karena
adanya arus listrik.
e. Submerged Arc Welding (SAW)
Las listrik submerged menggunakan fluksi serbuk untuk pelindung dari
pengaruh udara luar. Busur listrik diantara ujung elektroda dan bahan dasar
berada didalam timbunan fluksi serbuk sehingga tidak terjadi sinar las.
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2.3.2

Klasifikasi Elektroda

Elektroda baja lunak dan baja paduan rendah untuk las busur listrik
menurut klasifikasi AWS (American Welding Society) dinyatakan dengan tanda E
XXXX yang artinya sebagai berikut :
-

E menyatakan elektroda busur listrik

-

XX (dua angka) sesudah E menyatakan kekuatan tarik deposit las dalam
ribuan Ib/in2.

-

X angka pertama untuk pengelasan segala posisi.
X angka kedua untuk pengelasan posisi datar di bawah tangan.
X angka ketiga menyatakan posisi pangelasan.
X angka keempat menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang cocok
dipakai untuk pengelasan

Contoh : E 6013
Artinya:
- Kekuatan tarik minimum 60.000 큐 館t剠2 dan deposit las adalah 42
- Dapat dipakai untuk pengelasan segala posisi

館
쐠쐠

- Jenis selaput elektroda Rutil-Kalium dan pengelasan dengan arus AC atau
DC
2.3.3

Dasar Teori Perhitungan untuk Pengelasan
Tegangan normal maksimum,
σ

嫐a3

쯐

dan tegangan geser maksimum,
τ

嫐a3

σb
2
쯐

1
2

1
2
σ嘨

σ嘨
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dimana,

σ嘨 = Tegangan lentur
τ

= Tegangan geser

( Khurmi, 2002)
Perhitungan ukuran las berdasarkan beban tertentu yang digunakan
untuk pengelasan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.13 Beban eksentrik pada sambungan las
dimana,

s = ukuran las (size of weld)
l = panjang las
t = tebal las
Diketahui bahwa luas dari area pengelasan,
A = Tebal las x panjang las
= txlx2
= 2txl
= 2 x 0.707s x l
= 1.414 s x l

commit to user

19
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Tegangan geser las

Modulus Section

τ쯐
쯐
쯐
쯐

偠

쯐

6

偠
1.414 k

큐

0.707 k
6

2

k 큐
4.242

큐

큐

2

Bending Moment ( Momen Lentur )
M=Pxe
Bending stress( Tegangan Lentur )
σ嘨 쯐

쯐

偠

l 4.242
4.242 偠
쯐
k 큐
k 큐

l
( Khurmi, 2002)

2.4 Sambungan Baut
Baut atau sekrup adalah suatu batang atau tabung dengan alurheliks pada
permukaannya. Penggunaan utamanya adalah sebagai pengikat (fastener) untuk
menahan

dua

obyek

bersama,

dan

sebagai pesawat

mengubah torka (torque) menjadi gaya linear.
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2.4.1 Ulir pada Baut

Gambar 2.14 Screw threads
Keterangan :
1. Major diameter merupakan diameter terbesar dari eksternal atau internal
screw thread. Ini juga dikenal sebagai luar atau diameter nominal.
2. Minor diameter merupakan diameter terkecil dari eksternal atau internal
screw thread. Ini juga dikenal sebagai diameter inti.
3. Pitch diameter merupakan diameter silinder. Ini juga dikenal sebagai
diameter efektif.
4. Pitch merupakan jarak dari titik satu ulir ke titik selanjutnya.
Secara matematika,
偠t ꏨu 쯐

霘Ƽ. Ƽ

ꏨ,lirk

1
l,m剠t 큐l剠 ꏨ Ƽ ku,l

5. Lead merupakan jarak antara dua titik helix yang sama.
6. Crest merupakan permukaan atas ulir.

7. Root merupakan permukaan bawah uliryang terbentuk dari dua sisi yang
berdekatan dengan ulir.
8. Depth of thread merupakan jarak perpendicular antara ujung dan pangkal.
commit to user
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10. Angle of thread merupakan sudut yang mencakup sisi pada ulir.
11. Slope merupakan setengah dari pitch pada ulir.
2.4.2

Perhitungan Baut berdasarkan Tegangan dan Gaya Eksternal

1. Tegangan Tarik
偠쯐

dimana,

r

σ atau r

d 쯐 diameter ujung dan pangkal pada ulir

σ 쯐 tegangan tarik yang diizinkan pada material baut

2. Tegangan Geser

dimana,

偠 쯐 r

剠 atau r 쯐

d 쯐 diameter utama baut

τ 쯐 tegangan geser yang diizinkan untuk material baut
n 쯐 剠m쐠 l,Ƽ
2.5

Ƽ큐 k

( Khurmi, 2002)

Proses Drilling
Proses pembuatan lubang pada benda kerja yang biasa dilakukan dengan

proses pengeboran (drilling) merupakan proses penting dalam proses pemesinan.
Proses ini biasa dilakukan dengan menggunakan mata bor (twist drill) dengan
berbagai bentuk seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.10.
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Gambar 2.15 Berbagai jenis mata bor.

Gambar 2.16 Sudut mata bor
ɵ = sudut ujung mata bor

a. Kecepatan potong

dimana,

퉐쯐

.r .剠
1000

퉐 = kecepatan potong ( 쐠쐠館쐠t剠)
r = diameter pengeboran (쐠쐠)
剠 = kecepatan putar (, 쐠)

b. Waktu Pemesinan

큐 0 r
톸 쯐
commit to user 剠
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dimana,
톸 = waktu pemesinan (쐠t剠)

큐 = panjang pengeboran (쐠쐠

r = diameter pengeboran (쐠쐠
= feed motion(쐠쐠⁄,l퉐)

剠 = kecepatan putaran (, 쐠
2.6

(Amstead & Ostwald, 1979)

Proses Tapping
Proses tapping adalah proses pembuatan ulir pada lubang yang dibuat pada

proses drilling. Bentuk ulir sendiri terbentuk mengikuti alur ulir pada pisau taper
yang biasa terdiri dari tiga atau empat gigi / flutes yang dapat dilihat pada gambar
2.12.

Gambar 2.17 (a) Geometri pisau tap, (b) Produksi baut
Proses awal pembuatan ulir dengan pengetapan terdiri dari 3 mata tap, yaitu :
1) Mata tap I adalah mata tap kasar yang digunakan untuk membuat ulir
dalam dengan cara pemakanan.
2) Mata tap II adalah mata tap sedang.
3) Mata tap III adalah mata tap halus yang digunakan untuk menghaluskan
pembuatan ulir dalam.
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BAB III
PERANCANGAN

Towing Bicycle Carrier ini dirancang agar mampu membawa 2 unit
sepeda, dimana untuk mekanisme pengangkutannya, masing-masing sepeda akan
dikaitkan masing-masing rodanya pada pengait yang terdapat di carrier tersebut.
Kedua sepeda tersebut ditempatkan pada sisi yang berlainan dan menghadap ke
arah yang berbeda agar tidak saling bersinggungan satu sama lain dan juga tidak
sampai bersinggungan dengan mobil.
Pada prakteknya akan dibuat tidak hanya bicycle carrier, namun juga
towing pada mobil. Berikut adalah gambar rancangannya:

5
Keterangan:
8

1.

Penopang Carrier

2. Lengan Pemegang

6

3. Dudukan Utama

7

2

4. Plat Penyambung
5. Luncuran Pengait
6. Busa Pelindung

1

7. Pengait Sepeda
8. Sabuk Pengaman

4

3

Gambar 3.1 Sketsa Rancangan Bicycle Carrier
commit to user
24

25
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Pada konstruksi ini terdapat 5 bagian utama yang akan dapat dibongkar
pasang, yaitu:
1. Penopang Carrier, yakni besi hollowbersudut, yang akan dihubungkan
dengan konstruksi dudukan utama dengan menyambungkan dua belah plat
yang terhubung dengan baut.
2. Lengan Pemegang, yang merupakan jenis besi stainless memanjang yang
digunakan sebagai rangka carrier.
3. Dudukan Utama, yakni konstruksi besi hollow berbentuk huruf S sebagai
landasan utama.
4. Plat Penyambung yang berjumlah 2 unit masing-masing dilaskan pada
penopang carrier dan dudukan utama antara penopang carrier dengan
dudukan utama.
5. Pengait Sepeda, di tempat inilah sepeda akan disangkutkan dengan
mekanisme pengait sebagai fiturnya.

1

Keterangan:

3

1. Dudukan Kanan
2. Dudukan Kiri
3. Bracket Penyangga.

4

2

Gambar 3.2 Sketsa Rancangan Towing
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Berikut perancangan untuk membuat towing bicycle carrier :
3.1

Perhitungan Statika untuk Penopang Bicycle Carrier

Gambar 3.3 Penopang
Berdasarkan konstruksi tersebut, maka free body diagram dapat dibuat
sebagai berikut:
15kg

15kg
X

A

y

X

B

y

45 cm

45 cm
30kg

Gambar 3.4 Free body diagram untuk penopang
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Persamaan Gaya Dalam:
∑ڐĖ = 0
∑ = ڐ0

蒈

30
蒈

0

30

∑क़蒈 = 15 x 45 + (-15 x 90) = -675 kgcm
Untuk menentukan besar gaya yang bekerja maka dibuat gambar
potongan:
a) Potongan y – y

15kg

Mx
Nx

B

X
Vx

Gambar 3.5 Potongan y-y pada penopang

Persamaan gaya dalam :
￨ =0

= 15 kg

क़ = -15x

Maka dari persamaan tersebut didapatkan besar gaya yang bekerja pada

tiap titik:
Titik B (x = 0)

Titik O (x = 45 cm)

￨ =0

￨蒈 = 0

=0

क़ =0

蒈

= 15 kg

= -15 x 45 = -675 kg
commit क़
to蒈user
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b)

Potongan x – x
Mx

15kg

Nx

B
45
RAV=30

Vx

X

Gambar 3.6 Potongan x-x pada penopang

Persamaan gaya dalam :
￨ =0

= -15 kg

क़ = -15x +

蒈

(x – 45)

Maka dari persamaan tersebut didapatkan besar gaya yang bekerja pada

tiap titik:
Titik O (x = 45 cm)

Titik A (x = 90 cm)

￨蒈 = 0

￨ =0

क़蒈 = -15 x 45 + 30 (45 – 45) = -675 kgcm

क़ = -15 x 90 + 30 (90 – 45) = 0

蒈

= -15 kg

= -15 kg

Berdasarkan hasil perhitungan gaya di atas, dapat dibuat gambar diagram

gaya dalam:
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A

B

0

(a) Normal Force Diagram (NFD)
15
+
B

A

B

-15

(b) Shear Force Diagram (SFD)
A
B

-675 kg.cm

(c) Bending Moment Diagram (BMD)
Gambar 3.7 Diagram Gaya Dalam untuk Penopang
3.2 Analisa Perhitungan Ukuran Las Towing Bicycle Carrier

Gambar 3.8 Sambungan las pada penopang dan plat penyambung
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Setelah mendapatkan besargaya dalam yang didapatkan dari perhitungan
statika untuk penopang di atas, maka ditentukan dimensi ukuran sambungan las
yang akan menjadi dasar pengerjaan untuk penyambungan besi penopang dengan
plat penyambung yang akan disambungkan dengan besi penumpu utama. Jenis las
yang digunakan adalah jenis las seperti yang terlihat pada gambar berikut:

G

b

l

Type equ

ion here.

Gambar 3.9 Tipe las untuk plat penyambung
dengan Modulus Section (Z)
Z = t .b .l

dimana, b = ukuran besi hollow yang digunakan = 25,4 mm
l = panjang las = 100 mm
t = 0,707 s
Maka ukuran las ( size of weld ) dapat diperhitungkan:

a) Perhitungan Gaya (berdasarkan perhitungan statika)
क़
-

σ

67500 ￨)) , maka:

σ =

=

, dimana σ = Tegangan Lentur

햘 9ss

.x9,a .kss

햘 9ss
x9as
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=
=
=

햘 9ss

x9as s, s
k

햘 9ss
,9

,9

Kemudian ditentukan tegangan geser yang bekerja berdasarkan beban yang
bekerja dan luas penampang yang dibebani:

- τ

=
=
=

ss

x .

ss

x .kss
k,9

dimana, P = beban sepeda
A = penampang las

τ

Dengan permissible shear stress

)ʛĖ

persamaan sebagai berikut dengan besar
kekuatan bahan sebesar 320 ￨/ƼƼx :
τ)ʛĖ
τ
싈 g g

40 ￨⁄ƼƼx, yang didapatkan dari
τ)ʛĖ yang didapatkan dari tabel

320 ￨/ƼƼx
8

= 40 N/ƼƼx

Maka ditentukan ukuran las ( size of weld ), dengan persamaan:

- τ)ʛĖ
40

=
=

k
x
k
x

σ


x
,9

4τx
x

4

k,9 x
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40
40
40

s
s

=
=
=
=

k

kak



x
k
x
k
x



kaxx

x



, k

, k

s

= 0,471 mm

Maka, dapat direncanakan untuk mengerjakan sambungan las pada
penopang dan plat penyambung dengan ukuran s = 0.471 mm. Namun
perhitungan ini hanya sesuai untuk pengerjaan sambungan las untuk menopang
beban statis berdasarkan berat sepeda saja. Perlu diperhitungkan ukuran
sambungan las yang kuat untuk mampu menopang beban dan menerima momen
ayun akibat pergerakan mobil yang dinamis.
b) Perhitungan berdasarkan momen ayun pada carrier akibat pergerakan mobil
(pengereman mobil dengan asumsi 60
ڐ

-

Ƽ. , dimana

M

60 30
1

ڐ

75

. 30 Ƽ

Ƽ →30

30 Ƽ

싈x

= P x e , dimana e = tinggi carrier
= 2250 x 500

-σ

= 1.125.000 ￨))

=
=
=

kkx9sss

.x9,a .kss

kkx9sss
x9as
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=
=
=

- τ

=

=
=

40
40
s

x9as s, s
kkx9sss

k

,9

햘x햘.a

xx9s
x .

xx9s

x .kss
kk,x9
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4τx
x

x , k
s

4

kk,x9 x

햘x햘,

햘x햘,

s

= 7,84 mm

Dengan perhitungan momen ayun yang akan terjadi akibat pergerakan
mobil maka dapat direncanakan bahwa ukuran las yang akan digunakan adalah
sebesar 7 – 8 mm.
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3.3

Perhitungan Statika untuk Pengelasan Besi Tekuk

Gambar 3.10 Pengelasan sudut pada penopang

Untuk selanjutnya diperhitungkanstatikagaya pada sambungan sudut yang
terdapat pada penopang dengan kemiringan sudut tertentu yang diproyeksikan
dengan bentuk free body diagram dengan sebagai berikut:

x
A

x

15 kg

B

300 mm

Gambar 3.11 Free body diagram untuk konstruksi sudut penopang
Persamaan gaya dalam:
∑ڐĖ = 0
∑= ڐ

=0

∑क़ = 15 x 300 = 4500 kgmm
Untuk menentukan besar gaya yang bekerja maka dibuat gambar
potongan:
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a) Potongan x – x
15 kg
Mx

Nx

B
Vx

x

Gambar 3.12 Potongan x-x untuk konstruksi sudut penopang

Persamaan gaya dalam :
￨ =0

=15 kg

क़ = -15x

Maka dari persamaan tersebut didapatkan besar gaya yang bekerja pada

tiap titik:
Titik B (x = 0)

Titik A (x = 300 mm)

￨ =0

￨ =0

क़ =0

क़ = -15 x 300 = -4500 kgmm

= 15 kg

= 15 kg
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Gambar diagram gaya dalam:

A

B

(a) Normal Force Diagram (NFD)

15 kg

A

B

(b) Shear Force Diagram (SFD)

A

B

-4500 kg.mm

(c) Bending Moment Diagram (BMD)
Gambar 3.13 Diagram gaya dalam untuk konstruksi sudut penopang
3.4

Perhitungan Ukuran Las untuk Sudut pada Penopang
Dengan tipe las :

b

G

b

l

Gambar 3.14 Tipe
las untuk
commit
to usersudut penopang
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b

= 20 – 3 = 17 mm

l

= 20 mm (berdasarkan ukuran besi hollow yang digunakan),
maka , �

Dengan क़

- σ

=

.

45.000 ￨))

a9sss

k .xs

=

a9sss

=

a9sss

=

a 햘,

a9sss

a 햘,

s ,a

s, s

= 145,86 ￨)) 싈
- τ

k9s

=

x

=
=
=
=

x

k9s

x.k

k9s

ka

s,

k9s
s

k9s

x.xs

ka

ksa,햘a

= 1,43 ￨ 싈

- τ)ʛĖ =
40

=

k
x

k
x

σ

x

ka9,



4τx
햘x

4

k,a

x
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40
40
40
s

=
=
=
=

k
x
k
x
k
x

xkx 9,ka



xkx

, x



ka9,



,k

ka9,

s

= 1,82 mm

Dengan ini maka dapat direncanakan untuk ukuran las yang akan
digunakan untuk pengerjaan adalah sebesar s = 1,82 mm.

3.5

Perhitungan Statika Tumpuan untuk Towing

Statika pada tumpuan towing dapat digambarkan sebagaimana gambar di
bawah, dimana terdapat gaya luar berupa gaya vertikal dengan beban sebesar 75
kg yang merupakan beban sepeda sekaligus carrier.
75 kg
x
x
A

x

75 kg

B

1000 mm

Gambar 3.15 Free body diagram untuk tumpuan towing
∑ڐĖ =

= 0 kg

∑= ڐ

= 75 kg

∑क़ = 75 x 1000 = 75.000 kgmm
commit to user

39
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Potongan x – x

75 kg
Mx
Nx
Vx

x

B

Gambar 3.16 Potongan x-x untuk tumpuan

Persamaan gaya dalam :
￨ = 0 kg

= 75 kg

क़ = -75x
Maka dari persamaan tersebut didapatkan besar gaya yang bekerja pada
tiap titik:
Titik B (x = 0)

Titik A (x = 1000 mm)

￨

= 0 kg

￨ = 0 kg

क़

=0

= 75 kg

= 75 kg

क़ = -75.000 kgmm
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Gambar diagram gaya dalam
A

B

(a) Normal Force Diagram (NFD)
75 kg

A

B

(b) Shear Force Diagram (SFD)

A

B

-75000 kgmm

(c) Bending Moment Diagram (BMD)
Gambar 3.17 Diagram gaya dalam untuk tumpuan

3.6

Perhitungan Las Penumpu pada Towing

G

b

l
Type equ

ion here.

Gambar 3.18 Tipe las untuk tumpuan towing
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dengan Modulus Section (Z)
Z = t .b .l

dimana, b = l = 50,8 mm (berdasarkan ukuran besi hollow yang digunakan)
Dengan क़

-σ

750.000 ￨))

9ssss

.9s, .9s,

9ssss

x9 s,햘a

9ssss

x9 s,햘a s, s
9ssss

k xa,9k

-

τ

411,07

￨ƼƼ

9s

싈

x Ėx

9s

x Ė 9s,
9s

ksk,햘

= 7,38 ￨ 싈

- τ)ʛĖ =

70 =
70 =
70 =

k
x

k
x
k
x
k
x

σ

x

akx,s



k햘



4τx
x

, a

k햘 k ,as
햘



4

,

x

xk , 햘
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70 =
s

=

k
x

x

akk,

akk,

= 2,94 mm

kas

Dengan demikian maka dapat direncanakan ukuran las untuk penumpu pada
towing adalah sebesar 3 – 4 mm.

3.7

Perhitungan Statika Tumpuan untuk Dudukan Utama
75 kg
x
x
A

B

x

75 kg

500 mm

Gambar 3.19 Free body diagram untuk dudukan utama
∑ڐĖ = 0
∑ = ڐ75 kg
∑क़ = 75 x 500 = 37.500 kgmm
Potongan x-x

75 kg
Mx
Nx
Vx

x

B

Gambar 3.20 Potongan x-x untuk dudukan utama
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Persamaan gaya dalam :
￨ =0

= 75 kg

क़ = -75x
Maka dari persamaan tersebut didapatkan besar gaya yang bekerja pada
tiap titik:

Titik B (x = 0)

Titik A (x = 500 mm)

￨

=0

￨ =0

क़

=0

= 75 kg

= 75 kg

क़ = -37.500 kgmm
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Gambar diagram gaya dalam

A

B

(a) Normal Force Diagram (NFD)
75 kg

A

B

(b) Shear Force Diagram (SFD)
A

B

-37.500 kgmm

(c) Bending Moment Diagram (BMD)
Gambar 3.21 Diagram gaya dalam untuk tumpuan
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3.8

Perhitungan Las Penumpu pada Dudukan Utama

Dengan tipe las :

b

G

b

l

Gambar 3.22 Tipe las untuk dudukan utama
b

= 40 – 6 = 34 mm

l

= 40 mm
maka , �

.

Dengan क़

- σ

375000 ￨))

9sss

=
=
=
=

a.as

9sss

k a9,

9sss

k a9,
kx

s, s

9sss
,

9

= 303,9 ￨)) 싈
- τ

=
=

x

9s

x

9s

x. a x.as
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= 7,16 ￨ 싈
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40
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sa,xa
s

x

x 99
,xk

4

,k햘 x



xs9,s햘

sa,xa

= 3,8 mm = 4 mm

Dengan ini maka dapat direncanakan untuk ukuran las yang akan digunakan untuk
pengerjaan adalah sebesar s = 4 mm.
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3.9

Perhitungan Las untuk Kait Sepeda

s

10

d
s

40

300N

Gambar 3.23 Tipe Las untuk Pengait Sepeda

τ)ʛĖ

40 ￨⁄ ƼƼ2

Dengan tipe las berupa circle weld, maka:

�

. .
4

x

Di mana, Z = Modulus Section
t = Tebal Las
s

= Ukuran Las

d = diameter material yang akan dilas.

- σ

=
=
=

ss. as
. ,

.

kxsss
99,9

xk햘,xx
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= 2,75 mm
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3.10

Perhitungan untuk Baut pada Pengait Sepeda

Gambar 3.24 Pengait sepeda
Diketahui bahwa:
-

Beban yang akan dibawa untuk masing-masing pengait = 30 N

-

Tegangan Geser yang diizinkan untuk material baut ST 37 = 40 MPa
Maka, ukuran baut dapat dihitung sebagai berikut:

300 N

︐

a

= .
a

x

=

.

x
x

ss

.

. 40 MPa

k,a

dc = 3,09

Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”
oleh Khurmi didapatkan bahwa ukuran baut untuk diameter inti (dc) = 3.09 yaitu
M4, namun pada prakteknya akan digunakan baut M10 ( overdesain ) untuk
menjamin keamanan dan kekuatan baut.
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3.11

Perhitungan Kekuatan Bahan

Diketahui :

Y

b

X

h

b

Gambar 3.25 Penampang Besi Hollow Square
Bahan yang digunakan adalah besi hollow square jenis ST37 dengan ukuran:
-

b= 50 mm

-

h= 44 mm

Besar momen yang harus ditahan oleh material berdasarkan panjang dudukan
carrier yang dimasukkan ke dalam towing:
75 kg

Gambar 3.24 Konstruksi dudukan utama carrier
M = 750 N . ( 500 mm + 400 mm )
commit to user
= 675000 Nmm
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Diketahui :
�

a

6

a

Maka, Tegangan Lentur yang terjadi pada material akibat momen yang terjadi:
σ

क़
�
675000 ￨ƼƼ
9s

aa

햘 .9s

675000

햘x9ssss

ss

675000

a s 햘

x9sk sa
ss

675000
833 ,68
80, ￨

ƼƼx

Sedangkan berdasarkan data pada tabel lampiran kekuatan bahan, maka
didapatkan tegangan izin pada material adalah:
σ)ʛĖ
σ
싈 g g
655 ￨/ƼƼx
8

= 81,875 N/ƼƼx
Dengan besar tegangan pada material yang masih berada di bawah batas
tegangan izin untuk material maka konstruksi aman untuk digunakan.
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3.12

Perhitungan Sambungan Baut

a) Baut pada Plat Penyambung Dudukan – Penopang

Gambar 3.26 Plat penyambung dudukan-penopang
Dengan beban yang disangga:
P = m .g
= 35 . 10
= 350 N
Maka, perhitungan desain baut berdasarkan gaya tarik yang bekerja:
-

︐

a

350
x
x

x

a

=

.

.

x

.

x

. 4 .70

9s

s.

9s

=

s.

=

xxs

=

.σ

9s

1,26
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Sedangkan untuk gaya geser yang bekerja:
-

︐

a

350
x
x
x

a

=
=

x.

.

.

x

9s

.τ

. 4 . 40

as .

9s

kx ,x

= 2,75

dc = 1,65

Karena gaya geser yang bekerja lebih besar maka untuk ukuran baut yang
digunakan adalah yang berdasarkan gaya gesernya dengan diameter inti (dc) =
1,65. Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”
oleh Khurmi didapatkan bahwa ukuran baut untuk diameter inti (dc) = 1,65yaitu
M2, namun pada prakteknya akan digunakan baut M10 ( overdesain ) untuk
menjamin keamanan dan kekuatan baut.
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a) Untuk Sambungan Lengan Pemegang – Penopang

Gambar 3.27 Lengan pemegang-penopang
︐
300

dc

4
4

x

=

x

=

.

x

.

x.

kxss

.
70

. s

kxss
xxs

= 2,3 (M 3)

Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”
oleh Khurmi didapatkan bahwa ukuran baut untuk diameter inti (dc) = 2,3yaitu
M3, namun pada prakteknya akan digunakan baut M10 ( overdesain ) untuk
menjamin keamanan dan kekuatan baut.

commit to user

55
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

b) Untuk Sambungan Towing – Towing

︐

4

75 0

=

x

=

x

4

.

x.

.

x

.τ

. 2 . 40

sss

s. ,ka
sss

x9k,x

= 7,9

x

= 3,5 (M 5)

dc

Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”

oleh Khurmi didapatkan bahwa ukuran baut untuk diameter inti (dc) = 3,5yaitu
M5, namun pada prakteknya akan digunakan baut M16 ( overdesain ) untuk
menjamin keamanan dan kekuatan baut.
c) Untuk Sambungan dudukan braket kiri dan body mobil
︐

a

800
x

a

=

x.

.

.

x.

xss

.n

70 . 2

aas

dc = 3 (M 4)

Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”
commitbaut
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namun pada prakteknya akan digunakan baut M10 ( overdesain ) untuk menjamin
keamanan dan kekuatan baut.
d) Untuk Sambungan dudukan braket kiri dan body mobil
︐

800

a

x

=

x

=

x

.

a

.

.

x

.n

. 70 . 3

xss

.xks
xss

햘햘s

dc = 2 (M 3)

Berdasarkan tabel ukuran dan dimensi baut pada buku “Machine Design”

oleh Khurmi didapatkan bahwa ukuran baut untuk diameter inti (dc) = 2 yaitu M3,
namun pada prakteknya akan digunakan baut M10 ( overdesain ) untuk menjamin
keamanan dan kekuatan baut.
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BAB IV
PROSES PEMBUATAN

Setelah dilakukan perancangan untuk menentukan desain dan kemampuan alat
maka untuk selanjutnya proses pembuatan untuk alat ini bisal mulai dikerjakan. Pada
prosesnya, pembuatan sebuah towing bicycle carrier dikerjakan dengan beberapa
tahap, mulai dari persiapan pengerjaan, tahap pembuatan komponen atau bagian dari
konstruksi alat, proses finishing, pengecatan hingga pemasangan alat agar bisa
digunakan.
4.1

Persiapan Pembuatan Towing Bicycle Carrier
Agar proses pembuatan Towing Bicycle Carrier ini berjalan dengan baik dan

benar maka diperlukan persiapan-persiapan sebelum proses pengerjaan dimulai,
yaitu:
a) Merencanakan tahap-tahap pengerjaan untuk pembuatan tiap bagian dari alat,
sehingga proses pembuatan dapat berjalan secara lancar, sistematis dan
terfokus dengan baik.
b) Memahami

dengan

sungguh-sungguh

hasil-hasil yang didapat

pada

perancangan alat, mulai dari analisis perhitungan hingga gambar-gambar
teknik beserta ukuran yang telah direncanakan.
c) Melakukan pembelian dan pemilihan material berdasarkan perencanaan yang
telah dilakukan dengan efisien.
d) Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk proses pembuatan Towing
Bicycle Carrier ini, selain material maka alat dan bahan untuk proses
pengerjaan harus direncanakan dan dipersiapkan.
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e) Senantiasa mengutamakan keselamatan kerja dengan menggunakan berbagai
alat penunjang keselamatan kerja.
f) Berdoa sebelum memulai pengerjaan.
4.2

Proses Pembuatan Towing Bicycle Carrier
Setelah proses persiapan selesai dilakukan, maka pembuatan alat dilaksanakan

dengan pertama-tama membuat konstruksi Towing Bicycle Carrier. Pengerjaan
dilakukan dengan membagi beberapa tahap pengerjaan tiap bagian daripada Towing
Bicycle Carrier ini.
5

2

1
3
4

Gambar 4.1

Sketsa Rancangan Carrier

Keterangan :
1. Penopang Carrier
2. Lengan Pemegang
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3. Dudukan Utama
4. Plat Penyambung
5. Pengait Sepeda.
Sebelum proses pengerjaan dimulai maka harus dipersiapkan alat dan material yang
akan digunakan:
a) Menyiapkan alat-alat pengerjaan yakni: gergaji besi, mistar pengukur, mistar
penyiku, meteran, kapur penanda, penggores, ragum, 1 set mesin bor, 1 set
perangkat las listrik, gerinda, 1 set kunci pas, tap, kacamata pemesinan,
topeng las.
b) Menyiapkan material-material yang akan digunakan untuk pembuatan carrier
ini, antara lain:
- Besi Hollow ST 37 ukuran 2 cm x 2 cm tebal 1.6 mm
- Besi Hollow ST 37 ukuran 4 cm x 4 cm tebal 3 mm
- Stainless Hollow ukuran 3 cm x 3 cm tebal 1.6 mm
- Plat besi ukuran 10 cm x 10 cm ketebalan 4 mm, 2 buah.
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4.2.1

Pembuatan Dudukan Utama

Gambar 4.2 Konstruksi Dudukan Utama
Langkah pengerjaan untuk membuat dudukan utama:
1. Memotong besi hollow ST 37 berukuran 4 cm x 4 cm tebal 3 mm dengan
ukuran seperti pada gambar, dengan memperhatikan sudut pemotongan 45
derajat untuk memudahkan penyambungan las.
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Gambar 4.3 Pemotongan Berdasarkan Sudut Pengelasan Pada Dudukan Utama

Gambar 4.4 Penyesuaian Sudut Menggunakan Mistar Penyiku
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2. Setelah pemotongan selesai dilakukan dilakukan pengeboran lubang untuk
baut pada posisi seperti pada gambar.
3. Setelah

pengeboran

selesai

dilakukan,

dilakukan

pengelasan

untuk

penyambungan konstruksi dudukan utama.

Gambar 4.5 Pengelasan Besi Dudukan Utama

4. Setelah proses pengelasan selesai dilakukan, maka hasil las dirapikan dan
dibersihkan dari kerak-kerak yang menempel.
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4.2.2

Pembuatan Penopang Carrier

Gambar 4.6 Konstruksi Penopang Carrier
Langkah pembuatan daripada penopang carrier ini adalah sebagai berikut:
1. Memotong besi hollow ST 37 berukuran 2 cm x 2 cm tebal 1.6 mm dengan
ukuran seperti pada gambar, dengan memperhatikan sudut pemotongan untuk
memudahkan penyambungan las.
2. Setelah pemotongan selesai dilakukan dilakukan pengeboran lubang untuk
baut pada posisi seperti pada gambar.
3. Melakukan pengetapan pada lubang yang telah dibuat dengan tap ulir M10 x
1.25.
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Gambar 4.7 Pengetapan Ulir

4. Setelah pengetapan selesai dilakukan maka dilakukan pengelasan untuk
penyambungan konstruksi penopang.
5. Merapikan hasil las dan membersihkannya dari kerak-kerak yang menempel.
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4.2.3 Pembuatan Plat Penyambung

Gambar 4.8 Plat Penyambung
Langkah pembuatan plat penyambung:
1. Memotong plat besi dengan ukuran seperti pada gambar sebanyak 2 buah
masing-masing untuk disambungkan pada dudukan utama dan penopang
carrier.
2. Setelah pemotongan selesai dilakukan dilakukan pengeboran lubang untuk
baut pada posisi seperti pada gambar.
3. Melakukan pengetapan pada lubang yang telah dibuat dengan tap ulir M10 x
1.25.
4. Menggerinda sisi-sisi plat agar sesuai ukuran dan juga pada tiap ujung sisinya
digerinda hingga berbentuk radius agar plat tidak menjadi tajam dan
membahayakan.
5. Melakukan pengelasan untuk menyambungkan 2 plat tersebut pada masingmasing bagian yang akan dihubungkan.
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Gambar 4.9 Pengelasan Plat pada Dudukan Utama

Gambar 4.10 Pengelasan Plat pada Penopang
6. Setelah pengelasan selesai dilakukan maka untuk selanjutnya hasil las
dirapikan dan dibersihkan keraknya.
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4.2.4

Pembuatan Lengan Pemegang

Gambar 4.11 Lengan Pemegang
Langkah pembuatan lengan pemegang:
1. Memotong besi hollow ST 37 berukuran 2 cm x 2 cm tebal 1.6 mm dengan
ukuran seperti pada gambar sebanyak 2 unit untuk masing-masing pemegang
kanan dan kiri.
2. Mengebor lubang pada posisi seperti pada gambar.
3. Melakukan pengetapan ulir M10 x 1.25 pada lubang yang telah dibor sebagai
jalan bagi baut yang akan menghubungkan lengan pemegang dengan
penopang carrier.
4. Menggerinda kedua ujung dari masing-masing pemegang agar tidak tajam dan
tidak menjadi berbahaya.
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4.2.5

Pembuatan Pengait Sepeda

Gambar 4.12 Pengait Sepeda
Langkah pembuatan pengait sepeda:
1. Memotong material besi dengan diameter 10 mm, kemudian ditekuk dengan
ukuran seperti pada gambar.
2. Memotong besi hollow ST 37 dengan dimensi 3,5 x 3,5 mm sesuai dengan
ukuran, sebagai mekanisme peluncur yang bisa dinaikkan dan diturunkan.
3. Membuat lubang yang akan digunakan untuk baut pengunci.
4. Mengelas besi yang akan digunakan sebagai pengait pada besi hollow yang
akan menjadi mekanisme luncurannya.
5. Merapikan hasil las dan membersihkannya dari kerak.
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4.3

Proses Pembuatan Dudukan Braket dan Towing pada Mobil.
Setelah proses pembuatan untuk Bicycle Carrier selesai, maka untuk selanjutnya

dilakukan proses pembuatan dudukan braket dan towing sebagai tempat pemasangan
towing. Pengerjaan braket dan towing ini dilakukan sebagaimana pembuatan Bicycle
Carrier dengan membagi beberapa tahap pengerjaan tiap bagian daripada dudukan
braket dan towing pada mobil ini.

1
3

4

2

Gambar 4.13 Sketsa Rancangan Dudukan Braket dan Towing
Keterangan:
1. Dudukan Penyangga Kanan
2. Dudukan Penyangga Kiri
3. Besi Hollow ST 37 melintang sebagai Braket penyangga utama.
4. Besi Hollow ST 37

membujur sebagai Towing untuk tempat perletakan

towing.
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Sebelum proses pengerjaan dimulai maka harus dipersiapkan alat dan material yang
akan digunakan:
a) Menyiapkan alat-alat pengerjaan yakni: gergaji besi, mistar pengukur, mistar
penyiku, meteran, kapur penanda, penggores, ragum, 1 set mesin bor, 1 set
perangkat las listrik, gerinda, 1 set kunci pas, tap, kacamata pemesinan,
topeng las.
b) Menyiapkan material-material yang akan digunakan untuk pembuatan carrier
ini, antara lain:
- Besi Hollow ST 37 ukuran 4 cm x 4 cm tebal 3 mm
- Besi Hollow ST 37 ukuran 5 cm x 5 cm tebal 3 mm
- Plat besi dengan ketebalan 6 mm.
4.3.1

Pembuatan Dudukan Braket
Langkah pengerjaan untuk membuat dudukan utama:

1. Memotong besi hollow ST 37 berukuran 4 cm x 4 cm tebal 3 mm dengan
ukuran seperti pada gambar.

Gambar 4.14 Braket
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2. Memotong plat besi ketebalan 6 mm, sebagai dudukan braket untuk samping
kiri dan kanan, dengan ukuran seperti pada gambar.

(a)

(b)

Gambar 4.15 (a) Dudukan Braket Kiri, (b) Dudukan Braket Kanan
3. Melakukan fitting ( penyesuaian ) antara material yang telah dipotong dengan
bentuk dan kondisi mobil pada tempat di mana dudukan akan diletakkan.
Dalam hal ini, pada dudukan sebelah kanan akan dihubungkan dengan pengait
Derek pada mobil, sedang pada sebelah kiri dihubungkan pada sasis mobil
yang ada di atas knalpot.
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Gambar 4.16 Fitting untuk Dudukan Braket Kiri dan Kanan
4. Setelah pemotongan selesai dilakukan dilakukan pengeboran lubang untuk
baut pada posisi seperti pada gambar.
5. Setelah

pengeboran

selesai

dilakukan,

dilakukan

pengelasan

untuk

penyambungan konstruksi dudukan dengan braket berupa besi hollow yang
telah dipotong sebelumnya menggunakan sambungan las.

Gambar 4.17 Sambungan Braket dan Dudukan
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6. Setelah proses pengelasan selesai dilakukan, maka hasil las dirapikan dan
dibersihkan dari kerak-kerak yang menempel.
4.3.2

Pembuatan Towing

Gambar 4.18 Towing
Langkah pembuatan daripada towing ini adalah sebagai berikut:
1. Memotong besi hollow berukuran 5 cm x 5 cm tebal 3 mm dengan ukuran
seperti pada gambar.
2. Memotong plat besi dengan ketebalan 6 mm sesuai ukuran pada gambar,
sebagai plat penyambung yang akan menyambungkan dudukan braket dengan
towing sebagai perletakan towing.
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Gambar 4.19 Plat Penyambung Braket – Towing
3. Setelah pemotongan selesai dilakukan dilakukan pengeboran lubang untuk
baut pada posisi seperti pada gambar penampang Towing.
4. Setelah pengeboran selesai dilakukan maka dilakukan pengelasan untuk
penyambungan konstruksi braket dengan towing.
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Gambar 4.20 Pengelasan Sambungan Braket dan Towing
5. Merapikan hasil las dan membersihkannya dari kerak-kerak yang menempel.
4.4

Proses Finishing dan Pengecatan
1. Menyiapkan alat dan bahan untuk finishing dan pengecatan yaitu, gerinda,
kikir, sikat baja, dempul, poksi sebagai cat lapisan dasar, cat utama, amplas,
dan kompresor sebagai penyemprot cat.
2. Menggerinda bagian-bagian konstruksi yang runcing sekaligus meratakannya.
3. Melakukan pendempulan pada bagian komponen yang tidak rata terutama
pada bagian hasil pengelasan yang terdapat retakan akibat pengelasan yang
kurang, kemudian dibiarkan beberapa saat dalam penjemuran agar dempul
menjadi kering.
4. Mengamplas seluruh bagian komponen agar halus sekaligus meratakan hasil
pendempulan dan menghilangkan karat pada besi.
5. Mencuci dengan air pada seluruh bagian konstruksi alat setelah dilakukan
pengamplasan, lalu mengeringkannya.
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6. Setelah bersih dan kering, maka dilakukan pengecatan pada lapisan dasar
dengan menggunakan poksi.
7. Setelah pengecatan dasar selesai dilakukan dan telah mengering maka
dilakukan pengecatan dengan cat utama.
8. Setelah selesai, maka alat dijemur dan dikeringkan.
4.5

Proses Pemasangan Towing Bicycle Carrier
Setelah alat selesai dibuat maka alat dirangkai dan dipasangkan pada mobil

untuk kemudian diujicobakan. Langkah pemasangannya, yaitu:
1. Pertama-tama dilakukan pemasangan rangkaian carrier sebagai pembawa
sepeda, dengan memasang sambungan antara penopang carrier dengan
dudukan utamanya.
2. Kemudian, lengan pemegang disambungkan dengan penopang.
3. Memasangkan braket pada mobil, dengan sebelumnya membuka bemper
mobil.
4. Setelah braket terpasang, maka bemper mobil dipasangkan kembali.
5. Memasangkan Towing Bicycle Carrier yang telah dirangkai sebelumnya pada
towing yang telah terpasang pada mobil.
6. Meletakkan sepeda yang akan diangkut dengan mengaitkannya pada pengait
di carrier.
7. Memasangkan sabuk dan tali pengikat agar sepeda tidak bergoyang dan mobil
dapat melaju dengan aman.
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Gambar 4.21 Pemasangan Sepeda pada Towing Bicycle Carrier

Gambar 4.22 Hasil Jadi Towing Bicycle Carrier
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4.6 Perhitungan Biaya
4.6.1 Waktu Pengerjaan
a) Pemotongan benda kerja
Diketahui:
-

Pemotongan benda kerja menggunakan gergaji potong dengan
kecepatan pengerjaan rata-rata yaitu 1 mm/detik.

-

Panjang Total bagian material yang dipotong:
Besi Hollow ST 37 : 1700 mm
Plat Besi: 3540 mm
Total panjang yang dipotong

= 3540 mm + 1700 mm
= 5240 mm

Maka waktu pemotongan benda kerja dapat dihitung sebagai berikut:
Tm =

㾸)Ǵ5 ĖĖ

嶨 ĖĖ/aȖ=Ϝ

= 5240 detik
= 87.3 menit

Waktu setting ( Ts )

= 5 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 5 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
Tm + Ts + Tu = 87,3 menit + 5 menit + 5 menit
= 97,3 menit
b) Pengeboran untuk pembuatan lubang pada Towing Bicycle Carrier
Diketahui :
-

Bahan yang digunakan berjenis ST37

-

Ukuran diameter yang diinginkan yaitu 10 mm sebanyak 6 buah
l

= 14 mm

d

= 10 mm
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Sr

= 0,18 mm/put

V

= 18 mm/min

Menentukan putaran spindle:
n

=

=

.嶨555
.

嶨 ĖĖ/Ė= .嶨555
,嶨Ǵ .嶨5 ĖĖ

= 573 rpm

Putaran spindle yang digunakan pada prakteknya adalah 550 rpm

Maka Waktu Pemesinan:
Tm

=
=

5, 

嶨Ǵ

.

5, .嶨5

5,嶨 㾸㾸5

= 0,2 menit

Waktu setting ( Ts )

= 10 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 5 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
(Tm + Ts + Tu).6

= (0,2 menit + 10 menit + 5 menit).6
= 91,2 menit

c) Pengeboran untuk pembuatan lubang pada Towing
-

Lubang pada dudukan braket kanan
Diketahui :
Bahan yang digunakan berjenis ST37
Ukuran diameter yang diinginkan yaitu 10 mm sebanyak 3 buah
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l

= 6 mm

d

= 10 mm

Sr

= 0,18 mm/put

V

= 18 mm/min

Menentukan putaran spindle:
n

=

=

.嶨555
.

嶨 ĖĖ/Ė= .嶨555
,嶨Ǵ .嶨5 ĖĖ

= 573 rpm

Putaran spindle yang digunakan pada prakteknya adalah 550 rpm

Maka Waktu Pemesinan:
Tm =
=

5, 
.

5, .嶨5

5,嶨 㾸㾸5

= 0,1 menit

Waktu setting ( Ts )

= 10 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 5 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
(Tm + Ts + Tu).6

= (0,1 menit + 10 menit + 5 menit).3
= 45,3 menit
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-

Lubang pada dudukan braket kiri
Diketahui :
Bahan yang digunakan berjenis ST37
Ukuran diameter yang diinginkan yaitu 10 mm sebanyak 2 buah
l

= 6 mm

d

= 10 mm

Sr

= 0,18 mm/put

V

= 18 mm/min

Menentukan putaran spindle:
n

=

=

.嶨555
.

嶨 ĖĖ/Ė= .嶨555
,嶨Ǵ .嶨5 ĖĖ

= 573 rpm

Putaran spindle yang digunakan pada prakteknya adalah 550 rpm

Maka Waktu Pemesinan:
Tm =
=

5, 
.

5, .嶨5

5,嶨 㾸㾸5

= 0,1 menit

Waktu setting ( Ts )

= 10 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 5 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
(Tm + Ts + Tu).6

= (0,1 menit + 10 menit + 5 menit).2
= 30,2 menit
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-

Lubang pada Towing
Diketahui :
Bahan yang digunakan berjenis ST37
Ukuran diameter yang diinginkan yaitu 15 mm sebanyak 2 buah
l

= 6 mm

d

= 15 mm

Sr

= 0,25 mm/put

V

= 22 mm/min

Menentukan putaran spindle:
n

=

=

.嶨555
.

)) ĖĖ/Ė= .嶨555
,嶨Ǵ .嶨㾸 ĖĖ

= 467 rpm

Putaran spindle yang digunakan pada prakteknya adalah 450 rpm

Maka Waktu Pemesinan:
Tm =
=

5, 
.

5, .嶨㾸

5,)㾸 Ǵ㾸5

= 0,09 menit

Waktu setting ( Ts )

= 10 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 5 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
(Tm + Ts + Tu).6

= (0,09 menit + 10 menit + 5 menit).2
= 30,18 menit

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
80

d) Pengelasan pada Towing Bicycle Carrier
Diketahui :
-

Kecepatan pengelasan yang didapatkan pada pengerjaan rata-rata
yaitu 1,5 mm/detik.

-

Panjang Total pengelasan adalah 842 mm menggunakan las listrik
dengan parameter tegangan 380 volt dan arus 150 ampere.

Maka, waktu pengelasan dapat dihitung sebagai berikut:

Tm =

Ǵ)ĖĖ

嶨,㾸 ĖĖ/aȖ=Ϝ

= 561,33 detik
= 9,4 menit
Waktu setting ( Ts )

= 50 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 50 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
Tm + Ts + Tu

= 9,4 menit + 50 menit + 50 menit
= 109,4 menit
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e) Pengelasan pada dudukan Braket dan Towing
Diketahui :
-

Kecepatan pengelasan yang didapatkan pada pengerjaan rata-rata
yaitu 1,5 mm/detik.

-

Panjang Total pengelasan adalah 1424 mm menggunakan las listrik
dengan parameter tegangan 380 volt dan arus 150 ampere.

Maka, waktu pengelasan dapat dihitung sebagai berikut:

Tm =

嶨Ǵ)Ǵ ĖĖ

嶨,㾸 ĖĖ/aȖ=Ϝ

= 949,33 detik
= 16 menit
Waktu setting ( Ts )

= 60 menit

Waktu pengukuran ( Tu )

= 60 menit

Maka, waktu total pengerjaan:
Tm + Ts + Tu

= 16 menit + 60 menit + 60 menit
= 136 menit

Waktu total pengerjaan sambungan las yaitu,
= 109,4 menit + 136 menit
= 245,4 menit
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4.6.2

Perincian Biaya
Berikut adalah rincian pengeluaran biaya yang digunakan untuk

pengerjaan proyek akhir “ Perancangan dan Pembuatan Towing Bicycle
Carrier “ :
a) Perincian biaya untuk pengadaan material:
Tabel 1. Perincian biaya untuk pangadaan material
Harga Satuan

No.

Nama Material

1.

Besi Hollow 4x4 tebal 3 mm

2.
3.
4.

Jumlah

Harga (Rp.)

30.000

4 kg

120.000

85.000

1 batang

85.000

30.000

6 kg

180.000

86.000

2 kg

172.000

(Rp.)

Besi Hollow 2,5x2,5
tebal 1,6 mm
Besi Hollow 5x5 tebal 3 mm
Stainless Hollow 3x3 tebal
1.6 mm

5.

Plat Besi tebal 6 mm

30.000

8 kg

240.000

6.

Plat Besi tebal 3 mm

30.000

2 kg

60.000

7.

Pembuatan Kait Sepeda

-

4 unit

390.000

8.

Baut M16 dan Mur

3.500

4 buah

14.000

9.

Baut M10 dan Mur

3.000

16 buah

48.000

10.

Poksi

44.000

1 kg

44.000

11.

Amplas

3.500

8 lembar

28.000

12.

Cat

48.000

1 kg

48.000

13.

Dempul

50.000

½ kg

30.000

14.

Thinner

25.000

3 liter

75.000

15.

Elektroda las listrik ø2,6 mm

105.000

1 dus

105.000

16.

Elektroda las listrik ø3,2 mm

150.000

1 dus

150.000

Total
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b) Biaya jasa pengerjaan
1. Pemotongan
Biaya

= Waktu Pengerjaan ( Biaya Jasa Operator )
= 97,3 menit ( Rp. 10.0000/jam )
= Rp. 17.000,-

2. Pengeboran
Biaya

= Waktu Pengerjaan ( Biaya Sewa Alat + Biaya Operator )
= 196,8 menit ( Rp. 10.000/jam + Rp. 5.000/jam )
= Rp. 49.200,-

3. Pengelasan
Biaya = Waktu Pengerjaan ( Biaya Sewa Alat + Biaya Operator )
= 254,4 menit ( Rp. 20.000/jam + Rp. 5.000/jam )
= Rp. 168.450,-

Total Biaya Jasa Pengerjaan = Rp. 17.000,- + Rp. 49.200,- + Rp. 102.250,= Rp. 168.450,-

Maka Total Biaya yang dikeluarkan untuk proses pembuatan Towing
Bicycle Carrier ini yaitu,
Total Biaya = Rp. 1.789.000,- + Rp. 168.450,= Rp. 1.957.450,-
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4.7

Perawatan
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga agar alat senantiasa

terawat dan terpelihara, serta selalu dapat berguna dengan baik tanpa mudah rusak
atau terganggu kinerjanya, antara lain:
1. Membersihkan secara berkala setiap bagian dari konstruksi alat agar tidak
mudah terkorosi.
2. Melumasi sambungan baut bila perlu.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dengan dilaksanakannya proyek akhir yang diberi judul “Perancangan dan

Pembuatan Towing Bicycle Carrier, maka didapatkan beberapa hasil, yakni:
1. Towing Bicycle Carrier sebagai alat pengangkut sepeda yang dipasangkan
pada mobil Fiat Uno, mampu mengangkut beban sebanyak 2 sepeda dengan
total beban sebesar 30 kg.
2. Total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Towing Bicycle Carrier ini
adalah Rp. 1.957.450,5.2

Saran
1. Untuk mengantisipasi terjadinya momen yang besar pada konstruksi dudukan
utama carrier, maka dapat dibuat sebuah konstruksi segitiga dengan
menambahkan besi hollow dengan ukuran yang sama dengan dudukan utama
pada sikunya.
2. Perpendeklah jarak antara carrier dengan body mobil agar momen yang
terjadi tidak terlampau besar.
3. Pada sambungan towing dan carrier , gunakan baut pengunci yang
dipasangkan vertikal dan horizontal untuk meminimalisir goyangan yang
terjadi pada carrier.
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