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·

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan
yang la lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu
cara yang berbeda

·
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·
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adalah bentuk usaha membuat perubahan yang nyata.

·

Apa yang kita cita-citakan tidak akan terwuiud tanpa disertai doa, usaha
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·
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ABSTRAK

RIYAN KRISTIONO, 201I, RANCANG BANGUN SEPEDA
BAMBU. Diploma III Mesin Produksi, Fakultas Teknik Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang dan membuat sepeda
komposit dengan menggunakan bambu sebagai rangka utama. Sebagai bahan
pengikat antara batang bambu menggunakan serat gelas dan karung goni. Metode
dalam pembuatan sepeda ini dimulai dengan studi pustaka, pengamatan,
perancangan dan pembuatan. Metode studi pustaka dan pengamatan dilakukan
dengan mencari sumber referensi lalu melakukan pengamatan pada pengrajin
bambu dalam memilih model sepeda yang akan dibuat. Kernudian melakukan
perencanaan gambar sketsa dari sepeda yang akan dikerjakan setelah itu membuat
cetakan / mall, pengerjaan dan finishing. Dari perancangan yang dilakukan,
dihasilkan suatu sepeda dengan rangka menggunakan bambu, dengan spesifikasi
sebagai berikut :
Ø Sepeda berangka bambu dengan serat gelas sebagai bahan pengikatnya
mampu menahan beban 100 kg.
Ø Dimensi sepeda 995 x 420 x 740 mm
Ø Sepeda dapat dipakai dijalan raya
Ø Sepeda memiliki 21 kecepatan, dengan menggunakan Shimano SL-RS 35
REVO Shifter sebagai pengatur perpindahan kecepatannya.
Ø Menggunakan suspensi depan untuk meredam getaran.
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ABSTRACT

Riyan Kristiono, 201I, BAMBOO BICYCLE DESIGN. Diploma
Production Engineering, Faculty of Engineering, University of Surakarta of
March.
The final project aims to design and create composite bikes using bamboo
as the main frame. As a binder between the bamboo poles using fiber glass and
jute sacks. Methods in the manufacture of this bike started with literature study,
observations, design and manufacture. Literature study and observation method
done by finding the source of reference and make observations on bamboo
craftsman in choosing the bike model to be created. Kernudian planning sketches
a picture of the bike to be done after that create prints / mall, workmanship and
finishing. Of the design is done, produced a bike with a frame using bamboo, with
the following specifications:
Ø Bicycle bamboo framed with glass fibers as a fastening material capable of
withstanding the load of 100 kg.
Ø Dimensions 995 x 420 x bike 740 mm
Ø highway street bike can be used
Ø Bike has 21 speed, with Shimano SL-RS 35 Revo Shifter as a regulator of
the displacement velocity.
Ø Using the front suspension to reduce vibration.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sepeda yang biasa dikenal adalah yang terbuat dari besi, aluminium,
dan carbon. Berbagai merek sepeda banyak dijumpai di pasar mulai dari
merek biasa sampai yang mahal seperti united, phoenix, wim cycle dan
polygon. Akan tetapi yang marak belakangan dengan green technologi
adalah sepeda kayu. Namun siapa pernah berpikir membuat sepeda dari
bambu? Hal ini terpikirkan oleh masyarakat ghana yang termasuk salah satu
negara miskin di afrika. Pohon bambu yang melimpah membuat salah
seorang penduduk untuk memanfaatkan pohon barnbu yang sangat banyak.
Sepeda bambu adalah sepeda yang ramah lingkungan. Selain materialnya
relative murah,mudah didapat, dan mudah di daur ulang.
Seiring dengan pembatasan carbon untuk mencegah pemanasan
global, sepertinya sepeda bambu adalah solusi yang benar-benar hijau untuk
bumi. Selain itu menurut survey yang dilakukan di berbagai Negara sepeda
bambu

juga diklaim lebih nyaman dibandingkan sepeda biasa. Karena

bambu memang dikenal sebagai materi yang ulet, lentur, tetapi kuat.
Bamboo bike project adalah organisasi social yang merupakan gabungan
antara ilmuwan dan insinyur di The Earth Institute, Universitas Columbia
bekerjasama dengan industriawan sepeda craig calfee. Bamboo Bike Project
juga pernah melakukan survey mengenai pembuatan sepeda bambu di tiap
negara. Kondisi geografis lndonesia yang beriklim tropis membuat tanaman
bambu mudah tumbuh. Sehingga tanaman bambu banyak sekali,akan tetapi
pemanfaatan pohon bambu masih sangat kurang. Untuk meningkatkan nilai
jual dari bambu maka dibuatlah sepeda bambu. Indonesia mengalami angka
polusi yang cukup tinggi di dunia, terutama di Jakarta. Polusi, kemacetan,
dan kesadaran masyarakat akan kesehatan ini pula yang memicu gerakan
bike to work: bersepeda untuk menuju kantor, kemumgkinan besar sepeda
ini dapat mengatasi kemacetan ibu kota apabila semua warga sadar akan
kesehatan. Nurani, 2008, Sepeda
commit Bambu
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(online), ( http://suaranurani.wordpress.com/2008/08/27/.html, diakses 24
Mei 2011).
Untuk proses pembuatan terlebih dahulu menentukan yang akan
dibuat. Dalam proses pengerjaan ketepatan dimensi tentu akan sangat
berpengaruh pada kenyamanan dalan berkendara
Untuk mempermudah dalam proses pengerjaan sepeda bambu,
sebaiknya menggunakan dimensi rangka sepeda yang sudah ada. Ada
beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain:
1. Jeli di dalam memilih bambu yang akan digunakan, karena di
Indonesia banyak sekali jenis bambu.
2. Pemilihan model rangka sepeda sebagai acuan pembuatan sepeda
bambu.
1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah bagaimana
merancang dan membuat sepeda bambu sehingga dapat dikendarai dengan
nyaman. Masalah yang akan diteliti meliputi:
1 Pemilihan bahan dalam proses pembuatan sepeda bambu.
2 Perancangan konstruksi mall sepeda.
3 Analisis perhitungan.
4 Perkiraan perhitungan biaya.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah pada
proyek akhir ini adalah: Perhitungan dibatasi hanya pada kekuatan rangka
sepeda bambu dalam menerima beban maksimum.
1.4 Tujuan Proyek Akhir
Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
1 Melakukan perhitungan dan perancangan sepeda bambu.
2 Membuat prototype sepeda bambu.
1.5 Manfaat Proyek Akhir
Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini
adalah sebagai berikut:
commit to user
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1. Sebagai salah satu syarat kelulusan studi D3 Teknik Mesin Produksi
Fakultas Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret.
2. Melatih kemampuan dan ketrarnpilan dengan gagasan inovasi baru
dalarn proses perancangan alat.
1.6. Metode Pemecahan Masalah
Dalam penyusunan laporan ini mengunakan beberapa metode antara lain :
1 Studi pustaka dan pengamatan
Melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk
melihat macarn-macam sepeda sebagai bahan acuan dalam pembuatan
sepeda berangka bambu.
2 Merencanakan
Melakukan perencanaan, setelah mengamati dan memutuskan model
sepeda apa yang akan dibuat selanjutnya mulai merencanakan mernbuat
mall dan memilih jenis bambu yang akan digunakan.
3 Pembuatan
Setelah melakukan perencanaan selesai tahap selanjutnya proses
produksi, langkah-langkah yang harus dilakukan menyiapkan bahan
yang akan digunakan, membuat mall, dan perakitan rangka sepeda.
4 Pengujian
Melakukan pengujian pada bambu, uji tarik dan uji desak untuk
mengetahui kekuatan maksimal yang dapat diterima oleh bambu.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I

PENDAHULUAN
Dalam

bab

ini

dibahas

mengenai

latar

belakang,

pokok

permasalahan, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.
BAB II DASAR TEORI
Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang akan
digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada.
BAB IV PERENCAAN DAN PERHITUNGAN
Dalam bab ini akan membahas kerangka pikir dan perhituagan dari
alat yang dibuat.
BAB IV PROSES PRODUKSI
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Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses pe,mbuabn alat mulai
dari rancangan perakitan sampai pengecatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan diambil kesimpulan mengenai hasil dari alat yang
dibuat dan memberikan saran apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pembuatan alat ini.
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BAB II
STUDI PUSTAKA
2.1

Tanaman bambu

2.1.1 Gambaran umum bambu
Bambu adalah rumput berkayu berbentuk pohon atau perdu. Bambu adalah
tanaman yang termasuk ordo Gramineae, familia Bambuseae. Bambu merupakan
tumbuhan berumpun, berakar serabut yang batangnya berbentuk silinder dengan
diameter bervariasi mengecil mulai dari ujung bawah sampai ujung atas,berongga,
keras dan mempunyai pertumbuhan primer yang sangat cepat tanpa diikuti
pertumbuhan sekunder, sehingga tingginya dapat mencapai 40 m. Silinder batang
bambu tersebut dipisahkan oleh nodia/ruas, yaitu diafragma-diafragma yang
arahnya transversal. Berdasarkan pertumbuhannya, bambu dapat dibedakan dalam
dua kelompok besar, yaitu bambu simpodial dan banrbu monopodial. Bambu
simpodial tumbuh dalam bentuk nrmpun, setiap rhizome hanya akan
menghasilkan satu batang bambu, pbambu muda tumbuh mengelilingi bambu
yang tua Bambu simpodial tumbuh di daerah tropis dan subtropis, sehingga
hanya jenis

ini saja yang dapat dijumpai di Indonesia. Bambu monopodial

berkembang dengan rhizome yang menerobos ke berbagai arah di bawah tanah
dan muncul ke permukaan tanah sebagai tegakan banrbu yang individual.
Barisan rumpun bambu seringkali dijadikan sebagai pembatas dari suatu
wilayah desa. Barisan rumpun barnbu ini bertindak sebagai benteng bagi desa
bersangkutan, karena rumpun bambu yang rapat sangat sulit ditembus orang,
sehingga bambu berpengaruh pada keamanan lingkungan. Sisi positif lain dari
adanya rumpun bambu adalah mencegah terjadinya erosi pada daerah tepian
sungai. Hal ini dikarenakan akar dan batang bambu yang kuat dan rapat mampu
meningktakan kestabilan tanah agar tidak longsor ke sungai.
Bambu dapat digunakan untuk hal yang berbeda-beda sesuai dengan umumya:
a. Kurang dari tiga puluh hari dapat dimakan.
b. Antara enam sarnpai sembilan bulan dapat digunakan untuk keranjang.
c. Antara dua sampai tiga tahun dapat digunakan untuk laminasi atau
commit to user
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d. Antara tiga sampai enam tahun dapat digunakan untuk konstruksi.
e. Enam tahun kekuatan bambu berangsur-angsur berkurang sampai
dengan umur 12 tahun.
Beberapa jenis bambu yang hidup di indonesia.
Tabel 2.1 Jenis-jenis bambu
Diana, 2011: Teori Bambu, (online),
(http//www.scribd.com/doc/4667l90l/Bab-2-Teoribambu, diakses 14 Mei 201l)

Bambu cendani (Bambusa glaucescens) banyak ditemukan di daerah jawa
tengah salah satu daerah yang terkenal dengan kerajinan bambu cendani adatah
Sentra kerajinan bambu lintas merapi terletak di dusun deles, desa sidorejo,
kecamatan kemalang, kabupaten klaten. Tempat tersebut dapat ditempuh dengan
commit
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Apabila sudah berada dikomunitas lingkar merapi dusun deles bambubambu tersebut disulap menjadi barang berkualitas seni. Bambu cendani yang
banyak tumbuh di lereng merapi dimanfaatkan sebagai bahan baku. Bambu
cendani bentuknya ramping tapi kokoh, cocok untuk bahan kerajinan. Bahan
bakunya mudah diperoleh. Hampir setiap rumah warga di dusun deles ditumbuhi
bambu jenis ini.
Meski tergolong industri rumah tangga, kerajinan bambu bikinan lirfas
merapi digarap layaknya industri maju. Bambu-bambu dari warga dipilih dengan
quality control yang mumpuni. Sedikit bengkok saja langsung disortir. Hanya
bambu terbaik yang dipakai. Belum lagi proses perakitan yang diukur secara
presisi. Untuk mengaitkan bambu tidak dipakai paku tetapi pantek, bambu apus
yang telah dikeringkan. Dengan cara ini, bambu jadi tidak cepat rusak dan malah
tahan lama.
Sentra kerajinan bambu lintas merapi ini memang terkenal dengan
kerumitan desainnya. Dinner set, meja rias, meja komputer sampai rak lipat
pernah dibuat. Pelanggannya adalah galeri lokal sampai kelas internasional.
Survey sering dilakukan untuk mempelajari desain atau tren kerajinan terbaru.

Gambar 2.1. Bambu cendani
Diana, 2011: Teori Bambu, (online),
commit to user
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Ø Kelebihan Bambu
Bambu merupakan tanaman yang secara botanis tergolong pada famili
Gramineae (rumput). Bambu mudah menyesuaikan diri dengan kondisi tanah dan
cuaca yang ada, serta dapat tumbuh pada ketinggian sampai dengan 3.800 m di
atas perrrukaan laut. Ada tiga kelebihan bambu jika dibandingkan dengan
tanaman kayu-kayuan antara lain:
1. Tumbuh dengan Cepat
Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh dalam waktu singkat
dibandingkan dengan tanaman. Dalam sehari bambu dapat bertambah panjang 3090 cm. Rata-rata pertumbuhan bambu untuk mencapai usia dewasa dibutuhkan
waktu 3-4 tahun. Pada umur ini, bambu memiliki mutu dan kekuatan yang paling
tinggi.
2. Tebang Pilih
Bambu yang telah dewasa yakni umur 3-4 tahun dapat dipanen untuk
digunakan dalam berbagai keperluan. Metode tebang pilih adalah metode
penebangan berdasarkan umur bambu. Metode ini sangat efektif karena akan
mendapatkan mutu barnbu sesuai dengan yang diinginkan dan kelangsungan
pertumbuhan bambu akan tetap berjalan.
3. Meningkatkan Volume Air Bawah Tanah
Tanaman bambu memiliki akar rimpang yang sangat kuat. Struktur akar
ini menjadikan bambu dapat mengikat tanah dan air dengan baik. Dibandingkan
dengan pepohonan yang hanya menyerap air hujan 35-40% air hujan, bambu
dapat menyerap air hujan hingga 90 %.
Ciri bambu yang sudah tua antara lain:
1. Akan muncul tunas baru pada tanaman bambu lama
2. Daun pada tanaman bambu mulai rontok.
3. Mengalami penrbahan wama dari wama hijau berangsur-angsur
menjadi kuning pucat.
4. Akar sudah berjumlah sepuluh ruas.
5. Pada pohon bambu mulai ditumbui jamur menandakan zat gula pada
tanaman sudah keluar.
commit to user

9
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

2.1.2 Sifat dasar pada bambu
A. Anatomi
Kolom bambu terdiri atas sekitar 50% parenkim, 40% serat dan l0% sel
penghubung (pembuluh dan sieve tubes). Parenkim dan sel penghubung lebih
banyak ditemukan pada bagian dalam dari kolom, sedangkan serat lebih banyak
ditemukan pada bagian luar. Sedangkan susunan serat pada ruas penghubung
antar buku memiliki kecenderungan bertambah besar dari bawah ke atas
sementara parenkimnya berkurang,
B. Sifat Mekanik
Sifat mekanik adalah sifat yang berhubungan dengan kekuatan bahan dan
merupakan ukuran kemampuan suatu bahan unfuk menahan gaya luar yang
bekerja padanya. Sifat mekanika bambu diketahui dari berbagai penelitian yang
bertujuan untuk memanfaatkan bambu secara maksimal sebagai struktur dan
bahan bangunan. Salah satu penelitian tentang bambu dilakukan oleh Morisco,
penelitian ini didorong oleh kenyataan bahwa kuat tarik bambu sangat tinggr,
sedang dalam praktek kekuatan ini belum dimanfaatkan karena belum adanya
metoda penyambungan bambu yang dapat menghasilkan dengan kekuatan yang
memadai. Sifat mekanik bambu dipengaruhi oleh:
a. Jenis spesies
b. Umur saat ditebang
c. Kandungan air
d. Posisi batang (pangkal, tengah, ujung)
Sifat-sifat mekanik daripada bambu yang meliputi tegangan tarik, tekan, lentur
dan modulus elastisitas seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.2 Kuat batas dan tegangan ijin bambu
(Siopongco dan Munandar. 1987. Teknologi Bambu Sebagai Bahan
Bangunan: Institut Pengembangan dan Penelitian Produk Hutan (IPPPH))
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2.1.3 Proses pengawetan
Keawetan bambu cepat menurun kualitasnya karena kadar air yang masih
tinggi dan besarnya kandungan pati di dalam buluh. Bambu langsung ditaruh
ditempat terbuka dan berhubungan dengan tanah keawetannya 1-3 tahun,
tetapidapat bertahan sampai 7 tahun apabila mengalami keawetan.
Usaha pengawetan bambu secara tradisional sudah dikenal oleh
masyarakat pedesaan. Pengawetan itu dilakukan dengan cara merendamnya
didalam air mengalir, air tergenang, lumpur atau di air laut dan pengasapan.
Selain itu juga sering ditemukan cara pengawetan dengan pelaburan kapur dan
kotoran sapi pada gedek dan bilik bambu.
Penelitian pengawetan bambu dengan menggunakan bahan kimia disertai
metode yang tepat dan efisien terus dilalcukan. Pengawetan bambu mempunyai
tujuan untuk mencegah serangan jamur (pewarna dan pelapuk) maupun serangga
(bubuk kering, rayap kayu kering dan rayap tanah).Beberapa pengrajin mebel
barnbu telah melaksanakan pengawetan dengan menggunakan boraks, campuran
kapur barus dengan minyak tanah atau pengasapan dengan belerang.
2.1.4 Proses Pengeringan
Proses pengeringan bambu dibutuhkan guna menjaga stabilisasi dimensi
bambu, perbaikan warna permukaan, juga untuk pelindung terhadap serangan
jamur, bubuk basah dan memudahkan dalam pengerjaan lebih lanjut. Kekuatan
bambu juga akan bertambah dengan bertambah keringnya bambu. Pengeringan
bambu hanrs dilaksanakan Secara hati-hati, karena apabila dilaksanakan tertalu
cepat (suhu tinggi dangan kelembaban rendah) atau suhu dan kelembaban yang
terlalu berfluktuasi akan mengakibatkan bambu menjadi pecah, kulit mengelupas,
dan kerusakan lainnya. Sebaliknya bila kondisi pengeringan yang terlalu lambat
akan menyebabkan bambu menjadi lama mengering, bulukan dan warnanya tidak
cerah atau menjadi gelap.
Pengeringan bambu dapat dilakukan secara alami (air drying), pengasapan,
pengeringan dengan energi tenaga surya (solar collector drying:) atau kombinasi
dengan energi tungku, dan pengeringan dalam dapur pengering.Penelitian
mengenai

metode pengeringancommit
barrbu
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menyimpulkan

bahwa dengan

sistem pengasapan dan energi

tenaga surya

sebaiknya dilakukan setelah kadar air bambu di bawah 50% agar kualitas bambu
tetap terjaga. Bambu yang masih sangat basah setelah drpotong sesuai ukuran
yang akan dipergunakan, dibersihkan dan ditumpuk berdiri dengan posisi saling
menyilang atau ditumpuk secara horisontal selama kurang lebih satu minggu.
Untuk mempercepat pengeluaran air ditempatkan kipas/fan didekatnya.
Pengeringan bambu dengan cara diasapkan tampak pada gambar 2a dan 2b.

Gambar 2.2 Metode pengeringan bambu dengan cara pengasapan
Diana, 2011: Teori Bambu, (online),
(http//www.scribd.com/doc/4667l90l/Bab-2-Teoribambu, diakses 14 Mei 201l)
2.2. Sepeda
Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga mempunyai setang tempat
duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk meajalankannya.
2.2.1 Sejarah sepeda
Seperti ditulis ensiklopedia Columbia, nenek moyang sepeda diperkirakan
berasal dari Perancis. Menurut kabar sejarah, negeri itu sudah sejak awal abad ke18 mengenal alat transportasi roda dua yang dinamai velocipede. Bertahun-tahun,
velocipede menjadi satu-satunya istilah yang merujuk hasil rancang bangun
kendaraan dua roda. Yang pasti, konstruksinya belum mengenal besi. Modelnya
pun masih

sangat

"primitif”. Ada yang bilang tanpa engkol, pedal tongkat

kemudi (setang). Ada juga yang bilang sudah mengenal engkol dan setang, tapi
konstruksinya dari kayu.
Seorang jerman bernama Baron Karls Drais von Sauerbronn yang pantas
dicatat sebagai salah seorang commit
penyempurna
to user velocipede. Tahun 1818, von
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Sauerbronn membuat alat transportasi roda dua untuk menunjang efisiensi
kerjanya Sebagai kepala pengawas hutan baden, dia memang butuh sarana
transportasi bermobilitas tinggi. Tapi, model yang dikembangkan tampaknya
masih mendua, antara sepeda dan kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki
ciptaan sang baron sebagai dandy horse. Pada 1839, Kirkpatick MacMillan,
pandai besi kelahiran skotlandia membuatkan "mesin" khusus untuk sepeda.
Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tapi lebih mirip pendorong
yang diaktifkan engkol, lewat

gerakan turun-naik kaki mengayuh pedal.

MacMillan pun sudah “berani" menghubungkan engkol tadi dengan tongkat
kemudian (setang sederhana).
Sedangkan ensiklopedia Britannica.com mencatat upaya penyempurnaan
penemu Perancis, Emest Micharur pada 1855, dengan membuat pemberat engkol,
hingga laju sepeda lebih stabit. Makin sempurna setelah orang Perancis lainnya,
Pierre Lallement (1865) memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi
disekelilingnya (sekarang dikenal sebagai pelek atau velg). Lallement juga yang
memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang.
Namun kemajuan paling signifikan tejadi saat teknologi pembuatan baja
berlubang ditemukan, kian bagusnya teknik besi, serta penemuan karet sebagai
bahan bakuban. Namun faktor safety dan kenyamanan tetap belum terpecahkan
Karena teknologi suspensi (per dan sebagainya) belum ditemukan, goyangan dan
guncangan sering membuat penunggangnya sakit pinggang.Setengah bercanda,
masyarakat menjuluki sepeda Lallement sebagai boneshaker (penggoyang tulang).
Pada tahun 1880-an sepeda tiga roda yang dianggap lebih aman buat
wanita dan laki-laki yang kakinya telalu pendek untuk mengayuh sepeda
konvensional menjadi begitu populer. Trend sepeda roda dua kembali mendunia
setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventy, Inggris pada 1885. Pabrik
yang didirikan James Starley ini makin menemukan momentum setelah tahun
1888 John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda pun tak lagi
berguncang. Penemuan lainnya seperti rem, perbandingan gigi yang bisa digantiganti, rantai, setang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi makin
menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang mulai menjadikan
commit to user
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Meski lambat laun, perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda
tetap punya pemerhati. Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatic
Saptoko, 2010, Perkembangan Sepeda dari Jaman ke Jaman, (online)
(http://industil6soni.blog.mercubuana.ac.id/wartaberita-era-digital/artikelilniah/perkembangan-sepeda-dari-jaman-ke-jaman.html, diakses 24 Mei 2011).
2.2.2 Jenis-jenis sepeda
Kini sepeda mempunyai beragam nama dan model. Pengelompokan
biasanya berdasarkan fungsi dan ukurannya.
·

Sepeda gunung-digunakan untuk lintasan off-road dengan rangka yang
kuat memiliki suspensi, dan kombinasi kecepatan sampai 27.

·

Sepeda jalan raya-digunakan untuk balap jalan nya,, bobot keseluruhan
yang ringan, ban halus untuk mengurangi gesekan dengan jalan,
kombinasi kecepatan sampai 27

·

Sepeda BMX-BMX merupakan kependekan dari bicycle moto-cross,
banyak digunakan untuk atraksi

·

Sepeda mini-merupakan dalam kelompok ini adalah sepeda anak-anak,
baik beroda dua maupun berodatiga

·

Sepeda angkut-termasuk dalam kelompok ini adalah sepeda kumbang
sepeda pos

·

Sepeda lipat-merupakan jenis sepeda yang bisa dilipat dalam hitungan
detik sehingga bisa dibawa ke mana-mana dengan mudah.

·

Sepeda Balap - Sepeda yang model handlernya setengah lingkaran dan
digunakan untuk balapan.

·

Sepeda Fixie - Sepeda minimalis dengan rangka dan ban beraneka wama,
setang pendek dan tidak banyak memiliki kabel-kabel sebagai pengatur tali
rem.

Berbagai merek sepeda banyak kita jumpai di luar anatara lain united, wimcycle,
polygon, butterfly dll. Salah satu contoh sepda polygon dan spefikasi dari sepeda
tersebut:
commit to user
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Gambar 2.3 Sepeda Polygon
Polygon, 2011, Spesifikasi heist 5.0, (online),
(http://www.bicyclesonline.com.aulpolygon-hybrid-bike-heist-5-0-shimanodeore-30-speed/.html, diakses 1 Juni 2011)
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2.3. Pengertian Komposit
Kata komposit (composite) merupakan kata sifat yang berarti susunan atau
gabungan. Komposit berasal dari kata kerja "to compose" yang berarti menyusun
atau menggabung. Jadi secara sederhana bahan komposit berarti bahan gabungan
dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Komposit dapat diartikan suatu material
yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material pembentuknya melalui
campuran yang tidak homogen, dimana sifat mekanik dari masing-masing
material pembentuknya berbeda. Dari campuran tersebut akan dihasilkan material
komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari
material pembentuknya. Dalam hal ini gabungan bahan ada dua macam :
a. Gabungan makro :
- Bisa dibedakan secara visual
- Penggabungan lebih secara fisis dan mekanis
- Bisa dipisahkan secara fisis dan mekanis
b. Gabungan mikro :
- Tidak bisa dibedakan secara visual
- Penggabungan lebih secara kimia
- Sulit dipisahkan, tetapi dapat dilakukan secara kimia
Bahan komposit merupakan bahan gabungan secara makro, maka bahan
komposit dapat didefinisikan sebagai suatu sistem material yang tersusun dari
campuran / kombinasi dua atau lebih unsur-unsur utamanya yang secara makro
berbeda di dalam bentuk dan komposisi material yang tidak dapat dipisahkan
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
2.3.1 Klasifikasi Komposit
Bahan komposit dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, tergantung
geometri dan jenis seratnya. Hal ini dapat dimengerti, karena serat merupakan
unsur utama dalam bahan komposit tersebut. Secara umum klasifikasi komposit
ditunjukkan seperti pada Gambar 2.4 :
commit to user
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Gambar 2.4. Klasifikasi bahan komposit
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
Komposit dibedakan menjadi 5 kelompok menurut bentuk struktur dari
penyusunnya yaitu:
1

Komposit Serat (Fiber Composites)
Komposit serat

merupakan jenis komposit yang menggunakan serat

sebagai bahan penguatnya. Dalam pembuatan komposit serat dapat diatur
memanjang (unidirectional composites) atau dapat dipotong kemudian disusun
secara acak (random fibers) serta juga dapat dianyam (cross-ply laminate).

commit to user
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Gambar 2.5. Komposit serat / Fiber Composites
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
2

Komposit Serpih (Flake Composites)
Flake Composites adalah komposit dengan penambahan material berupa

serpih ke dalam matiksnya. Flake dapat berupa serpihan mika dan metal.

Gambar 2.6. Komposit serpih / Flake Composites
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
3

Komposit Partikel (Particulate Composites)
Particulate composites adalah salah satu jenis komposit di mana dalam

matiks ditambahkan material lain berupa serbuk/butir. Perbedaan dengan flake
dan fiber composites terletak pada disribusi dari material penambahnya. Dalam
particulate composites, material penambah terdistibusi secara acak atau kurang
terkontrol dari pada flake composites. Sebagai contoh adalah beton.
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Gambar 2.7. Komposit partikel / Particulate Composites
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
4

Filled (skeletal) Composites
Filled composites adalah komposit dengan penambahan material ke dalam

matriks dengan struktur tiga dimensi.

Gambar 2.8. Filled (skeletal) Composites
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
5

Larninar Composites
Laminar composites adalah komposit dengan susunan dua atau lebih layer,

di mana masing-masing layer dapat berbeda - beda dalam hal material, bentuk,
dan orientasi penguatannya.

Gambar 2.9. Laminar Composites
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
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Berdasarkan penempatannya terdapat beberapa tipe serat pada komposit
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10. Tipe serat pada komposit
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011)).
a. Continuous Fiber Composite
Continuous atau uni-directional composite susunan serat panjang dan
lurus, membentuk larnina diantara matriksnya. Jenis komposit ini paling
banyak digunakan. Kekurangan tipe ini adalah lemahnya kekuatan antar
lapisan. Hal ini dikarenakan kekuatan antar lapisan dipenganruhi oleh
matriksnya.
b. Woven Fiber Composite (bi-dirtectional)
Komposit ini tidak mudah terpengaruh pemisahan antar lapisan karena
susunan seratnya juga mengikat antar lapisan. Akan tetapi susunan serat
memanjangnya yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan

dan

kekakuan tidak sebaik tipe continuous fiber.
c. Discontinuous Fiber Composite (chopped fiber composite)
Komposit dengan tipe serat pendek masih dibedakan lagi menjadi :
1. Aligned discontinuous fiber
2. Off-axis aligned discontinuous fiber
3. Rondomly oriented discontinuous fiber
Randomly oriented discontinuous fiber merupakan komposit dengan serat
pendek yang tersebar secara acak diantara matriksnya. Kekurangan dari
jenis serat acak adalah sifat mekanik yang masih dibawah dari penguatan
commit to user
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Gambar 2.11. Tipe Discontinus Fiber
Sadeti, 2011, Komposit, (online),
(http://www.scribd.corn/doc/55550761/komposit-13.html, diakses 24 Mei 2011).
d. Hybrid fiber composite
Hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara tipe serat
lurus dengan serat acak.

2.3

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 objek tinjauan utama. Sedangkan dalam perhitungan kekuatan rangka gayagaya yang diperhitungkan adalah gaya luar dan gaya dalam.

2.3,1 Gaya luar
Gaya luar adalah gaya yang terjadi akibat beban yang berasat dari luar
system yang pada umumnya menciptakan kestabilan konstruksi. Gaya luar dapat
berupa gaya vertikal, horisontal dan momenpuntk. Pada persamaan statis tertentu
untuk menghitung besarnya gaya yang bekerja harus memenuhi syarat dari
kesetimbangan (Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik.
Surakarta: UNS Surakarta).
∑ Fx = 0

(2.1)

∑ Fy = 0

(2.2)

∑M=0

(2.3)
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2.3.2 Gaya dalam
Gaya dalam adalah gaya yang bekerja di dalam konstnrksi sebagai reaksi
dari gaya luar yang timbul.

Gambar 2.12 Sketsa gaya dalam
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
Gaya dalam dapat dibedakan menjadi 3 anara lain:
1. Gaya normal ( Normal Force) adalah gaya yang bekerja sejajar dengan
sumbu batang

Gambar 2.13. Tanda gaya dalam
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
N (-) jika terjadi gaya tekan
N (+) jika terjadi gaya tarik
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2. Gaya lintang/gaya geser (shearing force) adalah gaya yang bekerja
tegak lurus sumbu batang.

Gambar 2.14. Tanda gaya geser
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
Keterangan: v: gaya dalam, R= Gaya luar
Potongan kanan
Gaya geser (+) : gaya luar bekerja kearsh bawah
Gaya geser (-) : gaya luar bekerja kearah atas
Potongan kiri
Gaya geser (+) : gaya luar bekerja kearah atas
Gaya geser (-) : gaya luar bekerja kearah bawah
3. Momen lentur (momen bending)

Gambar 2.15. Tanda momen lentur
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
Potongan kanan
Momen (+) : gaya luar menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam
commit
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Potongan kiri
Momen (+) : gaya luar menyebabkan putaran searah arah jarum jam
Momen (-) : gaya luar menyebabkan putaxan berlawanan arahjarum jam
2.3.3 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 2.16 Sketsa reaksi tumpuan rol
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
2. Tumpuan sendi.
Tumpuan ini dapat menahan gaya dalam segala arah.

Gambar 2.17 Sketsa reaksi tumpuan sendi
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
3. Tumpuan jepit.
Tumpuan ini dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan
momen.
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Gambar 2.18 Sketsa reaksi tumpuan jepit
(Aryoseto, J. 2010. Pembuatan Alat Peraga Sistem Hidrolik. Surakarta: UNS
Surakarta)
2.3.4 Rantai
Rantai sepeda adalah rantai pemutar yang memindahkan daya dari pedal
menuju roda yang

kemudian

menggerakanya. Rantai merupakan salah satu

komponen yang penting di dalam sepeda karena dapat menyalurkan daya yang
dihasilkan pengendara

sehingga sepeda

mengalami perpindahan tempat /

bergerak,

Gambar 2.19 Sketsa rantai sepeda
(Khurmi, R.s. dan Gupta, J.K, 2002. Machine Design.S. CHad & Company LTD.
New Delhi : Ram Nagar-New Delhi)
Panjang dari rantai setiap sepeda berbeda tergantung dari jenis sepeda yang
digunakan misalkan sepeda fixi dengan sepeda gunung

rantai yang

digunakanlebih panjang sepeda gunung. Untuk dapat mengetahui panjang rantai
dari setiap sepeda dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Khurmi, R.s. dan
Gupta, J.K, 2002. Machine Design.S. CHad & Company LTD. New Delhi : Ram
Nagar-New Delhi):

................................................. (2.4)

L=K.p
+

keterangan:

+

................................................. (2.4)

Tr : Jumlah mata commit
gigi pada
togear
userbelakang
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T2 : Jumlah mata gigi pada gear depan
p : Pitch rantai
x : jarak antara gear depan dengan gear belakang
L : panjang rantai
K : jumlah link rantai
2.3.5 Bearing/Bantalan
Bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang
peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk menumpu sebuah
poros agar poros dapat berputar tanpa

mengalami gesekan yang berlebihan.

Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin
lainnya bekerja dengan baik.
Prinsip kerja bantalan adalah apabila ada dua buah logam yang
bersinggungan satu dengan lainnya saling bergeseran maka akan timbul gesekan,
panas dan keausan . Untuk itu pada kedua benda diberi suatu lapisan yang dapat
mengurangi gesekan, panas dan keausan serta untuk memperbaiki kinerjanya
ditambahkan pelumasan sehingga kontak langsung antara dua benda tersebut
dapat dihindarai. Bantalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros
- Bantalan luncur
Berdasarkan konstuksinya bantalan luncur dapat dibedakan menjadi beberapa
jenis antara lain:
a) Bantalan luncur radial
Bantalan ini untuk mendukung gaya radial dan batang torak saat
berputar. Konstuksinya terbagi / terbelah menjadi dua agar dapat
dipasang pada poros engkol.
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Gambar 2.20 Bantalan luncur radial
Binausaha. 2011. Bantalan (sebagai Elemen Mesin). (online),
(http://gadabinausaha.wordpress.corn/tag/bantalan-peredam.html, diakses 24 Mei
20l l)
b) Bantalan luncur aksial
Bantalan ini menghantarkan poros engkol menerinra gaya aksial yaitu
terutama pada saat terjadi melepas / menghubungkan plat kopling saat
mobil berjalan. Konstruksi bantalan ini juga terbelah / terbagi
menjadi dua dan dipasang pada poros jurnal bagian paling tengah.

Gambar 2.21 Bantalan luncur radial dan aksial
Binausaha. 2011. Bantalan (sebagai Elemen Mesin). (online),
(http://gadabinausaha.wordpress.corn/tag/bantalan-peredam.html, diakses 24 Mei
20l l)
c)

Bantalan gelinding
Bantalan poros engkol ini digunakan pada poros engkol yang terpisah
/ terbagi, sehingga pemasangan / pelepasannya dengan jalan membagi
poros engkol terlebih dahulu. Bantalan roll ini banyak digunakan pada
motor 2 tak.
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Konstruksi bantalan ini disesuaikan dengan beban yang diterimanya
yaitu:
a. Bantalan gelinding aksial ( mengatasi gaya aksial )
b. Bantalan gelinding radial ( mengatasi gaya radial )
c. Bantalan gelinding kontak sudut ( mengatasi gaya aksial dan
radial )

Gambar 2.22 Bantalan gelinding
Binausaha. 2011. Bantalan (sebagai Elemen Mesin). (online),
(http://gadabinausaha.wordpress.corn/tag/bantalan-peredam.html, diakses 24 Mei
20l l)
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BAB III
PERANCANGAN DAN PERHITUNGAN

3.l. Perancangan Sepeda Bambu
Banyak kota–kota didunia dilanda oleh permasalahan lingkungan,paling
tidak adalah semakin memburuknya kualitas udara.terpapar oleh polusi udara saat
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota-kota seluruh
dunia. Karena keprihatinan terhadap semakin tingginya polusi terutama di kotakota besar, ada banyak komunitas yang mengkampanyekan kembali menggunakan
sepeda sebagai alat transportasi untuk bekerja.
Model sepeda yang dipilih yaitu hybrid, Model sepeda ini dipilih karena
model sepeda hybrid ini selain dapat digunakan dijalan raya dapat digunakan
dijalan off-road. Prinsip kerja alat ini sama seperti dengan sepeda pada umumnya
yang membedakan terletak pada bagian rangka. Sepeda pada umumnya
menggunakan besi sebagai rangka dasarnya untuk sepeda ini bahan utama rangka
sepeda menggunakan bambu. Proses penyambungan antara bambu satu dengan
yang lainnya memerlukan bantuan pipa besi (hollow steel). Bambu dimasukkan
kedalam pipa agar bisa menyatu dan membentuk sebuah rangka sepeda kemudian
sambungan tersebut dibungkus dengan serat fiber atau dengan karung goni
kemudian diberi resin dan katalis sebagai material. Dalam hal ini yang perlu
diperhatikan adalah pada saat proses penyambungan dan penggunaan bambu
sebagai rangka sepeda. Proses penyambungan tanpa menggunakan bantuan mall
maka rangka sepeda tidak akan senter sehingga tidak nyaman untuk dikendarai.
Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan adalah pemilihan bambu untuk
rangka sepeda harus benar-benar menggunakan bambu yang lurus.Apabila
menggunakan bambu yang tidak lurus kemungkinan yang akan terjadi antara lain:

Ø Spare part sepeda akan mengenai bambu sehingga tidak bisa dikendarai.
Ø Rangka tidak center menyebabkan
commit totidak
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Langkah dalam membuat sepeda bambu ini antara lain:
1. Merencanakan.
2. Menggambar desain.
3. Menghitung desain dari rangka sepeda.
4. Membuat sepeda.
3.2. Merencanakan
Dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah menentukan desain sepeda
apa yang akan dibuat, setelah dipilih desain yang akan dibuat kemudian
mengambar desain. Untuk mempermudah dalam pengerjaan dan pemasangan
bambu agar menjadi sebuah rangka sepeda dibutuhkan bantuan mall. Mall ini
berfungsi untuk menyangga rangka agar tetap senter pada saat proses menyatukan
bambu.
3.3. Menggambar desain
Setelah memilih desain sepeda yang dibuat tahap selanjutnya adalah
menggambar desain, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses
pengerjaan.
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Gambar 3.2 Desain Rangka sepeda

3.4.Perhitungan
3.4.1 Rangka sepeda
Diketahui:

y = 995 mm (jarak poros roda depan dengan roda belakang)
x = 460 mm (jarak poros roda belakang dengan sadel)
w: 1500 N (diasumsikan berat dari pengendara dan berat sepeda )
g = 10 m/s2 (percepatan gravitasi bumi)
dimana massa sepeda: 15 kg (berat sepeda : 150 N)
massa pengendara : 135 kg (berat pengendara : 1350 N)
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Gambar FBD sepeda
SFx

=0

SFy

=0

SMf

=0

RFR + RFF = 1500 N
W.x + RFF.y = 0
RFF.y = W.x
RFF

=

RFF

=

RFF

= 698 N

Persamaan (1)
RFR + RFF

= 1500 N

RFR

= 1500 N – 697 N

RFR

= 803 N
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- RAV
RAV
- RFV
RFV

= FR
= 803 N

= FF
= 679 N

a) Titik Tumpu A

SFy

=

0

RAV– R1V

=

0

RAV– R1Sin θ

= commit
0 to user
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R1. Sin θ

=

R1

=

R1

`

803

=

R1

=

979,3 N

SFX

=

0

R2– R1x

=

0

R2

=

R1. Cos 55

R2

=

979,3.0,57

R2

=

558,2 N

Jadi besar R1 adalah 979,3 N ( desak )
Jadi besar R2 adalah 558,2 N ( desak )

b) TitikTumpu B

∑Fx

=

0

R2 – R3x + R4x

=

0

558,2 N – R3Cos 65 + R4Cos 60

=

0

558,2 N – 0,42 R3 + 0,5 R4

=

0
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∑Fy

=

0

R3y + R4y

=

0

R3Sin 65 +R4Sin 60

=

0

0,9 R3

=

- 0,87 R4

R3

=

R4

R3

=

- 0,91R4.....Persamaan ( 2 )

Subtitusi Persamaan ( 2 ) ke ( I )
558,2 N - 0,42 ( - 0,97 R4 ) + 0,5 R4

=

0

558,2 N + 0,41 R4 + 0,5 R4

=

0

558,2 N

=

- 0,91 R4

R4

=

- 613,41N

R3

=

- 0,97 R4

R3

=

- 0,97 (- 613,41 N )

R3

=

594,99 N

Jadi besar R3 adalah 594,99 N ( desak )
Jadi besar R4 adalah 613,41 N ( tarik )
c) Titik tumpu E

commit to user

35
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

∑ Fx

=

0

R1x - R5x - R3x

=

0

R1Sin 60 – R5Cos 15 + R3Cos 75

=

0

979,3.0,87 - R50,97 - 594,99 . 0,26

=

0

851,99– R5 .0,97 - 154,7

=

0

697,29

=

R5 .0,97

R5

=

R5

=

718,86N

∑ Fx

=

0

R5x– R6x

=

0

R5x

=

R6x

R5 Sin 75

=

R6 Cos 15

718,86. 0,97

=

0,97 R6

R6

=

718,86N

Jadi besar R5 adalah 718,86 N ( desak )
d) Titik tumpu D

Jadi besar R6 adalah 718,86 N ( desak )
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Untuk mengetahui aman atau tidaknya rangka tersebut untuk digunakan
dapat diketahui dengan membandingkan hasil percobaan dengan perhitungan
secara teori.
Tegangan tarik maksimum:
<

σ ijin ( dari hasil percobaan )

<

14895 N/cm2

<

14895 N/cm2

6,97 N/mm2

<

14895 N/cm2

697 N/cm2

<

14895 N/cm2( aman )

Tegangan desak maksimum :

<

σ ijin( dari hasil percobaan )

<

4961 N/cm2

<

4961 N/cm2

<

4961 N /cm2

I1,128 N/mm2

<

4961 N/cm2

1112,8 N/cm2

<

4961 N/cm2
commit to user
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3.4.2 Perhitungan Rantai

Diketahui:

Tr

= 28

Tz

= 48

x

= 568 mm

p

= 19,05

Jawab:
Panjang rantai (L) harus sama dengan dengan jumlah link rantai (K) dan
pitch rantai (p) secara matematis.
L = K.p
Jumlah link rantai (K) dapat diperoleh dengan perhitungan berikut (jika
jarak antar pusat poros (x) diketahui) yaitu :
K=

+

K=
K = 38 + 59,63 +

0,03

K = 38+59,63+0,34
K = 97,97
Panjang rantai (L) dapat diperoleh setelah jumlah link rantai (K) diketahui
L = K.p
L = 97,97. 19,05
L = 1866,33 mm
L = 1,866 m
commit to user
Jadi panjang rantai yang digunakan adalah 1,866 m.

38
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

3.4.3 Bearing
Bearing yang digunakan adalah 61900-RS 1 yang berate salah satu sisi
bearing ditutup dengan menggunakan rubber shield atau karetsil, dengan diameter
poros 26 mm, bearing ini mempunyai beban statis 1960 N ( lihat lampiran ).
Beban yang diterima poros adalah 1350 N, sehingga bearing tersebut aman untuk
digunakan karena mampu menahan beban sebesar 1960 N.
3.5.Proses pengerjaan
Setelah melakukan merancang, mendesain, dan menghitung dilanjutkan
dengan proses pengerjaan. Sebelum proses pembuatan dimulai pertama
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, hal ini bertujuan untuk
mempermudah dalam proses pengerjaan.

Setelah alat dan bahan telah siap

langkah pertama yang dibuat adalah membuat sambungan antar bambu kemudian
membuat mall dari rangka sepeda yang telah ada. Pembuatan mall ini bertujuan
untuk mempermudah didalam proses antar bambu agar menjadi sebuah rangka
sepeda.
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BAB IV
PROSES PRODUKSI

4.1. PERSIAPAN PROSES PRODUKSI
Sebelum melakukan proses produksi, hal utama yang perlu diperhatikan
adalah persiapan. Persiapan merupakan bagian terpenting di dalam mewujudkan
sebuah rancangan menjadi sebuah produk yang bisa digunakan. Dengan
dilakukannya persiapan diharapkan operator mengetahui apa yang akan
dikerjakan dalam proses produksi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di
dalam proses produksi antara lain pembacaan gambar kerja urutan pengerjaan
dan ukuran. Perencanaan pembuatan ini di buat dengan memperhatikan efisiensi
waktu, kemudahaan proses pengerjaan dan faktor perakitan.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan proses produksi antara
lain:
1. Memahami sketsa gambar bagian yang hendak dibuat.
2. Menentukan alternatif pengerjaan dengan memperhitungkan cara yang
paling efektif dan efisien.
3. Menyiapkan alat bantu, bahan dan alat pelindung diri yang akan
digunakan.
4. Melakukan proses pengerjaan sesuai dengan prosedur.

4.1.1 Bahan Yang Digunakan
1. Besi profil L ukuran 4 x 4cm sebagai landasan.
2. Besi ester 12 mm x 12 mm
3. Hollow steel
4. Bambu.
5. Resin dan catalis.
6. Plat 3 mm.
7. Fiber glass.
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8. Karung goni.
4.1.2 Alat Yang Digunakan
1. Gergaji.
2. Penyiku
3. Jangkasorong
4. Meteran
5. Amplas
6.

Kuas

7. Pengukursudut
8. Kapur
9. Gelas pengukur, ember dan suntikan.
10. Gerinda.
11. Mesin las.

4.2

PROSES PENGERJAAN KOMPONEN

4.2.1 Pembuatan konstruksi mallsepeda
Bahan rangka

: Besi ester 12 mm x 12 m
ProfilL4x4cm,Plat3mm

Mesin yang digunakan

: Las listrik Gerinda tangan.

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, penyiku, penggaris, meteran,
penekuk besi,kapur, penggores.

Gambar commit
4.1Mall to
Sepeda
user Bambu
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Langkah pembuatan mall / rangka sepeda:
1. Menyiapakan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Mengukur rangka sepeda yang akan digunakan untuk mallkemudian catat
hasil pengukuran.
3. Memotong bahan dengan menggunakan gergaji tangan sesuai dengan
ukuran.
4. Merapikan sisi yang sudah dipotong dengan menggunakan gerinda tangan.
5. Menekuk besi esser sesuai dengan diameter rangka sepeda.
6. Melakukan pengelasan untuk alas tiang penyangga mall yang berbentuk
persegi padang (bahan profil L), tetapi terlebih dahulu dititik dengan las
selanjutnya dilas secara keseluruhan.
7. Mendirikan rangka sepeda di atas alas penyangga.
8. Menyangga bagian bottom bracket rangka sepeda dengan menggunakan
plat, kemudian las plat tersebut dengan alas mall.
9. Melakukan pengelasan pada plat dengan alas penyangga.
10. Memasukan besi esser yang telah ditekuk pada rangka sepeda sesuai
dengan diameter rangka.
11. Melakukan pengelasan pada penyangga sepeda dengan alas penyanggq
las titik terlebih dahulu kemudian dilas secara keseluruhan.
12. Membersihkanhasil las dan merapikannya.

4.2.2 Pembuatan Head Tube
Bahanyangdigunakan

: Hollow steeldiameter36mmdan40mm.

Mesin yang digunakan

: Las listrik

Alatyang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sotrong, kapur,
pengukur sudut.
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Gambar 4.2 Sketsa Head Tube
Langkah pembuatanHead Tube:
1. Menyiapkan alat dan batran yang akan digunakan.
2. Mengukur hollow steel yang akan digunakan, kemudian beri tanda
menggunakan kapur.
3. Melakukan pemotongan pada hollow steel sesuai dengan ukuran.
4. Merapikan sisi yang terpotong dengan menggunakan gerinda tangan.
5. Meletakan pipa pada mall, sesuaikan dengan ukuran yang telah ada
kemudian las titik terlebih dahulu untuk mendapatkan sudut yang tepat.
6. Mengelas secara keseluruhan pada head tube.
7. Membersihkan hasil las dan merapikannya.

4.2.3 Pembuatan Bottom Bracket
Bahan yang digunakan

: Hollow steel diameter 46 mm.

Mesin yang digunakan

: Las listik

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sorong, kapur,
pengukur sudut.
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Gambar 4.3 Sketsa bottom bracket.
Langkah pembuatan Bottom Bracket :
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Mengukur hollow steeluntuk dilas pada bagian bottom bracket,pada tahap
ini menggunakan bottom bracket bekas hanya diganti dengan ukuran pipa
yang lebih besar.
3. Melakukan pengelasan pada bottom bracket,las titik terlebih dahulu
kemudian las secara keseluruhan,
4. Membersihkan hasil las kemudian membersihkannya

4.2.4 Pembuatan Pivote House
Bahan yang digunakan

: Hollow steel diameter 30 mm.

Mesin yang digunakan

: Las listrik

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sorong, kapur,
pengukur sudut.

Gambar
4.4 Pivote
commit
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Langkah-langkah pembuatan pivote house:
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Mengukur hollow steel untuk dilas pada bagian pivote house, pada tahap
ini menggunakan pivote house bekas hanya diganti dengan ukuran pipa
yang lebih besar.
3. Meletakan pivote house pada mall, dilakukan untuk mendapatkan sudut
yang sesuai dan mempermudah dalam pengelasan.
4. Melakukan pengelasan pada pivote house, las titik terlebih dahulu
kemudian las secara keseluruhan.
5.

Membersihkan hasil las kemudian membersihkannya

4,2.5 Proses Pencampuran Serat Gelas
Bahan yang digunakan

: Resin, katalis.

Alat yang digunakan

: Kuas, ember pencampur, suntikan

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.
2. Menuang resin kedalarn ember sesuai kebutuhan.
3. Mengarnbil katalis dengan menggunakan bantuan suntikan, kemudian
teteskan katalis kedalam resin.
4. Mengaduk resin dan katalis hingga rata dan siap digunakan.

4.3

PROSES PENGECETAN

Langkah pengerjaan dalam proses pengecetan antara lain:
Ø Pada ambungan rangka
1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Merapikan lilitan karung goni.
3. Melakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus.
4. Melakukan pengecatan terakhir.

Ø Pada bambu
Bambu di bersihkan dengan menggunakan thiner, kemudian bambu diberi
commit to user
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PERAKITAN
Perakitan merupakan tahap terakhir dalam proses perancangan

dan

pembuatan suatu mesin atau alat, dimana suatu cara atau tindakan untuk
menempatkan dan memasang bagian-bagian dari suatu alat yang digabung dari
satu kesatuan menurut pasanganya, sehingga akan menjadi alat yang siap
digunakan sesuai dengan fungsi yang direncanakan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai perakitan antara lain:
1. Menyiapkan semua alat-alat bantu untuk proses perakitan.
2. Komponen standart siap pakai ataupun dipasangkan.
3. Mengetahui jumlah yang akan dirakit dan mengetahui cara perrasangan
dengan benar.
4. Mengetahui urutan pemasangan dari masing-masing komponen yang
tersedia.
Komponen-komponen dari alat ini adalah:
1. Rangka sepeda
2. Pedal.
3. Gear, rantai.
4. Shockbreker.
5. Rem.
6. Bel.
7. Tempat minum.
8. Rantai gembok.
9. Roda.
10. Stang.
11. Sedel.

4.4.1 Proses perakitan rangka
Untuk menyatukan antara bambu dengn head tube, seat tube dll agar
menjadi satu kesatuan rangka sepeda adalah:
1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.
2. Mengambil mall sepeda, kemudian menaruh head tube, pivote house,
commit to user
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1. Memasukan atau mengesokan bambu ke dalam pipa head tube,kemudian
dilanjutkan memasukan pada bottom bracket dan pivote house.
2. Mengecek kembali apakah sudah lurus dan sesuai denganmall.
3. Setiap sambungan pipa dengan bambu diberi plaster lebih dahulu untuk
mengikat sementara agar tidak lepas.
4. Mengamplas bagian bambu yang akan dililiti oleh fiber glass dan karung
goni.
5. Menutup bagian bambu agar tidak terkena resin dan katalis dengan
menggunakan koran atau plaster.
6. Menguas bagian sambungan bambu dengan campuran resin dan katalis
lalu ditutup dengan mat kemudian diberi campuran resin dan katalis
kembali.
7. Mengulangi proses 6 sebanyak 2-3 kali, kemudian tunggu sampai kering.
8. Merapikan sambungan yang telah dililiti serat gelas.
9. Melakukan proses dempul pada bagian sambungan.
10. Melilitkan karung goni pada sambungan, kemudian diberi resin dan
katalis.
11. Menunggu hasil lilitan karung goni sampai kering.
12. Merapikan hasil lilitan.

4.4.2 Proses perakitan sepeda bambu
Langkah-langkah perakitan sepeda:
1. Menyiapkan rangka sepeda bambu yang telah diplitur.
2. Memasang shock depan pada rangka sepeda.
3. Memasang roda depan dan belakang.
4. Memasang gear depan pada bottom bracket dangear belakang, dilanjutkan
dengan memasang pedal.
5. Mensetting antara geardepan dengan gear belakang.
6. Memasang tempat minum pada sepeda letaknya dibagian bawah pada
rangka
7. Memasang sistem pengereman pada sepeda.
commit to user
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9. Memasang rantai gembok yang terletak di bawah sedel, kemudian
dilanjutkan dengan memasang bel sepeda.
10. Sepeda bambu siap untuk dikendarai.

4.4.3 Alur pembuatan sepeda bambu
Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan
digunakan.
a. Bahan-bahan yang digunakan:

Fiber glass

Katalis

Talek

Resin

commit to user
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b. Proses pengerjaan
1

Pembuatan mall

2

Proses perakitan rangka sepeda

Pemasangan bottom bracket

commit to user
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Pemasangan pivote house

Pemasangan pivote house

3

Proses pengikatan dengan menggunakan fiber glass
-

Pertama yang dilakukan adalah mencampur resin dengan katalis,
kemudian memotong fiber glass sesuai dengan ukuran

-

Menutup bagian bambu dengan menggunakan kertas koran atau
kain agar tidak terkena campuran resin dan katalis.

commit to user
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4. Proses pengecatan

5. Proses pemberian plitur

6. Perakitan dengan onderdil
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4.4.4 Sepeda bambu dan spesifikasi

Gambar 4.5 Sepeda bambu

1
2
3
4
5

Nama model
Warna
Rangka
Dimensi / ukuran
Garpu depan

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Stang
Penyangga sadel
Lengan stang )
Sadel)
Pedal)
Pengatur kecepatan
Pemindah kecepatan
Pemindah kecepatan
Rem
Tuas rem
1 set gir belakang
Rantai
Engkol
Pelek
Poros roda depan
Poros roda belakang
Ban

Bamboo
Brown, blue
Bamboo
995 x 420 x 740mm
Zoom Suspension Fork W Disc Amount
Steel Butterfly Low Rise
Wood 25.4 mm x 300 mm
Steel / Alloy A-Head
Wim Cycle MTB Comfort
MTB Nvlon Platform
Shimano SL-RS 35 REVO Shifter
Shimano TZ -Zl Top Pull
Shimano TY-18 Direct Attached
F/ R DB-280 Mechanical Disc 160 mm
3-Fineer Allov Lever
Shimano TZ-21 l4-28T 7-Speed
Y\MC Z 51
Prowheel4S-38-28T W 170 mm
Allov 6N Single WaIl
Steel 36H Disc
Steel 36H Disc
commit to user
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4.5 PERAWATAN ALAT .
Tabel 4.1 Perawatan Sepeda Bambu

Perawatan umum

Ø Sepeda diletakkan ditempat yang
teduh
Ø Pelumasan secara rutin (setiap 1
minggu)
Bagian-bagian yang perlu dilumasi
yaitu :
a. Rantai
b. Gear
Ø Pengecekan secara rutin (setiap 1
minggu)

Perawatan khusus

Bagian-bagian yang perlu dicek
yaitu :
a. Rem
b. Pemindah roda gigi
c. Pengatur kecepatan
d. Stang
e. Sadel
f. Ban
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4.6

ANALISIS BIAYA

4.6.1

Biaya Komponen
Tabel 4.2 Daftar Harga komponen

NO
1
2
3
4
5
6
7

Jenis Komponen

Besi ester 12 x 12 m
Profil L 4 x 4
Bambu cendani
Borak
Kain goni
Resin
Catalis Up 157 &
meupo
8
Sabun colek
9
Botol minum Wim
Cycle
10
Tempat botol
11
Kunci sadel
12
Mel masjid
13
Plaster
14
Gelas ukur, suntikan,
ember
15
Rangka bekas
16
Serat gelas
17
Biaya pengujian
18
Plat
19
Pipa besi
20
Sepeda Wim Cycle
Jumlah

Jumlah

Harga satuan

Total harga

1 batang
1 batang
10 batang
1kg
1 lembar
3 liter
100 ml

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

95.000,00
50.000,00
3.500,00
30.000,00
5.000,00
35.000,00
15.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

95.000,00
50.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
105.000,00
15.000,00

2 bungkus
1 buah

Rp.
Rp.

1.500,00
20.000,00

Rp.
Rp.

3.000,00
20.000,00

1 buah
1 buah
1 buah
2 buah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

20.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

20.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00

1 buah

Rp.
50.000,00
Rp. 100.000,00
Rp.
10.000,00
Rp.
9.000,00
Rp.
7.000,00
Rp. 1.450.000,00

5 kali
1 buah
2 kg
1 buah

commit to user
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4.6.2

Komponen Cat
Tabel 4.3 Daftar harga komponen cat

NO

Jenis Komponen

Jumlah

Harga satuan

Total harga

1

Amplas 1000

3 lembar

Rp.

2.500,00

Rp.

7.500,00

2

Amplas 400

2 lembar

Rp.

2.500,00

Rp.

5.000,00

3

Dempul

2 kaleng

Rp.

10.000,00

Rp.

20.000,00

4

Poxi

1 kaleng

Rp.

15.000,00

Rp.

15.000,00

5

Pylox

1 buah

Rp.

25.000,00

Rp

25.000,00

6

Plitur

1 kaleng

Rp,

30.000,00

Rp.

30.000,00

7

Kuas

4 buah

Rp.

6.000,00

Rp.

24.000,00

8

Thiner

3 liter

Rp.

14.000,00

Rp.

42.000,00

9

Cat

1 kaleng

Rp.

19.000,00

Rp.

19.000,00

Rp.

163.500,00

Jumlah

Biaya total pembuatan sepeda bambu
Komponen cat

Rp.

Komponen alat

Rp. 2. 113.000,00 +

Total

Rp. 2.276.500,00

commit to user
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BAB IV
PROSES PRODUKSI

4.1. PERSIAPAN PROSES PRODUKSI
Sebelum melakukan proses produksi, hal utama yang perlu diperhatikan
adalah persiapan. Persiapan merupakan bagian terpenting di dalam mewujudkan
sebuah rancangan menjadi sebuah produk yang bisa digunakan. Dengan
dilakukannya persiapan diharapkan operator mengetahui apa yang akan
dikerjakan dalam proses produksi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di
dalam proses produksi antara lain pembacaan gambar kerja urutan pengerjaan
dan ukuran. Perencanaan pembuatan ini di buat dengan memperhatikan efisiensi
waktu, kemudahaan proses pengerjaan dan faktor perakitan.
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan proses produksi antara
lain:
5. Memahami sketsa gambar bagian yang hendak dibuat.
6. Menentukan alternatif pengerjaan dengan memperhitungkan cara yang
paling efektif dan efisien.
7. Menyiapkan alat bantu, bahan dan alat pelindung diri yang akan
digunakan.
8. Melakukan proses pengerjaan sesuai dengan prosedur.

4.1.1 Bahan Yang Digunakan
9. Besi profil L ukuran 4 x 4cm sebagai landasan.
10. Besi ester 12 mm x 12 mm
11. Hollow steel
12. Bambu.
13. Resin dan catalis.
14. Plat 3 mm.
15. Fiber glass.

commit to user
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16. Karung goni.
4.1.2 Alat Yang Digunakan
12. Gergaji.
13. Penyiku
14. Jangkasorong
15. Meteran
16. Amplas
17. Kuas
18. Pengukursudut
19. Kapur
20. Gelas pengukur, ember dan suntikan.
21. Gerinda.
22. Mesin las.

4.2

PROSES PENGERJAAN KOMPONEN

4.2.1 Pembuatan konstruksi mallsepeda
Bahan rangka

: Besi ester 12 mm x 12 m
ProfilL4x4cm,Plat3mm

Mesin yang digunakan

: Las listrik Gerinda tangan.

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, penyiku, penggaris, meteran,
penekuk besi,kapur, penggores.

Gambar commit
4.1Mall to
Sepeda
user Bambu
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Langkah pembuatan mall / rangka sepeda:
13. Menyiapakan alat dan bahan yang akan digunakan.
14. Mengukur rangka sepeda yang akan digunakan untuk mallkemudian catat
hasil pengukuran.
15. Memotong bahan dengan menggunakan gergaji tangan sesuai dengan
ukuran.
16. Merapikan sisi yang sudah dipotong dengan menggunakan gerinda tangan.
17. Menekuk besi esser sesuai dengan diameter rangka sepeda.
18. Melakukan pengelasan untuk alas tiang penyangga mall yang berbentuk
persegi padang (bahan profil L), tetapi terlebih dahulu dititik dengan las
selanjutnya dilas secara keseluruhan.
19. Mendirikan rangka sepeda di atas alas penyangga.
20. Menyangga bagian bottom bracket rangka sepeda dengan menggunakan
plat, kemudian las plat tersebut dengan alas mall.
21. Melakukan pengelasan pada plat dengan alas penyangga.
22. Memasukan besi esser yang telah ditekuk pada rangka sepeda sesuai
dengan diameter rangka.
23. Melakukan pengelasan pada penyangga sepeda dengan alas penyanggq
las titik terlebih dahulu kemudian dilas secara keseluruhan.
24. Membersihkanhasil las dan merapikannya.

4.2.2 Pembuatan Head Tube
Bahanyangdigunakan

: Hollow steeldiameter36mmdan40mm.

Mesin yang digunakan

: Las listrik

Alatyang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sotrong, kapur,
pengukur sudut.
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Gambar 4.2 Sketsa Head Tube
Langkah pembuatanHead Tube:
8. Menyiapkan alat dan batran yang akan digunakan.
9. Mengukur hollow steel yang akan digunakan, kemudian beri tanda
menggunakan kapur.
10. Melakukan pemotongan pada hollow steel sesuai dengan ukuran.
11. Merapikan sisi yang terpotong dengan menggunakan gerinda tangan.
12. Meletakan pipa pada mall, sesuaikan dengan ukuran yang telah ada
kemudian las titik terlebih dahulu untuk mendapatkan sudut yang tepat.
13. Mengelas secara keseluruhan pada head tube.
14. Membersihkan hasil las dan merapikannya.

4.2.3 Pembuatan Bottom Bracket
Bahan yang digunakan

: Hollow steel diameter 46 mm.

Mesin yang digunakan

: Las listik

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sorong, kapur,
pengukur sudut.
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Gambar 4.3 Sketsa bottom bracket.
Langkah pembuatan Bottom Bracket :
5. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
6. Mengukur hollow steeluntuk dilas pada bagian bottom bracket,pada tahap
ini menggunakan bottom bracket bekas hanya diganti dengan ukuran pipa
yang lebih besar.
7. Melakukan pengelasan pada bottom bracket,las titik terlebih dahulu
kemudian las secara keseluruhan,
8. Membersihkan hasil las kemudian membersihkannya

4.2.4 Pembuatan Pivote House
Bahan yang digunakan

: Hollow steel diameter 30 mm.

Mesin yang digunakan

: Las listrik

Alat yang digunakan

: Gergaji tangan, meteran, jangka sorong, kapur,
pengukur sudut.

Gambar
4.4 Pivote
commit
to userhouse
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Langkah-langkah pembuatan pivote house:
6. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
7. Mengukur hollow steel untuk dilas pada bagian pivote house, pada tahap
ini menggunakan pivote house bekas hanya diganti dengan ukuran pipa
yang lebih besar.
8. Meletakan pivote house pada mall, dilakukan untuk mendapatkan sudut
yang sesuai dan mempermudah dalam pengelasan.
9. Melakukan pengelasan pada pivote house, las titik terlebih dahulu
kemudian las secara keseluruhan.
10. Membersihkan hasil las kemudian membersihkannya

4,2.5 Proses Pencampuran Serat Gelas
Bahan yang digunakan

: Resin, katalis.

Alat yang digunakan

: Kuas, ember pencampur, suntikan

5. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.
6. Menuang resin kedalarn ember sesuai kebutuhan.
7. Mengarnbil katalis dengan menggunakan bantuan suntikan, kemudian
teteskan katalis kedalam resin.
8. Mengaduk resin dan katalis hingga rata dan siap digunakan.

4.3

PROSES PENGECETAN

Langkah pengerjaan dalam proses pengecetan antara lain:
Ø Pada ambungan rangka
5. Menyiapkan alat dan bahan
6. Merapikan lilitan karung goni.
7. Melakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus.
8. Melakukan pengecatan terakhir.

Ø Pada bambu
Bambu di bersihkan dengan menggunakan thiner, kemudian bambu diberi
commit to user
plitur agar kelihatan alami.

perpustakaan.uns.ac.id

4.4

62
digilib.uns.ac.id

PERAKITAN
Perakitan merupakan tahap terakhir dalam proses perancangan

dan

pembuatan suatu mesin atau alat, dimana suatu cara atau tindakan untuk
menempatkan dan memasang bagian-bagian dari suatu alat yang digabung dari
satu kesatuan menurut pasanganya, sehingga akan menjadi alat yang siap
digunakan sesuai dengan fungsi yang direncanakan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai perakitan antara lain:
5. Menyiapkan semua alat-alat bantu untuk proses perakitan.
6. Komponen standart siap pakai ataupun dipasangkan.
7. Mengetahui jumlah yang akan dirakit dan mengetahui cara perrasangan
dengan benar.
8. Mengetahui urutan pemasangan dari masing-masing komponen yang
tersedia.
Komponen-komponen dari alat ini adalah:
12. Rangka sepeda
13. Pedal.
14. Gear, rantai.
15. Shockbreker.
16. Rem.
17. Bel.
18. Tempat minum.
19. Rantai gembok.
20. Roda.
21. Stang.
22. Sedel.

4.4.1 Proses perakitan rangka
Untuk menyatukan antara bambu dengn head tube, seat tube dll agar
menjadi satu kesatuan rangka sepeda adalah:
3. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan.
4. Mengambil mall sepeda, kemudian menaruh head tube, pivote house,
commit to user
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13. Memasukan atau mengesokan bambu ke dalam pipa head tube,kemudian
dilanjutkan memasukan pada bottom bracket dan pivote house.
14. Mengecek kembali apakah sudah lurus dan sesuai denganmall.
15. Setiap sambungan pipa dengan bambu diberi plaster lebih dahulu untuk
mengikat sementara agar tidak lepas.
16. Mengamplas bagian bambu yang akan dililiti oleh fiber glass dan karung
goni.
17. Menutup bagian bambu agar tidak terkena resin dan katalis dengan
menggunakan koran atau plaster.
18. Menguas bagian sambungan bambu dengan campuran resin dan katalis
lalu ditutup dengan mat kemudian diberi campuran resin dan katalis
kembali.
19. Mengulangi proses 6 sebanyak 2-3 kali, kemudian tunggu sampai kering.
20. Merapikan sambungan yang telah dililiti serat gelas.
21. Melakukan proses dempul pada bagian sambungan.
22. Melilitkan karung goni pada sambungan, kemudian diberi resin dan
katalis.
23. Menunggu hasil lilitan karung goni sampai kering.
24. Merapikan hasil lilitan.

4.4.2 Proses perakitan sepeda bambu
Langkah-langkah perakitan sepeda:
11. Menyiapkan rangka sepeda bambu yang telah diplitur.
12. Memasang shock depan pada rangka sepeda.
13. Memasang roda depan dan belakang.
14. Memasang gear depan pada bottom bracket dangear belakang, dilanjutkan
dengan memasang pedal.
15. Mensetting antara geardepan dengan gear belakang.
16. Memasang tempat minum pada sepeda letaknya dibagian bawah pada
rangka
17. Memasang sistem pengereman pada sepeda.
commit to user
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19. Memasang rantai gembok yang terletak di bawah sedel, kemudian
dilanjutkan dengan memasang bel sepeda.
20. Sepeda bambu siap untuk dikendarai.

4.4.3 Alur pembuatan sepeda bambu
Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan
digunakan.
a. Bahan-bahan yang digunakan:

Fiber glass

Katalis

Talek

Resin
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c.

Proses pengerjaan
4

Pembuatan mall

5

Proses perakitan rangka sepeda

Pemasangan bottom bracket

commit to user
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Pemasangan pivote house

Pemasangan pivote house

6

Proses pengikatan dengan menggunakan fiber glass
-

Pertama yang dilakukan adalah mencampur resin dengan katalis,
kemudian memotong fiber glass sesuai dengan ukuran

-

Menutup bagian bambu dengan menggunakan kertas koran atau
kain agar tidak terkena campuran resin dan katalis.
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7. Proses pengecatan

8. Proses pemberian plitur

9. Perakitan dengan onderdil
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4.4.4 Sepeda bambu dan spesifikasi

Gambar 4.5 Sepeda bambu

1
2
3
4
5

Nama model
Warna
Rangka
Dimensi / ukuran
Garpu depan

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Stang
Penyangga sadel
Lengan stang )
Sadel)
Pedal)
Pengatur kecepatan
Pemindah kecepatan
Pemindah kecepatan
Rem
Tuas rem
1 set gir belakang
Rantai
Engkol
Pelek
Poros roda depan
Poros roda belakang
Ban

Bamboo
Brown, blue
Bamboo
995 x 420 x 740mm
Zoom Suspension Fork W Disc Amount
Steel Butterfly Low Rise
Wood 25.4 mm x 300 mm
Steel / Alloy A-Head
Wim Cycle MTB Comfort
MTB Nvlon Platform
Shimano SL-RS 35 REVO Shifter
Shimano TZ -Zl Top Pull
Shimano TY-18 Direct Attached
F/ R DB-280 Mechanical Disc 160 mm
3-Fineer Allov Lever
Shimano TZ-21 l4-28T 7-Speed
Y\MC Z 51
Prowheel4S-38-28T W 170 mm
Allov 6N Single WaIl
Steel 36H Disc
Steel 36H Disc
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8.5 PERAWATAN ALAT .
Tabel 4.1 Perawatan Sepeda Bambu

Perawatan umum

Ø Sepeda diletakkan ditempat yang
teduh
Ø Pelumasan secara rutin (setiap 1
minggu)
Bagian-bagian yang perlu dilumasi
yaitu :
c. Rantai
d. Gear
Ø Pengecekan secara rutin (setiap 1
minggu)

Perawatan khusus

Bagian-bagian yang perlu dicek
yaitu :
g. Rem
h. Pemindah roda gigi
i. Pengatur kecepatan
j. Stang
k. Sadel
l. Ban
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8.6

ANALISIS BIAYA

8.6.1

Biaya Komponen
Tabel 4.2 Daftar Harga komponen

NO
1
2
3
4
5
6
7

Jenis Komponen

Besi ester 12 x 12 m
Profil L 4 x 4
Bambu cendani
Borak
Kain goni
Resin
Catalis Up 157 &
meupo
8
Sabun colek
9
Botol minum Wim
Cycle
10
Tempat botol
11
Kunci sadel
12
Mel masjid
13
Plaster
14
Gelas ukur, suntikan,
ember
15
Rangka bekas
16
Serat gelas
17
Biaya pengujian
18
Plat
19
Pipa besi
20
Sepeda Wim Cycle
Jumlah

Jumlah

Harga satuan

Total harga

1 batang
1 batang
10 batang
1kg
1 lembar
3 liter
100 ml

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

95.000,00
50.000,00
3.500,00
30.000,00
5.000,00
35.000,00
15.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

95.000,00
50.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
105.000,00
15.000,00

2 bungkus
1 buah

Rp.
Rp.

1.500,00
20.000,00

Rp.
Rp.

3.000,00
20.000,00

1 buah
1 buah
1 buah
2 buah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

20.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

20.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00

1 buah

Rp.
50.000,00
Rp. 100.000,00
Rp.
10.000,00
Rp.
9.000,00
Rp.
7.000,00
Rp. 1.450.000,00

5 kali
1 buah
2 kg
1 buah

commit to user

Rp.
50.000,00
Rp. 100.000,00
Rp.
10.000,00
Rp.
9.000,00
Rp.
14.000,00
Rp. 1.450.000,00
Rp. 2.113.000,00
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8.6.2

Komponen Cat
Tabel 4.3 Daftar harga komponen cat

NO

Jenis Komponen

Jumlah

Harga satuan

Total harga

1

Amplas 1000

3 lembar

Rp.

2.500,00

Rp.

7.500,00

2

Amplas 400

2 lembar

Rp.

2.500,00

Rp.

5.000,00

3

Dempul

2 kaleng

Rp.

10.000,00

Rp.

20.000,00

4

Poxi

1 kaleng

Rp.

15.000,00

Rp.

15.000,00

5

Pylox

1 buah

Rp.

25.000,00

Rp

25.000,00

6

Plitur

1 kaleng

Rp,

30.000,00

Rp.

30.000,00

7

Kuas

4 buah

Rp.

6.000,00

Rp.

24.000,00

8

Thiner

3 liter

Rp.

14.000,00

Rp.

42.000,00

9

Cat

1 kaleng

Rp.

19.000,00

Rp.

19.000,00

Rp.

163.500,00

Jumlah

Biaya total pembuatan sepeda bambu
Komponen cat

Rp.

Komponen alat

Rp. 2. 113.000,00 +

Total

Rp. 2.276.500,00

commit to user

163.500,00

