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ABSTRAK 

 

Kebutuhan akan sumber bahan bakar minyak yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan permasalahan global yang menimpa 

banyak negara diseluruh dunia khususnya Indonesia adalah kelangkaan bahan 

bakar minyak. Tidak mustahil bahwa suatu saat ketersediaan dari bahan bakar 

minyak akan menipis. Seiiring dengan perkembangan teknologi modern, maka 

bahan bakar fosil akan tergantikan dengan sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui seperti cahaya matahari, angin dan air.  Melalui penelitian-penelitian 

yang terus berkembang salah satunya adalah memproduksi kendaraan yang hemat 

energy. 

Sebagai contoh adalah sepeda listrik dengan pengisian battery hybrid yang 

digunakan sebagai alternatife kendaraan tanpa bahan bakar minyak. sepeda listrik 

dengan pengisian battery hybrid termasuk alat transportasi yang modern dan juga 

tidak menimbulkan polusi atau ramah lingkungan. Sepeda ini memanfaatkan 

energy tenaga surya atau solar cell sebagai sumber tenaga.  

Komponen utama dari sepeda listrik tenaga surya adalah rangka , solar 

cell, baterai, battery charger unit, dan speed controller. Proses pembuatan meliputi 

persiapan alat, persiapan bahan, pengerjaan permesinan, pengelasan, pengecatan 

dan proses perakitan. Sepeda listrik ini menggunakan daya motor listrik sebesar 

500 watt, battery 36 Vdc dan 10 Ah yang dapat dicharge, kecepatan maksimun 20 

Km/Jam dan beban yang dapat dibawa  adalah 150 Kg. adapun bahan untuk 

rangka sepeda adalah Low carbon steel, rangka panel surya dan trike kit 

menggnakan bahan besi ST37. Yang disambungkan dengan las dengan 

menggunakan electroda 3 mm sehingga rangka kokoh dan aman. 
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