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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan teknologi otomotif saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan 

hampir setiap tahunnya berbagai jenis kendaraan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan 

produsen otomotif. Tentunya masing-masing produsen menampilkan keunggulan dengan 

teknologi yang ada dan mengedepankan keamanan serta kenyamanan bagi penggunanya. Dalam 

dunia otomotif itu sendiri memang sangat memerlukan ide-ide yang keatif serta inovatif. Ide 

tersebut sangat berguna untuk mengembangkan teknologi yang selalu diandalkan oleh masyarakat 

luas untuk sarana transportasi darat sejak abad ini. 

Mengenal tranportasi darat menjadi salah satu penyumbang tingkat pencemaran udara 

tertinggi sehingga hal tersebut semakin memprihatinkan, seperti kota-kota besar yang ada di 

Indonesia salah satunya kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan transportasi yang ada di kota 

Bandung masih menggunakan transportasi bahan bakar minyak. Hasil pembakaran dari 

transportasi tersebut menimbulkan asap yang dapat mencemari udara.  

Mengenal kota Bandung yang menjadi salah satu kota wisata yang ada di Indonesia, 

sehingga banyak wisatawan local ataupun mancanegara yang berkunjung sehingga menambah 

kebutuhan angkotan kota. Semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka semakin banyak pula 

angkutan kota yang dibutuhkan dan semakin besar pula polusi udara yang dihasilkan. Oleh 

karenanya transportasi dengan bahan bakar minyak seperti angkot yang ada di Bandung akan di 

kembangkan menjadi transportasi angkot listrik. Transportasi angkot listrik tanpa emisi akan 

menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi angka polusi udara dan hemat energi. 

Fokus pada kendaraan mobil yang menjadi salah satu inovasi dan ide kreatif untuk 

pergantian energi bahan bakar minyak menjadi energi yang dihasilkan oleh listrik memiliki 

keuntungan lain. Selain mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, mobil listrik memiliki 

keuntungan pada kemudahan pengontrolan putaran dengan daya yang relatif konstan pada 

berbagai kecepatan, sehingga transmisi untuk mobil listrik dapat dibuat dengan mengandalkan 

pada rasio transmisi tunggal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mangatasi kesulitan dalam 

penentuan tingkat percepatan dan laju kecepatan kendaraan mobil listrik, khususnya mobil umum 
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angkutan kota Bandung. Dari permasalahn yang ada, maka akan dilakukan kegiatan perancangan 

transmisi untuk memenuhi kebutuhan dari mobil listrik angkutan kota tersebut. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa kebutuhan daya yang diperlukan untuk kendaraan elektrik di kota Bandung?  

2. Bagaimana pengaruh dari penempatan motor elektrik? 

3. Bagaimana merancang transmisi angkutan kota elektrik? 

 

1.3    Tujuan  

Adapun tujuan yang dicapai pada penelitian  ini yaitu: 

1. Menentukan kebutuhan daya dan memilih Motor Transmisi 

2. Menentukan jenis transmisi. 

3. Menentukan posisi transmisi. 

 

1.4     Batasan Masalah 

Karena sangat luasnya kajian tentang sistem transmisi/powertrain (Mobil), maka pada 

skripsi ini diberi batasan masalah yaitu: 

1. Rancangan transmisi hanya untuk kendaraan listrik angkutan kota yang sesuai dengan 

kota Bandung. 

2. Rancangan transmisi tidak membahas controller. 

3. Jenis sistem transmisi yang dipakai adalah transmisi otomatis. 

4. Merancang transmisi dengan kebutuhan daya untuk angkot elektrik di Bandung. 

 

1.5     Sistem Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembaca, maka penulisan dalam penelitian ini 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan penulisan ini. 
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BAB II TEORI DASAR 

Dalam bab ini berisi kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan topic yang diajukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang langkah dan tahapan pengerjaan tugas akhir 

dengan ditunjukan pada diagram alir. 

BAB IV KONSEP DESAIN KENDARAAN ANGKUTAN KOTA  

ELEKTRIK 

Dalam bab ini menjelaskan konsep desain untuk rancangan transmisi kendaraan angkutan 

kota. 

BAB V ANALISIS PERHITUNGAN 

Bab ini membahas perhitungan untuk menentukan mata gigi yang akan digunakan pada 

rancangan transmisi pada kendaraan angkutan kota elektrik. 

BAB VI ALTERNATIF TRANSMISI MOBIL LISTRIK 

Bab ini membahas pemilihan alternatif yang akan digunakan untuk transmisi mobil listrik 

sesuai kebutuhan berdasarkan spesifikasinya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari rancangan transmisi kendaraan listrik angkutan kota 

yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi otomotif saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tentunya masing-masing 

produsen menampilkan keunggulan dengan teknologi yang ada dan mengedepankan keamanan serta kenyamanan bagi 

penggunanya. Dalam dunia otomotif sangat diperlukan ide kreatif serta inovatif yang berguna untuk mengembangkan 

teknologi yang selalu diandalkan oleh masyarakat luas seperti transportasi darat. Mengenenal transportasi darat yang 

menyumbang tingkat pencemaran paling tinggi khusunya dikota-besar yang ada di Indonesia salah satunya kota 

Bandung. Hal tersebut dikarenakan transportasi darat masih menggunakan bahan bakar minyak. Oleh sebab itu untuk 

mengurangi polusi udara, transportasi darat seperti angkutan kota akan dikembangkan menjadi transportasi angkot 

listrik untuk mengurangi pencemaran polusi udara. 

Pengembangan transportasi tersebut akan dilakukan untuk kendaraan angkot kota dengan merancang transmisi 

dari kendaraan tersebut. Perancangan ini dilakukan dengan merekayasa transmisi motor listrik agar kendaraan 

angkutan kota dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Perancangan tersebut akan dilakukan perhitungan daya 

kendaraan saat melewati tanjakan, kecepatan dan percepatan kendaraan tersebut. Selain itu penempatan penggerak 

motor akan ditempatkan di bagian belakang dan hanya menggunakan satu buah motor satu. Transmisi yang digunakan 

transmisi motor listrik dari bosch 30KW, dengan altrenatif lain emrax 188-32KW serta golden motor. 
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