
 

1.1 Latar  Belakang 

Perkembangan teknologi 

meningkat.Masalah besar yang dihadapi oleh Negara

masalah energy.Di IndonesiaSaat ini telah mengalami krisis energy yang sangat memprihatinkan. 

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki bangsa Indonesia senakin tipis bahkan 

harus mengimpor dari Negara lain 

Dewasa ini, beberapa negara maju sudah mulai mengembangkan suatuteknologi berupa 

alat/kendaraan yang diciptakan untuk efisiensi waktu.Kendaraanini akan mempersingkat waktu 

jarak tempuh yang diperlukan saat melakukanperpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

yang jika ditempuh dengan jalankaki akan memakan waktu yang lama

Sepeda adalah kendaraan roda dua, atau tiga yang mempunyai bagian bagian seperti 

setang, sedel, sepasang pengayuh yang di gerakkan oleh kaki.

mesin jadi ramah lingkungan, Perkembangan penggunaan sepeda di perkotaan terus 

meningkat,disebabkan dari gaya hidup sehat kesadaran terhadap lingkungan dan dan kondisi 

lingkungan perkotaan yang menjadikan sepeda sebagai gaya h

transportasi (Susanti & Agustion 2016)

Menurut data Earth policy institute, produksi sepeda dunia sebanyak 94 j

tentuya kurun waktu 1990-2002  dan telah menngkat menjadi 130 juta pada tahun 2007, untuk 

itu bersepeda dapat membuat badan menjadi sehat seperti memperbaiki sistem pernafasan, 

menurunkan polusi udara, serta meningkatkan kebugaran fisik.

Banyak sepeda yang sudah memakai sistem kargo baik yang ada di depan, tengah, atau 

belakang, untuk itu kami akan membuat sepeda kargo dengan inovasi yang baru yaitu dengan 

sistem folding bike. 

Setiap daerah angkutan penumpang dan barang, angkutan perkotaan tel

tantangan yang terus berkembang dan  meningkat dari akses negative dimasyarakat perkotaan 

saat ini telah berkembang berbagai kendaraan barang angkut dari kendaraan kecil seperti roda 

tiga, becak, sepeda motor, dan masih banyak lainnya. Selain

relatif besar sehingga kurang fleksibel 
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Perkembangan teknologi sangat pesat menyebabkan kebutuhan manusia semakin 

meningkat.Masalah besar yang dihadapi oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah 

masalah energy.Di IndonesiaSaat ini telah mengalami krisis energy yang sangat memprihatinkan. 

Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki bangsa Indonesia senakin tipis bahkan 

harus mengimpor dari Negara lain (Firman 2016). 

Dewasa ini, beberapa negara maju sudah mulai mengembangkan suatuteknologi berupa 

alat/kendaraan yang diciptakan untuk efisiensi waktu.Kendaraanini akan mempersingkat waktu 

aat melakukanperpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

yang jika ditempuh dengan jalankaki akan memakan waktu yang lama(Khoirun 2017)

Sepeda adalah kendaraan roda dua, atau tiga yang mempunyai bagian bagian seperti 

setang, sedel, sepasang pengayuh yang di gerakkan oleh kaki. Sepeda ini tanpa menggunakan 

mesin jadi ramah lingkungan, Perkembangan penggunaan sepeda di perkotaan terus 

meningkat,disebabkan dari gaya hidup sehat kesadaran terhadap lingkungan dan dan kondisi 

lingkungan perkotaan yang menjadikan sepeda sebagai gaya hidup sehat dan juga sebagai alat 

(Susanti & Agustion 2016) 

Menurut data Earth policy institute, produksi sepeda dunia sebanyak 94 j

2002  dan telah menngkat menjadi 130 juta pada tahun 2007, untuk 

itu bersepeda dapat membuat badan menjadi sehat seperti memperbaiki sistem pernafasan, 

menurunkan polusi udara, serta meningkatkan kebugaran fisik. 
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Setiap daerah angkutan penumpang dan barang, angkutan perkotaan tel

tantangan yang terus berkembang dan  meningkat dari akses negative dimasyarakat perkotaan 

saat ini telah berkembang berbagai kendaraan barang angkut dari kendaraan kecil seperti roda 

tiga, becak, sepeda motor, dan masih banyak lainnya. Selain itu untuk roda tiga ukurannya masih 

relatif besar sehingga kurang fleksibel (Setyono et al. 2016) 

sangat pesat menyebabkan kebutuhan manusia semakin 

negara di dunia termasuk Indonesia adalah 

masalah energy.Di IndonesiaSaat ini telah mengalami krisis energy yang sangat memprihatinkan. 

Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki bangsa Indonesia senakin tipis bahkan 

Dewasa ini, beberapa negara maju sudah mulai mengembangkan suatuteknologi berupa 

alat/kendaraan yang diciptakan untuk efisiensi waktu.Kendaraanini akan mempersingkat waktu 

aat melakukanperpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, 

(Khoirun 2017). 

Sepeda adalah kendaraan roda dua, atau tiga yang mempunyai bagian bagian seperti 

Sepeda ini tanpa menggunakan 

mesin jadi ramah lingkungan, Perkembangan penggunaan sepeda di perkotaan terus 

meningkat,disebabkan dari gaya hidup sehat kesadaran terhadap lingkungan dan dan kondisi 

idup sehat dan juga sebagai alat 

Menurut data Earth policy institute, produksi sepeda dunia sebanyak 94 juta per tahun 

2002  dan telah menngkat menjadi 130 juta pada tahun 2007, untuk 

itu bersepeda dapat membuat badan menjadi sehat seperti memperbaiki sistem pernafasan, 

ak sepeda yang sudah memakai sistem kargo baik yang ada di depan, tengah, atau 

belakang, untuk itu kami akan membuat sepeda kargo dengan inovasi yang baru yaitu dengan 

Setiap daerah angkutan penumpang dan barang, angkutan perkotaan telah menghadapi 

tantangan yang terus berkembang dan  meningkat dari akses negative dimasyarakat perkotaan 

saat ini telah berkembang berbagai kendaraan barang angkut dari kendaraan kecil seperti roda 

itu untuk roda tiga ukurannya masih 



 

Untuk itulah dirancang sepeda kargo roda dua dengan sistem foldingbike dengan ini 

sepeda mampu menerobos medan sempit atau lebih fleksibel dari sepeda kargo roda tiga.

Pemakaian sepeda tidak hanya sebatas kondisi jalan 

sudah digunakan pada kondisi ekstrim, misal pemakain sepeda sarana olahraga, gunung, dan 

santai. Rangka sepeda yang berguna sebagai penyangga utama menjadi tempat berpusatnya 

resultan gaya dari semua komponen. Pada kondisi 

sebagai beban minimum, sedangkan pada jalan yang bergelombang ataupun pada saat terjadi 

benturan kondisi beban di definisikan sebagai beban maksimum. Sehingga material kerangka 

atau komponen-kmponen sepeda men

akhirnya terjadilah kegagalan (failure

Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternative semakin meningkat pesat, karena 

Dikota besar sudah di buat jalur bagi pengguna sepeda bahkan undang undan

pengendara sepeda. Hal ini di lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya bagaimana cara pemanfaatan energi ramah lingkungan tanpa harus merusak 

lingkungan (Dan et al. 2018). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sepe

2. Bagaimana hasil dari pembuatan sepeda kargo?

1.3 Batasan Masalah 

1. Pembuatan sepeda kargo minimalis 

2. Material untuk rangka yang digunakan adalah

3. Beban maksimal penggunaan sepeda 120 Kg

4. Roda berjumlah 2 

 

1.4 Tujuan. 

1. Membuat sepeda kargo minimalis 

pengguna dengan sesuai kebutuhan dan dapat disimpan diruang terbatas.

2. Mengetahui hasil dari pembuatan sepeda kargo minimalis 

 

Untuk itulah dirancang sepeda kargo roda dua dengan sistem foldingbike dengan ini 

sepeda mampu menerobos medan sempit atau lebih fleksibel dari sepeda kargo roda tiga.

Pemakaian sepeda tidak hanya sebatas kondisi jalan yang rata, beberapa jenis sepeda 

sudah digunakan pada kondisi ekstrim, misal pemakain sepeda sarana olahraga, gunung, dan 

santai. Rangka sepeda yang berguna sebagai penyangga utama menjadi tempat berpusatnya 

resultan gaya dari semua komponen. Pada kondisi jalan yang rata gaya aksi reaksi didefinisikan 

sebagai beban minimum, sedangkan pada jalan yang bergelombang ataupun pada saat terjadi 

benturan kondisi beban di definisikan sebagai beban maksimum. Sehingga material kerangka 

kmponen sepeda mengalami kelelahan (fatigue) dan keretakan (

failure). 

Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternative semakin meningkat pesat, karena 

Dikota besar sudah di buat jalur bagi pengguna sepeda bahkan undang undan

Hal ini di lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya bagaimana cara pemanfaatan energi ramah lingkungan tanpa harus merusak 

Bagaimana membuat sepeda kargo minimalis folding bike? 

Bagaimana hasil dari pembuatan sepeda kargo? 

go minimalis folding bike. 

Material untuk rangka yang digunakan adalah bajaST 37 

Beban maksimal penggunaan sepeda 120 Kg 

Membuat sepeda kargo minimalis folding bike sehingga dapat dilipat mempermudah 

pengguna dengan sesuai kebutuhan dan dapat disimpan diruang terbatas. 

Mengetahui hasil dari pembuatan sepeda kargo minimalis folding bike. 

Untuk itulah dirancang sepeda kargo roda dua dengan sistem foldingbike dengan ini 

sepeda mampu menerobos medan sempit atau lebih fleksibel dari sepeda kargo roda tiga. 
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sudah digunakan pada kondisi ekstrim, misal pemakain sepeda sarana olahraga, gunung, dan 

santai. Rangka sepeda yang berguna sebagai penyangga utama menjadi tempat berpusatnya 

jalan yang rata gaya aksi reaksi didefinisikan 

sebagai beban minimum, sedangkan pada jalan yang bergelombang ataupun pada saat terjadi 

benturan kondisi beban di definisikan sebagai beban maksimum. Sehingga material kerangka 

) dan keretakan (crack) maka 

Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternative semakin meningkat pesat, karena 

Dikota besar sudah di buat jalur bagi pengguna sepeda bahkan undang undang khusus bagi 

Hal ini di lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya bagaimana cara pemanfaatan energi ramah lingkungan tanpa harus merusak 

sehingga dapat dilipat mempermudah 



 

1.5 Manfaat 

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang manufaktur

2. Dapat digunakan oleh masyrakat sebagai transportasi y

 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang manufaktur

Dapat digunakan oleh masyrakat sebagai transportasi yang ramah lingkungan

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang manufaktur 

ang ramah lingkungan 


