
 

1.1 Pengumpulan Data 

Metode proses pembuatan sepeda kargo minimalis 
diagram alir sebagai  berikut : 
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Studi Literatur
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1. Kebutuhan alat dan bahan
2. Pemilihan proses 
3. Proses finishing
4. Proses Assembly
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Ya 

Proses pembuatan

1. Pengerjaan rangka depan
2. Pengerjaan plat sumbu rangka belakang
3. Pengerjaan rangka belakang
4. Pembuatan kunci as tengah
5. Pembuatan rumah kelistrikan
6. Pembuatan rangkaian kelistrikan
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Gambar 3.1 

 

Langkah kerja pada gambar 3.1 sabagai berikut

1. Meakukan studi literatur untuk men

dengan sepeda digunakan sebagai pedoman awal proses pengerjaan.

2. Gambar hasil dengan berupa gambar kerja disusun dengan detail rencana pengerjaan.

3. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan sepeda

4. Melakuan pembuatan sepeda kargo

a. Pengerjaan rangka 

b. Pengerjaan plat sumbu rangka belakang

c. Pengerjaan rangka belakang

d. Pembuatan kunci as tengah

e. Pembuatan rumah kelistrikan

f. Pembuatan rangkaian kelistrikan

5. Melakukan perakitan/assembly

meliputi : 

a. Perakitan rangka depan dan belakang

b. Perakitan poros hub tengah

c. Perakitan fork/garpu  

d. Perakitan setang 

e. Perakitan saddle 

f. Perakitan rem 

g. Perakitan handgrip 

h. Perakitan pedal 

i. Perakitan roda 

j. Perakitan gear 

k. Perakitan rantai 

l. Perakitan jagang tengah

m. Perakitan komponen lampu
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Langkah kerja pada gambar 3.1 sabagai berikut:  

Meakukan studi literatur untuk mencari sumber data jurnal atau skripsi yang terkait 
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6. Berikutnya setelah proses per

cara penggerindaan pada sambungan las yang tidak rata

pengecatan. 

7. Setelah proses finishing dilanjutkan dengan proses pengujian jalan dan kapasitas muat 

kargo sebesar max 40 kg.

 

 

Berikutnya setelah proses perakitan kemudian dilanjutkan dengan proses 

cara penggerindaan pada sambungan las yang tidak rata, pedempulan,pengamplasan dan 

dilanjutkan dengan proses pengujian jalan dan kapasitas muat 

kargo sebesar max 40 kg.  

kitan kemudian dilanjutkan dengan proses finishing dengan 

, pedempulan,pengamplasan dan 

dilanjutkan dengan proses pengujian jalan dan kapasitas muat 


