
efault Paragraph Font;hps;The goals to be achieved in this research of 
manufacturing electric cars is to encourage vocational school students to D work harder and to prove that they are really capable. Furthermore, this 

research also aims to foster creativity, skill, and competitive spirit, especially when the 
electric cars that is made can take part in a race event, as well as to create environmentally 
friendly electric cars for rural and urban transportation.

This research steps from looking for ideas in the beginning, designing electric cars, 
looking for materials, manufacturing the product, and final test. The test is conducted by 
driving the electric car until the battery runs out of power and calculating the distance that 
can be reached.

This study produced an electric car with one passenger and the type of the vehicle is 
sporty. The resulted performance of the electric car is as follows: battery charging takes: 6 
hours / battery; the maximum speed is 20 km / hour; and the mileage is ± 40 km.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber energi yang paling ba-

nyak digunakan di dunia adalah energi 

fosil yang berupa bahan bakar minyak. 

Indonesia sendiri saat ini masih sangat 

tergantung pada energi fosil. Hampir 

95% dari kebutuhan energi Indonesia 

masih disuplai oleh energi fosil. Sekitar 

50% dari energi fosil tersebut adalah 

minyak bumi dan sisanya adalah gas 

dan batubara. Energi fosil adalah ener-

gi yang tak terbarukan dan akan habis 

pada beberapa tahun yang akan da-

tang. Diprediksi tidak lebih dari 50 

tahun lagi energi fosil di dunia akan 

habis. Selain karena akan habis, energi 

fosil juga berdampak negatif terhadap 

lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari 

pembakaran energi fosil berdampak 

pada pemanasan global yang menye-

babkan perubahan iklim.

Energi utama yang dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia sebagian 

besar juga berasal dari energi fosil. 

Energi fosil tersebut sering kita sebut 

BBM (Bahan Bakar Minyak). Persen-

tase konsumsinya terhadap total pe-

makaian energi final merupakan yang 

terbesar dan terus mengalami pening-

katan. Dilihat dari sisi pemakai BBM, 

sektor transportasi merupakan pema-

kai BBM terbesar dengan proporsi 

setiap tahun selalu mengalami kenaik-

an. Kemudian di susul oleh sektor ru-

mah tangga, sektor industri dan pem-

bangkit listrik. Sedangkan, jika dilihat 

ketersediaannya, selama ini kebutu-

han BBM dipasok oleh Pertamina dan 

impor. Beberapa jenis energi BBM yang 

sebagian penyediaannya melalui 

impor adalah avtur, minyak tanah, 

minyak solar, minyak diesel, dan 

minyak bakar. Satu hal yang mengkha-

watirkan adalah bahwa ada kecen-

derungan impor BBM kian meningkat. 

Maka bukan tidak mungkin suatu saat 

Indonesia akan mengimpor sepenuh-

nya kebutuhan BBM bila upaya mendi-

versifikasi pemakaian energi non BBM 

tidak dilakukan secara serius. Dengan 

kata lain masyarakat Indonesia perlu 

adanya energi alternatif yang kebera-

daannya dapat menggantikan BBM.

Berbagai penelitian pun dilaku-

kan untuk mendapatkan sumber ener-

gi alternatif. Dan ternyata di sekitar kita 

terdapat macam-macam energi alter-

natif yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti energi minyak yang tentu-

nya tidak merusak lingkungan. Berikut 

ini adalah macam-macam energi alter-

natif yang dapat digunakan untuk 

menggantikan energi minyak:

a. Air

Air mempunyai kekuatan luar 

biasa besar. Air yang mengalir, 

bahkan, dapat menghancurkan 

bangunan yang kuat ketika terja-

di banjir bandang atau tsunami. 

Karena kekuatannya inilah, ma-

nusia memanfaatkannya seba-

gai sumber energi alternatif. 

Salah satunya, Pembangkit Lis-

trik Tenaga Air (PLTA). Prosesnya 

yaitu menampung air sungai 

yang berarus deras ke dalam 

sebuah waduk. Lalu, dialirkan 
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melalui pintu pengambil air. 

Pengaturannya dilakukan di pu-

sat pengendalian bendungan 

atau waduk tersebut. Saat pintu 

bendungan dibuka, air akan 

mengalir sangat deras melalui 

terowongan air sehingga mam-

pu memutar turbin yang dapat 

menggerakkan generator untuk 

menghasilkan listrik.

b. Matahari

Matahari dimanfaatkan sebagai 

sumber energi alternatif. Dalam 

hal ini, dimanfaatkan untuk per-

tanian dengan memindahkan 

karbon dioksida di atmosfer, 

heliokultur. Energi matahari di-

ubah menjadi energi listrik 

dengan mempergunakan sel 

surya atau dikenal dengan 

sebutan sel fotovoltaik. Contoh 

penggunaannya untuk meng-

hidupkan kalkulator, pemanas 

air, mobil bertenaga surya atau 

kompor bertenaga surya.

c. Gelombang Permukaan 

Laut

Pemanfaatanya yaitu menjadi-

kan energi ombak sebagai 

pembangkit tenaga listrik. Hal 

ini didukung dengan didirikan-

nya sebuah Pembangkit Listrik 

Tenaga Ombak (PLTO) di

Yogyakarta. Prosesnya dengan 

memanfaatkan gerakan turun 

naik atau bergulung-gulungnya 

ombak menjadi energi yang di-

gunakan untuk menggerakkan 

turbin untuk membangkitkan 

listrik.

d. Angin

Perpindahan udara atau disebut 

angin ini dapat menghasilkan 

gerakan yang mengandung 

energi kinetik. Energi inilah yang 

dipergunakan untuk mengge-

rakkan kincir atau turbin. Hal ini 

karena angin, pada dasarnya, 

memiliki kekuatan yang besar 

sehingga bisa dimanfaatkan un-

tuk sumber energi alternatif. 

Terutama, angin yang terdapat 

di tengah lautan. Oleh karena 

itu, dibuatlah area penangkapan 

angin mengapung di tengah 

lautan. Angin yang berada di 

tengah lautan memiliki kece-

patan lebih tinggi dibanding 

angin darat. Kecepatannya bisa 

mencapai dua kali lipat angin da-

ratan. Area penangkapan angin 

ini penempatannya sedalam 40 

meter. Keuntungannya tidak ada 

hambatan karena tidak adanya 

halangan untuk menangkap 

angin tersebut, seperti halangan 

bukit, bangunan, dan pepo-

honan.

e. Biogas

Biogas dihasilkan dari kotoran 

hewan yang diproses lebih lan-

jut untuk menjadi gas metana 

yang dapat dipergunakan seba-

gai sumber energi alternatif ra-

mah lingkungan. Metana seba-

gai energi alternatif diperoleh 

dari sampah organik dan sistem 
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saluran limbah. Prosesnya 

mempergunakan bakteri terten-

tu atau dekomposer yang dapat 

memecah biomassa lingkungan 

dalam kondisi pernapasan 

anaerob bakteri tersebut.

f. Baterai

Baterai dipergunakan untuk 

sumber energi alternatif dari 

alat transportasi. Saat ini, sudah 

banyak perusahaan otomotif 

yang menciptakan kendaraan 

ramah lingkungan berbahan 

bakar baterai. Kendaraan ter-

sebut sudah dikomersilkan dan 

diterima oleh masyarakat secara 

luas sebagai kendaraan sehari-

hari dengan menggunakan bate-

rai sebagai bahan bakar peng-

ganti premium, solar, atau per-

tamax.

Dengan mengamati berbagai 

macam uraian tentang energi alterna-

tif di atas maka baterai dapat dipergu-

nakan untuk pengembangan sarana 

transportasi. Salah satunya adalah de-

ngan pembuatan mobil listrik. Mobil 

listrik pertama kali dikenalkan oleh 

Robert Anderson dari Skotlandia pada 

tahun 1832-1839, namun pada saat itu 

harga bahan bakar minyak (BBM) rela-

tif murah sehingga masyarakat dunia 

cenderung mengembangkan Motor 

Bakar yang menggunakan BBM. Saat 

ini harga BBM semakin mahal dan ca-

dangannya semakin menipis serta sulit 

dikendalikan untuk masa yang akan 

datang. Selain itu, terdapat isu lingku-

ngan yang menjadi perhatian dunia 

yang tertuang dalam Education for 

Sustainable Development (EfSD). Hal 

ini memicu pengembangan pengguna-

an energi listrik dalam system trans-

portasi sebagai pengganti bahan bakar 

fosil, sebab energi listrik mudah di-

bangkitkan dari berbagai macam 

sumber termasuk dari sumber-sumber 

energi terbarukan. Mengacu kepada 

blueprint Pengembangan Energi Baru 

Terbarukan dan Konservasi Energi, ke-

tahanan dan kemandirian energi harus 

ditingkatkan dengan menurunkan 

emisi Gas Rumah Kaca (GRK = CO2) 

serta meningkatkan pemanfaatan 

energi baru terbarukan. 

Presiden Republik Indonesia 

pada Forum G-20 di Pittsburgh, USA 

tahun 2009 dan pada COP 15 di 

Copenhagen menyampaikan bahwa 

Indonesia dapat menurunkan emisi 

GRK sebesar 26% dan bahkan bisa 

mencapai sebesar 41% dengan ban-

tuan negara maju hingga tahun 2020.  

Salah satu usaha yang dapat dilakukan 

adalah mengurangi pemakaian BBM 

untuk transportasi dan menggantikan-

nya dengan energi lisrik. Dalam upaya 

mengurangi GRK dan meningkatkan 

kesadaran akan lingkungan bersih, 

partisipasi aktif yang  telah dilakukan 

SMK  Muhammadiyah 1

Bambanglipuro adalah dengan mem-

buat prototype mobil listrik satu 

penumpang dan untuk pengembangan 

di masa yang akan datang akan mem-

buat mobil listrik dua penumpang atau 

lebih. Pembuatan prototype mobil lis-

trik ini juga diharapkan dapat memo-
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tivasi siswa dalam meningkatkan krea-

tivitas, inovasi dan jiwa berkompetisi 

apabila mobil listrik yang dibuat dapat 

digunakan dalam ajang perlombaan 

sehingga dapat membentuk pribadi-

pribadi yang tangguh dan mandiri.

1.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembuatan mobil listrik adalah :

1. Memacu siswa untuk ber-

karya dan untuk membukti-

kan bahwa SMK Bisa!!!.

2. Menumbuhkan kreatifitas, 

skill dan semangat kompetisi 

apabila mobil listrik yang 

nantinya dibuat dapat ikut 

pada ajang perlombaan.

3. Menciptakan mobil listrik 

untuk sarana transportasi 

desa maupun perkotaan 

yang ramah lingkungan.

II. RANCANG BANGUN MOBIL LISTRIK

2.1 Spesifikasi Mobil Listrik

Spesifikasi Mobil Listrik ini terbagi 

dalam beberapa bagian, yaitu:

1.Dimensi Mobil Listrik

Dimensi mobil listrik yang dibuat 

mengikuti regulasi/aturan dari 

persyaratan perlombaan mobil 

listrik yang diadakan oleh 

POLBAN yaitu dengan lebar 

sumbu as roda/lebar mobil 

kurang dari 140cm. Oleh karena 

itu mobil listrik yang dibuat me-

miliki lebar 138cm dengan pan-

jang 260 cm.

2.Seater (Tempat duduk)

Tempat duduk yang akan di-

gunakan adalah jenis jok mobil 

balap seperti yang terlihat pada 

gambar berikut:
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3.Bagian Chasis

a. Rangka

Rangka mobil listrik dibuat de-

ngan  menggunakan pipa besi 

dengan diameter dan ketebalan 

yang berbeda-beda yang sesuai 

dengan tiap-tiap bagian rangkat. 

Untuk rangka utama mengguna-

kan pipa besi berdiameter 40 

mm, 35mm, 25mm, dan 20mm.

b. Roda

Roda yang akan dipakai adalah 

roda sepeda motor Yamaha Mio 

dengan diameter pelek 14 inch 

dan memiliki tapak  lebar.

c. Suspensi 

menggunakan 4 buah suspensi 

belakang sepeda motor, dengan 

b e n t u k  t y p e  s u s p e n s i  

indipenden

d. Link-link Suspensi dan 

Kemudi

Untuk sambungan-sampungan 

bagian dari chasis maka diguna-

kan beberapa komponen yaitu 

Tie Rod, As/Shaft, dan Bushing
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4.Bagian Sistem Penggerak

Sistem penggerak mengguna-

kan motor BLDC 48V 5Kw yang 

dilengkapi dengan Kontroler, 

Throtle Pedal, Baterai, Charger, 

dan komponen-komponen pen-

dukung yang lain.  Untuk 

mempermudah gerak laju 

kendaraan maka dilengkapi 

dengan gardan independen 

Mobil Datsun P810. Berikut 

adalah rangkaian system 

p e n g g e r a k  y a n g  a k a n  

diaplikasikan pada mobil listrik 

S M K  M u h a m m a d i y a h  1  

Bambanglipuro:
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5.Bagian Sistem Kelistrikan

Bagian system kelistrikan terdiri 

dari lampu utama, lampu tanda 

belok, lampu tanda berhenti, 

dan lampu kota serta keleng-

kapan elektrik pada panel dash-

board. Untuk system kelistrikan 

tersebut maka akan digunakan 

kabel body kendaraan bermotor 

dan panel dashboardnya me-

nyesuaikan kebutuhan. Berikut 

adalah gambar kabel body dan 

contoh panel dashboard yang 

dimaksud:

2.2 Gambar Kendaraan

Berikut adalah desain kendaraan 

yang akan dibuat.

1. Desain Rangka Kendaraan

2. Gambar Keseluruhan
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III. PROSES PEMBUATAN

Proses pembuatan mobil listrik SMK 

Muhammadiyah 1 Bambanglipuro telah 

mencapai 70% dari mobil jadi. Kendala yang 

dihadapi dalam proses pembuatan mobil 

listrik ini adalah pada sektor pengadaan 

system penggerak yang terdiri dari motor 

listrik induksi arus AC 1700 Watt, inverter DC 

to AC 2500Watt, dan gardan independen 

Mobil Datsun P810, Baterai lithium, dan 

charger yang nantinya terpasang pada mobil 

listrik. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya 

dana untuk membeli peralatan/komponen 

tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan 

proses pembuatan yang telah dan akan 

dilakukan:

1. Proses Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dari 

membuat sketsa mobil yang akan 

dibuat dan merencanakan dimen-

si dari mobil listrik yang akan di-

buat.

2. Proses Pembelian Alat dan Bahan

Setelah proses perencanaan sele-

sai dan proposal sudah disetujui 

maka langkah selanjutnya adalah 

pembelian alat penunjang proses 

pembuatan dan membeli bahan-

bahan yang akan digunakan.

3. Proses Pembuatan Rangka

Proses pembuatan rangka 100% 

dibuat secara Handmade. Berikut 

adalah proses pembuatan rangka 

mobil listrik (pembuatan rangka 

untuk saat ini telah mencapai 90% 

dari rangka jadi):

a.Proses Penggergajian dan 

Penyesuaian Dimensi

b.Proses Pembentukan dan 

Pengukuran

c.Proses Perakitan/Pengelasan

d.Proses penggerindaan

4. Proses Pembuatan Suspensi 

Depan dan Suspensi belakang
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5. Proses Pemasangan Sistem 

Penggerak

Proses ini belum dapat dilakukan 

karena seluruh bagian rangka 

belum sepenuhnya selesai dikerja-

kan.

6. Proses Pembuatan Body

Proses pembuatan body dilakukan 

setelah semua komponen terpa-

sang dan sudah layak jalan sehing-

ga perpaduan cover dengan rang-

ka keseluruhan dapat tepat dan 

memiliki estetika yang bagus dan 

rapi.

7. Proses Finishing/Pengecatan

Proses pengecatan merupakan 

proses yang terakhir dalam pem-

buatan mobil listrik ini. Sehingga 

dikerjakan pada tahap akhir yang 

baru dapat diselesaikan ketika 

mobil listrik sudah jadi 95%.

IV. RESEARCH

Riset yang dibutuhkan dalam pem-

buatan mobil listrik ini:

1. Riset Bahan

Riset bahan ini dilakukan untuk me-

nentukan bahan yang sesuai untuk 

mobil listrik sehingga nantinya dida-

patkan kekuatan rangka dan body 

kendaraan yang bagus dan memiliki 

bobot yang tidak terlalu berat.

2. Riset Kekuatan Rangka

Riset kekuatan rangka diperlukan 

karena dengan mengetahui kekuatan 

rangka nantinya akan didapatkan per-

hitungan untuk menyesuaikan bobot 

komponen yang menumpang di atas 

mobil lisrik dan bobot pengemudi.

3. Riset Kinerja Suspensi

Riset kinerja suspensi diperlukan 

untuk kenyamanan pengendaraan 

agar handling kendaraan menjadi lebih 

baik.

4. Riset Kerja Rem

Riset kerja rem sangat berkaitan 

erat dengan keselamatan dan penga-

turan gerak laju kendaraan. Pada riset 

ini diperlukan untuk mencari jenis rem 

yang tepat dan komponen rem apakah 

yang akan diaplikasikan.

5. Riset System Penggerak

Riset system penggerak inilah me-

makan waktu paling lama dan paling 

sukar adalah menemukan motor listrik 

yang memiliki tenaga yang sesuai 

dengan bobot keseluruhan kendaraan 

dan kecepatan yang diinginkan. Riset 

ini digunakan untuk mengetahui 

kinerja motor listrik serta efisiensi 

penggunaan sumber energi dari 

baterai.

6. Riset Finishing/Pengecatan'

Riset finishing/pengecatan adalah 

tahap yang terakhir. Riset ini ditujukan 

untuk mencari campuran epoxy, cat, 

thinner, dan clear agar tepat sehingga 

mampu memberikan warna yang 

sesuai dan menarik serta hasil penge-

catan mampu bertahan lama dan 

awet.
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V. UJI COBA

Uji coba akan dilaksanakan ketika mo-

bil dalam keadaan hampir jadi (system 

penggerak dan rem sudah terpasang). Uji 

coba setelah jadi akan mendatangkan praktisi 

yang sudah berpengalaman dan ahli di 

bidangnya. Setelah uji coba dilakukan apabila 

ditemukan ada beberapa kekurangan maka 

akan segera direvisi atau diperbaiki lagi untuk 

memperoleh produk final yang layak jalan.

VI. PERIJINAN

Perijinan kelaikan jalan akan disampai-

kan kepada pihak yang berwenang yakni 

Satlantas Kepolisian yang kaitannya dengan 

perakitan kendaraan dan pemakaian kenda-

raan di jalan umum.

VII. PROMOSI

Promosi adalah upaya untuk memberi-

tahukan atau menawarkan produk atau jasa 

pada public dengan tujuan menarik calon 

konsumen untuk membeli atau mengkon-

sumsinya. Dengan adanya promosi produsen 

atau distributor mengharapkan kenaikannya 

angka penjualan. Dalam kaitannya untuk 

promosi mobil listrik yang dibuat oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Bambanglipuro untuk saat 

ini baru sampai tahap untuk memperkenal-

kan bahwa SMK Muhammadiyah 1 

Bambanglipuro mampu memproduksi mobil 

listrik sendiri. Promosi tersebut dilakukan 

dengan cara mempublikasikan mobil listrik 

yang telah diproduksi tersebut ke khalayak 

ramai sehingga mereka mengetahui bahwa 

ada produk karya anak bangsa yang bisa di-

andalkan. Promosi dapat dilakukan di media 

masa cetak maupun elektronik serta mengi-

kuti pameran dan lomba-lomba mobil listrik 

yang sering diadakan oleh Perguruan-pergu-

ruan Tinggi di Indonesia. Dengan promosi 

inilah diharapkan dapat menjunjung nama 

baik SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro 

dan menginspirasi masyarakat untuk mem-

pergunakan mobil listrik.

VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

a. Alat Pendukung Proses Produksi

Untuk pembuatan mobil listrik 

maka diperlukan alat pendukung pro-

ses produksi yang memadai. Alat-alat 

pendukung proses produksi tersebut 

terdiri atas:
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Rincian anggaran bahan dan alat untuk pembuatan:
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Sistem Penggerak

Sistem penggerak yang akan diaplikasikan pada mobil listrik SMK Muhammadiyah 1 

Bambanglipuro sengaja didatangkan langsung dari China dikarenakan di Indonesia 

belum dijual dipasaran. Berikut adalah rincian anggaran untuk bagian system pengge-

rak:

No. Nama Barang Qty Harga @ Harga

1 Electric car baterry sistem LFP4830M 

48V/30AH

6 13.350.000 80.100.000

2 Motor BLDC 48V 5 Kw HPM5000B 1 12.500.000 12.500.000

3 Brushless Motor Controller HPC500 

Series

1 11.500.000 11.500.000

4 Foot Throttle (Accelerator) 1 1.500.000 1.500.000

5 Komponen pendukung 1 6.000.000 6.000.000

Jumlah 111.600.000
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Rincian Anggaran Untuk Upah Pekerja

Rincian anggaran untuk upah pekerja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Untuk Konsumsi

Rincian anggaran untuk konsumsi adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Untuk Uji Coba, Launching dan Lain-lain

Rincian anggaran untuk uji coba, promosi dan lain-lain adalah sebagai berikut:

No. Nama Kegiatan Jumlah Dana

1 Uji Coba sebanyak 3 kali 7.500.000

2 Launching Produk 50.000.000

3 Lain-lain 5.000.000

 Jumlah 62.500.000
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Jumlah Rincian Anggaran secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

IX. JADWAL KEGIATAN

Adapun jadwal kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan proses pem-buatan 

Mobil listrik SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro yang ditargetkan selesai pada bulan Mei 

2013

Jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.

1.

2.

3.

4.

Jenis 
kegiatan

Pembelian 
alat dan 
bahan

Proses 
pembuatan

Ujicoba 

Promosi

Bulan

Januari 2013 Februari 2013 Maret 2013 April 2013 Mei 2013

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
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X. PERSONIL

Tujuan utama pembuatan Mobil Listrik SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro pada 

dasarnya adalah untuk meningkatkan skill siswa SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro agar 

mampu berkarya dan berkompetisi di dunia luar, oleh karena itu mobil listrik yang dibuat 

dimaksimalkan dengan proses manual yang pada akhirnya membutuhkan tenaga siswa serta 

bimbingan dari beberapa guru.

Berikut adalah susunan pengurus untuk project pembuatan Mobil Listrik SMK 

Muhammadiyah 1 Bambanglipuro:
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