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ABSTRAKSI 

Trend mobil listrik sport saat ini sedang mengalami peningkatan. Banyak 

industri otomotif dalam negeri baik yang berupa swasta ataupun badan pendidikan 

dalam negeri mulai melakukan riset mengenai mobil listrik sport. Dikarenakan 

pasar mobil sport dalam negeri di dominasi oleh mobil build up. Riset mobil listrik 

tersebut bertujuan menghasilkan desain untuk kebutuhan industri tanah air, baik 

dari segi kemampuan industri dan juga dari sisi Indonesia yang berada pada awal 

pengembangan industri mobil. 

Dari fenomena diatas muncul peluang untuk mendesain kendaraan mobil listrik 

sport ringan yang membidik target market pada kendaraan segmentasi khusus. 

Dibutuhkan studi dan analisa mengenai potensi industri dalam negeri, persepsi 

pasar dan konsumen terhadap industri otomotif dan juga trend otomotif pada tahun 

2020 untuk mendesain konsep mobil listrik ini. 

Konsep kendaraan listrik sport ringan ini mengacu pada konstruksi space frame 

untuk acuan dasar desainnya dan juga mengangkat konsep futuristic, betterness, 

leader, dan idealism sebagai konsep utama. Konsep ini merupakan konsep yang 

didapat dari  forecasting trend 2020. 

Hasil Desain dari tugas akhir ini adalah 3d visual desain mobil listrik sport ringan 

yang menggunakan konstruksi space frame dan juga mockup 1:5 yang dalam 

pembuatan surface modelling nya dikembangkan menggunakan software tiga 

dimensi ALIAS yang  diwujudkan dengan teknologi FDM 3d Printer sehingga 

dapat mengejar kedetailan bentuk eksterior kendaraan semaksimal mungkin.  

Keyword : Mobil Listrik, Sport Ringan, Space Frame 
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ABSTRACT 

Trend electric sports car is currently experiencing an increase. Many domestic 

automotive industry both in the form of private or goverment educational entities 

starting a research on electric sports car. Due to the sports car market in the 

country is dominated by build up car. The electric car research aims to produce 

designs for industrial needs of the country, both in terms of industrial capability 

and also from Indonesia that at the early stages of development in the automobile 

industry. 

From the above phenomenon appears an opportunity to design a lightweight 

vehicle electric sports car that target speciality car market segmentation. It takes 

study and analysis of the potential of the domestic industry, market and consumer 

perception of the automotive industry and automotive trends in 2020 to design this 

electric cars concept. 

This lightweight sports electric concept vehicle refers to the construction space 

frame design for baselines and also raised the concept of futuristic, betterness, 

leader, and idealism as the main concepts. This concept is a concept derived from 

trend forecasting 2020. 

Results The design of this thesis are the  visual design of lightweight electric 

sports car with space frame construction and also a 1: 5 scale mockup that in the 

making of its  surface modelling developed using 3d software ALIAS and then 

realized by FDM 3D printer technology so that it can pursue a detailed exterior 

shape of the vehicle closest as possible. 

Keywords: Electric Cars, Sport Light, Space Frame 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1.  Trend Mobil Listrik di Dunia 

Dewasa ini, EV (electric vehicle) sedang menjadi trend di seluruh dunia, mulai 

dari sektor instansi, institusi, hingga manufaktur kendaraan top di dunia berlomba-

lomba mengikuti trend dari EV itu sendiri. Pabrikan-pabrikan kelas dunia suda 

memulai ekspansi mereka dalam sektor EV, setidaknya satu manufaktur kelas dunia 

tersebut telah mengembangkan paling tidak 1 mobil hybrid dan juga 3 EV. 

Berdasarkan analisis dari badan the Centre for Solar Energy and Hydrogen 

Research di U.K, dengan bertambahnya lebih dari 320.000 pendaftaran mobil listrik 

di seluruh dunia, sehingga pasar global mobil listrik naik menjadi sekitar 740.000 

kendaraan per tahun 2015. 

 

Gambar 1. 1. Negara dengan Mobil Listrik terbanyak. Jumlah Mobil listrik di jalanan sampai tanggal 1 

Januari 2015 (Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff‐Forschung Baden‐Württemberg (ZSW), 2015) 
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Trend Mobil listrik ini sendiri didasari oleh beberapa faktor salah satunya 

internal combustion engine vehicle (ICEV) yang memiliki efisiensi rendah dengan 

gambaran bahwa 30% energy yang dihasilkan oleh proses pembakaran di konversi 

menjadi energy mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, dengan 

kata lain 70% energi dari proses pembakaran itu hilang dan sebagian dibuang 

melalui lubang pembuangan. Hal ini justru sangat bertolak belakang bila 

dibandingkan dengan Motor listrik yang memiliki efisiensi hingga 85%. 

 

Gambar 1. 2. Internal Combustion Engine (ICE) sangat lah tidak efisien bila di bandingkan dengan Electric 

Motor. (Seref Soylu, 2011) 

 

Bila dilihat lebih detail pada Diagram 1.4. ditunjukkan bahwa motor listrik jauh 

lebih canggih dibandingkan dengan motor pembakaran internal, dan dapat 

melakukan perkerjaan yang hebat dalam sistem penggerak kendaraan, membantu 

masalah kritis iklim, polusi udara, dan juga masalah kebisingan yang disebabkan 

oleh motor pembakaran internal.  

1.1.2. Trend Industri Otomotif di Indonesia 

Industri otomotif di Indonesia itu sendiri merupakan industri yang terus 

berkembang bahkan memberikan indikasi-indikasi industri yang menguntungkan. 

Hal ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : naiknya taraf hidup 

masyarakat yang di perkiraan mencapai 100 juta jiwa dengan taraf hidup menengah, 

naiknya daya beli masyarakat (dari segi kepercayaan diri), rendahnya suku bunga, 
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dan juga pendapatan perkapita yang di perkirakan akan naik sejumlah 5.4 – 6.4 

persen dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. (World Bank, 2012). Berdasarkan 

data hasil statistikBank Indonesia, sektor transportasi dan komunikasi mewakili 

pendapatan sebesar 7% pada tahun quartal ke 2 tahun 2013. Sedangkan pada sektor 

Industri Manufaktur mencapai 24% dari pendapatan total. 

 

Gambar 1. 3. GDP Indonesia per Sektor 2Q13 (Bank Indonesia, 2013) 

  

Di Indonesia itu sendiri, kebanyakan produsen-produsen mobil penumpang di 

produksi oleh brand-brand multi nasional dari jepang yang berada pada grup seperti 

Astra Group, Indomobil Group, dan Krama Yudha Group. Produsen-produsen 

tersebut telah mendominasi pasar Indonesia baik dari segi kendaraan komersil dan 

juga kendaraan penumpang. Dari segmen kendaraan komersil, sebagian besar 

penjualan berasal dari tipe kendaraan pick up, sedangkan dari segi kendaraan 

komersil didominasi oleh tipe kendaraan Minibus dan MPV. 

Akan tetapi, walaupun dengan pasar yang sangat menggiurkan, Indonesia belum 

dapat menguasai pasar otomotifnya sendiri, hal ini tercermin jelas dalam grafik 
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penjualan otomotif di Indonesia yang mayoritasnya di pegang oleh manufaktur dari 

grup Astra kemudian disusul dari grup Indomobil Grup, Krama yudha grup, dan 

yang lain-lainnya. Hal ini sungguh disayangkan apabila melihat dengan realita 

jumlah pertumbuhan konsumen tiap tahunnya. 

 

Gambar 1. 4. Market Share industri otomotif Indonesia secara keseluruha (Sullivan & Frost, January 2013) 

 

Gambar 1. 5. Jumlah Penjualan per segment untuk tipe kendaraan penumpang (Stanley, 2012) 
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Berdasarkan tabel tersebut juga dapat disimpulkan apabila penjualan dari mobil 

sport itu sendiri memiliki jumlah yang hampir sama bila dibandingkan dengan 

penjualan city car,  akan tetapi hal ini  justru sangat di sayangkan mengingat 

penjualan mobil sport sebagian besar di pegang oleh kendaraan build up. Untuk di 

kota besar seperti di Surabaya itu sendiri sudah terdapat dealer-dealer penjualan 

mobil sport yang bersifat ready stock contohnya saja yaitu porsche centre surabaya. 

 

Gambar 1. 6.Suasana di Porsche Centre Surabaya (www.porsche.com) 

4 

1.1.3. Eksistensi mobil sport pada masyarakat Indonesia 

Kendaraan sudah menyentuh hampir dari segala segmen pengguna. Mulai dari 

kendaraan yang berfungsi khusus (mobil unit) juga kendaraan yang di pakai oleh 

konsumen dengan segmentasi terendah sampai ke tingkat ekslusif itu pun sendiri 

sudah dapat di temui di Indonesia.  

 



6 

 

Gambar 1. 7 Subaru BRZ yang ditemui pada salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya (dokumen pribadi) 

 

Gambar 1. 8. F-Type Jaguar di showroom mobil pada salah satu Mall di Surabaya (dokumen pribadi) 

Tidak hanya untuk transportasi sehari-hari, bahkan popularitas mobil sport itu 

sendiri biasanya digunakan pada event tahunan di sirkuit balap sentul seperti ISOM 

(Indonesian Series of Motorsport). Hal ini tentunya sudah menjadi kebiasaan dari 

para pengguna mobil sport di ibu kota seperti Jakarta. Untuk saat ini kendaraan 

yang marak di pakai masih kendaraan dengan brand Lamborghini dan Ferrari.  

 

Gambar 1. 9. Suasana di sirkuit sentul Sirkuit Bogor, Jawa Barat 

 Berdasarkan hal tersebut, banyak instansi di Indonesia, mulai dari instansi 

swasta maupun Negeri melakukan beberapa perkembangan di dunia otomotif yang 
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bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dalam negeri dalam sektor otomotif yang 

semula di kuasai oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Fin Komodo, Hevi, lowo 

ireng, Selo Electric car merupakan mobil-mobil yang di buat dengan tujuan untuk 

mewujudkan visi kedepan negara Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan 

yang mandiri. 

 

Gambar 1. 10 Fin komodo, salah satu kendaraan yang di produksi dalam negeri (dokumen pribadi) 

Akan Tetapi, walaupun maraknya pengembangan dan riset yang dikembangkan 

mengenai mobil petrol ataupun listrik, iklim industri di Indonesia di klaim belum 

memenuhi kemampuan produksi, yang contohnya dalam produksi-produksi 

kendaraan seperti hevi sebagian besar partnya masih merupakan part impor. Hal ini 

dikarenakan apabila melakukan pengembangan part secara individu tentunya akan 

memakan modal yang lebih besar (Yuniardi, 2015). Sebut saja, apabila melakukan 

beberapa perubahan pada chassis tertentu. Misalnya pemendekan panjang batang 

chassis tertentu, akan berakibat pada perhitungan ulang seluruh kendaraan. 

Walaupun demikian, bukan tidak mungkin bagi industri otomotif Indonesia 

melakukan inovasi dan pengembangan kendaraan. Masih banyak alternatif dalam 

pengembangan kendaraan, contohnya saja yang bersifat seperti sebagai perangkai 
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atau pun yang bersifat seperti kit car. Salah satu kendaraan yang sukses  dan masih 

eksis sampai saat ini adalah Lotus 7, mobil yang di produksi oleh Caterham dengan 

menggunakan space frame sebagai konstruksi utamanya.  

 

Gambar 1. 11 Light Sport Car Caterham CSR (uk.caterhamcars.com) 

Space frame sendiri adalah sebuah konstruksi yang di buat dengan menggunakan 

batang tubular yang kemudian di bending dan juga di las. Space frame itu sendiri 

sering di temui pada tipe light sport  car. Dikarenakan jumlah penggunaan dari 

batang tubular yang digunakan dan juga jumlah las yang digunakan, menyebabkan  

space frame adalah chassis yang memiliki biaya termahal dari sudut pandang 

produksi. Tetapi, dikarenakan efisiensi bahan yang digunakan dan juga tidak terkait 

dengan  batas minimal kuota, tidak dapat diragukan bahwa space frame merupakan 

konstruksi yang paling efisien. (Costin & Phipps, 1965). Struktur chassis space 

frame itu sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki nilai craftmanship 

dikarenakan dalam pembuatannya menggunakan teknik las (welding) dan teknik 

bending.  
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Gambar 1. 12 Space Frame Chassis (Costin & Phipps, 1965) 

Oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini dapat menghasilkan suatu 

desain kendaraan yang sesuai dengan iklim industri Indonesia dan juga dapat 

menjembatani dengan persepsi serta harapan dari konsumen. Sehingga kendaraan 

dapat bisa lebih bertahan di pasar Indonesia dan Oceania.  

1.2. Perumusan Masalah 

1. Kurangnya daya saing Indonesia dalam dunia Otomotif mengingat dengan 

pasar otomotif  Indonesia yang telah dikuasai oleh brand-brand multi 

nasional lainnya. 

2. Belum adanya desain kendaraan yang sesuai dengan industri Indonesia, 

sebagian besar masih merupakan desain kendaraan yang memakai part yang 

di beli (rakitan) ataupun kanibal dari mobil lain sehingga kesulitan membuat 

serial produk. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat agar riset lebih terfokuskan sehingga pemecahan 

masalah dan ruang lingkup analisa bisa lebih efisien. Berikut adalah beberapa 

batasan dalam perancangan Mobil Listrik Sport Ringan Untuk Daerah Perkotaan 

dengan Iklim Daerah Tropis, diantaranya : 

 

 

1. Subyek Perancangan    : Mobil Listrik Sport Ringan 

2. Obyek Perancangan   :  a. Eksterior Mobil 

        b. Interior Mobil 

3.  Segmentasi Produk   :  Mobil Listrik Sport Ringan daerah 

perkotaan 

4.   Segmentasi Pasar  : Geografi, Demografi, Psikografi Pecinta 

Mobil untuk umur 30 – 50 tahun. 

5.  Konsep yang ditawarkan  : Kendaraan yang ringan, kendaraan yang 

sesuai dengan iklim daerah tropis, dan juga menawarkan keunggulan dari 

keterampilan las. 
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1.4. Tujuan 

1. Menghasilkan Desain kendaraan yang dapat bersaing dengan brand brand 

yang telah ada dengan cara mengincar segmentasi ceruk pada mobil sport. 

2. Mendesain kendaraan yang sesuai dengan iklim industri Indonesia dan 

menjadikannya sebagai produk awal mula sehingga dapat membuat 

pengembangan pada desain kendaraan selanjutnya. 

1.5. Manfaat 

Berikut adalah beberapa manfaat yang ingin di capai dari perancangan ini, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Menghasilkan karya Studi analisa yang dapat digunakan untuk 

pengembangan desain kendaraan selanjutnya. 

2. Memajukan Sektor Industri Otomotif Indonesia sehingga kedepannya dapat 

memiliki brand otomotif sendiri di Indonesia yang dapat di banggakan. 

3. Memenuhi keinginan pasar terhadap mobil sport yang notabenenya sebagian 

besar merupakan mobil build up 

4. Meningkatkan kebanggaan publik terhadap produk dalam negeri yang dapat 

bersaing pada pasar Asia dan juga eksistensi pada trend Mobil Listrik saat 

ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi Mobil listrik 

Definisi dari mobil listrik itu sendiri adalah kendaraan yang menggunakan satu 

atau lebih motor listrik sebagai penggerak utama kendaraan. Adapun kendaraan 

yang menggunakan penggabungan sistem antara motor listrik dan internal 

combustion engine yang di sebut sebagai mobil hybrid. Untuk saat ini, mobil listrik 

mempunyai jarak tempuh yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan mobil 

hybrid. Tidak hanya jarak tempuh, akan tetapi performa mesin juga kendaraan 

hybrid memiliki kemampuan yang lebih baik dan mendekati kemampuan dari 

kendaraan ICE itu sendiri. 

2.1.1. Jenis kendaraan Mobil listrik Secara Umum 

Di masa yang akan datang, akan muncul berbagai macam tipe kendaraan mobil 

listrik, hal ini tentunya dikarenakan hasil dari produksi massal mobil listrik nantinya, 

yang berasal dari asosiasi produsen mobil dan usaha tim riset dari seluruh dunia. 

Berdasarkan fakta, sebuah review dari literatur  menjelaskan proses pemberian 

Klasifikasi telah lebih muda di lakukan. Klasifikasi ini lebih kuat dan lebih 

terdefinisi apabila sewaktu klasifikasi kendaraan mobil listrik itu dilakukan 

berdasarkan pada salah satu tipe energi konverter yang digunakan untuk 

menggerakkan kendaraan atau pusat tenaga kelistrikan dan fungsi kendaraan . 

(Chan, 2007; Maggetto & van Mierlo, 2000 dikutip oleh Lucena, 2007)i. Sewaktu 

menunjuk pada konversi energi yang digunakan, mobil listrik di bagi menjadi dua 

tipe utama, yaitu : all Electric Vehicle atau yang biasa di sebut Battery Electric 

Vehicle (BEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang menggunakan kombinasi 

kinerja antara motor listrik dan ICE sebagai tenaga pendorongnya. Perbedaan 

sistem dari HEV itu sendiri mengakibatkan HEV dibagi menjadi empat, yaitu : 

series hybrid, series-parallel hybrid, parallel hybrid, dan complex hybrid. Perlu 

diingatkan bahwa tidak ada salah satu arsitektur kendaraan diatas yang sempurna, 

masing-masing memiliki performa tersendiri yang berfungsi untuk mencapai target 

tertentu dan juga untuk menentukan segment dari kendaraan tersebut. 



12 

 

 

Gambar 2. 1. Tipe-tipe dari Electric Vehicle (Chan, 2007)   

 Selain dari pembagian sistem kendaraan dari arsitektur tersebut, HEV juga 

dapat di klasifikasikan berdasarkan oleh kekuatan dari motor listrik yang terdapat 

pada kendaraan tersebut, yaitu : micro hybrid, mild hybrid, dan full hybrid (Chan, 

2007). Sebagai akibat nya, klasifikasi ini mengukur level dari kendaraan hybrid itu 

sendiri. (Marggetto & Van Mierlo, 2000). 

 

Gambar 2. 2. Tipe-tipe dari Electric Vehicle (Chan, 2007)   

2.1.1.1. Sejarah All Electric atau Battery Electric Vehicle (BEV) 

BEV telah ditemukan sejak tahun 1834. Pada akhir dari abad ke 19, sejumlah 

perusahaan memproduksi kendaraan listrik di Amerika, Inggris, dan Perancis.Pada 

waktu itu, di negara Inggris  terdapat sebuah perusahaan taksi yang menggunakan 

kendaraan listrik. Akan tetapi, dikarenakan lemahnya perkembangan teknologi 

baterai dan juga perkembangan dari ICE yang lebih signifikan, kendaraan listrik 

mulai pudar kepopulerannya pada tahun 1930. Namun, pada tahun 1970, dimotori 

oleh isu energi krisis global, kendaraan listrik mulai populer kembali. 

Saat ini, BEV lebih digunakan untuk kendaraan-kendaraan dengan basis 

kendaraan kecil dengan batas tempuh yang pendek di karenakan oleh keterbatasan 
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kemampuan baterai. Di London, dikarenakan dengan kebijakan baru hanya boleh 

memakai kendaraan zero emisi pada pusat kota, sekitar 900 kendaraan listrik kecil 

telah di gunakan di daerah pusat kota (Chan, 2007). 

2.1.1.2. Sejarah dari Hybrid Electric Vehicle (HEV) 

Pada tahun 1898, Doktor Jerman bernama Dr. Ferdinand Porsche membuat 

mobil pertamanya, yang dinamai Lohner Electric Chalse. Itu merupakan mobil 

dengan penggerak roda depan pertama di dunia. Sedangkan mobil kedua Porsche 

itu sendiri adalah sebuah mobil hybrid, dengan menggunakan mesin ICE untuk 

menyuplai listrik kepada motor-motor listrik yang terdapat pada hub ban. Dengan 

menggunakan tenaga baterai tanpa mesin ICE itu sendiri, kendaraan ini sudah bisa 

mencapai jarak sekitar 65 km.Pada tahun 1900an, perusahaan-perusahaan mobil di 

Amerika telah membuat 1681 mesin dengan tenaga steam, 1575 Mobil Listrik, dan 

936 mobil dengan tenaga mesin petrol. 

2.1.2. Arsitektur Mobil listrik bertenaga baterai 

BEV (Battery-Electric Vehicles) memiliki 2 struktur dasar yang membedakan 

konfigurasi penyusunan part-part, yaitu BEV dengan bermotor penggerak tunggal 

dan BEV dengan bermotor penggerak 2 atau lebih. Berikut penjelasan mengenai 

arsitektur kendaraan tersebut : 

2.1.2.1. Mobil listrik tenaga baterai dengan penggerak tunggal 

Bekerja dengan cara energi yang tersimpan di dalam baterai (atau kumpulan 

baterai) yang digunakan oleh power converter untuk mengendalikan laju dari motor 

listrik. Setelah itu, pada saat yang bersamaan, motor listrik menggerakkan dua roda 

dengan bantuan dari fixed gear ataupun dengan gear yang dapat diganti dan 

diteruskan kepada pembagi gaya gerak differential gear. Unit power converter 

umumnya terdapat dc-dc converter dan sebuah motor poros penggerak. Semua itu 

tergantung pada tipe motor dan kualitasnya, dan pada voltase baterai, tenaga, dan 

kapasitas energi. Untuk efisiensi maksimum, biasanya energi kinetik yang di 

hasilkan dari pengereman dan sewaktu kendaraan sedang melaju pada turunann di 

konversi menjadi energi listrik menggunakan motor/generator listrik dan kemudian 

di simpan dalam baterai menggunakan power converter. Detail elektronik dari 

power converter adalah merupakan fungsi dari tipe motor yang digunakan, 
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teknologi dan kualitas baterai yang digunakan. Untuk dapat merealisasikan 

regenerasi energi, power converter harus mampu mengontrol arus energi dari dua 

arah, arus dari baterai ke motor dan juga arus dari motor ke baterai. Apabila baterai 

tidak dapat mengatasi kecepatan pengisian daya dari energi yang dihasilkan oleh 

energi kinetik, maka di sarankan pemasangan sebuah supercapacitor ataupun 

flywheel untuk penyimpanan daya sementara. Bila mungkin, fixed gear ataupun 

changeable gear dapat tidak digunakan untuk meminimalisir kompleksititas jumlah 

part mekanis dan digantikan dengan variabel speed controller yang yang lebih 

kompleks untuk motor listriknya. 

 

Gambar 2. 3. Mobil Listrik Bertenaga Baterai dengan sistem penggerak 1 motor listrik (Seref Soylu, 2011) 

2.1.2.2. Mobil Listrik Bertenaga Baterai dengan Motor Jamak 

Mobil listrik bertenaga baterai dapat mengaplikasikan 2 (atau lebih) motor 

penggerak pada axle penggerak rodanya seperti pada skema 2.4. Pada kasus ini, 

setiap motor listrik dikendalikan oleh power converter yang mengatur kecepatan 

gerak roda dan juga torque dari motor listrik.  
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Gambar 2. 4. Contoh dari Mobil Listrik Tenaga Baterai dengan 2 Motor penggerak. (Seref Soylu, 2011) 

Kemudian motor-motor listrik tersebut dikoordinasikan oleh pusat kontroller 

elektronik untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan putar masing-masing motor 

listrik. Penyederhanaan dari sistem mekanik kendaraan ini tentunya berimbas pada 

peningkatan kompleksitas komponen kelistrikan elektronik dan controller.  

2.1.3. Brussless Motor Listrik Untuk Kendaraan Listrik 

Squirrel Cage Motor, Three phased motor, Asychronous induction motor mutlak 

menguasai pengaplikasian motor dalam sektor industri. Biaya mereka yang relatif 

murah, tingkat kekuatan yang tinggi, dan performa dinamis yang baik  membuat 

tipe motor tersebut menjadi kandidat yang baik sebagai tenaga penggerak 

kendaraan listrik. Faktanya, saat ini kendaraan tipe motor listrik tersebut telah 

dilengkapi pada beberapa kendaraan listrik komersial. Tidak hanya Induction motor, 

ada beberapa tipe motor listrik lain yang memiliki tipe berbeda lengkap dengan 

kelebihan dan kekuarangannya masing-masing seperti yang dijelaskan dari skema 

2.5. berikut :  
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Gambar 2. 5. Tipe dari Brussless Motor listrik (Seref Soylu, 2011) 

  

2.1.4. Tipe Baterai 

Diharapkan kedepannya teknologi baterai akan semakin maju sehingga dapat 

meningkatkan energi dan kepadatan tenaga yang juga menekan biaya produksi 

secara signifikan . Secara keseluruhan, hal itu merupakan halangan utama dalam 

perkembangan BEV, PHEV, dan konvensional HEV.  Saat ini kenyataannya 

teknologi yang sesuai untuk Mobil listrik itupun masih terkesan mahal apabila 

dilihat standar dari sisi performa dan jarak tempuh kendaraan masih tergolong 

sangat mahal untuk sisi konsumen. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi baterai, akan tetapi masi 

belum terdapat kepastian pada pihak peneliti tentang tipe baterai apa yang benar 

sesuai dengan kriteria yang ada. Beberapa ada yang meyakini bahwa baterai 

lithium-ion akan mendominasi pasar baterai untuk kendaraan listrik (Burke, 2007), 

di lain pihak ada yang berpendapat bahwa baterai yang menggunakan nickel-metal 

hydride adalah opsi terbaik (Wu, Cao, Li, Xu, & Ren, 2011). Sementara ini, 

kendaraan listrik komersial menggunakan teknologi elektrochemical sebagai 

berikut : Li-ion battery pack (388 V, 360 Ah), lead-acid batteries (12 V, 170 Ah), 

iron lithium Batteries (30 kWh) and sodium sulphate batteries. (Xiang, et al., 2008) 
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2.2. Tinjauan Eksisting Caterham 

2.2.1. Brand 

Caterham Cars adalah pabrikan mobil dari Inggris yang memiliki spesialisasi 

pada mobil sport ringan yang didirakan di Caterham, Surrey, dengan kantor utama 

di Crawley, Sussex. Mobil yang mereka kembangkan, Caterham 7 (biasa di sebut 

“seven”) awalnya diluncurkan pada tahun 1973, dan merupakan pengembangan 

lanjutan dari seri ke 3 Lotus Seven yang di desain oleh Colin Chapman.  Pada tahun 

1990 

Lotus 7 caterham, adalah sebuah kendaraan dengan tipe “Roadster”. Roadster 

ini sendiri adalah tipe kendaraan dengan atap yang dapat di lepas pasang sewaktu 

tidak digunakan. Biasanya disebut juga sebagai mobil dengan tipe 

convertible/cabriolet. Tipe ini masuk kedalam segment dari Sport & Speciality 

dimana objektif utama dari segment kendaraan ini adalah performa yang tinggi dan 

desain yang eksotis. Kemampuan penggerak yang tidak diragukan, Struktur 

kendaraan, Suspensi, roda, aerodinamis dan juga titik pusat gravitasi yang rendah 

merupakan prioritas dari kendaraan dengan segment ini. Pembeli dari segment ini 

umumnya ada para entusias kendaraan dengan performa tinggi, sehingga harga 

bukan menjadi isu penting. Hal ini menyebabkan kendaraan dapat di produksi 

dengan volume yang lebih kecil. (Stuart Macey, 2008) 

 

 

Gambar 2. 6. Caterham Seven 620 R (Caterham, 2015) 
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Gambar 2. 7. Chassis dari Caterham CSR yang merupakan versi teratas dari lini mobil caterham 

(mycaterham.com) 

 

Gambar 2. 8. Caterham CSR yang merupakan lini teratas dari Caterham Cars (uk.caterhamcars.com) 

 

Gambar 2. 9. Caterham CSR technical Spesification 

Lotus 7 merupakan kendaraan yang di ciptakan oleh Colin Chapman, seorang 

pendiri Lotus. Lotus 7 itu sendiri di anggap sebagai perwujudan dari  Filosofi Lotus 

tentang performa yang tercapai dari bobot yang ringan dan kesederhanaan. Pada 

tahun 1973, hak produksi dari Seven dibeli oleh Caterham sehingga sampai saat ini 

Caterham yang memproduksi dari tipe kit car dan juga tipe yang telah terangkai 

sepenuhnya. Akan tetapi, dikarenakan desainnya yang relatif simpel, kurang lebih 
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terdapat 160 manufaktur yang membuat replika dari Seven selama beberapa kurun 

waktu ini. Biasanya kendaraan itu disebut sebagai Se7en, Seven, Sevenesque, dan 

juga kadang disebut sebagai clubman. 

Pada september 2013, caterham cars meluncurkan mobil konsep yang bernama 

aero seven. Mobil ini dikembangkan bersama dengan tim dari Caterham F1 dalam 

pembuatan material komposite kendaraan dan juga untuk mencapai aerodinamis 

yang di inginkan. Menggunakan basis platform dari kendaraan caterham CSR 

sebagai basis dasarnya. Mobil ini juga dilengkapi dengan traction control dan abs 

braking sistem dan juga terdapat steering wheel yang memiliki kemiripan dengan 

yang dipakai pada kendaraan F1 pada umumnya. Aero seven sendiri merupakan 

salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Caterham sejak perusahaan ini di 

beli oleh Tony Fernandez pada tanggal 27th April 2011. Berbagai perubahan kecil 

juga telah di siapkan oleh Caterham Cars semenjak 40 tahun Graham Nearn pertama 

kali membeli hak cipta lotus 7 milik Colin Chapman. Tentunya caterham dapat 

mengembangkan desainnya untuk kedepannya dan bersaing dengan iklim yang 

lebih modern walaupun sampai saat ini desain dari Caterham sangat ikonik bagi 

para penggemar kendaraan. 

 

 

Gambar 2. 10. Caterham Aero Seven Concept (uk.caterhamcars.com) 

2.2.2. Tubular Space Frame Chassis 

Space frame adalah chassis yang biasanya digunakan pada kendaraan dengan 

volume produksi kecil mobil  dengan performa yang tinggi, dimana tingkat 
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kekakuan, berat, dan investasi alat yang tergolong rendah merupakan poin penting. 

Lotus 7 menggunakan tipe chassis tubular space frame. Chassis berfungsi sebagai 

struktur utama yang menopang roda dan komponen-komponen utama lainnya. Pada 

Lotus Space frame chassis itu sendiri chassisnya dibentuk dengan menggunakan 

tubular steel frame dan aluminium sheet yang di gabungkan dengan bending dan 

welding. 

Chassis dari lotus 7 itu sendiri tergolong dalam chassis kendaraan tipe medium, 

dengan dimensi Panjang sekitar 2905 mm dan Lebar chassis dengan ukuran 890 

mm. Chassis ini didesain untuk dikendarai oleh 2 orang penumpang dan didesain 

tanpa pintu, tetapi bukannya tida memungkinkan untuk menambahkan opsi pintu 

seperti yang diadopsi pada kendaraan mercedez benz 300SL. 

Chassis dari lotus 7 bisa dibuat dari kumpulan tabung persegi ataupun 

menggunakan tabung silinder, bisa juga menggunakan kombinasi dari keduanya 

untuk mencapai kriteria tertentu (elastisitas & kekakuan). Tabung dari space frame 

chassis lotus 7 biasanya tebuat dari material besi (untuk versi standar) atau terbuat 

dari material aluminium (untuk versi superlight). 
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Gambar 2. 11. Chassis dari Lotus 3 (Costin & Phipps, 1965) 

2.2.3. Suspension System 

Dari sisi Desainer, sangat penting untuk memahami alasan pemakaian tipe shock 

yang digunakan dan bagaimana konfigurasinya akan mempengaruhi beban muatan 

dan juga proporsi dari kendaraan. Memahami geometri tidak terlalu penting, tetapi 

itu membantu dalam mengetahui efek dari mekanisme yang akan di aplikasikan 

pada roda (sistem penggerak) kendaraan selama di gunakan dalam keadaan naik 

dan turun. (Stuart Macey, 2008) 

Pada dasarnya, sistem suspensi dibagi menjadi dua tipe umum, yaitu 

Independent dan Non-Independent. Sistem non-independent pada umumnya 

digunakan pada kendaraan yang bertujuan untuk menganggkut beban muatan yang 
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berat atau pada kendaraan yang membutuhkan artikulasi pada medan off-road yang 

tergolong ekstrim. Sedangkan sistem independent adalah sistem yang digunakan 

untuk kendaraan yang menyasar tujuan utama dalam kenyamanan berkendara dan 

juga kemampuan pengendalian kendaraan yang lebih baik. 

 

Gambar 2. 12. Non Independent Suspension System (Stuart Macey, 2008) 

 

 

Gambar 2. 13. Independent Suspension System (Stuart Macey, 2008) 

Pada Lotus 7, suspensi bagian depan menggunakan independent wishbone 

system atau yang biasa di sebut dengan sebutan per keong. Untuk bagian 

belakangnya menggunakan Independent Strut System yang langsung terhubung 

dengan axle dan juga gardan.  

2.2.4. Roda 

Wire Spoked wheel, merupakan tipe tradisional dari roda mobil sport, relatif 

kurang efisien dan juga merupakan yang terberat dan memiliki tingkat kekakuan 

paling rendah dibandingkan dengan tipe pressed steel wheel atau cast magnesium 

alloy wheel. Biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah dari wire spoke yang 

terdapat pada rim, yaitu 48, 60, 72 spokes. 
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Gambar 2. 14. Tiga macam spoked wheels pada umumnya berdasarkan jumlah spokes, 48 , 60, dan 72 

spokes. (Heideman, 2003) 

Pressed steel wheel, biasanya digunakan pada kebanyakan tipe kendaraan 

produksi massal. Roda dengan tipe ini pada umumnya lebih kaku dibandingkan 

dengan Spoked wheel, dan juga sedikit lebih ringan dibandingkan tipe spoked 

wheel. 

 

Gambar 2. 15 Pressed Steel Wheels (tyre size calculator, 2015) 

 Keunggulan utama dari steel wheels adalah : 

 Mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan tipe Alloy 

casting. 
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 Flexibilitas, khususnya sewaktu berjalan di atas lobang di jalan, atau 

sewaktu berjalan melewati objek di jalanan. 

 Dapat meneriima getaran dan melindungi body kendaraan dari deformasi, 

yang merupakan aspek penting dalam keselamatan berkendara. 

 Dapat dengan mudah dan murah untuk di luruskan apabila terjadi 

pembengkokan. 

Sedangkan dari segi kerugian, tipe Pressed steel memiliki beberapa kelemahan 

seperti berikut : 

 Ketahanan dari korosi yang sangat rendah 

 Variasi desain yang tergolong sedikit 

 Toleransi yang tinggi untuk variasi fitur geometris dalam manufaktur 

Roda casting magnesium alloy adalah tipe yang paling sering digunakan pada 

mobil sport Inggris dan mobil balap Inggris. Tipe ini merupakan tipe paling ringan 

dibandingkan dengan dua tipe lainnya, sehingga alloy wheels sendiri dapat 

memberikan performa yang lebih baik. 

Berikut merupakan kelebihan yang didapat dari roda dengan tipe casting 

aluminium/magnesium : 

 Dikarenakan memiliki bobot yang lebih ringan, sehingga Roda 

aluminium dapat mengurangi beban yang tidak ditopang oleh suspensi, 

seperti roda, velg, rem, dan sebagainya. (Unsprung Weight.). Dapat 

memberikan kemampuan menikung yang lebih baik, dan juga sewaktu 

kendaraan menjadi lebih ringan, maka kendaraan dapat memiliki 

kecepatan yang sama tapi pada konsumsi energi yang lebih sedikit. 

 Pengurangan pada beban yang berputar maka akan meningkatkan 

akselerasi, kemampuan pengereman dan juga efisiensi kendaraan. 

 Umur dari roda yang lebih lama dikarenakan disipasi panas yang lebih 

baik, sehingga roda  lebih lama habis. (roda aluminium merupakan 

konduktor panas yang lebih baik.) Meningkatkan pendinginan dari Disc 

dan drum yang terdapat pada roda. 

 Mengurangi Tyre wear dikarenakan manufaktur dari roda aluminium 

yang lebih presisi. (menggunakan single mould). 

 Tidak adanya korosi 
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 Memiliki bentuk yang yang bulat sempurna dan seimbang, sehingga 

tidak akan bergetar pada kecepatan tinggi. 

 Sangat cocok untuk tipe ban tubeless dikarenakan dapat 

mempertahankan udara di roda dengan optimal. 

 Memiliki ketahanan yang lebih baik dari bengkok dan deformasi 

dikarenakan keseimbangan yang lebih baik. 

 Meningkatkan kemampuan pada menikung, stabilitas lateral, 

kemampuan dikendarai, dan dalam mempertahankan arah kendaraan. 

 

Gambar 2. 16. Roda Aluminium Casting (tyre size calculator, 2015) 

Sedangkan dari nilai estetika, roda aluminium memiliki kelebihan sebagai 

berikut : 

 Keindahan, elegan, dan tampilan yang sporty. Setiap kendaraan, tidak 

peduli dengan kelasnya akan memiliki tampilan yang lebih baik bila 

menggunakan roda aluminium. 

 Memiliki banyak model yang ditawarkan oleh produsen untuk 

menyesuaikan dengan selera konsumen. 

 Kemegahan dan keindahan dari roda aluminium yang akan membuat 

kendaraan dapat dengan mudah menangkap perhatian. 

Dari segi kelemahan, Roda aluminium memiliki kelemahan sebagai berikut : 
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 Roda aluminium memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan 

roda Pressed Steel 

 Apabila terjadi kerusakan, maka performa kendaraan akan menurun dan 

konsumsi energi kendaraan akan meningkat. 

 Memiliki biaya pajak yang lebih tinggi. 

 Dikarenakan lebih ringan dibandingkan dengan Roda pressed steel, 

mengakibatkan roda lebih rentan terhadap pembengkokkan dan sangat 

susah untuk diperbaiki. 

 Roda aluminium yang lebih lunak akan lebih rentan terhadap kerusakan 

dari guncangan dan goresan. 

Mobil dengan tipe performa seperti sport car memiliki kriteria ban yang lebih 

mengorbankan kenyamanan untuk menambah performa dalam tikungan. Profile 

ban yang rendah mengurangi defleksi dari dinding roda dan memungkinkan 

aplikasi diameter velg yang lebih besar sehingga menyediakan ruang untuk piringan 

rem cakram yang lebih besar bila dibutuhkan. Selain itu, velg yang lebih besar juga 

dapat meningkatkan penampilan eksterior. 

Kerugian dari meminimalisir tinggi sisi ban adalah mengakibatkan rim roda 

lebih rentah terhadap kerusakan dari gundukan dan juga lobang yang biasanya 

terdapat di jalan. Dan juga, total berat dari roda dan rim velg akan menjadi lebih 

tinggi, yang mengakibatkan peningkatan beban. Hal ini berlawanan dengan 

keuntungan handling yang dihasilkan dari tipe roda ini. 

Pada kebanyakan kendaraan Caterham itu sendiri menggunakan tipe dari Roda 

dengan ukuran rim 13”. Tipe velg yang digunakan pada umumnya adalah 

menggunakan tipe magnesium alloy dan alloy casting. 
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Gambar 2. 17. Ilustrasi dari roda Mobil. (tyre size calculator, 2015) 

2.2.5. Ground Clearance 

 Kendaraan sport umumnya memiliki ground clearance yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kendaraan offroad, hal ini terutama disebabkan oleh kondisi 

medan yang dilalui sehingga ground clearance yang lebih tinggi dapat memudahkan 

dalam melewati berbagai kondisi jalan yang cukup ekstrim. Akan tetapi, ground 

clearance itu sendiri berbanding terbalik dengan efisiensi kendaraan, contohnya 

pada kendaraan yang memiliki maksimum kecepatan tinggi akan menyebabkan 

kurangnya efisiensi pada bahan bakar yang berhubungan dengan teori aerodinamis. 
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Gambar 2. 18. Ilustrasi tentang Ground Clearance (Stuart Macey, 2008) 

2.3. Tinjauan Komponen Mobil Open Cabin. 

2.3.1. Kursi 

Komponen kursi yang terdapat pada mobil utamanya terbagi menjadi dua dasar 

yaitu, Kursi untuk indoor dan kursi untuk outdoor. Perbedaan terdapat pada material 

penyusun dari kursi dan juga dari bentuknya juga memiliki perbedaan sendiri.  

 

Gambar 2. 19. Kursi pada Mobil BMW Gran Lusso Coupe yang dipakai untuk karakter indoor. (Ayapana, 

2013) 
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Pada tipe kursi untuk kondisi indoor, biasanya digunakan material yang lebih 

soft dan juga lebih mengutamakan kenyamanan pengguna, sehingga dari faktor 

durabilitas terhadap cuaca matahari langsung akan lebih minim. 

Sedangkan untuk komponen kursi daerah outdoor lebih mengutamakan terhadap 

ketahanan terhadap penyinaran dari sinar matahari langsung dan juga pada sebagian 

model, desainnya harus dapat mengalirkan air yang turun ke jok agar tidak 

menggenang. Umumnya desainnya juga tidak terlalu nyaman apabila dibandingkan 

dengan kursi untuk kondisi indoor. 

 

Gambar 2. 20. . Komponen kursi yang tedapat pada Polaris Slingshot yang di desain untuk kondisi outdoor 

(Nelson, 2015) 

2.3.2. Dashboard 

Dashboard pada kendaraan yang dipakai untuk tipe tertutup dan terbuka 

(roadster) memiliki karakter yang berbeda, baik dari bentuk dan material dari 

komponen penyusunnya. Untuk tipe indoor, biasanya di balut dengan material 

dengan jenis leather dengan grade tertentu, sedangkan untuk tipe outdoor dibalut 

dengan komponen dengan grade yang lebih tinggi. Perbedaan dari material itu 

sendiri juga berpengaruh pada karakter pada musim dari tiap negara. Perbedaan 
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musim pada Negara tersebut tentunya juga menjadi faktor penentu dari pemilihan 

komponen material. 

Pada Kendaraan gran lusso coupe, panel interiornya terdiri dari penggabungan 

dari beberapa karakter material seperti kulit, matte plastik, metal , dan veener wood. 

Antar komponen biasanya terdapat detail seperti jahitan dan juga tidak terdapat 

material yang berfungsi untuk menyumbat cairan yang biasanya terdapat pada 

kendaraan outdoor. 

 

 

Gambar 2. 21. Interior panel dari BMW Gran Lusso Coupe (Ayapana, 2013) 

Sedangkan pada kendaraan Polaris Slingshot, komponen panel dashboard 

didesain lebih tahan terhadap cuaca luar, misalnya saja pada panelnya sebagian 

besar terbuat dari composite dan juga terdapat karet yang menutupi antar panel 

dashboard yang berfungsi untuk mencegah kebocoran cairan ke dalam panel 

dashboard. 
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Gambar 2. 22Gambar 2. 19. Komponen layar yang tedapat pada dashboard kendaraan. (Nelson, 2015) 

 

Gambar 2. 23. Tampak keseluruhan dari dashboard kendaraan Polaris Slingshot (Nelson, 2015) 

Sedangkan pada Caterham 7, keseluruhan tampak dari interior kendaraan lebih 

berkarakter “analog’, dengan menggunakan saklar toggle untuk sebagian besar 

tombolnya selain dari faktor kondisi outdoor, juga saklar ini memiliki kelebihan 

pada visualnya yang membuat desain pada komponen interior dashboard menjadi 

lebih terlihat retro. Selain itu pada caterham terdapat beberapa komponen sakelar 

engkel. 
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Gambar 2. 24. Detail interior panel dari Caterham Seven 160 (BBC Top Gear, 2013) 

2.3.3. Roda Kemudi 

Dikarenakan tidak adanya pintu pada kendaraan caterham, maka desain dari roda 

kemudi kendaraan ini haruslah dapat dilepas pasang seperti desain yang di adopsi 

pada mobil balap formula. Kemudian roda kemudi akan di pasang kembali setelah 

pengemudi telah memasuki kabin kendaraan sehingga akan memudahkan untuk 

akses masuk ke kendaraan. 
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Gambar 2. 25. Roda kemudi yang dapat di lepas pasang pada Caterham 160 (Snelson, 2007) 

2.3.4. Tuas Transmisi 

Tuas transmisi pada kendaraaan memiliki tempat yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan yang ingin di capai oleh kendaraan tersebut. Pada Kendaraan 

caterham, dikarenakan mengusung dengan tipe Front Engine dan Rear Wheel drive, 

otomatis menggunakan drive shaft yang berfungsi untuk mentransfer gaya dari 

mesin ke axle roda belakang. Oleh karena itu, letak tuas transmisi akan berada di 

atas driveshaft sehingga akan memudahkan arsitektur dari kendaraan itu sendiri. 

Pada kendaraan yang tidak menggunakan sistem transmisi seperti caterham, 

seperti yang di angkat oleh tesla model s yang lebih mengusung konsep drive by 

wire, letak kemudi dapat lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan utama dari 

berkendara. Pada Model S itu sendiri, letak tuas transmisi terletak di belakang roda 

kemudi, sehingga bentuk dari docking roda kemudi lebih kompleks dibandingkan 

yang diangkat oleh caterham 7 sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa 

komponen elektronik yang terdapat pada roda kemudi dan juga beberapa fitur safety 

yang di usung pada kendaraan seperti Airbag yang biasanya terdapat pada tengah 

roda kemudi namun tidak di terapkan pada Steering Wheel caterham 7. 

 

Gambar 2. 26. Tuas Kemudi dan Tuas Handbrake pada Caterham 7 (Snelson, 2007) 
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2.3.5. Safety Rollbar 

Dikarenakan tidak adanya A pillar. B pillar, dan C pillar, maka kendaraan 

roadster umumnya memiliki fitur keamanan tambahan yang berguna untuk 

menimalisir efek dari terguling apabila terjadi kecelakaan. Roll bar haruslah bersifat 

stiff sehingga sewaktu kecelakan dia dapat menopang beban dari seluruh kendaraan 

dan tidak mudah bengkok ataupun patah. 

Desain dari roll bar itu sendiri pun bermacam-macam, mulai dari berbetuk besi 

tubular, sampai yang bebentuk casting dari material composite, baik dari hardened 

aluminium alloy, hingga yang berupa high strenght carbon fiber composite. 

Pada Caterham 7, tipe yang digunakan adalah dengan menggunakan tubular steel 

yang memiliki kekerasan khusus sebagai roll over bar nya, sehingga tampilannya 

akan seperti pada gambar berikut. Selain it, roll over bar berupa besi tubular 

memiliki kelebihan lain yaitu pada after sale service, apabila ada kerusakan, akan 

memakan biaya dan tingkat kerumitan yang lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan tipe moulding casting aluminium alloy atau carbon fiber composite. 

 

Gambar 2. 27. Roll-over Bar yang tedapat pada Caterham 7. (Snelson, 2007) 
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Gambar 2. 28. Gambar Chassis dari Polaris Slingshot dan juga detail Custom Roll bar (Nelson, 2015) 

 

 

2.4. Desain Acuan 

Industri otomotif merupakan industri yang sudah sangat berkembang, baik dari 

beberapa brand tertentu sudah memiliki beberapa desain yang mengikuti trend pada 

dimasanya. Sejak pertama kali dikenalkannya sistem otomisasi industri hingga saat 

ini pembuatan desain dengan sistem composite moulding telah membuat banyak 

perubahan dari trend bentuk dan sebagainya. 

2.4.1. Acuan Bentuk Caterham 7 dan Pengembangannya 

Asal mula dari caterham 7 itu sendiri adalah Lotus 7, kendaraan  yang didesain 

oleh Colin Chapman pada tahun 1957 di Inggris. Dijual dengan tipe kit car, Lotus 

7 merupakan kendaraan yang simpel dan brilian dengan keunggulan di sistem 

suspensi yang di desain dengan baik dan ke efektifitasnya pada pemakain di tipe 

klub mobil. 
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Gambar 2. 29. Lotus 7 1957 (DK :Dorsing Kindersley, 2011) 

 

Gambar 2. 30. Caterham Superlight 300 (DK :Dorsing Kindersley, 2011) 

Pada tahun 2015 itu sendiri, Caterham telah menurunkan banyak desain yang 

merupakan turunan dari lotus 7, mulai dari versi murah Caterham Seven 160, 

Caterham Seven 270, Caterham Seven 360, Caterham Seven 420, Caterham 620R, 

Caterham CSR, dan juga konsep yang merupakan visi kedepan dari Caterham itu 

sendiri yaitu Caterham Aeroseven concept. 

Tidak hanya itu, dikarenakan desainnya yang simple, Caterham seven 

memberikan inspirasi ke banyak mobil imitasi lainnya. Contoh dari nama-nama 

tersebut adalah, Birkin America, Brian Ball Motorsports LLC, D.J. Sportscar 

International T/A Dax Cars, dan banyak lainnya. 
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Gambar 2. 31. Birkin S-3 “Lotus-type”  kit cars dengan menggunakan Birkin Aluminium Space frame 

chassis. (Kit Car List, 2015) 

Tidak hanya itu, bahkan beberapa replica tidak sepenuhnya menggunakan 

desainnya seutuhnya, bahkan beberapa menggunakan basis chassi dari Lotus 7 

untuk membuat desain pengembangannya. Seperti yang dibuat oleh Donkervoort 

yaitu model d8 GTO dan juga Zenos e10 yang di produksi oleh Zenos Cars. Kedua 

mobil tersebut masing-masing memiliki bobot yang ringan, yaitu dengan rata-rata 

sekitar 700kg yang membuatnya menjadi keunggulan pada kedua kendaraan 

tersebut 

 

Gambar 2. 32. Donkervoort D8 GTO (DONKERVOORT, 2015) 
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Gambar 2. 33. Zenos E10 (Zenos Car Limited, 2015) 

2.4.2.  Tesla Model S 2016 

 

Gambar 2. 34. Tesla Model S 2016 (extremetech.com) 

Tesla model s 2016 merupakan versi pembaharuan dari tesla model s 2012 yang 

merupakan produk ke dua dari pabrik otomotif Tesla setelah Tesla roadster yang 

merupakan kendaraan yang pertama kali di rilis oleh Tesla. Tesla model S itu 

sendiri di tiga tipe yang memiliki perbedaan pada konfigurasi tenaga penggeraknya. 
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Gambar 2. 35. Tipe dan Spesifikasi dari Model S (http://insideevs.com/) 

Model S itu sendiri memiliki pamor yang tinggi pada faktor kemampuan 

akselerasinya. Sejak Tesla diperkenalkan di publik, banyak usernya yang 

membuktikan dan meng upload pada situs video streaming untuk menunjukkan 

kemampuan akselerasinya. Hal ini dikarekanan oleh sistem penggerak yang dipakai 

pada kendaraan ini yaitu Double offset motor pada bagian belakang dan juga depan 

(pada tipe P90D). 

Sedangkan untuk versi 2012 dan 2016 memiliki perubahan major pada bagian 

front face nya. Tesla yang awalnya masih mempertahankan kesan front grill yang 

umumnya berada pada front face mobil petrol, kini berubah menjadi desain yang 

lebih sleek dan minimalis seperti layaknya mobil listrik biasanya. Dan juga untuk 

penerangan utamanya digantikan menjadi LED lights. 

http://insideevs.com/
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Gambar 2. 36.  Gambar atas Tesla Model s 2012 Gambar bawah Tesla Model s 2016  (extremetech.com) 

2.4.3. Trend Warna 

2.4.3.1. PPG Automotive Color Palettes for 2018-2019 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PPG, hampir 60 persen konsumen 

menyatakan bahwa warna merupakan faktor utama dalam pemilihan kendaraan 

yang akan di beli. Walaupun demikian, beberapa produsen mobil masih menjual 

kebanyakan mobil nya (hampir 75 persen) dalam warna yang konservatif seperti 

Putih, Hitam, Abu-abu, dan silver. 
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Gambar 2. 37. Popularitas Warna Global 2015 pada Otomotif (PPG Industries, Inc., 2015) 

Sedangkan untuk produsen kendaraan sendiri, trend warna sangat berpengaruh 

dalam penentuan karakter dari brand itu sendiri, dan juga berfungsi untuk menyasar 

secara tepat ke beberapa calon pembeli potensial kendaraan tersebut. 

PPG sendiri meluncurkan 4 palettes warna yang berfungsi untuk acuan styling 

model kendaraan 2018 – 2019 dengan tema “AMPLIFY” yang dibagi menjadi 4 

Color palette sebagai berikut : 

a. Hyper HD merupakan tema warna yang colorful dan memiliki dampak 

besar yang akan mengangkat ekspresi diri sendiri, performa, dan 

teknologi modern. Palette warna ini meliputi warna yang merupakan 

hasil dari perpaduan warna dunia virtual dan dunia nyata, menghasilkan 

warna dengan intensitas hue yang terang dan dilapisi dengan coating 

dengan warna tinted dan tri-coat. 
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Gambar 2. 38. Hyper HD color palette (PPG Industries, Inc., 2015) 

b. IM Perfect adalah nama dari trend warna global yang juga merupakan 

permainan kata, mengangkat kesempurnaan dari ketidak sempurnaan 

dan keaslian dari individu yang memiliki tahap terbaik pada statusnya 

dan berfokus pada keunikannya dan juga kesempurnaan keadaannya. 

Palette warna ini lebih di pengaruhi oleh unsur organik yang bersinergi 

dengan alam seperti layaknya hijau dedaunan maupun nada warna yang 

terdapat pada material tembaga ataupun kuningan pada logam. 
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Gambar 2. 39. IM Perfect Color Palette (PPG Industries, Inc., 2015) 

c. Knight’s Watch merupakan tema yang berlandasan untuk memberikan 

kesan yang kuat terhadap keselamatan dan keamanan melalui warna 

tradisional yang mempresentasikan perlindungan dan kepercayaan diri. 

Seperti layaknya pelinndung yang tidak terlihat, kode visual dari palette 

ini memberikan kesan kuat dan perlindungan dengan warna yang gelap, 

warna permata yang dramatis, dan juga warna refleksi dari logam yang 

di hitamkan. 

 

Gambar 2. 40. Knight’s Watch Color Palette (PPG Industries, Inc., 2015) 
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d. Lucid Dreams mencerminkan ketenangan, sensitifitas, dan juga privacy, 

menggambarkan sebuah perlindungan yang dipenuhi dengan aliran, dan 

juga desain yang indah. Palette ini terdiri dari warna-warna pastel dengan 

warna yang lebih terinterpresentasi layaknya di warna putih metallic, 

hijau mints, Anodized Gold/ beige tone dan juga biru langit. 

 

 

Gambar 2. 41. Lucid Dreams Color Palette (PPG Industries, Inc., 2015) 

Sedangkan untuk pasar Asia pasifik sendiri, kebanyakan masih di dominasi oleh 

warna putih disusul oleh warna hitam, silver, Natural, Gray, dan kemudian merah. 

Hal ini mencakup keseluruhan tipe mobil yang beredar pada regional tersebut. 
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Gambar 2. 42. Popularitas warna pada regional Asia Pasifik pada tahun 2015 (PPG Industries, Inc., 2015) 

2.4.3.2.  BASF Color Trend Forecast  

Pada 7 Agustus 2015, BASF  mengeluarkan trend warna terbarunya yang 

dinamai RAW, yang memiliki kepanjangan “Real Authenthic Ways”. Judul ini 

memiliki tujuan untuk meningkatkan ekspektasi desainer agar menciptakan sesuatu 

yang lebih daripada sekedar warna baru untuk otomotif. 

Koleksi warna dari RAW itu sendiri mendemonstrasikan kebutuhan atas 

identitas warna lebih dari sekedar implementasi marketing yang diterapkan pada 

warna kendaraan otomotif di masa mendatang. Sebagai contoh, di beberapa tahun 

kedepan, warna akan bisa mempresentasikan tekstur yang mencolok sehingga dapat 

membentuk karakter kendaraan dan juga mendukung serta menonjolkan 

geometrinya. Sehingga meningkatkan dari segi penampilan kendaraan tersebut. 

BASF RAW sendiri terbagi menjadi dua tema besar yang akan dibagi menjadi 

sub tertentu, dua tema itu adalah Technoid Color, adalah warna yang merupakan 

karakteristik yang didapat melalui beberapa trend global yang akan diperkirakan 

kedepannya. Yang kedua merupakan Trend yang didapat dari Color Trend Asia 

pasific. 

e. Society & Interaction 
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Globalisasi dan digitalisasi telah membuat kehidupan lebih kompleks. 

Kehidupan yang menjadi 24/7 mengakibatkan cerminan pada masyarakat untuk 

pencarian kejujuran dan kesimpelan pada kehidupannya. Harmonisasi warna 

dengan tekstur yang keras menrepresentasikan dampak dari gaya hidup virtual yang 

kompleks. 

 

Gambar 2. 43. Society & Interaction (BASF, 2015) 

f. Progress & Innovation 

Teknologi terdapat di sekitar kita, dan kita telah terbiasa dengan 

beberapa aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan kita, 

smartphone, dan berbagai macam otomisasi. Dikelilingi oleh berbagai 

teknologi pintar pada setiap waktu, membuat masyarakat berpikir akan 

konsekuensi data yang lebih besar. Ini mengacu kepada hasil warna yang 

lebih emosional dan mengejutkan dibandingkan lebih berat kepada ranah 

modern teknologi. 
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Gambar 2. 44. Progress & Innovation (BASF, 2015) 

g. Identity & Individuality 

Berada pada dunia yang kompleks dan terhubung, menjadi mandiri 

berarti fokus terhadap kebutuhan dasar. Pengalaman pribadi melalui indera 

kita memegang peran penting daripada sebelumnya. Warna yang tidak 

berkolaborasi dengan efek yang menimbulkan efek kuat, dan juga individu 

organik. 

 

Gambar 2. 45. Identity & Individuality (BASF, 2015) 

h. Color Trend for Asia Pasific 

Karakter dari warna vivid orange dan warna ungu yang dalam 

menggambarkan pemikiran Asia yang positif dan mind set yang tegas. 

Sedangkan warna biru yang kuat akan dapat memimpin perannya pada 

warna chromatic. 

 

Gambar 2. 46. Color Trend for Asia Pasific (BASF, 2015) 
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Tidak hanya itu, pada tanggal 19 November 2015 BASF merayakan ulang 

tahunnya yang ke 150 tahun dengan mengeluarkan 5 inovasi warna otomotif  yang 

mempresentasikan masing-masing regional yang terbagi menjadi empat yaitu, 

North America, South America, Europe, dan Asia Pasific. 

 

Gambar 2. 47. North America- Arjean (BASF, 2015) 

 

Gambar 2. 48. South America – Nightfall Blue (BASF, 2015) 

 

Gambar 2. 49. Europe – Solaric Green (BASF, 2015) 
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Gambar 2. 50. Asia Pasific – Fresh Mint (BASF, 2015) 

2.5. Aries 

Aries merupakan rasi bintang pertama dari urutan zodiac, rasi bintang ini sendiri 

digambarkan sebagai sosok pemimpin, dan juga digambarkan  sebagai sosok yang 

suka memulai sesuatu daripada menyelesaikannya. Oleh karena itu, aries sering di 

artikan juga sebagai pionir dari rasi bintang lainnya 

 

Gambar 2. 51. Lambang dari zodiac Aries (astrology.com, 2009) 

Aries itu sendiri disimbolkan sebagai domba, yang mempunyai arti baik dan 

buruk. Sosok domba yang bersifat selalu mengutamakan ke idealisannya dan juga 

kemaunnya sehingga kadang bersifat memaksa akan tetapi juga di butuhkan 

sewaktu ingin mendapatkan pencapaian yang maksimal. 

Aries terpengaruh dengan plant Mars, yang menurut mitologi romawi adalah 

representasi dari dewa perang dan memiliki kemiripan yang erat dengan karakter 

pribadi aries. Oleh karena itu, karakter dari aries itu sendiri cenderung Tegas, 

Agresif dan Pemberani.  
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BAB III 

METODOLOGI DAN KERANGKA ANALISA 

3.1. Judul Perancangan  

Judul yang diambil untuk perancangan Desain Produk Konseptual ini adalah : 

“Desain Mobil Listrik Sport Ringan untuk Daerah Perkotaan.”. Jadi yang dimaksud 

dengan judul ini adalah Perancangan Desain Eksterior dan Interior Kendaraan 

berjenis Sport Ringan yang memiliki penggerak Elektrik dan di sesuaikan dengan 

kebutuhan daerah Perkotaan. 

a. Mobil Listrik : Kendaraan yang menggunakan tenaga dari Motor listrik 

sebagai tenaga penggerak utama. 

b. Sport Ringan : Merupakan Salah satu segmen dari Sport/Speciality Car 

yang memiliki karakter mengutamakan keringanan, biasanya pada light 

sport car banyak fitur-fitur standar dari kendaraan yang dihilangkan, 

misalnya cargo space, windshield, dan roof. 

c. Perkotaan  : Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi 

serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar 

pertanian. 

3.2. Subyek dan Objek Perancangan 

3.2.1. Subyek Perancangan  

 User dengan segmen kelas atas yang memiliki ketertarikan dengan dunia 

otomotif dan juga memiliki pandangan serta pemikiran yang sadar terhadap 

perkembangan teknologi dan juga kelestarian akan lingkungan. 

3.2.2. Obyek dari perancangan  

Obyek perancangan ini adalah : 

a. Chassis Kendaraan 

b. Eksterior Kendaraan 

c. Interior Kendaraan 

d. Konfigurasi Penumpang, Baterai, Mesin Penggerak, Roda. 

 

  



51 

 

3.3. Skema Penelitian 

 

Gambar 3. 1 Skema Penelitian 
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Skema ini bertujuan untuk memberikan arahan perancangan baik dari proses 

perancangan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target dan sasaran. Pada 

perancangan ini, Penelitian dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu : 

3.3.1. Tahap I  

Pada tahap ini merupakan pencarian judul dan potensi pasar. Metode pencarian 

data primer dan data sekunder yang akan digunakan adalah dengan melihat produk 

eksisting melalui review media dan studi literatur, depth interview dengan expert, 

dan kuisioner terhadap user dan pengamat otomotif. 

Setelah didapatkan data-data tersebut, selanjutnya adalah melakukan identifikasi 

masalah dan pencarian peluang-peluang desain. Kemudian ditentukan batasan 

masalah, Tujuan permasalahan, dan Manfaat perancangan yang selanjutnya di 

lanjutkan ke Tahap II. 

3.3.2. Tahap II  

Pada Tahap II, analisa dibagi menjadi 3 pokok dasar yaitu Mobil listrik sport 

ringan, Analisa user, dan Trend 2020. 

a) Pada Mobil listrik sport ringan dilakukan analisa positioning terlebih dahulu 

dan  kemudian dibagi menjadi 2 Point  penting, yaitu Eksterior dan Interior 

1) Eksterior Mobil 

i. Komponen Eksterior 

Menganalisis komponen-komponen exterior yang ada di kendaraan 

seperti Lampu-lampu kendaraan yang berfungsi untuk penerangan dan 

juga sebagai sign lamp, dan juga part part yang berfungsi untuk navigasi 

pengendara mulai dari yang bersifat analog sampai digital. 

ii. Komponen Roda 

Menganalisis kebutuhan Roda yang akan disesuaikan dengan konsep 

kendaraan yang dipakai mulai dari segi visual sampai karakteristik 

pemilihan tipe roda dengan karakter material tertentu. 

 

iii. Body Enclosure 

Analisis mengenai kapasitas produksi dari panel eksterior, analisis 

pemilihan material beserta karakteristik bahan yang akan dicapai dengan 

pemilihan material tertentu. 
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2) Interior Mobil 

i. Chassis 

Konsep chassis yang akan diangkat adalah tipe chassis space frame 

tubular yang mengacu pada desain eksisting Caterham 7 atau lotus 7. Untuk 

chassis sendiri akan terkait juga dengan beberapa komponen penyusun 

lainnya seperti suspension system, sistem tenaga penggerak dan sistem 

kemudi, dashboard, kemudian di lanjutkan dengan analisis material dalam 

penyusunan komponen chassis. 

ii. Safety 

Penggunaan sistem safety yang akan di terapkan pada kendaraan 

seperti penempatan fitur airbag yang berhubungan dengan posisi serta 

postur dari  penumpang mobil. Dikarenakan mengusung konsep mobil 

sport ringan yang identik dengan open wheel (konstruksinya tidak terdapat 

pillar yang ada pada kendaraan pada umumnya), maka akan ditambahkan 

dengan Roll-over bar yang berfungsi untuk melindungi penumpang apabila 

kendaraan terguling. 

iii. Komponen Interior 

Analisa positioning dan blocking area dari komponen interior seperti 

dashboard dan juga kemudi kendaraan, serta analisa dari jangkauan 

pengemudi terhadap komponen interior tertentu. 

iv. Analisa Ergonomi 

Pada analisa ergonomi akan dilakukan analisa hubungan antara 

penumpang dengan kendaraan, dan juga analisa terhadap hubungan antara 

penumpang dan pengemudi. Analisa mengenai dimensi persentil pengguna 

kendaraan, jarak pandang pengendara, analisa blocking area, dan analisa 

aktifitas dari usernya. 

Kemudian apabila design requirement dari Mobil listrik Sport ringan 

ditentukan dan di analisis, maka akan muncul Hard point dari kendaraan 

yang berfungsi untuk membantu mendesain Konsep desain akhir. 
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b) Analisa User disini akan terbagi menjadi tiga point penting yaitu demografi 

user, segmentasi user, dan psikografi 

1) Demografi User 

Analisis mengenai umur dan juga tingkat sosial dari user yang akan 

menjadi objek dalam perancangan ini. Hal ini dapat berpengaruh dalam 

kompleksitas desain yang diangkat. 

2) Segmentasi User  

Analisis user berdasarkan tingkat minat dan pengalaman terhadap 

produk perancangan 

3) Psikografi 

Analisa sifat dan kebiasaan user 

c) Membahas mengenai Trend yang akan diangkat pada tahun 2020, baik dari 

segi Trend warna, Trend bentuk, dan Trend Arsitektur pada tahun tersebut 

dengan berdasarkan depth interview dengan expert, media review, dan dengan 

data literatur yang berupa Trend forecasting, riset, maupun data-data survey 

instansi survey terpecaya. 

3.3.3. Tahap III 

Pada tahap ketiga, analisa dan data-data yang sudah diolah diproses kembali 

menjadi konsep desain yang terdiri dari konsep desain exterior dan konsep interior 

dengan menggunakan konsep Futuristic, Betterness, Leader, dan Individualistic. 

Dengan penggabungan konsep eksterior dan konsep interior menjadikannya 

sebagai alternatif desain. Alternatif desain disini terdiri dari tiga buah alternatif 

yang kemudian di review oleh expert, calon user, dan pengamat otomotif 

menggunakan kuisioner. 

Setelah lolos eliminasi, maka keluarlah Final desain yang akan menjadi hasil 

akhir dari perancangan tugas akhir ini. Desain akhir berupa mockup desain, laporan, 

portofolio, dan gambar menggunakan software 3d modelling. 

3.4. Metodologi Penelitian 

Dalam konsep metodologi penelitian ini pencarian data yang akan digunakan, 

sebelumnya dikelompokkan menjadi 3 jenis data, yaitu 

a. Data Primer  : Data yang didapat melalui proses pencarian data yang 

berupa  observasi langsung, wawancara, dan kuisioner. 
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b. Data Sekunder : Data yang didapat melalui studi literatur dengan tema 

yang sejenis. Literatur ini sendiri dapat berupa Buku dan juga media online. 

Dapat juga berupa penelitian serupa yang memiliki keterkaitan dengan 

perancangan ini. 

3.5. Teori yang Digunakan 

Dalam pencarian data primer, maka akan dilakukan pencarian data dengan 

menggunakan kuisioner kepada user ataupun responden yang memiliki informasi 

yang akurat, seperti User yang memiliki minat terhadap dunia otomotif, Expert 

yang mengikuti dunia otomotif, dan juga marketer yang bekerja pada bidang 

otomotif. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah Directed Storytelling dan 

Kuisioner. 

Pemilihan metode ini dilatar belakangi dikarenakan apa yang user inginkan 

belum tentu dapat menggambarkan kebutuhan user sebenarnya terhadap produk 

yang akan dirancang. Karena fungsi dari perancangan ini adalah sebelumnya 

menyatukan persepsi antara produsen dengan persepsi konsumen tentang desain 

otomotif. 
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3.6. Kerangka Analisa 

 

Gambar 3. 2. Kerangka Analisa Utama 
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3.7. Rencana Kegiatan Perancangan 

 

No Kegiatan 
Minggu 

Ke 

1. 
Asistensi Draft Proposal pertama dengan dosen 

pembimbing 

 

1-2 

2. Pembuatan Timeline 3 

3. Pencarian Data Literatur  2 - 4 

4. 
Survey Lapangan dengan Praktisi dan Target 

Konsumen 

5 - 7 

5. Presentasi 5 

6 Pre-Eliminary Desain 6 

7. Pengembangan desain berdasarkan hasil survey 5 - 7 

8. Sketsa Awal Desain 2 – 7  

9. Eksperimen / Brainstorming konfigurasi 8 - 9 

10. Analisa ( User, kompetitor, SWOT, Tren) 10 – 12 

11. Studi Model 12 - 13 

12. Sketsa Desain final 14 

13. Proposal Akhir 15 - 16 

14. Laporan Akhir 15 – 16 

15. Konsep Desain Final 15 

16. Presentasi sidang kolokium I 16 

Gambar 3. 3. Rencana Kegiatan Perancangan 

 

 

 

 

  



51 
 

BAB III 

METODOLOGI DAN KERANGKA ANALISA 

3.1. Judul Perancangan  

Judul yang diambil untuk perancangan Desain Produk Konseptual ini adalah : 

“Desain Mobil Listrik Sport Ringan untuk Daerah Perkotaan.”. Jadi yang dimaksud 

dengan judul ini adalah Perancangan Desain Eksterior dan Interior Kendaraan 

berjenis Sport Ringan yang memiliki penggerak Elektrik dan di sesuaikan dengan 

kebutuhan daerah Perkotaan. 

a. Mobil Listrik : Kendaraan yang menggunakan tenaga dari Motor listrik 

sebagai tenaga penggerak utama. 

b. Sport Ringan : Merupakan Salah satu segmen dari Sport/Speciality Car 

yang memiliki karakter mengutamakan keringanan, biasanya pada light 

sport car banyak fitur-fitur standar dari kendaraan yang dihilangkan, 

misalnya cargo space, windshield, dan roof. 

c. Perkotaan  : Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi 

serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar 

pertanian. 

3.2. Subyek dan Objek Perancangan 

 Subyek Perancangan  

 User dengan segmen kelas atas yang memiliki ketertarikan dengan dunia 

otomotif dan juga memiliki pandangan serta pemikiran yang sadar terhadap 

perkembangan teknologi dan juga kelestarian akan lingkungan. 

 Obyek dari perancangan  

Obyek perancangan ini adalah : 

a. Chassis Kendaraan 

b. Eksterior Kendaraan 

c. Interior Kendaraan 

d. Konfigurasi Penumpang, Baterai, Mesin Penggerak, Roda. 
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3.3. Skema Penelitian 

 

Gambar 3. 1 Skema Penelitian 
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Skema ini bertujuan untuk memberikan arahan perancangan baik dari proses 

perancangan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target dan sasaran. Pada 

perancangan ini, Penelitian dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu : 

 Tahap I  

Pada tahap ini merupakan pencarian judul dan potensi pasar. Metode pencarian 

data primer dan data sekunder yang akan digunakan adalah dengan melihat produk 

eksisting melalui review media dan studi literatur, depth interview dengan expert, 

dan kuisioner terhadap user dan pengamat otomotif. 

Setelah didapatkan data-data tersebut, selanjutnya adalah melakukan identifikasi 

masalah dan pencarian peluang-peluang desain. Kemudian ditentukan batasan 

masalah, Tujuan permasalahan, dan Manfaat perancangan yang selanjutnya di 

lanjutkan ke Tahap II. 

 Tahap II  

Pada Tahap II, analisa dibagi menjadi 3 pokok dasar yaitu Mobil listrik sport 

ringan, Analisa user, dan Trend 2020. 

a) Pada Mobil listrik sport ringan dilakukan analisa positioning terlebih dahulu 

dan  kemudian dibagi menjadi 2 Point  penting, yaitu Eksterior dan Interior 

1) Eksterior Mobil 

i. Komponen Eksterior 

Menganalisis komponen-komponen exterior yang ada di kendaraan 

seperti Lampu-lampu kendaraan yang berfungsi untuk penerangan dan 

juga sebagai sign lamp, dan juga part part yang berfungsi untuk navigasi 

pengendara mulai dari yang bersifat analog sampai digital. 

ii. Komponen Roda 

Menganalisis kebutuhan Roda yang akan disesuaikan dengan konsep 

kendaraan yang dipakai mulai dari segi visual sampai karakteristik 

pemilihan tipe roda dengan karakter material tertentu. 

 

iii. Body Enclosure 

Analisis mengenai kapasitas produksi dari panel eksterior, analisis 

pemilihan material beserta karakteristik bahan yang akan dicapai dengan 

pemilihan material tertentu. 
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2) Interior Mobil 

i. Chassis 

Konsep chassis yang akan diangkat adalah tipe chassis space frame 

tubular yang mengacu pada desain eksisting Caterham 7 atau lotus 7. Untuk 

chassis sendiri akan terkait juga dengan beberapa komponen penyusun 

lainnya seperti suspension system, sistem tenaga penggerak dan sistem 

kemudi, dashboard, kemudian di lanjutkan dengan analisis material dalam 

penyusunan komponen chassis. 

ii. Safety 

Penggunaan sistem safety yang akan di terapkan pada kendaraan 

seperti penempatan fitur airbag yang berhubungan dengan posisi serta 

postur dari  penumpang mobil. Dikarenakan mengusung konsep mobil 

sport ringan yang identik dengan open wheel (konstruksinya tidak terdapat 

pillar yang ada pada kendaraan pada umumnya), maka akan ditambahkan 

dengan Roll-over bar yang berfungsi untuk melindungi penumpang apabila 

kendaraan terguling. 

iii. Komponen Interior 

Analisa positioning dan blocking area dari komponen interior seperti 

dashboard dan juga kemudi kendaraan, serta analisa dari jangkauan 

pengemudi terhadap komponen interior tertentu. 

iv. Analisa Ergonomi 

Pada analisa ergonomi akan dilakukan analisa hubungan antara 

penumpang dengan kendaraan, dan juga analisa terhadap hubungan antara 

penumpang dan pengemudi. Analisa mengenai dimensi persentil pengguna 

kendaraan, jarak pandang pengendara, analisa blocking area, dan analisa 

aktifitas dari usernya. 

Kemudian apabila design requirement dari Mobil listrik Sport ringan 

ditentukan dan di analisis, maka akan muncul Hard point dari kendaraan 

yang berfungsi untuk membantu mendesain Konsep desain akhir. 
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b) Analisa User disini akan terbagi menjadi tiga point penting yaitu demografi 

user, segmentasi user, dan psikografi 

1) Demografi User 

Analisis mengenai umur dan juga tingkat sosial dari user yang akan 

menjadi objek dalam perancangan ini. Hal ini dapat berpengaruh dalam 

kompleksitas desain yang diangkat. 

2) Segmentasi User  

Analisis user berdasarkan tingkat minat dan pengalaman terhadap 

produk perancangan 

3) Psikografi 

Analisa sifat dan kebiasaan user 

c) Membahas mengenai Trend yang akan diangkat pada tahun 2020, baik dari 

segi Trend warna, Trend bentuk, dan Trend Arsitektur pada tahun tersebut 

dengan berdasarkan depth interview dengan expert, media review, dan dengan 

data literatur yang berupa Trend forecasting, riset, maupun data-data survey 

instansi survey terpecaya. 

 Tahap III 

Pada tahap ketiga, analisa dan data-data yang sudah diolah diproses kembali 

menjadi konsep desain yang terdiri dari konsep desain exterior dan konsep interior 

dengan menggunakan konsep Futuristic, Betterness, Leader, dan Individualistic. 

Dengan penggabungan konsep eksterior dan konsep interior menjadikannya 

sebagai alternatif desain. Alternatif desain disini terdiri dari tiga buah alternatif 

yang kemudian di review oleh expert, calon user, dan pengamat otomotif 

menggunakan kuisioner. 

Setelah lolos eliminasi, maka keluarlah Final desain yang akan menjadi hasil 

akhir dari perancangan tugas akhir ini. Desain akhir berupa mockup desain, laporan, 

portofolio, dan gambar menggunakan software 3d modelling. 

3.4. Metodologi Penelitian 

Dalam konsep metodologi penelitian ini pencarian data yang akan digunakan, 

sebelumnya dikelompokkan menjadi 3 jenis data, yaitu 

a. Data Primer  : Data yang didapat melalui proses pencarian data yang 

berupa  observasi langsung, wawancara, dan kuisioner. 
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b. Data Sekunder : Data yang didapat melalui studi literatur dengan tema 

yang sejenis. Literatur ini sendiri dapat berupa Buku dan juga media online. 

Dapat juga berupa penelitian serupa yang memiliki keterkaitan dengan 

perancangan ini. 

3.5. Teori yang Digunakan 

Dalam pencarian data primer, maka akan dilakukan pencarian data dengan 

menggunakan kuisioner kepada user ataupun responden yang memiliki informasi 

yang akurat, seperti User yang memiliki minat terhadap dunia otomotif, Expert 

yang mengikuti dunia otomotif, dan juga marketer yang bekerja pada bidang 

otomotif. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah Directed Storytelling dan 

Kuisioner. 

Pemilihan metode ini dilatar belakangi dikarenakan apa yang user inginkan 

belum tentu dapat menggambarkan kebutuhan user sebenarnya terhadap produk 

yang akan dirancang. Karena fungsi dari perancangan ini adalah sebelumnya 

menyatukan persepsi antara produsen dengan persepsi konsumen tentang desain 

otomotif. 
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3.6. Kerangka Analisa 

 

Gambar 3. 2. Kerangka Analisa Utama 
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3.7. Rencana Kegiatan Perancangan 

 

No Kegiatan 
Minggu 

Ke 

1. 
Asistensi Draft Proposal pertama dengan dosen 

pembimbing 

 

1-2 

2. Pembuatan Timeline 3 

3. Pencarian Data Literatur  2 - 4 

4. 
Survey Lapangan dengan Praktisi dan Target 

Konsumen 

5 - 7 

5. Presentasi 5 

6 Pre-Eliminary Desain 6 

7. Pengembangan desain berdasarkan hasil survey 5 - 7 

8. Sketsa Awal Desain 2 – 7  

9. Eksperimen / Brainstorming konfigurasi 8 - 9 

10. Analisa ( User, kompetitor, SWOT, Tren) 10 – 12 

11. Studi Model 12 - 13 

12. Sketsa Desain final 14 

13. Proposal Akhir 15 - 16 

14. Laporan Akhir 15 – 16 

15. Konsep Desain Final 15 

16. Presentasi sidang kolokium I 16 

Gambar 3. 3. Rencana Kegiatan Perancangan 
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BAB IV 

STUDI & ANALISA 

4.1. Studi Trend Mobil di Indonesia 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai desain eksisting kendaraan dalam 

negeri yang dibuat dalam rangka trend industri otomotif di Indonesia dan juga 

terdapat kendaraan yang sudah di produksi secara berkala tiap tahunnya. Tiga 

desain yang akan menjadi dasar adalah Mobil Lowo Ireng, Mobil fin Komodo, dan 

Elvi Hivi. Ketiga desain ini akan digunakan untuk mencari konsep komponen 

kendaraan yang akan sesuai untuk pembuatan mobil tipe sport ringan dengan 

konsep dan kapasitas produksi dalam negeri. 

Tabel 4. 1. Studi Eksisting kendaraan produksi  dalam negeri 

No  Fin Komodo Lowo Ireng Elvi Hivi 

   
1. Chassis 5 4 3 

2. Panel exterior 3 5 2 

3. Segment 2 5 4 

4. Performa  3 5 3 

5. Safety 5 3 4 

Pada faktor chassis, Fin Komodo mendapatkan nilai tertinggi karena pembuatan 

chassis mulai dari assembly dan manufaktur merupakan buatan dalam negeri. 

Chassis dengan konsep tubular space frame ini yang memungkinkan untuk 

kendaraan ini didesain dalam negeri dengan budget yang lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan tipe chassis yang lain. Sedangkan Lowo ireng didesain dalam 

negeri tetapi masih menggunakan basis dari chassis kendaraan tertentu yang 

dimodifikasi. Sedangkan  Elvi hivi menggunakan basis monokok yang dalam  tahap  

pembuatannya masih assembly dari part yang sudah ada. 
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Untuk panel exterior, lowo ireng memegang nilai tertinggi karena dalam 

pembuatannya dikerjakan sepenuhnya secara mandiri, bahkan beberapa partnya 

sudah memakai inovasi material carbon fiber composite. 

Dari segi segment pasar produk, segment yang disasar oleh lowo ireng sendiri 

dinilai yang paling cocok untuk konsep perancangan, yaitu open wheel sport car 

yang menyasar untuk target pasar para pecinta otomotif. 

Dari segi keamanan, konsep yang ditawarkan oleh mobil Fin komodo memiliki 

rating tertinggi dikarenakan sudah dilengkapi dengan Roll-over bar dan juga 

memiliki karakter stiffness pada bagian tertentu di komponen chassis nya sehingga 

meningkatkan safety pada kendaraan tersebut apabila terjadi kecelakaan maupun 

terguling. 

Dari analisa tersebut, maka kesimpulan dari konsep kendaraan yang akan 

digunakan adalah menggunakan chassis tipe tubular space frame, tipe kendaraan 

lightweight sportcar, dan menyasar segmen user kelas atas. 

 

Gambar 2. 52 contoh dari beberapa lightweight sports car (motorburn.com) 

4.2. Studi Pemilihan Basis Konsep Kendaraan Eksisting 

Berdasarkan studi sebelumnya, maka basis kendaraan yang akan menjadi acuan 

adalah Caterham 7 (Lotus 7). Kendaraan dengan konsep lightweight open-wheel 

britsh sportcar ini telah dikembangkan dari tahun 1957 hingga tahun 2015. 

Desainnya yang relatif simpel memungkinkan manufaktur lain untuk 

mengembangkan desainnya. Contoh dari beberapa pengembangan desain lotus 7 
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baik yang merupakan dari caterham sendiri ataupun dari brand lain adalah 

Caterham CSR, Zenos E10, dan Donkervoort d8. 

 

Tabel 4. 2. Pengembangan dari Caterham seven 1957 

 

 

 

 

 

 

Caterham CSR 

(www.uk.caterhamcars.com/cars/csr) 
Donkervoort d8 GTO 

(http://www.donkervoort.com/en/cars/donkervo

ort-d8-gto/) 

Zenos E10 (http://www.zenoscars.com/zenos-e10/) 

Ketiga produk acuan tersebut merupakan kendaraan dengan jumlah penumpang 

2 orang dan dengan bobot yang ringan, rata-rata ketiga kendaraan tersebut memiliki 

bobot kurang dari 700kg.  

4.3. Analisa Positioning  Konsep Mobil Listrik Perkotaan   

 

 

Gambar 4. 1. Analisa Positioning Produk 
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Desain Mobil Listrik Sport ringa  n yang se  suai dengan daerah perkotaan di 

daerah regional Asia Pasifik. Mobil dengan tipe Sport / Speciality car sendiri identik 

dengan produk segmen kelas atas. Kendaraan ini akan mengincar user dengan 

enthusiast kendaraan yang tinggi dan juga mengikuti perubahan dalam trend 

otomotif. 

 

4.4. Analisa Psychografi User 

4.4.1. Demografi User 

NO. Demografi User Kebutuhan Ide Desain 

1. Usia 30 - 50 Safety Desain kendaraan dengan 

menitik beratkan unsur 

safety. 

2. Lifestyle Car 

Enthusiast 

Vision for the 

future 

Desain Eksterior dan Interior 

mobil yang dapat mewakili 

ekspektasi user terhadap 

desain mobil yang 

berhubungan erat dengan 

inovasi 

3. Barang 

Bawaan 

Briefcase 

Gadget 

Tempat yang 

mudah 

dijangkau 

untuk menaruh 

barang pribadi 

Desain Interior panel yang 

memudahkan akses barang 

pribadi 

Kesimpulan Desain kendaraan yang berhubungan erat dengan inovasi 

terkini tanpa mengurangi unsur safety yang dapat 

meningkatkan hubungan erat antar produk dan usernya. 
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4.4.2. Analisa AIO 

 

 

Gambar 4. 2. Analisa Psychographic AIO 
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4.4.3. Lifestyle Board 

 

 

Dan bilzerian adalah seorang professional poker player yang dimana pada 

kehidupannya dia menyukai dengan beragam macam kendaraan yang maskulin dan 

juga open  cabin. 

4.4.4. Analisa MSCA 

Secara geografis, konsep mobil ini ditujukan kepada seluruh pasar otomotif yang 

berada di wilayah Asia Pasifik. Sesuai dengan jenisnya, light sport car ditujukan 

untuk daerah perkotaan dan tidak dianjurkan untuk daerah selain itu. Secara 

demografis, konsep mobil ini tidak ditargetkan kepada semua kalangan dan jenis 

kelamin, melainkan untuk car enthusiast dengan jenis kelamin pria rentang usia 30-

50. Secara psikografis, konsep mobil ini ditujukan untuk kalangan kelas sosial 

menengah keatas dikarenakan harga pasar yang ditawarkan tidaklah terjangkau bagi 

semua kalangan. Konsep mobil ini pun diperuntukkan bagi jenis kelamin pria 

dengan gaya hidup pecinta mobil sport tanpa mengurangi unsur safety, sehingga 

dapat meningkatkan hubungan antar produk dan pengguna mobil ini. 
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Tabel 4. 3 Tabel MSCA 

 

 

 

Jenis Mobil 
 

Caterham CSR 
(www.uk.caterhamcars.com/cars/

csr) 

 
Donkervoort d8 

GTO 
(http://www.donkervoort.co

m/en/cars/donkervoort-d8-

gto/) 

 
Zenos E10  

(http://www.zenoscars.com/

zenos-e10/) 

Kapasitas 2261cc 2480cc 1999cc 

Top Speed 230 km/h 270 km/h 233 km/h 

Body Carbon fiber Carbon fiber/ 

kevlar 

Composite 

Chassis Besi tubular Carbon/ 

aluminium/ besi 

tubular 

Kombinasi 

recycled carbon 

fiber, sedotan 

minuman dan 

aluminium 

Kursi 2 2 2 

Bobot 575kg 695kg 725kg 

Panjang 3300mm 3740mm 3800mm 

Lebar 1685mm 1850mm 1870mm 

Tinggi 1140mm 1140mm 1130mm 

Wheel-base 2315mm 2350mm 2300mm 

Harga $67,861 $131,738 $48,136 
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4.5. Brainstorming Konsep Desain 

 

Gambar 4. 3. Brainstorming Konsep Desain 
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4.6. Moodboard 

Gambar Key 

Concept 

Deskripsi 

 

Gambar 4. 4. AeroSeven Concept 

(uk.caterhamcars.com) 

Futuristic Desain 

Eksterior dan 

Interior 

menggunakan 

konsep bentuk 

futuristik 

mengingat 

desain yang 

diangkat adalah 

mobil listrik 

 
Gambar 4. 5. Tig Welding 

(http://s1208.photobucket.com/user/Whipsmartfab/medi

a/Tandems%20etc/Weldcloseup3_zps400ad0b2.jpg.html

) 

Betterness Berdasarkan 

global key trend 

2020 dimana 

user akan lebih 

berorientasi 

terhadap produk 

dengan nilai 

Craftmanship 

dalam membeli 

produk 

 

Gambar 4. 6. Lotus 7 Replica 

(http://www.fraser.co.nz/wp-

Leader Kendaraan 

yang akan 

menjadi 

platform untuk 

pengembangan 

desain 

kendaraan 

kedepannya 
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content/uploads/2012/07/the_fraser_clubman.jpg?a539e

6) 

 

Gambar 4. 7. HUD display 

Individualism Kendaraan 

telah 

bertranformasi 

dari sekedar 

moda 

tranportasi atau 

perpindahan 

barang menjadi 

sebuah 

kendaraan yang 

berhubungan 

erat dengan 

lifestyle dan 

juga sarat 

dengan nilai 

personal user 
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4.7. Analisa Style Board 

4.7.1. Style Board Futuristic – Classic 

 

Gambar 4. 8. Analisa style board Futuristic – Classic 

Desain eksterior yang akan di angkat akan lebih mengacu pada konsep futuristik, 

sehingga dapat menggambarkan sifat dari mobil listrik itu sendiri yang identik 

dengan tenaga kebaruan dan juga bisa mendukung dengan adanya trend mobil pada 

tahun 2020. 
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4.7.2. Style Board Betterness – Automation 

 

Pada tahun 2020, trend untuk produk akan kembali pada produk – produk yang 

memiliki nilai craftmanship tinggi, sehingga kendaraan ini akan di sasar ke segmen 

kendaraan yang menggunakan space frame yang notabenenya memiliki nilai 

craftmanship tinggi dan juga di tambahkan dengan beberapa komponen yang dalam 

pembuatannya memanfaatkan kemampuan otomasisasi industri saat ini. 
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4.8. Analisa Square Board 

 

Tabel 4. 4. Analisa square board 

Desain Mobil Listrik Sport 
Ringan untuk Daerah 

Perkotaan.            

Compact Sleek Futuristic

Betterness Egoistic

Aerodynamic Eco Leadership

 

 

1. Compact       = Kendaraan yang dapat mengakomodasi medan perkotaan 

yang sempit. 

2. Sleek = Memiliki trend eksterior yang minimalis sehingga sesuai 

dengan trend kendaraan 2020 

3. Futuristic = Menggunakan teknologi yang maju pada desain kendaraan 

ini 
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4. Betterness = Menggunakan komstruksi space frame yang merupakan 

produk yang bersifat craftmanship 

5. Egoistic = Kendaraan dengan zona ergonomi intim dan juga dengan 

proporsi kendaraan yang panjang. 

6. Aerodynamic  = desain yang aerodinamis sehingga dapat mencapai efisiensi 

bahan bakar 

7. Eco = Menggunakan listrik sebagai tenaga penggrrak sehingga 

mengurangi gas buang kendaraan 

8. Leadership  = kendaraan yang berfungsi sebagai kickstart atau awalan 

industiri di Indonesia. 

4.9. Studi Pengembangan Brand 
 

Brand yang akan digunakan pada kendaraan ini adalah ARIEST. ARIEST 

didapatkan melalui pengembangan dari kata zodiac aries, selain dari bentuk dan 

nama, zodiac aries juga menggambarkan tujuan dari brand ini yaitu leadership, 

romantic, dan egoistic. 

 

 

Gambar 5. 1. Logo dan simbol ARIEST 

Sedangkan untuk pengembangan bentuknya, logo tersebut didapat dari 

penyederhanaan kepala domba jantan yang melambangkan zodiac aries. 
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Gambar 5. 2. Penyederhanaan bentuk dari kepala domba 

  

 

4.10. Engineering Package Kendaraan. 

 

 

Gambar 4. 9. Konfigurasi kendaraan dari tampak depan 

Jumlah penumpang pada kendaraan ini adalah 1 penumpang dan 1 pengemudi 

di bagian kanan, sedangkan untuk penempatannya berada pada titik tengah 

kendaraan dengan pembagian 2 penumpang di kiri dan di kanan. Untuk penggerak 

utama kendaraan akan berada pada bagian belakang kendaraan, di belakang 
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passenger yang dipisahkan dengan firewall untuk meredam panas yang dihasilkan 

dari mesin. Kemudian untuk komponen baterai akan di distribusikan pada bagian 

depan, diatas mesin belakang, dan juga berpusat pada panel bagian bawah letak 

penumpang dan pengendara. 

 

Gambar 4. 10. Engineering package kendaraan 
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Gambar 4. 11. Analisa 3d Komponen Kendaraan 

Penomoran pada gambar dilakukan untuk memberikan keterangan pada tiap part 

yang terdapat kendaraan ini. Berikut keterangan penomoran dari konsep mobil 

listrik ini : 

1. Komponen roda depan   : Pada komponen roda tersebut, memiliki jarak 

yang lebih lebar dibandingkan roda belakang, hal ini ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan mobil ini dalam manuever berbelok pada 

kecepatan tinggi. 

2. Komponen roda belakang  : Roda belakang disambungkan dengan  

universal hub yang langsung tersambubg pada axle motor listrik di belakang. 

3. Double offset motor    : konstruksi motor listrik yang bertujuan agar 

tiap motor nya dapat mengontrol masing-masing roda penggerak di belakang. 

4. Driver         : kendaraan ini dikendarai dengan konfigurasi 

pengendara di bagian kanan. Hal ini di pengaruhi oleh pertimbangan 

penjualan kendaraan yang akan berfokus pada pasar Indonesia dan Oceania. 

5. Inverter        : inverter bertujuam untuk mengubah arus dari 

batrai yang kemudian di salurkan kepada motor AC 

1 
2 

3 

4 

7 

5 
6 
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6. Car cooling system   : Sistem pendingin yang berfungsi untuk 

mengatur suhu pada beberapa komponen elektris seperti baterai, inverter, 

dan juga pada motor. 

7. Battery Management System : komponen bms yang merupakan 

susunan dari cell baterai yang di tempatkan pada         posisi paling bawah 

dari kendaraan untuk memperkecil asp roll over dari kendaraan tersebut. 

Pada Kendaraan ini, tenaga penggerak yang digunakan adalah induction electrik 

motor dengan menggunakan differential gear. Terdapat dua buah motor listrik yang 

ditempatkan dekat dengan axle bagian belakang. Posisi motor diletakkan dalam 

bentuk tranverssal di median tengah axle. 

Letak Battery component disebar di bagian belakang dan di bagian tengah 

maupun depan. Battery component paling banyak tersebar pada bagian tengah yang 

pada desain sebelumnya merupakan rumah gardan, dan juga pada bagian kap depan 

yang awalnya merupakan area engine room. 

4.11. Analisa Driver posture dan Driver vision 

 

Gambar 4. 12. Driver vision dan Postur dari pengendara 

Letak pengemudi yang berada di kanan yang telah umum di wilayah Indonesia 

dan Oceania. Dikarenakan tidak adanya kap bagian atas, maka pengemudi tidak 

mempunyai batasan untuk garis pandang keatasnya, tetapi untuk pandangan ke arah 

jalan, hanya terbatas sampai 10 derajat saja. 

  

Lelaki Besar 
Persentile 95 
Tinggi total 169.9 mm 
Berat 75 kg 
Tebal Perut 26.19 
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4.12. Analisa Fitur Safety pada kendaraan 
Pada kendaraan ini, untuk fitur keselamatan menggunakan safety roll bar dan 

juga dari konstruksi utama dari kendaraan ini. Untuk pemilihan konstruksi safety 

roll bar itu sendiri, dipilih melalui tahap analisa sebagai berikut : 

Tabel 4. 5. Pemilihan komponen tipe safety roll bar 

 

Gambar 4. 13. Reinforced steel Safety Roll Bar 

 

 Safety roll bar dengan 

tipe ini memiliki 

keunggulan pada segi 

desain, bentuknya yang 

dapat disesuaikan dengan 

estetika eksterior 

kendaraan 

 desain roll bar dengan 

tipe ini memiliki cost 

production yang lebih 

tinggi dibandingkan 

dengan tipe tubular 

 

Gambar 4. 14. Tubular Safety Roll Bar 

 Safety roll bar dengan 

desain tubular memiliki 

keunggulan dalam proses 

pembuatan nya dan juga 

memiliki harga produksi 

yang lebih murah 

dibandingkan dengan tipe 

reinforced steel. 

 Membutuhan standar 

diamond constrution 

yang akan 

mengakibatkan space 

tambahan pada desain 

roll bar  tersebut 
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4.13. Analisa Lining Part 
Pembagian part kendaraan ditentukan dari beberapa faktor utama yang antara 

lain adalah kemudahan produksi, maintanance, dan juga aspek estetika dari 

kendaraan. Berikut merupakan hasil analisa pembagian part kendaraan : 

Tabel 4. 6. Analisa lining part 

 
Gambar 4. 15. Part Front end kendaraan 

 Pembagian part bagian depan 

dipilih untuk kemudahan dalam 

pembuatan, dan juga dari karakter 

material. 

 Part ini terbagi menjadi satu single 

part yang terletak pada median 

tengah kendaraan. 

 
Gambar 4. 16. Part Crash Barrier Depan 

 Part crash barrier dibuat menjadi 

satu part memanjang dikarenakan 

dari teknik produksinya 

 Dengan menjadi satu part utuh, 

maka crash barrier akan mudah 

dalam menyalurkan gaya yang 

diterima, sehingga tidak mudah 

crack 

 Selain itu, terdapat juga LED 

stripes yang berfungsi sebagai fog 

lamp, hal ini mengadaptasi pada 

LED fog lamp yang terdapat pada 

BMW gran lusso. 

 
Gambar 4. 17. Wheel Hood part 

 

 Wheel hood dibuat agar mudah 

dipisah dengan tujuan agar 

kemudian dalam proses servis 

kendaraan. 

 Apabila wheel hood dilepas, maka 

dapat dilakukan servis pada 
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komponen ban dan juga shock 

kendaraan 

 
Gambar 4. 18. Front hood  

 Front hood pada bagian depan 

dipisah agar menjadi satu kesatuan 

hood dengan curvature yang 

memnimalisir kelengkungan yang 

akan berdampak selaras dengan 

material molding. 

 
Gambar 4. 19. Upper Front Hood 

 Pembagian part ini menjadi dua, 

dikarenakan ukuran dari hood 

yang tergolong besar 

 Selain itu, terdapat juga air intake 

pada hood, sehingga apabila tidak 

dibagi menjadi dua, maka akan 

memberikan kendala pada proses 

molding. 

 
Gambar 4. 20 Side Connector 

 

 Pembagian part ini difungsikan 

untuk menyambungkan part atas 

dan part samping kendaraan. 

 Selain itu, part ini juga di potong 

menjadi bentuk seperti ini 

dikarenakan oleh faktor 

kemudahan molding part nantinya. 

 
Gambar 4. 21. Side skirt and wheel hood connector 

 Part ini ditujukan untuk 

menyambungkan antara part side 

skirt kendaraan dan juga wheel 

hood depan 
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Gambar 4. 22. Side skirt  

 Dipisah menjadi satu part ini 

dikarenakan untuk kemudahan 

produksi 

 

 
Gambar 4. 23. Side body 

 Dibuat menjadi satu part panjang 

pada bagian sampingnya, sehingga 

memudahkan dalam mendapatkan 

contour body yang streamline  

 

 

 
Gambar 4. 24. Back Wheel Hood 

 Merupakan part komponen yang 

memiliki tingkat kesulitan paling 

tinggi dalam pembuatannya 

 Akan tetapi dibutuhkan dalam part 

ini agar dapat bisa menjadi 

contuinitas dari surface kendaraan 

 
Gambar 4. 25. Side Mirror 

 

 Terletak pada sisi kendaraan, tepat 

nya pada komponen part hood and 

side body connector 

 Dibuat dengan proses hollow 

injection molding. 

 
Gambar 4. 26. Safety Roll Bar 

 Safety roll bar memiliki desain 

dengan tipe reinforced steel yang 

dibentuk sesuai dengan unsur 

estetik dari kendaraan tanpa 

mengesampingkan dari sisi 

keamanan kendaraan. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN KONSEP 

5.1. Konsep Desain 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai konsep kendaraan yang terbagi 

menjadi 4 konsep utama yaitu, Futuristik, Betterness, Leader, dan Individualism. 

5.1.1. Konsep Futuristik 

 

Gambar 5. 3. Konsep Futuristik 

Konsep futuristik disini akan menggunakan beberapa pengembangan dari 

berbagai inovoasi mulai dari eksterior dengan mengusung trend yang akan datang, 

penggunaan material seperti carbon fiber composite dengan inovasi dalam teknik 

produksinya sehingga menghasilkan desain yang inovatif sekaligus futuristik. 

5.1.2. Konsep Betterness 

 

Gambar 5. 4. Konsep Betterness 
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Konsep Betterness merupakan konsep yang didapat dari Global key trend 2020, 

dimana masyarakat pada tahun tersebut akan lebih mempertimbangkan produk 

dengan unsur craftmanship.  

 

5.1.3. Konsep Leader 

 

Gambar 5. 5. Konsep Leader 

Konsep leader yang ditawarkan adalah sebuah konsep kendaraan yang dapat 

menjadi kickstart untuk industri Indonesia. Pengembangan kendaraan dengan 

menggunakan tipe  chassis space frame dapat memotong biaya produksi menjadi 

lebih sedikit, sehingga lebih mudah direalisasikan dan juga dalam pembuatan serial 

produknya. 

Sistem tenaga penggerak listrik masih belum banyak ditemui di Indonesia, 

sebagian besar kendaraan yang masuk masih berupa kendaraan Hybrid walaupun 

dengan tipe kendaraan build-up. Untuk kendaraan BEV sendiri jumlahnya masih 

sangat sedikit. Hal ini menyebabkan konsep kendaraan listrik yang di produksi di 

dalam negeri ini akan mengakibatkan desain kendaraan ini menjadi salah satu 

pioner industri mobil listrik di Indonesia. 
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5.1.4. Konsep Individualism 

 

Gambar 5. 6. Konsep Individualism 

Perkembangan produk otomotif menjadikannya tidak hanya lagi sebatas produk 

untuk memenuhi kebutuhan transportasi semata, melainkan telah menjadi produk 

lifestyle yang memiliki hubungan erat terhadap produk personal. Oleh karena itu 

dikembangkan desain kendaraan yang memiliki konsep interface yang dapat di 

modifikasi sesuai dengan kebutuhan unik dari usernya masing-masing. 

5.2. Brainstorming Sketsa Desain 

Dengan berdasarkan hasil dari analisa dan studi-studi yang sudah dilakukan, 

kemudian dibuat sketsa-sketsa desain yang lebih terarah. 

 

 

Gambar 5. 7. Sketsa Desain Eksisting  
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Gambar 5. 8. Sketsa Desain Eksplorasi 

 

 

Gambar 5. 9. Eksplorasi Eksterior kendaraan. 
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Gambar 5. 10. Ide konsep side protective mirror pada kendaraan 

 

 

Gambar 5. 11. Sketsa Konfigurasi kendaraan 
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Gambar 5. 12. Sketsa Eksplorasi Face kendaraan 

5.3. Alternatif Desain 

Dari beberapa sketsa tersebut, kemudian dibuatkan 3 alternatif desain yang 

disesuaikan dengan beberapa poin-poin perancangan dan konsep produk yang akan 

diangkat. 

5.3.1. Alternatif 1 
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Gambar 5. 13. Alternatif Desain 1 

  
5.3.2. Alternatif 2 

 

Gambar 5. 14. Alternatif desain 2 

5.3.3. Alternatif 3 

 

Gambar 5. 15. Alternatif 3 
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5.3.4. Altenatif 4 

 

Gambar 5. 16. Alternatif 4 

5.3.5. Alternatif 5 

 

Gambar 5. 17. Alternatif 5 
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5.3.6. Alternatif 6 

 

 

Gambar 5. 18. Alternatif 6 / Final desain 

 

5.4. 3D Modelling dengan menggunakan software ALIAS 

ALIAS merupakan software dari Autodesk yang memiliki spesialisasi dalam 

pembuatan 3d model dengan sistem Class A – Surfacing. Software ini sendiri sudah 

banyak di temui pada manufaktur manufaktur otomotif dan juga dipakai oleh salah 

satu desainer terkenal di dunia yaitu, Daniel Simon. Dengan menggunaan software 

ini diharapkan 3d objek yang di hasilkan dapat memenuhi kebutuhan manufaktur 

otomotif. Berikut merupakan step-step dalam pembuatan 3d ini. 
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Gambar 5. 19. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 20. ALIAS 3d Progress 

 

Gambar 5. 21. ALIAS 3d progress 
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Gambar 5. 22. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 23. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 24. ALIAS 3d progress 
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Gambar 5. 25. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 26. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 27. ALIAS 3d progress 
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Gambar 5. 28. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 29. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 30 ALIAS 3d progress 
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Gambar 5. 31. ALIAS 3d progress 

 

 

Gambar 5. 32. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 33. ALIAS 3d progress 



95 
 

 

Gambar 5. 34. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 35. ALIAS 3d progress 

 

Gambar 5. 36. Wind tunnel simulation 
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Gambar 5. 37. Zebra stripes analysis 

 
Gambar 5. 38. wind tunnel analysis 

 

Gambar 5. 39. Wind tunnel analysis 
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Gambar 5. 40. Curvature analysis 

 

Gambar 5. 41. Clay Shader 

 

Gambar 5. 42. Clay Shader 
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5.5. Visualisasi 3d 

Menggunakan software 3ds max untuk keperluan render akhir dari 3d model 

ALIAS. Selain gambar tampak dan perspektif, visualisasi 3d juga digunakan untuk 

memvisualisasikan skema suasana, alternatif warna, dan juga konfigurasi 

kendaraan. 

 

Gambar 5. 43. Gambar Isometri 3d 
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Gambar 5. 44. Gambar Tampak Samping 
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Gambar 5. 45. Perspektif belakang 
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Gambar 5. 46. Perspektif depan 
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Gambar 5. 47. Gambar Perspektif Depan 
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Gambar 5. 48. Tampak atas 
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Gambar 5. 49. Alternatif warna 1 

 

Gambar 5. 50. alternatif warna 2 
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Gambar 5. 51. alternatif warna 3 

 

Gambar 5. 52. Gambar Suasana 
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Gambar 5. 53. Struktur Kendaraan 

 

5.6. Pembuatan Mockup 1 : 5 

Untuk pembuatan rangka mockup akan menggunakan beberapa material seperti 

kayu balsa, pipa abs, pvc board, dan beberapa material untuk pelengkap lainnya. 

Untuk pembuatan body enclosuer kendaraan, menggunakan teknologi 3d print 

sehingga dapat mencapai kepresisian yang optimal untuk hasil akhir kendaraan 

tersebut. Berikut merupakan dokumentasi proses pembuatan mockup.  

 

 

Gambar 5. 54 Mockup Chassis space frame 1 : 5 
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Gambar 5. 55 abs pipe 5 mm 

 

Gambar 5. 56 Mockup Chassis space frame 1 : 5 
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Gambar 5. 57 Pembuatan A-Arm pada mock up depan 
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Gambar 5. 58 Mockup Chassis space frame 1 : 5 

 

Gambar 5. 59. Hasil print 3d 
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Gambar 5. 60. progress mockup 

 

Gambar 5. 61. hasil print di berikan lem CA pada bagian dalamnya 
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Gambar 5. 62. Modul depan yang telah disatukan 
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Gambar 5. 63. Detail komponen disc brake 
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Gambar 5. 64. Percobaan Assembly 

 

Gambar 5. 65. Keseluruhan part yang telah di 3d print 
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Gambar 5. 66. Menandai beberapa kesalahan dalam proses finishing 
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Gambar 5. 67. Sebelum dan sesudah di berikan detail 
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Gambar 5. 68. Proses Finishing 
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Gambar 5. 69. Proses Pendempulan 

 

Gambar 5. 70. deformasi bentuk 
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Gambar 5. 71. Pengecat an Layer pertama 

 

Gambar 5. 72. Masking 
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Gambar 5. 73. cat ke 2 

 

Gambar 5. 74. masking untuk warna merah 
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Gambar 5. 75. Hasil cat warna merah 

 

Gambar 5. 76. Cat keseluruhan sebelum di berikan clear finish 
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Gambar 5. 77. Final assembly mockup 1 : 5 

 

 
Gambar 5. 78. Final Assembly mockup 1:5 
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LAMPIRAN 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melalui berbagai proses desain dan riset dari tugas akhir yang saya 

lakukan sendiri ini, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Desain kendaraan ini menjawab kebutuhan industri tanah air akan sebuah 

konsep kendaraan yang dapat dibuat dalam skala kecil dikarenakan basis 

pengembangannya menggunakan konstruksi space frame. 

2. Desain kendaraan ini diperkirakan memiliki aerodinamis yang baik, hal ini 

didapat dari simulasi wind tunnel yang dilakukan pada proses desain. 

3. Hubungan antara platform kendaraan dan juga eksterior kendaraan sangat 

dekat sehingga bentukan eksterior terpaku pada konstruksi kendaraan yang 

digunakan. 

4. Eksterior dari mobil listrik ini memberikan gambaran desain bentuk yang 

futuristik mengingat tenaga listrik memiliki keterikatan dengan tenaga 

pembaruan. 

5. Penggunaan software engineering seperti Autodesk Alias sangat membantu 

dalam proses modelling karena pada proses printing itu sendiri membutuhkan 

beberapa karakteristik 3d model yang khusus.  

6. Software yang digunakan sebaiknya menggunakan software –software yang 

memang memiliki kelebihan pada automotive manufacturing.  

7. Pembuatan 3d model harus solid agar dapat diprint menggunakan teknologi 3d 

printer 

8. Posisi objek saat diprint menentukan kekuatan dari hasil print itu sendiri. 

9. 3d print juga dapat membantu kita dalam meng realisasikan 3d model menjadi 

bentuk yang sudah menyerupai aslinya. 

6.2.Saran 

 Untuk kelanjutan pada Tugas Akhir mobil listrik adapun beberapa saran yang 

dapat di ambil adalah : 
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1. Perbanyak wawasan mengenai trend dan pengembangan mobil listrik, baik dari 

segi eksterior dan teknologi yang di gunakan. 

2. Pengembangan lebih lanjut dari konsep single platform dengan referensi dari 

konsep yang sudah ada, seperti yang diangkat oleh Faraday Future. 

3. Desain kendaraan yang baik tentunya membutuhkan hasil yang bisa 

mempresentasikan inovasi yang diangkat. 

4. Lebih peka terhadap bermacan peluang otomotif yang terdapat di sekitar kita 

walaupun masih belum terlihat dengan jelas. 

5. Penggunaan 3d print sangat dianjurkan dalam pembuatan body kendaraan, 

akan tetapi untuk chassis nya disarankan menggunakan proses yang 

menggunakan ke presisian mesin juga. 

6. Apabila menggunakan 3d print untuk pembuatan mock up, disarankan 

mengerti bagaimana cara treatment material yang baik. 
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