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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Terminologi Judul 

Judul dari perancangan ini adalah “Perancangan Desain Sepeda Motor 

Listrik Untuk Masyarakat Jakarta” setiap kata memiliki arti-arti yang berbeda-

beda, dan diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut: 

• Perancangan : Proses, cara, Perbuatan merancang. 

• Sepeda : kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat 

duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk 

menjalankannya. 

• Motor : Mesin yang menjadi tenaga penggerak. 

• Listrik : daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan 

atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas 

atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin. 

• Untuk : Tujuan atau maksud 

• Masyarakat : sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh 

suatu kebudayaan yg mereka anggap sama 

• Jakarta : Ibu kota Indonesia
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Berdasarkan pengertian diatas maka Perancangan Desain Sepeda Motor 

Untuk Masyarakat Jakarta adalah sebuah proses perancangan bentuk sepeda 

motor yang ditujukan kepada penduduk kota Jakarta. 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

Sebagai salah satu kota besar di dunia, Jakarta memiliki tingkat 

mobilitas yang sangat tinggi. Sekitar 10.000.000 juta jiwa yang hidup di dalam 

kota Jakarta melakukan rutinitas setiap harinya. Salah satu masalah yang 

muncul dari banyaknya penduduk ini adalah sulitnya pengendalian aturan lalu 

lintas. Dalam sehari terdapat sekitar 20 – 21 juta kendaraan bermotor yang 

beredar di Jakarta (Syah, 2014). 

Banyaknya jumlah kendaraan yang beredar ini menimbulkan beberapa 

masalah seperti: meningkatnya tingkat kemacetan, harus terus berkembangnya 

sistem transportasi, tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, dan yang paling 

krusial adalah meningkatnya tingkat polusi di Jakarta.  

Dalam menyumbang kenaikan tingkat polusi udara terdapat dua jenis 

kendaraan bermotor yaitu mobil dan motor. Motor merupakan kendaraan 

terbanyak yang ada di Indonesia, tercatat pada tahun 2013 jumlah motor 

mencapai angka sekitar 84 732 652 buah (Badan pusat statistik), dibandingkan 

dengan jumlah mobil penumpang yang mencapai sekitar 11 484 514 buah.  

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia 

terutama Jakarta dapat dikarenakan beberapa hal. Alasan pertama adalah 

dikarenakan nilai ekonomis yang tinggi. Nilai ekonomis ini dilihat dari harga 
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dan biaya penggunaan dan perawatan motor yang lebih murah dibandingkan 

mobil. Nilai ekonomis ini yang membuat banyal masyarakat Jakarta memilih 

menggunakan motor sebagai kendaraan sehari – hari. Alasan kedua adalah 

kondisi sistem lalu lintas Jakarta yang mendukung masyarakat untuk 

memnggunakan motor. Kondisi jalanan di Jakarta yang macet dan banyaknya 

jalanan di Jakarta yang berukuran sempit membuat motor menjadi kendaraan 

yang ideal. Minimnya lahan parkir yang menjangkau jalanan sempit ini juga 

membuat motor menjadi pilihan yang lebih praktis karena mudah di parkir 

dimana saja. Selain itu kurangnya pengawasan dalam penjualan motor juga 

membuat masyarakat menjadi terlalu mudah dalam proses pembelian motor. 

Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat membeli motor hanya dengan 

membayar uang muka yang sangat rendah. 

Tingkat polusi yang diikuti dengan selalu meningkatnya penggunaan 

motor roda dua membuat diperlukannya usaha untuk mengurangi kasus ini. 

Membatasi jumlah penjualan motor tampaknya menjadi solusi yang sulit 

karena cocoknya masyarakat Jakarta dengan kepraktisan dan mobilitas yang 

ditawarkan motor roda dua. Dengan hal ini, diperlukan kendaraan yang dapat 

bersaing dengan motor roda dua namun memiliki tingkat polusi yang rendah, 

disini hadirlah motor listrik. Motor listrik sudah ada di Indonesia dalam waktu 

yang cukup lama. Namun kehadiran motor listrik ini belum dapat 

menggerakan masyarakat Indonesia untuk beralih dari motor bensin. Hal ini 

dapat dikarenakan image motor listrik yang belum sebaik motor bensin dalam 

hal performa, desain maupun kepraktisan.  
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah tujuan dari 

perancangan yang akan dilakukan penulis : 

1. Menciptakan trend menggunakan motor listrik bagi masyarakat 

Jakarta 

2. Mempopulerkan penggunaan motor listrik terutama melalui 

pendekatan desain 

3. Mempopulerkan penggunaan motor listrik melalui perencanaan 

market yang sesuai 

4. Mengurangi kontribusi motor dalam peningkatan polusi jangka 

panjang di Jakarta  

5. Mengurangi etika berkendara motor yang buruk 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas terdapat beberapa batasan dalam 

memecahkan masalah. Pembatasan masalah yang pertama adalah dalam 

cakupan perancangan secara keseluruhan. Dalam perancangan ini penulis 

memfokuskan kepada perancangan motor listrik secara keseluruhan dan 

memfokuskan pada pendekatan desain. Pembatasan ini berarti dalam supply 

mesin atau penggerak motor penulis menggunakan mesin yang sudah ada di 

pasaran. Namun dalam pemilihan mesin ini penulis tetap memiliki latar 

belakang data sebelum memilih, seperti pertimbangan jarak yang dibutuhkan, 

kecepata dan lain – lain. Hal ini bertujuan agar perancangan tidak terlalu 

bersifat mekanis dan teknik. 
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Pembatasan berikutnya adalah dalam hal lingkup daerah pencarian data. 

Dalam pencarian data, penulis memfokuskan kepada masyarkat Jakarta. Hal 

ini dikarenakan dari segi latar belakang utama, yaitu mengenai polusi, kota 

Jakarta memiliki sampel terkait polusi udara dan jumlah kendaraan bermotor 

yang kasusnya cukup memprihatinkan sehingga dapat menjadi sampel yang 

bagus. Selain dalam segi polusi, secara pendekatan desain masyarakat Jakarta 

juga cupuk dinamis. Sebagai contoh, dalam kasus modifikasi motor dan trend 

berkendara motor masyarakat Jakarta cukup menjadi tolak ukur bagi kota – 

kota lain di Indonesia. Alasan ini yang mendasari pemilihan kota Jakarta 

sebagai lingkup pencarian data utama penulis. 

1.6 Metode Perancangan 

  Metode Pertama adalah brainstorming. Metode ini bertujuan untuk 

memecah beberapa faktor penting dalam masalah yang sudah terlihat sehingga 

dapat mengeluarkan ide-ide baru dalam pemecahannya. Metode ini dibantuk 

dengan mind mapping dimana faktor – faktor pada masalah ini diurai satu 

persatu sehingga ditemukan faktor prioritas yang dapat memudahkan dalam 

proses pemecahan masalah. 

 Metode berikutnya adalah kuesioner dan wawancara langsung. Pada tahap 

kuesioner penulis menanyakan beberapa pertanyaan sama kepada 10 

responden. Pertanyaan yang dipilih merupakan pertanyaan yang menurut 

penulis merupakan pertanyaan terpenting mengenai permaslahan yang ada 

agar proses pertanyaan menjadi lebih cepat. Setelah data terkumpul penulis 

membuat beberapa kesimpulan mengenai kebutuhan masyarat Jakarta dan 
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minat mereka dalam bidang desain. Data mengenai kebutuhan masyarakat 

Jakarta ini akan menjadi latar belakang pemilihan jenis motor listrik yang akan 

digunakan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan data 

mengenai minat desain akan menjadi landasan dalam merancang desain motor 

secara keseluruhan. Selain itu dari kuesioner ini dapat diurutkan prioritas 

masalah yang perlu dipecahkan dan diharapkan dapat memberikan data valid 

mengenai permasalahan yang ada. Penulis juga dapat memberikan pilihan 

penyelesaian masalah berdasarkan data yang telah  didapat. 

 Dalam metode  wawancara langsung penulis memberi wawancara kepada 

beberapa pihak. Pihak ini dipilih karena dianggap memiliki wawasan 

mengenai permasalahan yang dipilih. Dengan metode ini penulis mendapatkan 

data yang lebih dalam dibandingkan dengan data kuesioner karena pertanyaan 

yang diberikan dapat bersifat lebih personal dan spesifik. Metode ini dipilih 

agar penulis mendapat gambaran yang lebih mengenai kebutuhan masyarkat 

dan proses pemecahan yang tepat dan menarik.  

 Metode terakhir adalah observasi menggunakan media. Media ini dapat 

berupa jurnal, buku, koran, majalah, maupun internet. Obsevasi ini bertujuan 

mencari data – data dan kasus yang tidak didapat dari observasi langsung. 

Data dari observasi ini bukan menjadi data utama melainkan menjadi data 

yang diharapkan dapat mendukung data – data yang didapat dari metode 

lainnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

• Bab 1  

Terminologi judul,latar belakang,konsep awal,tujuan 

perancangan,batasan konsep,sistematika penulisan, dan metode 

pengumpulan data 

• Bab 2  

Data primer dan data sekunder,analisa permasalahan,batasan masalah, 

quality function deployment I. 

• Bab 3   

Konsep desain,kriteria desain,basic structure, quantified structure, 

tema, dan studi lifestyle 

• Bab 4  

Proses perancangan, sketsa ide,alternatif desain,sketsa detail, studi 

ergonomic, studi bahan, studi warna, studi konstruksi, studi biaya 

• Bab 5  

Anakisa hasil perancangan, final desain, spesifikasi, gambar teknik, 

masalah yang belum terpecahkan. 

• Bab 6 

Kesimpulan, kritik dan saran. 


