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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1      Alur Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini memiliki beberapa tahapan, agar dapat 

memudahkan pada proses penelitian, maka dibuat diagram alur penelitian seperti 

yang ditunjukkan Gambar 3-1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-1 Diagram alur penelitian 
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3.2      Observasi 

Tahapan observasi dilakukan untuk menentukan jenis alat fitnes sepeda 

statis yang digunakan  dan seperti apa perancangan sistem transmisi yang akan 

dilakukan. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat data yang diperoleh dari 

hasil pengujian pompa peristaltik menggunakan kayuhan tangan. Dari hasil 

observasi yang dilakukan diketahui bahwa untuk menghisap air dengan mudah 

disetiap kedalamanan permukaan air yang berbeda, dibutuhkan kecepatan putaran 

awal pompa yang berbeda. Kecepatan putaran awal pompa dibutuhkan untuk 

mendapatkan tingkat kevakuman. Tingkat kevakuman pompa berpengaruh 

terhadap daya hisap dari pompa peristaltik tersebut.  

Dari hasil pengujian pompa peristaltik dengan menggunakan kayuhan 

tangan, diketahui bahwa pada kedalaman permukaan air 5 meter dengan kecepatan 

putaran awal pompa 102 rpm, pompa masih kesulitan untuk menghisap air, 

sehingga perlu adanya usaha lain seperti memasukan air kedalam pompa agar 

pompa dapat menghisap air dengan mudah.  

Kecepatan putar rata-rata kayuhan pengguna sepeda pemula berkisar 50-60 

rpm dan kecepatan putar pompa rata-rata kayuhan pengguna sepeda mahir berkisar 

80-115 rpm (Cespedes, 2017). Sementara itu, diketahui bahwa tidak semua orang 

mahir dalam bersepeda sehingga dibutuhkan perancangan sistem  transmisi daya 

terhadap alat fitness untuk meningkatkan output kecepatan putaran yang dihasilkan 

sepeda.  

Peningkatan kecepatan putar yang dihasilkan sepeda akan menghasilkan 

torsi yang kecil sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakan pompa lebih 

besar. Oleh karena itu pemilihan jenis alat fitnes sepeda statis perlu dipikirkan 

dalam penelitian ini agar saat pengoperasian alat pengguna tidak mudah lelah. 

3.3 Pemilihan Alat Fitnes Sepeda Statis 

Alat fitnes sepeda statis yang digunakan pada penelitian ini yaitu sepeda 

statis berjenis “Platinum Air Bike”. Pemilihan alat fitnes sepeda statis jenis ini 

dikarenakan stang pada sepeda statis jenis ini dapat digerakkan dan dapat 

digunakan untuk menggerakkan engkol, sehingga tidak hanya kaki saja yang 

berfungsi sebagai penggerak tetapi tangan juga dapat digunakan sebagai 
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penggerak. Sehingga tidak hanya melatih otot kaki tetapi melatih otot tangan juga.  

Keuntungan dari pemilihan sepeda statis jenis ini yaitu pada saat sepeda statis ini 

digunakan sebagai penggerak pompa peristaltik, tenaga yang diperlukan untuk 

memutar pompa peristaltik tidak hanya bersumber dari  kaki tetapi dari tangan juga, 

ini membuat penggunanya tidak mudah lelah. Selain itu, dibandingkan dengan 

jenis alat fitnes sepeda statis yang lain lainnya yang stangnya dapat digerakkan 

harga sepeda statis ini lebih murah. Mekanisme penggerak sepeda statis jenis ini 

menggunakan rantai dan sproket serta memakai kampas sebagai pemberatnya. 

Tampilan untuk alat fitnes sepeda statis “Platinum Air Bike” yang 

digunakan pada penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 3-2 dibawah 

ini. 

 

 

 

Gambar 3-2 Alat fitnes sepeda statis “Platinum Air Bike” 

3.4 Konsep Perancangan 

Sebelum menentukan seperti apa perancangan sistem  transmisi yang akan 

dilakukan pada alat fitnes sepeda statis, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

menentukan konsep dari perancangan yang akan dibuat. Konsep perancangan yang 

akan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yaitu perancangan sistem  transmisi 

dilakukan agar alat fitnes sepeda statis ini mampu digunakan sebagai penggerak 
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pompa peristaltik sehingga pompa mampu menghisap air pada kedalaman 

permukaan air 5 meter dengan mudah. Perancangan sistem  transmisi yang 

dilakukan pada alat fitnes sepeda statis adalah dengan penambahan komponen 

elemen transmisi dan pembuatan dudukan untuk elemen transmisi tersebut. 

Penambahan komponen elemen transmisi bertujuan agar putaran yang 

dihasilkan dari alat fitnes sepeda statis mampu ditransmisikan sehingga dapat 

menggerakkan pompa peristaltik. Sedangkan pembuatan dudukan bertujuan 

sebagai penyangga elemen transmisi yang ditambahkan sehingga elemen transmisi 

tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya. Terkait dengan perancangan yang akan 

dilakukan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : 

1. Perancangan sistem  transmisi dilakukan dengan menggunakan bahan baku 

yang tersedia dipasaran sehingga mudah didapatkan. 

2. Hasil dari perancangan dapat digunakan untuk menggerakkan pompa peristaltik 

sehingga pompa mampu menghisap air pada kedalaman permukaan air 5 meter 

dengan mudah/pompa tanpa perlu dipancing. 

3. Hasil dari perancangan tidak mengganggu fungsi utama dari alat fitnes. 

4. Hasil dari perancangan mudah dilakukan perawatan. 

Komponen yang diperancangan dari alat fitnes ini yaitu sproket engkol 

dengan penambahan elemen transmisi serta pembuatan dudukan elemen 

transmisinya dan komponen kaki belakang dengan penambahan elemen transmisi 

serta pembuatan dudukan elemen transmisinya juga. 

3.5 Pemilihan Elemen Transmisi 

Sebelum pemilihan elemen transmisi dilakukan, perlu diketahui sistem 

kerja dari pompa peristaltik. Sistem kerja pompa peristaltik bekerja dengan tekanan 

agar mampu mengalirkan fluida, roda yang terdapat pada ujung baling-baling 

pompa menekan selang sehingga keadaan selang menjadi tertutup. Pada saat 

baling-baling pompa berputar, udara didalam selang akan dikeluarkan sehingga 

keadaan didalam selang menjadi vakum, perbedaan tekanan yang terjadi diluar dan 

didalam selang menyebabkan fluida yang berada pada sisi selang inlet akan dihisap 

dan didorong ke sisi selang outlet. Tekanan roda yang terdapat pada ujung baling-

baling pompa terhadap selang membuat pompa membutuhkan torsi yang cukup 
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agar dapat berputar. Torsi dapat ditingkatkan dengan memvariasikan diameter pada 

elemen transmisi, tetapi apabila torsi ditingkatkan maka kecepatan putar pompa 

yang dihasilkan akan menurun. Sementara kecepatan putar pompa berpengaruh 

terhadap daya hisap yang dihasilkan pompa pada setiap  kedalaman permukaan air. 

Semakin dalam permukaan air yang akan dihisap maka dibutuhkan kecepatan putar 

pompa yang lebih cepat sehingga pompa mampu menghisap air pada kedalaman 

tertentu tanpa perlu dipancing.  

Tujuan dari pemilihan elemen transmisi adalah agar putaran yang 

dihasilkan sepeda statis dapat disalurkan/ditransmisikan sehingga mampu 

digunakan sebagai penggerak pompa peristaltik dan pompa tersebut mampu 

menghisap air hingga kedalaman permukaan air 5 meter dengan mudah/tanpa perlu 

dipancing. Berdasarkan tujuan tersebut dan kriteria perancangan yang ditetapkan, 

pemilihan elemen transmisi pada penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan 

jenis, diameter dan jumlah gigi elemen transmisi yang akan digunakan.  

Terdapat beberapa jenis elemen transmisi yang ada dipasaran, jenis-jenis 

elemen transmisi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perancangan yang 

diinginkan pada penelitian ini. 

3.6 Perancangan Desain Dudukan Elemen Transmisi 

Sebelum pembuatan desain dudukan untuk elemen transmisi, hal pertama 

yang dilakukan adalah menentukan lokasi dudukan untuk elemen transmisi. 

Pemilihan lokasi dudukan pada alat fitness sepeda statis perlu dipikirkan agar 

dudukan tidak mengganggu fungsi utama dari alat fitness sepeda statis. Selanjutnya 

yaitu penggambaran ulang komponen alat fitnes sepeda statis yang akan dibuat 

sebagai dudukan untuk elemen transmisi. Pembuatan desain dudukan untuk elemen 

transmisi bertujuan agar memudahkan dan meminimalisir kesalahan yang akan 

terjadi pada saat proses pembuatan dudukan dilakukan. Desain dudukan elemen 

transimisi yang akan dibuat harus sesuai dengan kriteria perancangan yang telah 

ditetapkan. Hasil penggambaran ulang komponen dari alat fitnes sepeda statis ini 

akan digunakan pada saat proses pembuatan desain dudukan elemen transmisi. 

Proses penggambaran ulang komponen yang akan dijadikan dudukan elemen 

transmisi dilakukan menggunakan software solidworks. Proses penggambaran 
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ulang komponen alat fitnes sepeda statis yang akan dibuat dudukan memiliki 

beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram alur seperti 

yang ditunjukkan gambar 3-3 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3- 3 Diagram alur penggambaran ulang komponen yang akan dibuat 

dudukan 

 

Setelah proses penggambaran ulang komponen yang akan dijadikan 

sebagai dudukan elemen transmisi dilakukan, selanjutnya pembuatan desain 

dudukan untuk elemen transmisi dilakukan dengan cara menambahkan elemen 

baru sesuai dengan desain gambar manual. Pembuatan dudukan dilakukan pada 

komponen kaki belakang dan sproket pada engkol alat fitnes sepeda statis.  

Tahap  pengukuran dilakukan untuk memastikan elemen transmisi tersebut 

dapat ditempatkan dengan tepat dan dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang 
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diinginkan. Pembuatan desain dudukan juga dilakukan dengan menggunakan 

software Solidworks. Pembuatan desain dudukan dilakukan dengan cara 

melakukan pengeditan pada  file hasil penggambaran ulang, file yang akan diedit 

yaitu  file kaki belakang dan  file sproket engkol. Tahapan proses pembuatan desain 

dudukan untuk elemen transmisi dapat dilihat pada diagram alur seperti yang 

ditunjukkan gambar 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-4 Diagram alur pembuatan desain dudukan elemen transmisi 

Membuka Solidworks 

Memilih file komponen hasil gambar ulang  

yang akan dibuat dudukan 

Mengukur dimensi elemen transmisi yang akan ditempatkan 

pada dudukan yang akan dibuat 

Menambahkan komponen baru 

berupa cover  

Kaki belakang sepeda 

statis 

Sproket pada  engkol 

Melubangi sproket sebagai tempat 

penyangga komponen baru 

Mulai 

Selesai 

Menyiapkan alat ukur 
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3.7 Pengadaan Alat dan Bahan 

3.7.1 Alat  

Pada penelitian ini alat yang digunakan dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Alat yang digunakan dalam pembuatan dudukan untuk elemen transmisi  : 

 Mesin las  

Mesin las yang digunakan adalah las listrik, berfungsi untuk 

menyambungkan komponen baru pada kaki belakang sepeda. Mesin las yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar 3-5 dibawah ini. 

 

Gambar 3-5 Mesin las yang digunakan 

 

 Meteran roll 

Meteran  roll digunakan untuk mengukur dimensi kebutuhan plat besi 

dalam membuat komponen baru. Meteran roll yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar 3-6 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-6 Meteran roll yang digunakan 
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 Gunting Plat 

Gunting plat digunakan untuk memotong plat besi sesuai ukuran yang 

diinginkan. Gunting plat yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3-7 dibawah 

ini. 

 

 

Gambar 3-7 Pemotong plat besi 

 

 

 Gerinda 

Gerinda digunakan untuk menghaluskan permukaan plat besi yang sudah 

dipotong dan menghaluskan permukaan hasil lasan. Gerinda yang digunakan dapat 

dilihat pada gambar 3-8 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-8 Mesin gerinda yang digunakan 
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 Mesin bor 

Mesin bor digunakan untuk membuat lubang pada suatu benda. Mesin bor 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3-9 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-9 Mesin bor yang digunakan 

 

2. Alat yang digunakan dalam melakukan pengujian diantaranya : 

 

 Pompa peristaltik 

Seperangkat pompa peristaltik hasil rancangan Mahasiswa Teknik Mesin 

Fakultas Teknologi Industri Univrsitas Islam Indonesia. Pompa Peristaltik tersebut 

memiliki ukuran 𝑃 × 𝐿 × 𝑇 (600 × 200 × 600) mm serta area lintasan roda yang 

melingkar dengan ukuran diameter 400 mm. Pompa peristaltik yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar 3-10 dibawah ini. 

 

Gambar 3- 10 Pompa peristaltik yang digunakan 
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 Tachometer 

Tachometer berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kecepatan putar yang 

dihasilkan dari kayuhan dalam satuan RPM. Tachometer yang digunakan dapat 

dilihat pada gambar 3-11 dibawah ini. 

 

Gambar 3- 11 Tachometer yang digunakan 

 Ember 

Ember yang digunakan pada penelitian ini berkapasitas 20 liter, berfungsi 

untuk menampung air yang dikeluarkan oleh pompa peristaltik. Ember yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar 3-12 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-12 Ember yang digunakan 

 

 Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan agar wadah 

yang berukuran 20 liter terisi penuh. Stopwatch yang digunakan yaitu stopwatch 
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yang terdapat di aplikasi telpon genggam. Stopwatch yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 3-13 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-13 Aplikasi stopwatch yang digunakan 

3.7.2  Bahan 

Bahan yang digukan dalam penelitian ini yaitu : 

 

 Plat besi 

Plat besi yang digunakan memiliki ketebalan 3 mm, plat besi ini nantinya 

dipotong sesuai ukuran yang diinginkan yang kemudian digunakan untuk membuat 

cover/rumah penyangga poros dan roda gigi. Plat besi yang digunakan daat dilihat 

pada gambar 3-14 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-14 Plat besi yang digunakan 
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 Elektroda 

Elektorda adalah material yang digunakan pada proses pengelasan yang 

berfungsi sebagai penyambung. Pada penelitian ini, elektroda digunakan untuk 

menyambung plat-plat besi yang telah dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. 

Elektroda yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3-15 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-15 Elektroda yang digunakan 

 

 Besi pejal 

Besi pejal yang digunakan memiliki diamter 20 mm, besi pejal ini 

digunakan sebagai penyangga roda gigi. Besi pejal yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 3-16 dibawah ini. 

 

Gambar 3-16 Besi pejal yang digunakan 
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 Cat besi 

Cat besi digunakan untuk memberikan warna pada cover/rumah roda gigi 

yang telah dibuat serta menutupi bekas lasan agar terlihat lebih menarik. Cat besi 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3-17 dibawah ini. 

 

Gambar 3-17 Cat besi warna silver 

 

 Air kran 

Air kran digunakan sebagai objek percobaan yang akan dipindahkan dari 

suatu tempat ke tempat lain. Air kran yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3-

18 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3-18 Air kran yang digunakan 
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3.8 Pembuatan Dudukan Elemen Transmisi 

Proses pembuatan dudukan dilakukan setelah tahapan pembuatan desain 

dudukan dan pengadaan alat dan bahan dilakukan. Pembuatan dudukan dilakukan 

pada komponen kaki belakang dan sproket engkol pada sepeda statis. 

Pembuatan dudukan pada komponen kaki belakang alat fitnes sepeda statis 

dilakukan dengan membuat komponen berupa cover berbentuk kotak. Tahapan 

pembuatan cover dilakukan dengan  memotong plat besi menggunakan guting plat 

sesuai dengan kebutuhan dan dimensi yang telah ditentukan. Jumlah plat besi yang 

digunakan untuk pembuatan cover sebanyak 4 buah dengan peletakan pada 

masing-masing sisi kanan dan kiri , sisi atas dan bawah serta 1 buah yang 

digunakan sebagai penyambung antara cover yang yang telah dibuat dengan 

komponen kaki belakang. 

Setelah plat besi terpotong selanjutnya dilakukan pelubangan pada cover 

sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan untuk meletakan poros serta pelubangan pada 

sisi bagian kanan untuk meletakan baut. Lubang poros pada bagian atas terhubung 

dengan sisi kanan dan kiri, sedangkan lubang poros pada bagian bawah hanya 

terdapat pada satu sisi saja yaitu sisi sebelah kanan.  Dimensi lubang menyesuaikan 

dengan dimensi poros dan baut. Poros tersebut digunakan sebagai penyangga 

elemen transmisi dan baut yang terpasang untuk meggabungkan kedua sisi plat 

agar mudah dilepas dan dipasang pada saat ingin melakukan perawatan dan 

penggantian komponen. Setelah pembuatan cover selanjutnya dilakukan 

pengelasan untuk mengabungkan komponen kaki belakang sepeda statis dengan 

komponen cover . 

Pembuatan cover bearing dilakukan dengan membubut bagian dalam besi 

pejal hingga berongga, dimensi rongga yang dibuat sesuai dengan diameter luar 

bearing yang akan digunakan. Peletakan cover bearing tepat ditengah lubang poros, 

penggabungan cover bearing dan cover elemen transmisi dilakukan dengan 

pengelasan.  

Tahapan pembuatan dudukan pada sproket engkol yaitu dengan melubangi 

sisi sproket, pelubangan yang dilakukan bertujuan sebagai tempat baut yang 

digunakan sebagai penyangga komponen elemen transmisi yang akan ditempatkan 
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pada sproket engkol, pelubangan dilakukan dengan menggunakan bor. Dimensi 

lubang yang dibuat pada sisi sproket sesuai dengan dimensi baut. 

3.9 Pengujian Hasil Perancangan 

Pengujian dari hasil perancangan merupakan tahapan terakhir dalam 

penelitian ini. Pengujian dilakukan untuk mengetahui  hasil dari perancangan 

sistem  transmisi pada alat fitnes sepeda statis dapat digunakan sebagai sumber 

penggerak pompa peristaltik sehingga mampu digunakan untuk menghisap air 

pada kedalaman permukaan air 5 meter dengan mudah.  

Pengujian dilakukan dengan beberapa tahapan dan batasan nilai yang di 

tentukan. Penentuan dari batasan nilai tersebut yaitu : 

1. Nilai kecepatan putar yang digunakan 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kecepatan putar kayuhan 

pengguna sepeda pemula yaitu 50-55 rpm dan  kecepatan putar kayuhan 

pengguna sepeda yang lebih mahir yang bisa dicapai pada saat pengujian yaitu 

80-85 rpm. Range kecepatan putar diatur berdasarkan ketidakmampuan dalam 

mendapatkan nilai konstan karena pengayuhan dilakukan secara manual selain 

itu juga range dapat gunakan untuk batasan nilai agar kecepatan putar tidak 

mengalami 

2. Nilai kedalaman permukaan air  

Pengujian dilakukan pada kedalaman permukaan air 5 meter. Nilai kedalaman 

permukaan air yang dihisap ditentukan berdasarkan kapasitas pompa 

peristaltik yang dibuat yaitu untuk kedalaman permuakaan air 5 meter.  

3. Volume air 

Volume air ditentukan berdasarkan kapasitas wadah yang digunakan untuk 

kebutuhan mendesak yaitu minimal 20 liter. 

Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap batasan nilai kecepatan 

putar kayuhan sepeda yang digunakan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil 

pengujian yang akurat. Proses pengujian hasil perancangan sistem  transmisi pada 

alat fitnes sepeda statis memiliki beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dapat 

dilihat pada diagram alur seperti yang ditunjukkan gambar 3-14. 
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Gambar 3-19 Diagram alur pengujian  yang dilakukan 

Menyiapkan alat dan bahan 

 Mengayuh sepeda sampai nilai kecepatan putar 

pompa yang telah ditentukan  

Bila kecepatan putar pompa telah stabil, memasukan selang 

output kedalam wadah dan menyalakan stopwatch secara 

bersamaan 

Merangkai alat fitnes hasil perancangan 

dengan pompa peristaltik 

Menggunakan tachometer untuk membatasi agar nilai 

kecepatan putar pompa tidak kurang atau melebihi dari nilai 

yang telah ditentukan 

Mencatat waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah 

yang telah disiapkan  

Mengulangi percobaan sebanyak 3 kali dengan 

beberapa nilai yang telah ditentukan 

Mulai 

Selesai 


