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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Kursi roda adalah suatu alat bantu untuk membantu melakukan 

aktifitas bagi para pasien penderita patah tulang kaki atau para penyandang 

cacat kaki. Konstruksi kursi roda pada umumnya hanya terdiri dari tempat 

duduk dan roda penggerak saja. Pada umumnya kursi roda masih digerakkan 

secara manual atau masih membutuhkan orang lain untuk mendorong kursi 

roda tersebut. (http//www.britaiptek.com) selasa, 21-10-2008, jam 22.30 

WIB. 

Dengan kondisi konstruksi kursi roda tersebut, terdapat beberapa 

kekurangan salah satu diantaranya pengguna kesulitan mengambil barang 

yang letaknya agak tinggi. Dengan kekurangan yang ada pada kursi roda 

tersebut membuat aktivitas sehari-hari pengguna menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba memodifikasi 

konstruksi kursi roda yang sudah ada dengan menambahkan motor listrik 

sebagai penggerak kursi roda dan menambahkan konstruksi baru pada alas 

duduk yang dapat ditegakkan dengan menggunakan sistem hidrolik dan 

secara keseluruhan didapat dioperasikan dengan remote control.   

Dalam perancangan alas tempat duduk, penulis membuat suatu 

konstruksi rangka yang mampu menerima beban dengan kapasitas 150 kg. 

Dengan adanya pengembangan produk kursi roda ini diharapkan penderita 
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patah tulang kaki dan penyandang cacat kaki akan lebih mudah dalam 

beraktifitas sehari - hari.  

 
1.2. Perumusan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan dalam rancang bangun kursi 

roda, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini menitik beratkan pada 

permasalahan. 

1. Bagaimana merancang konstruksi rangka tempat duduk yang dapat 

ditegakkan yang mampu menahan beban 150 kg. 

2. Bagaimana menganalisa kekuatan material pada rekayasa kontruksi 

rangka tempat duduk pada kursi roda.  

 
1.3. Batasan Masalah 

Karena faktor keterbatasan yang dimiliki penulis dan untuk 

mencegah melebarnya pembahasan, maka penulis membuat suatu batasan 

masalah  yakni sebagai berikut: 

1. Mendesain ulang produk kursi roda yang sudah ada yaitu dengan 

menambahkan konstruksi baru untuk tempat duduk yang dapat 

ditegakkan yang mampu menahan beban 150 kg. 

2. Pada analisis perhitungan dibatasi hanya membahas analisa kekuatan 

material yaitu menentukan material bahan batang profil yang digunakan 

pada konstruksi rangka, momen inersia, lendutan batang dan analisis 

kekuatan sambungan las. Sedangkan profil yang digunakan adalah profil 

U, profil L, profil segi empat, profil lingkaran. 
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3. analisa kesetimbangan gaya dibatsi hnya pada beban statis dengan 

asumsi beban terpusat. 

 
1.4. Tujuan  

Tujuan dari perancangan dan pembuatan kursi roda ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan suatu konstruksi tempat duduk pada kursi roda yang dapat 

ditegakkan yang mampu menahan beban 150 kg. 

2. Mengetahui kekuatan material pada konstruksi tempat duduk pada kursi 

roda tersebut. 

 
1.5. Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan dan pembuatan kursi roda ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tercipta sebuah konstruksi tempat duduk pada kursi roda yang dapat 

ditegakkan yang mampu menahan 150 kg. 

2. Dapat menganalisis kekuatan material pada konstruksi rangka tempat 

duduk pada kursi roda. 

3. Secara keseluruhan menghasilkan produk baru kursi roda yang mampu 

memaksimalkan aktivitas penggunanya.  

 
1.6. Metode Pelaksanaan 

Dalam melakukan perancangan dan pembuatan alat tersebut pada 

Tugas Akhir ini  menggunakan metode pelaksanaan sebagai berikut: 
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1. Metode Study Pustaka 

Metode ini adalah dengan mencari data dari literatur yang 

dibutuhkan untuk mencari dasar-dasar yang berkaitan dengan topik yang 

penulis buat sebagai referensi antara lain dengan membaca dan 

mempelajari buku atau artikel yang berhubungan dengan alat tersebut 

misalnya menentukan jenis bahan dan ukuran dengan 

mempertimbangkan faktor keamanan, kekuatan dan efisiensinya.   

2. Metode Observasi Lapangan 

Metode ini dilakukan dengan mencari data langsung di lapangan 

yang nantinya dapat digunakan untuk tempat perakitan alat. Metode ini 

juga digunakan untuk mengetahui gambaran alat-alat yang ada di dalam 

masyarakat yang prinsip kerjanya sama atau mirip dengan kursi roda ini 

3. Metode Eksperimen dan Pemodelan 

Metode eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk 

melakukan percobaan-percobaan untuk menuju pembuatan alat. Metode 

pemodelan merupakan metode yang digunakan untuk mendesain kursi 

roda.  

4. Metode perancangan dan perakitan 

Langkah ini meliputi pembuatan gambar perancangan, 

perencanaan komponen dan perakitan alat.  

5. Metode Penyimpulan 

Merupakan pengecekan akhir dan uji coba alat dari hasil analisis 

kemudian diambil kesimpulan dari keseluruhan pembuatannya. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dalam penulisan tugas akhir ini, diberikan 

gambaran tentang sistematika penulisan yang terdiri : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok dalam penulisan 

tugas akhir yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat perancangan, metode 

pelaksanaan dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi dasar teori dan ide pengembangan. 

BAB III :  DESKRIPSI KURSI RODA  

Dalam bab ini berisi diagram alir, alat dan bahan material. 

BAB IV :  ANALISA DATA 

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN . 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari 

perencanaan dan analisis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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