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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kedudukan, peluang 

yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara normal 

pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-

hak penyandang disabilitas meliputi aksesbilitas fisik, rehabilitasi, 

pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pelayanan publik dan 

bantuan sosial. Untuk memenuhi hak, kewajiban, dan kedudukan warga 

negaranyaa, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan 

memberikan akses pelayanan publik yang mudah dan ramah.  

Sebagaimana Pembangunan kota di Indonesia dan khususnya di Kota 

kudus saat ini belum begitu sepenuhnya ramah dan belum mencerminkan 

keadilan bagi semua orang. Khusunya pada orang yang mempunyai 

keterbatasan fisik (Kaum difabel). Hal ini dikarenakan mereka belum bisa 

sepenuhnya mengakses segala fasilitas publik yang disediakan dengan 

baik, aman dan nyaman. 

Aksesibilitas kaum difabel pada fasilitas publik adalah kemudahan 

yang disediakan bagi kaum difabel untuk mengakses semua aspek 

kehidupan dan penghidupan atau segala kegiatan sebagai suatu kemudahan 

bergerak dan beraktivitas menggunakan fasilitas publik (gedung, 

transportasi, dan fasilitas yang lain), dengan memperhatikan kelancaran 

dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan 

komponen setting. Sehingga aksesibilitas harus diterapkan secara optimal, 

guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beraktivitas tanpa 

perbedaan antara kaum difabel dengan pengguna lain yang mempunyai 

kesempurnaan dalam beraktivitas. (Susanto and Sudiro, 2018) 

Tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki 

kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk 

tubuh. Antara anak normal dan anak tunadaksa, memilki peluang yang 
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sama untuk melakukan aktualisasi diri, hanya saja banyak orang 

meragukan kemampuan anak tunadaksa. Dari uraian di atas penulis tertarik 

mendesain flexstep bagi Penyandang Disabilitas Tunadaksa khususnya 

bagi pengguna kursi roda. Dengan desain flexstep ini akan mempermudah 

penyandang tunadaksa untuk mempermudah aksesbilitas mereka 

terdahadap fasilitsas-fasilitas umum yang kurang nyaman atau kurang 

ramah bagi penyandang disabilitas. Cara kerja flexstep yaitu sama dengan 

cara kerja sistem motor aktuator linier elektrik.  flexstep bekerja dengan 

cara memberikan gaya dorong pada tiap-tiap tiang aktuator sehingga akan 

menghasilkan gerakan keatas saama halnya dengan lift, sehingga dapat 

mengangkat pengguna kursi roda tersebut. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan yang harus di selesaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang  Liftup Flexible step bagi penyandang 

disabilitas khususnya tunadaksa agar mempermudah aksesbilitas 

fasilitas-fasiltas bertingkat. 

2. Bagaimana perhitungan kontruksi flexstep bagi penyandang disabilitas 

khususnya tunadaksa. 

3. Bagaimana menganalisa kekuatan frame menggunakan software 

autodesk inventor 2015. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dibahas, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perancangan menggunakan software autodesk inventor 2015 sebagai 

pembanding hitungan rancang bangun manual. 

2. Perhitungan kontruksi tangga. 

3. Perhitungan kekuatan Poros. 
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4. Perhitungan kekuatan sambungan las. 

5. Ukuran rangka utama holo 30 x 30 x 2 mm. 

6. Simulasi Stress Analysis. 

7. Total beban keseluruhan 360 Kg dan pengguna. 

8. Dengan material baja st 37. 

9. Tinggi Lantai 50 cm atau 500 mm. 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

Merancang Liftup Flexible step bagi penyandang disabilitas 

khususnya tunadaksa pengguna kursi roda di Universitas Muria Kudus. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan mesin Liftup Flexible step bagi 

penyandang disabilitas khususnya tunadaksa adalah sebagai perikut : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

perancangan atau manufaktur. 

b. Dapat menambah kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dimanapun tempatnya. 

c. Dapat menumbuhkan suatu ide-ide baru yang dapat bermanfaat 

bagi semua orang. 

2. Bagi masyarakat 

a. Dengan adanya perancangan dan pembuatan  alat ini diharapkan 

dapat membantu kenyamanan bagi penyandang disabilitas 

khususnya tunadaksa agar mudah dalam mengakses fasilitas-

fasilitas bertingkat. 

 


