
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Di dunia ini ada sebagian orang yang memiliki cacat fisik (difabel) karena 

bawaan lahir ataupun karena kecelakaan yang tidak kita duga.dengan kondisi 

seperti itu, seorang disabilitas akan mengalami kesulitan jika akan melakukan 

kegiatan ataupun berjalan dan bepergian, misalnya seseorang yang memiliki cacat 

kaki yang menyebabkan seseorang akan kesulitan jika akan melakukan kegiatan. 

Maka dari itu seorang yang disabilitas membutuhkan suatu alat bantu yang bisa 

menunjang merekan untuk berjalan atau melakukan kegiatan agar bisa lebih mudah 

untuk melakukan kegiatan. 

 Kursi roda adalah alat bantu yang sangat mudah dan murah. Dengan adanya 

kursi roda maka akan sangat membantu seorang yang cacat fisik atau kaki untuk 

bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah yang membantu mereka untuk 

berjalan. Sampai saat ini ilmu pengetahuan semakin maju, alat alat sekarang sudah 

menggunakan sistem elektrik yang ramah lingkungan yang sangat aman untuk 

digunakan seseorang, yang bisa diterapkan ke kendaraan atau alat apapun, 

begitupun dengan kursi roda. Kursi roda yang sistem penggerak energi listrik akan 

memudahkan pengguna atau seseorag yang disabilitas untuk menjalankan kursi 

roda dengan sangat mudah dengan tidak perlu bantuan dorong untuk berjalan.  

 Pada teori kelistrikan, skuter listrik yang terintegrasi dengan kursi roda adalah 

dengan motor sebagai sistem penggerak. Motor BLDC yang berputar karena dipicu 

oleh potensio akselerasi pada gas yang memberikan sensor ke modul sebagai 

perintah untuk meneruskan arus dari baterai menuju ke motor, sehingga motor akan 

berputar sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Jika motor yang digunakan 

adalah DC 48V, maka baterai yang digunakan untuk menunjang motor tersebut 

harus 48V juga. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang kita temui adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem penggerak skuter listrik yang terintegrasi dengan 

kursi roda. 



 

 

2. Bagaimana menghitung kebutuhan daya listrik motor yang dibutuhkan 

3. Bagaimana menghitung kapasitas penggunaan baterai 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari pembuatan laporan ini adalah : 

1. Sumber tenaga yang digunakan adalah baterai 48V 

2. Menggunakan motor BLDC 48V 350W 

3. Dapat digunakan dengan beban maksimal 100kg 

4. Kecepatan tidak boleh lebih dari 25km/h 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang bangun sistem penggerak skuter listrik yang terintegrasi dengan 

kursi roda 

2. Mampu menopang beban maksimal 100kg dengan kecepatan maksimal 

25km/h 

3. Mengetahui motor penggerak yang akan digunakan 

4. Mengetahui kapasitas baterai yang akan digunakan 

1.5.  Manfaat  

Manfaat dari pembuatan laporan ini : 

1. Bagi penulis  

 Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan meyelesaikan study pada 

Universitas muria kudus program studi Teknik Mesin 

2. Bagi akademik 

 Proses perancangan ini dapat membantu mahasiswa Teknik Mesin Universitas 

Muria Kudus untuk pebelajaan tentang rancang bangun skute listrik elektrik 

3. Bagi masyarakat 

 Membantu seseorang yang memiliki cacat fisik dan juga seseorang yang sudah 

lanjut usia untuk bisa bepergian yang sebelumnya menggunakan kursi roda manual 

sekarang bisa menggunkan elektrik dan tidak capek. 

 

 

 


