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ABSTRAK 

Salah satu  kenikmatan  yang  dapat  kita  rasakan  adalah  kenikmatan  berjalan. 

Hampir  semua  kegiatan  kita  bergantung  dengan  kemampuan  kita  berjalan. 

Namun, bagaimana  dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu berjalan, 

baik itu karena sakit sementara, maupun sakit permanen seperti lumpuh ataupun 

tidak memiliki kaki. Mereka membutuhkan alat bantu untuk berjalan seperti kursi 

roda. Dari waktu ke waktu terus dilakukan usaha untuk membantu para pengguna 

kursi roda baik dengan penyempurnaan kursi roda, maupun dengan perancangan 

kursi roda baru. Baik yang berbasis mekanik maupun elektrik. Kursi roda elektrik 

yang sangat nyaman memiliki harga yang sangat mahal dan kekuatan yang relatif 

rentan.  Sedangkan kursi roda mekanik yang ada di pasaran belum yang dapat 

mengakomodir  kenyamanan  dan  kemudahan  pemakaian  untuk  dalam  maupun 

luar ruangan. Kegiatan ini  dilaksanakan guna menghasilkan kursi roda yang 

dapat dioperasikan sendiri dengan mudah dan nyaman serta harganya terjangkau 

oleh  masyarakat  luas.  Hal  ini  dilakukan  dengan   urutan  sebagai  berikut: 

Brainstorming, Pengumpulan data perancangan, Pemilihan alternatif, Pemodelan 

dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (CAD), Pembuatan prototipe, dan 

diakhiri dengan Pengujian prototipe. Kursi roda yang dihasilkan memiliki bentuk 

yang tidak jauh berbeda dengan kursi roda konvensional, namun memiliki cara 

penggerakan yang berbeda yakni dengan menggerakkan penyangga lengan. Naik 

turun  untuk  kemudi  memajumundurkan  Kromman,  sedangkan  untuk  beloknya 

dengan cara memajumundurkan penyangga lengan tersebut. 

Pembuatan  Kromman  tidak  hanya  menghasilkan  kursi  roda  alternatif  yang 

efisien, namun juga membuka menemukan hal baru dalam hal transmisi, dan juga 

memanfaatkan   barang-barang  yang  banyak  tersedia  di  pasaran.  Meskipun 

demikian,  prototipe  pertama  Kromman  masih  memiliki  beberapa  kekurangan 

yang memerlukan penelitian lanjut 
 

Kata Kunci: Kursi Roda, Kromman, Nyaman, Mudah, Dalam dan Luar Ruangan 

 
PENDAHULUAN 

Ketidakmampuan seseorang untuk berjalan dapat disebabkan oleh banyak 

hal. Misalkan saja cacat, lumpuh dan sebagainya. Alat bantu yang bisa digunakan 

salah satunya adalah kursi roda. 

Peran kursi roda sangat besar, terutama terhadap orang yang tidak dapat 

berjalan dalam waktu lama atau lumpuh permanen. Walaupun mereka tidak bisa 

berjalan,  namun   mereka   bisa  berpindah  tempat  dengan  bantuan  kursi  roda 

tersebut.  Tidak  hanya  itu,  mereka  juga  terbantu  untuk  mengerjakan  berbagai 

macam pekerjaan. 

Perkembangan  kursi  roda  pada  saat  ini  sudah  mencapai  kemajuan  yang 

cukup  berarti.  Dahulu kala, bentuk kursi roda cukup besar dan berat. Namun 

sekarang, kursi roda cukup ringan dan mudah dibawa kemana-mana karena bisa 
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dilipat. Pada zaman elektronik ini, berkembang juga kursi roda elektrik yang 

menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Untuk mencapai tempat yang 

diinginkan, sang penderita tinggal mengemudikan kursi rodanya dengan tongkat 

pengendali yang terdapat pada penyangga lengan. 
Walaupun keberadaan kursi roda elektrik sangat membantu penderita cacat 

tetapi  harganya sangat mahal. Padahal tidak semua penderita cacat berasal dari 

kalangan berada.  Banyak penderita cacat yang berasal dari kalangan ekonomi 

menengah ke bawah. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi mereka sulit untuk 

menjangkau kursi roda elektrik. 

Sementara  itu,  kursi  roda  mekanik  memiliki  kelemahan  yakni  adanya 

kesulitan  untuk  menjalankannya.  Karena  kesulitan  inilah  pemakai  kursi  roda 

mekanik  seringkali  memerlukan  orang  lain  untuk  mendorong  kursi  rodanya. 

Dengan  demikian,  masyarakat  membutuhkan  kursi  roda  mekanik  yang  dapat 

bergerak tanpa bantuan orang lain yang  mendorongnya dan kursi roda tersebut 

harus efektif cara menggerakkannya. 

Masalah yang ada: 

       Kursi roda sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat bantu gerak 
       Model kursi roda-kursi roda yang ada di pasaran masih memiliki banyak 

kekurangan terutama pada keefektifan gerak dan kenyamanan 

penggerakannya. 
       Kursi roda elektrik yang tingkat kenyamanan pemakaiannya cukup tinggi 

memiliki harga yang cukup tinggi. 

       Banyak para penderita cacat yang barasal dari kalangan menengah ke bawah 

dan tidak mampu membeli kursi roda elektrik. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu model kursi roda yang mudah dan nyaman 

pengoperasiannya  serta  memiliki  harga  yang  terjangkau.  Dalam  hal  ini  kami 

mengasumsikan  bahwa model yang kami buat adalah model mekanik, dengan 

asumsi bahwa alat elektrik selain harganya yang mahal, juga daya tahannya lemah 

dan suku cadanganya mahal. 
Tujuan dari  kegiatan  perancangan,  pembuatan  dan  pengujian  kursi  roda 

Kromman ini antara lain: 

o Merancang kursi roda yang dapat dioperasikan sendiri dengan mudah dan 

nyaman serta harganya terjangkau oleh masyarakat luas. 

o Pembuatan prototipe 
o Pengujian prototipe hasil perancangan 

 
METODE PENELITIAN 

Dari website  www.spinlife.com  (2004)  dapat  kita  lihat  berbagai  macam 

bentuk  kursi  roda  yang  ada  dipasaran  beserta  spesifikasi  dan  harganya.  Dari 

website-website lain di internet juga bisa kita dapatkan berbagai bentuk kursi roda 

lengkap dengan spesifikasinya. Dari jenis-jenis kursi roda yang ada, dilihat dari 

cara kerjanya, dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok model. 

http://www.spinlife.com/
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Gambar 1.   Kursi roda mekanik model 1, 2, dan 3. 

 
Model 1. Cara menggerakkan yaitu dengan memutar besi melingkar yang 

terdapat di samping roda. Kelemahan kursi roda jenis ini adalah bahwa kursi roda 

jenis ini tidak nyaman untuk digunakan di luar ruangan. Karena besi kemudinya 

ikut  berputar  ke  bawah  dengan  roda,  sehingga  kemungkinan  kotor  sangatlah 

besar. Selain itu, cara pengoperasian jenis ini  cukup berat sehingga pengguna 

cepat lelah. 

Model  2.  Kursi  roda  model  ini  biasa  digunakan  untuk  balap.  Cara 

menggerakkan maju mundurnya adalah dengan cara yang biasa dipakai pada kursi 

roda  biasa  yakni  dengan  memutar  besi  yang  melingkar  disamping  velg  roda 

belakang. Sedangkan cara  membelokkannya adalah dengan membelokkan stang 

kemudi roda depan sepeti yang digunakan  pada sepeda. Kelemahan kursi roda 

jenis ini adalah bahwa kursi roda ini sulit untuk mengemudikannya karena letak 

pengontrol laju dan beloknya berada pada tempat yang berjauhan. Selain itu letak 

stang kemudi merepotkan pengguna ketika naik maupun turun dari kursi roda. 

Model 3. Kelompok Kursi roda model ini biasa digunakan di luar ruangan. 

Cara menggerakkan maju mundurnya adalah dengan memutar pedal tangan yang 

berada di bagian depan. Pedal tersebut juga berfungsi sebagai kemudi belok, yakni 

dengan membelokkannya sebagaimana membelokkan stang kemudi pada sepeda. 

Kelemahan   modifikasi   ini   adalah   letak   pedal   pengontrol   kemudi   sangat 

merepotkan pengguna ketika naik ataupun turun dari kursi roda. Selain itu, rantai 

dan gir bersifat kotor dan membahayakan pemakai. 

Setelah diadakan survey ke toko-toko alat kesehatan yang menjual kursi 

roda, kursi  roda yang tersedia di pasaran Indonesia adalah kursi roda mekanik 

jenis 1 yang harganya berkisar antara satu hingga lima juta rupiah, dan kursi roda 

elektrik dengan harga antara 17 hingga 19 juta rupiah. 

Dalam perancangan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut (Norton et 

al. 2000 dalam Puja 2003): 

1. Brainstorming 

Pada tahap ini semua ide yang muncul baik mengenai mekanisme gerak 

kursi  roda,   aktuator  yang  diperlukan  dan  struktur  rangka  yang  akan 

digunakan didaftar. 

2. Pengumpulan data perancangan 

Data-data perancangan yang dibutuhkan dicari melalui studi literatur, 

mencari ide menggunakan internet, survey ke toko peralatan kesehatan, 

pasar loak, dan survey ke toko-toko yang menyediakan alat-alat mekanik. 
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3. Pemilihan alternatif 

Pada tahap ini alternatif-alternatif yang telah ditentukan diamati kekurangan 

dan kelebihannya untuk dipilih sebagai desain yang akan dianalisis (Popov 
1978) 

4. Pemodelan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (CAD) 

Setelah  dipilih  alternatif  yang  akan  digunakan  maka  tahap  selanjutnya 

adalah melakukan pemodelan solid. Pemodelan solid ini dilakukan dengan 

menggunakan  bantuan  perangkat  lunak  AutoCAD  2004  dan  3ds  max  5. 

Dengan melakukan pemodelan ini didapatkan konfigurasi desain yang dapat 

terus  menerus  dievaluasi  sehingga  mendapatkan  konfigurasi  desain  yang 

paling efektif. 

5. Pembuatan prototipe 

Setelah didapatkan  konfigurasi  desain  yang  paling  efektif maka  langkah 

selanjutnya adalah membuat prototipenya. 

6. Pengujian prototipe 

Setelah  prototipe  selesai  dikerjakan  maka  prototipe  tersebut  akan  diuji 

dengan parameter-parameter pengujian sebagai berikut (Bentley 1998): 

o Faktor ergonomis dan kemudahan pengoperasian 
o Kestabilan dan kekuatan struktur 
o Keamanan dan keselamatan pengguna 

 
Waktu pelaksanaan dimulai bulan Agustus hingga November 2005 
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Kegiatan ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Engine  Design  Centre  ITB 
dalam  perancangan, Workshop Laboratorium Dinamika Teknik Mesin ITB dan 

Bengkel  Las  Khusus  Aluminium,  Jl.Pasirkoja  Bandung  untuk  pembuatan  dan 

Laboratorium Perancangan Sistem Kerja Ergonomi ITB untuk pengujiannya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem utama KROMMAN 

Salah satu pokok ide dasarnya adalah menyatukan kemudi maju mundur dan 

juga belok.  Model yang dihasilkan memiliki bentuk hampir sama dengan kursi 

roda biasa yang ada di pasaran. Memiliki 4 roda, dua roda terletak di bagian depan 
dan dua lagi di bagian belakang. Roda belakang besar dan roda depan kecil. Roda 
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belakang digunakan sebagai penggerak maju mundurnya Kromman. Posisi naik 

turunnya ujung penyangga lengan akan memutarkan batang yang berada di bawah 

dan  kemudian  memutarkan  rantai  yang  dihubungkan  dengan  roda  belakang. 

Sedangkan roda depan berfungsi sebagai kontrol belok Kromman. Gerakan maju 
mundurnya penyangga lengan akan menggerakkan batang yang letaknya di bagian 

bawah sejajar dengan penyangga lengan yang  kemudian gerakan tersebut dapat 

membelokkan roda depan. 
Kelebihan dari  model  ini  adalah bahwa  pengemudiannya  lebih  mudah 

karena  posisi  pengemudiannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  posisi  gerak  yang 

dilakukan ketika manusia berjalan.  Gerak maju mundurnya dengan 

menaikturunkan ujung depan penyangga lengan secara bergantian, yakni ketika 

posisi penyangga lengan kana di atas, maka posisi penyangga lengan kiri berada 

di bawah, dan demikian sebaliknya. Sementara itu, untuk kemudi beloknya, yakni 

dengan  memaju  mundurkan  penyangga lengan.  Misalkan  untuk  membelokkan 

Kromman  ke  kanan,  maka  tinggal   memajukan  penyangga  lengan  kiri  dan 

memundurkan penyangga lengan kanan, demikian sebaliknya. Gerakan belok dan 

maju/mundur dapat dilakukan sekaligus. Dengan kata lain, penyangga kursi roda 

dapat  dinaik  turunkan  dan  dimaju  mundurkan  dalam  waktu  yang  bersamaan. 

Gerakan-gerakan ini tidak jauh berbeda dengan gerakan lengan manusia ketika 

berjalan. 
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Gambar 2. Sketsa Kromman 
 

 
 

Mekanisme gigi dan rantai 

Kelebihan lain model Kromman ini terletak pada penggunaan rantai sebagai 

penerus gaya. Sistem penggunaan rantai ini dapat dengan mudah digunakan untuk 

memanipulasi energi yang disalurkan. 

Sistem gigi yang digunakan sama dengan yang digunakan pada sepeda- 

sepeda gunung. Ada beberapa ukuran gigi yang terletak pada poros roda belakang. 

Kelebihan dari sistem ini adalah bahwa tenaga yang diperlukan untuk permulaan 

gerak akan dapat lebih sedikit, namun ketika membutuhkan kecepatan yang lebih, 
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hal tersebut dapat dilakukan dengan memindahkan rantai ke gigi yang lebih kecil 

diameternya. 

Sistem pada  roda  ini  menggunakan  sistem  perputaran  satu  arah.  Ketika 

pedal  berputar ke depan, maka roda akan berputar, namun perputaran pedal ke 

belakang tidak mempengaruhi gerak roda. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan 

para pengguna ketika menjalankannya. 

Kelemahan sistem ini adalah bahwa sistem ini tidak dapat digunakan untuk 

tujuan mundur. Karena penghubung antar gigi pengatur rantai adalah pegas maka 

gigi pengatur akan tertarik ke belakang dan rantai akan lepas ketika pedal putar 

mundur, padahal Kromman harus dapat digerakkan mundur. 

Pengembangan yang dilakukan adalah bahwa salah satu dari gigi tersebut 

memiliki arah putar ke belakang. Jadi untuk kebutuhan mundur, sang pengguna 

tinggal memindahkan rantai ke gigi mundur. Modifikasi ini dilakukan dengan cara 

menggeser tiap gigi selangkah ke arah yang  berdiameter besar, sedangkan gigi 

yang berukuran paling besar disambungkan ke brayer  sepeda biasa, kemudian 

dipasangkan secara terbalik ke susunan gigi berjenjang. Hasil yang  didapatkan 

adalah susunan gigi yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan 

pada  sepeda gunung, namun putaran gigi berdiameter terbesarnya berlawanan 

arah dengan yang lainnya. Gigi inilah yang berfungsi untuk gerak mundur. Gigi 

diameter   terbesar   terpilih   untuk   gerak   mundur   karena   gigi   inilah   yang 

menyebabkan   gerakan   paling   lambat   dan   ringan,   hal   ini   cocok   dengan 

karakteristik  gerak  mundur  yang  dibutuhkan  yakni   pelan  dan  tidak  berat 

pengendaliannya. 

Sedangkan masalah yang muncul pada brayer (pemindah gigi) yakni brayer 

akan tertarik  ke belakang ketika digunakan untuk putaran mundur dapat diatasi 

dengan mengunci pemindah gigi ketika gigi berada pada posisi gigi mundur. 
 

Gigi Differensial dan Sistem Pengereman 

Pada  poros   belakang   Kromman   ditambahkan   gigi   differensial   guna 

meringankan beban kendali ketika belok dan juga guna dihasilkannya sudut belok 

yang  relatif  lebih  kecil,   sehingga  efektifitas  belok  akan  lebih  besar.  Gigi 

differensial yang digunakan adalah bekas mobil-mobil kecil sejenis Suzuki Carry 

namun dengan peminimalan rumah giginya guna peminimalan berat keseluruhan 

kursi roda. Gigi differensial cukup menggunakan gigi bekas  yang sudah tidak 

dapat  dipakai  pada  mobil  dan  sistem  pelumasan  yang  digunakan  juga  tidak 

menggunakan pelumasan tenggelam seperti yang diterapkan pada mobil karena 

berat keseluruhan kursi roda jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil. 

Sistem pengereman pada Kromman menggunakan rem cakram seperti yang 

digunakan pada beberapa sepeda gunung akhir-akhir ini. Perlengkapan rem juga 

menggunakan perlengkapan rem sepeda. 
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Rem cakram 
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Gambar 3.   Detail bagian poros belakang. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Foto Prototipe Pertama Kromman. 

 
Kelebihan kursi roda Kromman 

 Mudah dan nyaman pengoperasiannya karena ketika mengoperasikan, posisi 

badan tidak jauh berbeda dengan posisi bada ketika berjalan. Selain itu letak 

tuas  rem  dan  pemindah   gigi  cukup  strategis  dengan  ditambahkannya 

pegangan tangan pada ujung masing-masing penyangga lengan. 

 Efektif dan ringan pengoperasiannya karena dibantu dengan berbagai ukuran 

gigi. 

 Letak tuas pengontrol strategis 

 Mudah  pembuatannya  dan  suku  cadangnya  mudah  didapatkan  karena 

hampir semua bahan yang dibutuhkan telah tersedia dipasaran. 

 Mempunyai berat total yang cukup ringan 
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 Memiliki ukuran standar kursi roda pada umumnya yang telah disesuaikan 
dengan ukuran benda-benda lain misalkan ukuran pintu standar. 

 Konstruksinya kuat 
 Mempunyai sistem pengereman yang bagus dan mudah penggunaannya 

 
KESIMPULAN 

 

Perancangan Kromman tidak hanya menghasilkan kursi roda yang dapat 

dioperasikan  sendiri dengan mudah dan nyaman serta harganya terjangkau oleh 

masyarakat  luas,  namun  juga  menemukan  sistem  transmisi  baru  yang  dapat 

diaplikasikan  untuk  berbagai  jenis   kendaraan  yang  memiliki  roda  belakang 

berjumlah dua. 

Pembuatan prototipe Kromman selain berhasil membuat prototipe model 

yang  diharapkan, namun juga menemukan pemanfaatan baru dari barang bekas 

yang  banyak  sekali  tersedia di  pasaran,  namun  pemanfaatannya  masih  sangat 

kurang,  seperti  gigi  differensial  bekas.  Semua  suku  cadang  yang  digunakan 

merupakan benda yang banyak tersedia di pasaran, seperti penggunaan rantai dan 

rem cakram sepeda. 

Hasil pengujian  prototipe  menyatakan  bahwa  desain  pertama  Kromman 

telah  memenuhi kriteria HCD (Human Centered Design) atau dengan kata lain 

Kromman  nyaman   digunakan.  Hal  yang  masih  perlu  dikaji  ulang  adalah 

memperkecil gaya yang diperlukan untuk menggerakkan Kromman 
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