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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2020 awal mula ditemukannya penyakit Corona Disease 2019 (COVID-

19). Pertama kali virus COVID-19 dilaporkan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, 

Tiongkok dan kasus awal positif di Indonesia didapatkan pada bulan Maret 2020. 

Awalnya penyakit ini ada yang menyebut pneumonia, pneumonia Wuhan dan novel 

coronavirus pneumonia. Sehingga organisasi Kesehatan dunia menyebut dengan 

nama Coronavirus disease 2019[1]. 

Kebijakan physical distancing sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran 

virus. Akibatnya berdampak terhadap pola kebiasaan sehari-hari seperti 

pembatasan aktivitas manusia dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas di 

luar rumah. Sehingga membuat manusia sulit dalam melakukan olahraga dan 

mengakibatkan imunitas tubuh berkurang[2]. 

Kesehatan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Kesehatan 

sendiri bisa diperoleh dengan melakukan aktivitas yang cukup, menjaga pola makan 

sehat, istirahat yang cukup dan olahraga secara teratur. Olahraga merupakan salah 

satu aktivitas fisik yang harus dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dengan 

berolahraga, manusia dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga mengurangi 

resiko terkena penyakit. Salah satu olahraga sederhana yang dapat dilakukan yaitu 

bersepeda. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat dilakukan setiap hari, 

dimana pengguna dapat membakar kalori dan melihat pemandangan yang berada 

disekitarnya. Sehingga membuat manusia merasakan olahraga yang rileks disertai 

dengan peningkatan aktivitas kerja jantung[3]. 

Wabah COVID-19 membuat sulitnya manusia untuk melakukan kegiatan di luar 

rumah. Sehingga untuk melakukan aktivitas di luar rumah harus memenuhi 

protokol kesehatan yang dinilai menyulitkan dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan di luar rumah yaitu berolahraga, dengan 

adanya kebijakan physical distancing membuat pengguna harus menggunakan 

masker, berjaga jarak, dan menggunakan handsanitizer[4]. Maka dibutuhkan suatu 
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alat yang dapat digunakan untuk beraktivitas di dalam rumah terutama untuk 

kegiatan berolahraga seperti bersepeda di dalam rumah. 

Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa berolahraga mempengaruhi sistem 

kekebalan tubuh pada manusia. Latihan fisik rutin dengan intensitas sedang dapat 

memberikan efek positif terhadap kita dari serangan infeksi dan mengurangi 

kerentanan kita terhadap infeksi. Di sisi lain, terlalu banyak melakukan olahraga 

dapat menyebabkan efek rentan terhadap penyakit, namun secara umum melakukan 

olahraga yang baik dapat membantu melawan patogen penyakit[5]. 

Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu 

dengan membuat simulasi berkendara menggunakan sepeda berbasis virtual reality. 

Untuk merealisasikan solusi tersebut maka dibutuhkan perancangan sistem yang 

baik agar dalam mengimplementasikan lebih terstruktur. Pada skripsi ini penulis 

akan merancang dan mengimplementasikan sistem catu daya dan sistem akuisisi 

data, dimana penggunaan daya dan sensor sangat penting untuk kebutuhan sistem 

ini. Dalam perancangan dan implementasinya dibagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya adalah modifikasi mekanik sepeda, sistem pengukuran kecepatan roda 

menggunakan sensor, dan sistem pengukuran arah kemudi dan juga sistem catu 

daya. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem akuisisi data meliputi sensor 

kecepatan, dan sensor arah kemudi. 

2. Merancang dan mengimplementasikan sistem pengolah data sensor untuk 

dikirimkan ke sistem virtual reality melalui komunikasi bluetooth. 

3. Merancang dan mengimpementasikan sistem regulasi daya untuk mensuplai 

daya ke seluruh sistem. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Akuisisi data menggunakan sensor infrared, potensiometer, dan 

sensor tegangan. 
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2. Sistem catu daya menggunakan arus DC bersumber dari baterai 18650 

dengan pengecasan menggunakan adaptor 9V DC. 

3. Sensor arus digunakan hanya sebagai perbandingan pengukuran arus pada 

sistem 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika 

penulisan dari laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai penelitian-penelitian terkait yang menjadi acuan 

penelitian, komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian, dan teori 

metode pengujian yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM AKUISISI DATA DAN CATU DAYA 

Bab ini berisi metodologi penelitian, perancangan sepeda statis, kontroler virtual 

reality dan implementasinya pada sistem akuisisi data dan catu daya. 

BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai data hasil pengujian akurasi sensing oleh beberapa 

sensor yang digunakan, dan pembahasan mengenai data-data pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil yang didapat pada penelitian ini, serta saran 

peneliti untuk pengembangan lebih lanjut. 

  


