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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di masa sekarang ini kemajuan teknologi sepeda motor sangatlah cepat. 

Terutama dibagian yang sangat penting seperti CDI. Baik yang masih 

menggunakan CDI orisinil bawaan pabrik ataupun yang sudah mengaplikasikan 

CDI racing. CDI sendiri merupakan kepanjangan dari Capacitor Discharge 

Ignition yang merupakan salah satu sistem pengapian pada kendaraan sepeda 

motor yang memanfaatkan arus pengosongan muatan (discharge current) dari 

kondensator, guna memberi daya pada kumparan pengapian (ignition coil). Tetapi 

perlu diingat banyak pengguna sepeda motor tersebut tidak begitu mengerti 

tentang tipe CDI yang ada pada sepeda motornya tersebut. 

 Simulasi ini merupakan sebuah gambaran agar pemilik sepeda motor dapat 

mengetahui cara mensubstitusikan atau menukar CDI sepeda motor yang satu 

dengan yang lainnya. Serta dapat mengetahui berbagai macam tipe pengapian 

CDI. Tidak hanya cara mensubstitusikan CDI tersebut, namun dalam simulasi ini 

nantinya juga akan ditunjukkan berbagai macam pin koneksi serta komponen 

socket. 

 CDI sendiri satu sama lain memiliki pin koneksi yang terkadang sama 

namun ada juga yang berbeda, terkadang sebuah CDI memiliki setidaknya 5 buah 

pin koneksi diantaranya untuk massa (+), massa (-), battery (12 volt), pulser, dan 

juga koil. Dalam berbagai pengalaman, pemilik kendaraan bermotor dalam 

mensubstitusikan CDI sepeda motor mereka terkadang langsung pasang tanpa 

melihat posisi pin koneksi sama tau tidak. Hal ini sangat berbahaya karena dapat 

merusak CDI itu sendiri jika pin koneksi salah tersambung dengan pin yang bukan 

seharusnya. 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi yang cukup pesat dan daya tarik manusia terhadap aplikasi 

komputer, maka peneliti ini akan membahas perancangan antarmuka simulasi 

piranti lunak menggunakan Unity 3D 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal : 

1. Bagaimana membuat desain user interface yang dapat menarik 

minat pengguna aplikasi simulasi substitusi cdi. 

2. Bagaimana menentukan tipe cdi, serta penyambungan socket pin 

koneksi. 

3. Bagaimana implementasi aplikasi simulasi substitusi menggunakan 

piranti lunak Unity 3D 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan pemahaman pengguna aplikasi substitusi terhadap cdi 

yang pada dasarnya memiliki pin koneksi yang berbeda. 

2. Mengimplementasikan cara penyambungan pin koneksi  kedalam 

sebuah simulasi. 

3. Membuat desain user interface yang mudah dipahami bagi  

 pengguna aplikasi simulasi substitusi cdi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada simulasi ini cdi yang digunakan ialah produk BRT i-max 

programable bertipe AC dan juga DC. 

2. Materi yang disajikan dalam media pembelajaran berbasis aplikasi 

 simulasi ini hanya membahas mengenai pengenalan  komponen- 

 komponen CDI yang akan disubstituikan. 

3. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan piranti lunak unity  

 berbasis aplikasi desktop. 
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1.5     Metode Penelitian 

 1.5.1 Studi Pustaka 

Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka yaitu proses 

pengumpulan data dan memperlajari berbagai literatur, artikel, 

makalah, situs internet maupun jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan aplikasi substitusi, teknologi pengapian 

sepeda motor, serta pembuatan aplikasi substitusi menggunakan 

unity. Dan juga melakukan pemahaman lebih mendalam terhadap 

tools yang akan digunakan guna mendukung proses pengerjaan 

tugas akhir ini. 

 1.5.2 Merancang Desain Sistem 

Dalam perancangan desain system terdapat dua tahapan 

perancangan, yaitu sebagai berikut : 

a. Perancangan skenario Simulasi atau alur simulasi, 

Perancangan ini meliputi skenario atau bagaimana aplikasi 

simulasi berjalan. 

b. Perancangan tampilan antarmuka (User Interface), 

berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna 

dengana aplikasi. Perancangan tampilan antarmuka ini 

meliputi analisa bagaimana merancang sebuh user inteface 

yang interaktif pada sebuah aplikasi substitusi. 

 1.5.3 Implementasi Sistem 

Dari perancangan desain system yang telah dilakukan akan 

diimplementasikan kedalam software unity dengan menggunakan 

bahasa pemrogramman Javascript. 

 1.5.4 Pengujian Sistem 

  Tahap ini penulis menguji berdasarkan pada cara kerja aplikasi,   

           apakah program telah berjalan sebagaimana mestinya serta dari  

  sudut pandang pengguna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari  

  permasalahan yang ada. 
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1.6 SistematikaPenulisan 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi 

tersebut adalah kajian tentang pengertian capacitor discharge 

ignition, kajian tentang substitusi, kajian tentang komponen - 

komponen CDI, kajian tentang pemrograman menggunakan 

JavaScript, Software Blender, dan tools yang dibutuhkan dalam 

perancangan “Simulasi Substitusi CDI BRT i-max Programmable 

Menggunakan Unity 3D” yang berjalan dalam aplikasi desktop. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem 

pembuatan “Simulasi Substitusi CDI BRT i-max Programmable 

Menggunakan Unity 3D”. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 

 


