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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan semakin cepat berkembangnya kemajuan teknologi yang sangat  

pesat, sejalan dengan  permintaan  akan  suatu produk semakin meningkat pula. 

Kaum industrialis berlomba untuk menciptakan suatu produk dengan harga 

murah, kualitas yang baik sehingga dapat berkompetisi di pasaran dengan produk 

lain. Untuk mendapatkan suatu produk dengan harga murah dan bagus dibutuhkan 

perencanaan yang benar dan  teliti agar diperoleh  produk yang dapat bersaing di 

pasaran. Peralihan teknologi menuntut kita agar dapat meningkatkan standard 

kehidupan  yang  pada  hakekatnya  mengurangi  ketergantungan  pada negara  

lain sehingga mampu membuat produk sendiri. (D3. ITS T.mesin produksi, 2008) 

Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi proses 

permesinan adalah kecenderungan orang untuk menghemat waktu dan tenaga 

telah memberikan banyak pilihan dalam memproduksi suatu barang. Proses 

pemotongan  kertas yang tidak menimbulkan polusi dan sangat dibutuhkan oleh 

instansi, universitas dan perusahaan juga masyarakat umum. Sehingga timbul 

masalah pemotongan yang kurang praktis karena kebanyakan  mesin pemotong 

kertas yang sudah ada sekarang ini kapasitasnya masih kurang memadai. Setelah 

di lakukan penelitian ternyata pemotongan sayap dan moncong roket air di 

lakukan secara manual menggunakan gunting kertas yang hasilnya tidak rapi dan 
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dalam proses pengerjaannya pun membutuhkan waktu  lama . Dalam hal ini 

direncanakan suatu alat pemotong kertas untuk sayap dan moncong roket air yang 

mampu memudahkan pengerjaan dan hasilnya jauh lebih rapi serta waktu yang di 

butuhkan lebih cepat. 

Roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan 

pendorong air dan udara bertekanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa udara 

dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju 

tekanan yang lebih rendah. Dengan dasar tersebut jika suatu botol diisi dengan 

udara dengan tekanan tertentu maka udara dalam botol akan menekan ke segala 

arah dan jika botol dilubangi pada suatu titik maka udara akan keluar dari lubang 

tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya udara. 

Roket bekerja karena ada aksi dan reaksi (hukum Newton ketiga). Perubahan 

momentum pada lubang pengeluaran sama dengan perubahan momentum yang 

dialami roket, jadi air dan udara yang keluar dari dalam botol menyebabkan botol 

terdorong berlawanan arah dari keluarnya air dan udara. 

 Cara kerja roket air tidaklah sesulit yang kita bayangkan dalam teori. Cara 

kerjanya cukup sederhana yaitu botol air mineral yang kita gunakan sebagai badan 

roket diisi air dengan volume tertentu kemudian udara dimasukkan dengan cara 

dikompresikan ke dalam botol, kemudian botol ditahan agar tidak terlepas, setelah 

air dan udara di dalam botol mencapai tekanan tertentu, botol kemudian dilepas 

sehingga botol akan meluncur berlawanan arah dengan arah keluarnya air dan 

udara bertekanan. Untuk mengkompresikan udara, mengetahui tekanan dalam 
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botol, menahan botol dan meluncurkan diperlukan suatu mekanisme yang disebut 

Peluncur (mekanisme peluncur). 

Roket air didesain untuk memenuhi kriteria tertentu, misalnya desain roket 

untuk mencapai ketinggian maksimum berbeda dengan desain roket untuk 

ketepatan target, oleh karena itu bentuk, ukuran dan jumlah komponen tiap desain 

roket air berbeda-beda. Pada umumnya bagian-bagian roket adalah nose cone, 

body, fin, nozzle dan bagian-bagian lain untuk menambah kestabilan, adapun 

bagian-bagian dari roket air serta fungsinya : 

 Nose cone 

Nose cone adalah bagian yang paling ujung dari sebuah roket, bentuk nose 

cone mempengaruhi kestabilan roket saat meluncur, selain itu juga menentukan 

kecepatan roket. Nose cone dibuat lancip agar mempunyai kecepatan yang 

maksimal karena ujung yang lancip dapat lebih mudah membelah udara. 

 Body 

Dalam pembuatan roket air sering kali ruang kompresi roket dibuat sebagai 

body roket pula. kontur botol bekas air mineral kebanyakan mempunyai alur-alur 

yang dapat berpengaruh pada hambatan angin yang di terima roket. Selain itu, 

karena terpengaruh oleh tekanan udara di dalam ruang kompresi, kekuatan body 

menjadi berkurang setelah diluncurkan, sehingga tidak bisa dipakai berulang-

ulang, jika dipaksakan berpotensi menimbulkan kecelakaan / roket meledak. 
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 Fin (Sayap roket) 

Fin adalah bagian yang sangat penting dari sebuah roket. Fin berfungsi 

sebagai pengarah aliran udara dari ujung roket menuju belakang. Oleh karena itu 

fin berfungsi membuat gerakan roket lebih stabil. Seperti halnya nose cone, 

bentuk fin juga berpengaruh pada kestabilan. Kecepatan roket juga berpengaruh 

pada pemilihan bentuk fin. 

Lebar fin juga mempengaruhi luas penampang roket, makin lebar fin, makin 

lebar pula luas penampang roket. Makin lebar luas penampang roket makin 

mudah roket mengalirkan udara, tetapi juga makin besar hambatan udara yang 

diterima roket. 

 Nozzle 

Nozzle adalah salah satu bagian penting dari sebuah roket karena nozzle juga 

menentukan besarnya thrust. Ukuran nozzle juga mempengaruhi kecepatan dan 

thrust duration. selain sebagai lubang keluarnya campuran air dan udara, nozzle 

juga berfungsi sebagai penghubung antara roket dengan Peluncur. Karena 

menghubungkan antara roket dengan Peluncur maka desain Peluncur, nozzle dan 

roket harus sesuai, karena itu bentuk nozzle menjadi beragam. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, timbul pemikiran penulis untuk 

merancang suatu alat pemotong untuk nose cone (kerucut hidung) dan fins 

aerodynamic (sirip aerodinamis) yang dapat menghemat waktu pengerjaan dan 

hasil yang di dapatkan lebih baik rapi dan presisi, dimana sebelumnya pembuatan 

nose cone (kerucut hidung) dan fins aerodynamic (sirip aerodinamis) di lakukan 

dengan cara manual. 



5 
 

 Louncher  

Louncher berfungsi sebagai tempat meluncurnya roket dan media 

memasukkan udara ke dalam tabung kompresi. 

 Tabung Kompresi  

Tabung kompresi berfungsi sebagai tempat fluida berupa air yang di isi udara 

bertekanan. 

 Selongsong  

Selongsong berfungsi sebagai penahan tekanan udara pada tabung roket 

agar tabung kompresi tidak pecah, selongsong terbuat dari pipa PVC, ukuran 

di sesuaikan dengan diameter tabung kompresi.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah ini adalah :  

1. Bagaimana bentuk pisau pemotong ? 

2. Bagaimana mendapatkan tegangan geser kerja antara pisau pemotong 

dan kertas ? 

3. Bagaimana  cara mekanisme kerja dan gambar desain dari alat 

pemotong kertas ? 
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1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan perancangan ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan bentuk pisau pemotong. 

2. Untuk mendapatkan tegangan geser kerja antara pisau pemotong dan 

kertas. 

3. Untuk mendapatkan mekanisme kerja dan gambar desain dari alat 

pemotong kertas. 

 

1.4. MANFAAT PERANCANGAN 

Manfaat dari perancangan alat potong ini adalah agar pada saat membuat 

roket air dapat menghemat waktu serta hasilnya lebih baik dan rapi, dan alat 

pemotong kertas nose cone (kerucut hidung) dan fins aerodynamic (sirip 

aerodinamis) untuk roket air ini di khususkan untuk mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang jurusan Teknik Mesin. 

 

1.5. BATASAN MASALAH 

Alat pemotong ini bersifat manual dan hanya di gunakan untuk kertas atau 

karton, dan tidak di pergunakan untuk pemotong besi, baja, alumunium, dan lain 

sebagainya. 


