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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi penerbangan dan antariksa merupakan salah satu teknologi 

unggulan bagi negara-negara maju, terutama berupa teknologi roket dan muatan. 

Negara yang mampu menguasai teknologi ini akan disegani oleh negara seluruh 

dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara maritim yang besar 

dan luas sudah sepatutnya memiliki kemandirian dalam penguasaan teknologi roket 

dan muatan. Oleh sebab itu diperlukan upaya terus menerus untuk mewujudkan 

kemandirian tersebut, salah satunya melalui usaha menumbuh kembangkan rasa 

cinta teknologi penerbangan dan antariksa sejak dini, khususnya teknologi roket dan 

muatan. Untuk itulah Kompetisi Muatan Roket Indonesia (KOMURINDO) tingkat 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia setiap tahun, sejak 2009 diadakan sebagai 

sarana pendidikan dan untuk menarik minat mahasiswa seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia, sekaligus menyiapkan calon peneliti dan perekayasaan handal dalam 

teknologi roket dan muatan. (Buku Panduan Komurindo Kombat, 2016). 

Roket Uji Muatan (RUM) adalah jenis roket yang digunakan untuk 

melakukan pengujian muatan dan digunakan sebagai fasilitas lomba muatan untuk 

kategori kompetisi Muatan Roket. Pada saat RUM tersebut mengudara maka 

diperlukan informasi yang lengkap tentang perilaku wahana tersebut. Maka 

informasi perilakunya selama terbang sangat diperlukan untuk analisa peningkatan 

performa wahana tersebut. (Buku Panduan Komurindo Kombat, 2016). 

Pada peluncuran sebuah roket diperlukan sensor gerak dinamik untuk 

mendeteksi trayektori dan attitude ketika terbang. Dalam hal ini, kemampuan 

tracking secara otomatis dari ground station untuk menjejak roket sangat 

berpengaruh kepada pengendalian obyek bergerak tersebut untuk memantau 

navigasi serta telemetri roket pada posisi-posisi yang diinginkan secara akurat. 

Namun demikian, saat ini peluncur roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) ataupun Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di Indonesia masih 

mengandalkan sistem antenna ground station dengan pengendalian secara manual. 

Penjejakan obyek bergerak berupa roket atau UAV secara manual memiliki 
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kelemahan dalam hal terganggunya keberlangsungan komunikasi data karena 

pengarahan antenna ground station yang tidak akurat karena mengandalkan 

kemampuan operator dalam memperkirakan posisi obyek serta perkiraan arah 

pergerakannya yang akan semakin menurun bila obyek berada pada jarak yang lebih 

jauh serta dengan kecepatan obyek yang tinggi. 

  Pada lomba KOMURINDO yang pernah diikuti sebelumnya antenna 

tracker masih  menggunakan motor dc (wiper), sehingga tingkat error pada antenna 

tracker masih tinggi, dikarenakan motor dc tidak bisa bergerak dengan 

memperhitungkan sudut, maka dari itu  kita menggunakan motor stepper yang 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan motor dc biasa (wiper) yaitu motor 

stepper dapat bergerak dengan range sudut antara 1o sampai 1,8o (tergantung tipe) 

dengan demikian pergerakan antenna tracker bisa lebih terkontrol. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat program dengan sistem otomasi pada 

antenna tracker ? 

2. Bagaimana merancang kontrol motor stepper dan motor servo supaya bisa 

sinkron terhadap GPS dan Accelerometer? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian rancang bangun antenna tracker untuk lomba 

komurindo adalah : 

1. Merancang dan membuat program dengan sistem otomasi pada antenna tracker 

untuk lomba. 

2. merancang kontrol motor stepper dan motor servo supaya bisa sinkron terhadap 

GPS dan Accelerometer. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Pada penelitian ini, tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan. Manfaat 

yang diharapkan adalah : 
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1. Dapat mengetahui pergerakan roket/UAV saat terbang. 

2. Antenna dapat mengikuti pergerakkan roket 

 

1.5  Batasan Masalah  

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Tidak membahas kalibrasi sensor. 

2. Digunakan trayektori atau perencanaan gerak muatan untuk menguji 

antenna tracker. 

3. Pengambilan data pada saat eksperimental. 

4. Perancangan program menggunakan arduino IDE 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan  

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan tentang tugas akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung untuk selanjutnya digunakan 

untuk pembahasan pada perencanaan atau perancangan penelitian.  

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM  

Berisi tentang perencangan dan pembuatan rangkaian elektronika dan alat 

berdasarkan blok diagram.  

BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi  tentang  pengujian  dan analisa  terhadap data yang  diperoleh  dari 

lapangan. 

BAB V  PENUTUP  

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja alat yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini. 
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