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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologimpenerbangan dan antariksammerupakan salah satumteknologi 

unggulan bagi negara-negaranmaju, terutama berupanteknologi roket dan muatan. 

Negara yang mampunmenguasai teknologi ini akan diseganiooleh negaraiseluruh 

dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan dan sekaligus negaraimaritim yang 

besaridaniluasnsudahisepatutnya memiliki kemandirianidalam penguasaan 

teknologi roket dan muatan. Oleh sebab itu diperlukan upaya terus menerus untuk 

mewujudkannkemandirian tersebut,isalah satunya melaluiiusaha menumbuh 

kembangkan rasa cinta teknologi penerbangan dan antariksa sejak dini, khususnya 

teknologi roket dan muatan.nUntuk itulah Kompetisi Muatan RoketnIndonesia 

(KOMURINDO) tingkatiperguruan tinggi di seluruhiIndonesia setiap tahun,isejak 

2009 diadakanisebagai sarana pendidikan daniuntuk menarik minat mahasiswa 

seluruh perguruan tinggi diiIndonesia, sekaligusimenyiapkan calon peneliti dan 

perekayasaan handal dalam teknologi roketidan muatan.[3][6]  

Roket Uji Muatan (RUM) adalah jenis roketnyang digunakan untuk 

melakukan pengujian muatan danidigunakan sebagai fasilitasilomba muataniuntuk 

kategorinkompetisi MuatannRoket. Pada saatnRUM tersebut mengudara maka 

diperlukan informasi yangmlengkap tentang perilaku wahana tersebut. Maka 

informasiiperilakunya selama terbang sangat diperlukaniuntuk analisa peningkatan 

performa wahana tersebut.[3]  

Pada peluncuran sebuah roket diperlukan sensor gerak dinamik untuk 

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

tracking secara otomatis dari antenna tracker untuk mengikuti roket saat jatuh 

ketanah sangat berpengaruh kepada pengendalian obyek bergerak tersebut untuk 

memantau muatan roket serta telemetri roket pada posisi-posisiiyang diinginkan 

secara akurat. Namun saat peluncur roket atauiUnmanned 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 kelemahanmdalam hal terganggu berlangsungnya 
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komunikasi datankarena 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.[4][6]  

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 RumusaniMasalah 

Padaapenelitian ini, berdasar lataribelakang yang ada, penulis merumuskan 

beberapairumusan masalahiyang akan dibahas,iyaitu : 

1) Bagaimanaimenghitung beban antenna tracker? 

2) Bagaimana menentukan daya motor stepper? 

3) Bagaimana menentukan rasio gear? 

4) Bagaimana membuat driver yang sesuai kebutuhan? 

1.3 Tujuan 

Pada penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah: 

1) Untuk menghitung beban antenna tracker. 

2) Untuk menentukan daya motor stepper yang sesuai. 

3) Untuk menentukan pergerakan rasio gear. 

4) Untuk membuat driver yang sesuaiikebutuhan. 

1.4 ManfaatiPenelitian 

Pada penelitianiini, tentunya ada beberapa manfaat yangidiharapkan. Manfaat 

yangidiharapkan dariipenelitian ini adalah : 

1) Dapat mengetahui pergerakan roket/UAV saat terbang. 

2) Ketika hilang kontak posisi mudah dilacak. 
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1.5 BatasannMasalah 

Dalamnpenelitian ini, terdapatibeberapa pembatasan masalahiyang dibahas, 

yaitui: 

1) Jangkauan batas maksimum antena tidak lebih dari 50 meter. 

2) Digunakan trajectory atau perencanaan gerak muatan untuk menguji 

antenna tracker. 

3) Pengambilan data pada saat eksperimental. 

4) Perancangan hardware hanya pada mekatronika antenna. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

BAB IIPENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

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

penelitianidan sistematikaipembahasan tentang tugasiakhir. 

BAB II TINJAUANIPUSTAKA 

Mengulas tentangidasar teori yang mendukung untuk selanjutnya digunakan 

untuk pembahasan pada perencanaan atau perancangan penelitian. 

BAB III PERANCANGANIDANIPEMBUATAN SISTEM 

Berisi tentangiperencangan dan pembuatan rangkaian elektronika dan alat 

berdasarkan blok diagram. 

BAB IV PENGUJIANIDANIANALISA SISTEM 

Berisiitentangipengujian dan analisaiterhadap data yangidiperolehidari 

lapangan. 

BAB V PENUTUPI 

Padaibagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembutan tugas akhir ini. 

 


