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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Roket merupakan salah satu wahana dirgantara yang memiliki makna 

strategis.  Wahana ini mampu digunakan untuk melaksanakan misi 

perdamaian maupun pertahanan, misalnya sebagai Roket Peluncur Satelit 

(RPS), roket penelitian cuaca, roket kendali, roket balistik dari darat ke 

darat, darat ke udara dan udara ke udara.  Dengan kata lain, roket juga bisa 

berfungsi sebagai peralatan untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan 

martabat bangsa, baik di darat, laut maupun di udara hingga antariksa.  Oleh 

karena itu, negara yang menguasai dan memiliki kemandirian dalam 

teknologi roket akan disegani negara-negara lain di dunia. 

Rancang bangun teknologi peroketan, baik dari sisi roket maupun 

muatannya mulai dari tahapan desain, membuat, menguji hingga uji terbang.  

Melalui pemahaman perilaku roket peluncur yang diterapkan pada 

persyaratan operasional muatan roket, akan mampu memahami teknologi 

peroketan, yang pada perkembangannya, muatan hasil rancang bangun ini 

dapat menjadi cikal bakal lahirnya satelit Indonesia hasil karya bangsa 

Indonesia secara mandiri.  Sedangkan roket peluncurnya, dalam skala besar 

dan teknologi yang lebih canggih dapat dikembangkan menjadi Roket 

Peluncur Satelit. 
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Salah satu roket yang sering diuji dan dilakukan pengembangan 

adalah roket RUM 70-100 yang digunakan untuk Kompetisi Muatan dan 

Roket Indonesia atau KOMURINDO. Roket RUM 70-100 merupakan 

wahana untuk melontarkan muatan hasil rancang bangun peserta 

KOMURINDO yang dilakukan  dari darat ke darat yang setelah meluncur 

dari darat akan terjadi separasi dan kembali ke darat lagi. 

Tahap mendesain dan menganalisis roket sebelum uji terbang roket 

akan membantu secara efisien dari segi waktu maupun biaya.  Oleh karena 

itu, perlu adanya kepahaman untuk mendesain dan mengetahui bahan atau 

komponen yang dibutuhkan untuk membuat roket sebelum membuat rill 

roket yang akan diuji terbang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah: 

a. Bagaimana mendesain roket. 

b. Bagaimana karakteristik lintas terbang dan gaya pada roket. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Dapat mendesain roket. 

b. Dapat menganalisis karakteristik lintas terbang dan gaya pada roket. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang antariksa, khususnya roket. 
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b. Dapat mendesain dan mengetahui karakteristik roket khususnya pada 

lintas terbang dan gaya pada roket tersebut. 

1.5 Batasan Masalah  

 Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut: 

a. Tool yang digunakan untuk mendesain roket adalah software openrocket. 

b. Tool yang digunakan untuk menganalisis gaya pada roket menggunakan 

Java Netbeans. 

c. Parameter yang digunakan untuk mengetahui performa lintas terbang 

roket meliputi parasut, motor atau tenanga pendorong dan beban. 

d. Roket ini menyerupai roket KOMURINDO RUM 70-100 dengan 

panjang ±100 cm, diameter 3 cm sampai 5 cm dan berat bervariasi sesuai 

parameter uji. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan Tugas Akhir ini, 

penulis membagi ke dalam lima sub pokok bahasan yang meliputi: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   DASAR TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang teori yang berhubungan dengan 

alat yang dirancang, diantaranya teori tentang roket, bahan  
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pembuat roket, sistem kerja roket, dan hal– hal yang perlu 

dikemukakan. 

BAB III   PERANCANGAN ALAT 

Bab perancangan alat ini merupakan inti dari penulisan Tugas 

Akhir ini. Dimana pada bab ini memaparkan tahap–tahap 

perancangan perangkat lunak. 

BAB IV   PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada bab ini, alat hasil perancangan akan diukur dan diuji secara 

keseluruhan untuk mengetahui karakteristik dan keandalannya. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari perancangan alat dan 

saran lebih lanjut untuk menyempurnakan alat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


