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ABSTRAKSI 

 

Roket merupakan salah satu wahana dirgantara yang memiliki makna 

strategis. Rancang bangun teknologi peroketan, baik dari sisi roket maupun 

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

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. 

Penelitian Desain dan Analisis Lintas Terbang Roket dengan Simulasi 

OpenRocket dan Java Netbeans untuk Pehitungan Gaya pada Roket dengan 

mengetahui lintas terbang menggunakan metode pembuatan desain roket pada 

OpenRocket dan perhitungan  gaya pada bagian roket yang terdiri dari hidung 

atau kepala roket, sayap atau sirip roket, dan titik berat roket pada MyRocket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagian-bagian roket 

dan pemilihan komponen serta bahan pembuat roket sangat mempengaruhi 

kinerja lintas terbang roket yang mencapai di atas 600 meter sesuai dengan yang 

sudah diuji. 

Kata kunci : Gaya, Java Netbeans, Lintas Terbang, MyRocket, OpenRocket, 

Roket . 

 

1. PENDAHULUAN 

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. 

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. 

2. METODE PENELITIAN 
Modete Penelitian yang digunakan adalah 

dengan merancang dan menganalisis pada 

OpenRocket dan MyRocket.  OpenRocket 

digunakan untuk mengetahui lintas terbang 

roket sedangkan MyRocket digunakan untuk 

mengetahui gaya pada roket yang di program 

di Java Netbeans. 

2.1.  Unsur-Unsur Merancang Roket 

Roket yang akan dirancang menyerupai 

roket RUM 70-100 yang sudah banyak diuji 

saat lomba Kontes Muatan dan Roket 

Indonesia atau KOMURINDO tiap tahunnya 

sedangkan roket rancangan yang akan diteliti 

mempunyai unsur-unsur perancangan seperti 

berikut : 

1. Merancang ujung kepala roket. 

2. Merancang badan roket. 

3. Merancang sayap atau sirip roket. 

4. Menentukan titik berat roket. 

 

Berikut merupakan hal yang termasuk 

dalam merancang roket antara lain : 

1. Merancang ujung kepala atau hidung 

roket 

Hal yang ada pada perancangan 

ujung kepala atau hidung roket pada 

semua bentuk selalu mempunyai 

nilai: 

 

Namun pusat tekanan antara tiap 

bentuk ujung kepala atau hidung 

roket berbeda.  Bentuk ujung kepala 

atau hidung roket menggunakan 

bentuk parabola seperti gambar 

berikut: 

 

 

Gambar 1.  Bentuk parabola ujung kepala atau 

hidung roket 

2. Merancang badan roket 

Badan roket dirancang berbentuk 

silider atau tabung yang memiliki 

panjang dan diameter tertentu.  Hal 

ini juga akan yang mempengaruhi 

berat dan pada saat pengujian terbang 

roket tersebut oleh karena itu 

diperlukan perhitungan terkait dengan 

titik pusat tekanan yang ada pada 

roket. 

3. Merancang sayap atau sirip roket 

 

Bentuk ideal sayap atau sirip 

memiliki 4 garis lurus dan ujung 

paralel namun beberapa bentuk sayap 

atau sirip disederhanakan dan yang 



 

terpenting dalam bentuk sayap dapat 

disederhanakan agar lebih 

mempunyai bentuk yang sama ideal 

atau lebih ringan dari bentuk 

sebenarnya, seperti pada contoh 

bahwa sayap atau sirip sebelah kiri 

diibaratkan model sayap atau sirip 

ideal dan yang sebelah kanan model 

sayap atau sirip yang disederhanakan. 

Gambar 2.  Contoh bentuk sayap atau 

sirip roket 

Bentuk sayap atau sirip roket yang 

ideal dan ukuran yang saling 

berhubungan seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.  Menunjukan bentuk sayap 

atau sirip yang disamaratakan. 

Perhitungan gaya pada sayap atau 

sirip roket : 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sayap atau sirip roket,diantaranya: 

1. Menghitung gaya pada sayap 

atau sirip roket untuk salah satu 

dari 3 atau 4 sayap atau sirip : 

 

Dimana r adalah jari-jari antara 

badan dan sayap atau sirip roket 

dan s adalah masa putar pada 

gambar 3. 

2. Menghitung jumlah gaya pada 

ekor roket terhadap badan roket : 

 

3. Menghitung pusat tekanan pada 

sayap atau sirip roket : 

 

 

Dimana ; 

  adalah jarak dari ujung 

sampai batas atas sayap atau 

sirip. 

4. Menentukan titik berat roket 

Roket harus stabil agar roket 

berlangsung aman dan lintas 

terbang dapat terprediksi, oleh 

karena itu menetukan titik berat 

roket sangat penting utuk 

menentukan roket dapat stabil 

dengan menggunakan titik pusat 

tekanan dan titik pusat gravitasi.  

Roket stabil atau ideal jika titik 

pusat tekanan berada 

dibelakang titik pusat gravitasi 



 

dan roket stabil jika nilai static 

margin diatas 1. 

Rumus dari Static Margin : 

 

2.2. Parameter Uji Roket 

Parameter uji setelah mendesain roket 

yang akan diteliti mempunyai beberapa 

parameter sebagai berikut : 

1. Motor Pendorong Roket 

2. Parasut 

3. Beban atau Muatan Roket 

Berikut merupakan hal yang 

termasuk dalam parameter roket antara 

lain : 

1. Motor Pendorong Roket 

Bahan pendorong atau 

propelan adalah material yang 

digunakan untuk mendorong 

suatu objek.  Umumnya proses 

mendorong ini diakibatkan oleh 

reaksi kimia.  Pada roket, 

propelan adalah bahan peledak 

yang digunakan sebagai 

pembentuk gas pendorong 

dalam peluru senjata atau motor 

roket.  Propelan yang digunakan 

pada perancangan roket adalah : 

1. Aerotech I218R dengan 

diameter 0,038m dan 

panjang 0,191m. 

Total dorongan : 319 Ns 

Rata-rata tekanan : 219 N 

Maksimal tekanan : 284 N 

Waktu membakar : 1,46 s 

Massa peluncuran : 3,72 gr 

Massa kosong : 179 gr 

Data pokok  : 26 

2. Aerotech H268R dengan 

diameter 0,029m dan 

panjang 0,333m. 

Total dorongan : 309 Ns 

Rata-rata tekanan : 267 N 

Maksimal tekanan : 332 N 

Waktu membakar : 1,16 s 

Massa peluncuran : 358 gr 

Massa kosong : 175 gr 

Data pokok  : 26 

3. Aerotech I285R dengan 

diameter 0,038m dan 

panjang 0,25m. 

Total dorongan : 416 Ns 

Rata-rata tekanan : 292 N 

Maksimal tekanan : 374 N 

Waktu membakar : 1,42 s 

Massa peluncuran : 493 gr 

Massa kosong : 242 gr 

Data pokok  : 26 

2. Parasut 

Parasut merupakan alat yang 

digunakan untuk memperlambat 

gerakan suatu objek di udara 

dengan menciptakan hambatan 

udara (drag).  Drag di dapat dari 

luas permukaan parasut, jadi 

semakin luas parasut maka 

semakin besar beban yang bisa 

di bawanya.  Bahan untuk 

membuat parasut pertama kali 

adalah kanvas tetapi saat ini 

bahan untuk membuat parasut 

yang populer adalah nilon 

karena lebih elastis, lebih tahan, 

dan cukup murah.  Parasut 

dibagi 2 yaitu canopy atau 

kubah dan tali yang 

menyelubunginnya.  Canopy 



 

terdiri dari diameter, koefisien 

tarikan penutup roket dan bahan 

kemudian untuk tali yang 

menyelubungi terdiri dari 

jumlah tali, panjang tali, dan 

bahan pembuat tali. Sistem 

kerja parasut adalah parasut 

akan mengembang dan akan 

melepaskan dari badan roket 

jika sudah terjadi separasi yakni 

pemisahan antara motor roket 

dan muatan roket yang 

membawa misi dari roket yang 

dibuat. 

3. Beban atau Muatan Roket 

Beban atau muatan roket 

merupakan massa atau 

pembawa sistem yang akan 

digunakan sesuai keperluan dari 

roket yang dibuatnya.  

Ketentuan dari muatan roket 

tersebut adalah massa, kira-kira 

kepadatan, panjang, diameter, 

posisi relatif, dan letak yang ada 

pada software 

OpenRocket.Sistem dari beban 

atau muatan roket akan 

membawa misi sesuai roket 

yang sudah dirancang dan yang 

akan diterbangkan.  Beban atau 

muatan roket yang biasanya 

digunakan pada KOMURINDO 

adalah playload yang membawa 

misi setelah terjadi separasi atau 

pemisahan antara motor roket 

dan muatan roket. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Perancangan Alat 

Skema sistem kerja Roket Gambar 4 : 

 

 
 

Gambar 4.  Sistem Alat secara umum 

 

 

 

 

 

 



 

Diagram blok sistem kerja roket pada OpenRocket  Gambar 5 : 

 

 

Gambar 5.  Diagram blok sistem kerja roket pada OpenRocket. 

Rancangan Mekanik Sistem Roket Gambar 6 : 

 

 

Gambar 6.  Rancangan Mekanik Sistem Roket. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flowchart Penelitian Gambar 7 : 

 

Gambar 7.  Flowchart Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Program Gambar 8 : 

 

 

Gambar 8.  Flowchart Program 

Rancangan GUI pada MyRocket Gambar 9: 

 

Gambar 9.  Rancangan GUI pada MyRocket

 

 

 

 

 



 

 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Pada penelitian Tugas Akhir ini penulis membuat perhitungan dan analisis menggunakan 

OpenRocket dan MyRocket. 

 

3.1. Hasil Pengujian menggunakan OpenRocket. 

Hasil pada OpenRocket ada 3 macam yaitu: 

1. Data yang pertama diujikan pada Tabel 1 : 

Tabel 1. Data hasil output simulasi pada OpenRocket 

No Data yang 

dihasilkan 

Keluaran : 

Aerotech I218R 

dengan muatan 

100 gram dan 

parasut 

berdiameter 150 

cm 

Keluaran : 

Aerotech 

H268R dengan 

muatan 100 

gram dan 

parasut 

berdiameter 150 

cm 

Keluaran : 

Aerotech I285R 

dengan muatan 

100 gram dan 

parasut 

berdiameter 150 

cm 

1. Kecepatan 

dari ukuran 

14,9 m/s 16,0 m/s 15,9 m/s 

2. Titik Puncak 754 m 729 m 1131 m 

3. Kecepatan 

penyebaran 

N/A N/A N/A 

4. Maksimal 

kecepatan 

121 m/s 120 m/s 155 m/s 

5. Maksimal 

percepatan 
109  129  139  

6. Waktu saat di 

titik puncak 

12,8 detik 12,5 detik 15,3 detik 

7. Waktu 

penerbangan 

25,7 detik 25,1 detik 31,4 detik 

8. Kecepatan 

sampai ke 

tanah 

112 m/s 111 m/s 134 m/s 

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa ketinggian maksimal dari 

pengujian roket mencapai 1131 meter dengan waktu 31,4 detik dengan menggunakan 

Aerotech I285R dengan muatan 100 gram dan parasut berdiameter 150 cm.  Waktu 

penerbangan roket tercepat adalah 25,1 detik dengan menggunakan Aerotech H268R 

dengan muatan 100 gram dan parasut berdiameter 150 cm.  Sedangkan kecepatan 



 

sampai ke tanah tercepat adalah 134 m/s dengan menggunakan Aerotech I285R 

dengan muatan 100 gram dan parasut berdiameter 150 cm.  Dari hasil tersebut selain 

motor atau tenaga dorong, parasut, dan muatan roket yang mempengaruhi hasil data 

tersebut adalah angin, massa komponen, material atau bahan dari masing-masing 

roket yang digunakan. 

2. Data yang kedua diujikan pada Tabel 2. : 

Tabel 2. Data hasil output simulasi pada OpenRocket 

No Data yang 

dihasilkan 

Keluaran : 

Aerotech I218R 

dengan muatan 

150 gram dan 

parasut 

berdiameter 100 

cm 

Keluaran : 

Aerotech 

H268R dengan 

muatan 150 

gram dan 

parasut 

berdiameter 100 

cm 

Keluaran : 

Aerotech I285R 

dengan muatan 

150 gram dan 

parasut 

berdiameter 100 

cm 

1. Kecepatan dari 

ukuran 

14,6 m/s 15,7 m/s 15,6 m/s 

2. Titik Puncak 718 m 695 m 1085 m 

3. Kecepatan 

penyebaran 

N/A N/A N/A 

4. Maksimal 

kecepatan 

117 m/s 117 m/s 150 m/s 

5. Maksimal 

percepatan 
105  125  135  

6. Waktu saat di 

titik puncak 

12,5 detik 12,2 detik 15,0 detik 

7. Waktu 

penerbangan 

25,1 detik 24,6 detik 30,7 detik 

8. Kecepatan 

sampai ke tanah 

110 m/s 109 m/s 132 m/s 

 

Berdasarkan Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa ketinggian maksimal dari 

pengujian roket mencapai 1085 meter dengan waktu 30,7 detik dengan menggunakan 

Aerotech I285R dengan muatan 150 gram dan parasut berdiameter 100 cm.  Waktu 

penerbangan penerbangan roket tercepat adalah 24,6 detik dengan menggunakan 

Aerotech H268R dengan muatan 150 gram dan parasut berdiameter 100 cm.  

Sedangkan kecepatan sampai ke tanah tercepat adalah 132 m/s dengan menggunakan 

Aerotech I285R dengan muatan 150 gram dan parasut berdiameter 100 cm.  Dari 

hasil tersebut selain motor atau tenaga dorong, parasut, dan muatan roket yang 

mempengaruhi hasil data tersebut adalah angin, massa komponen, material atau 

bahan dari masing-masing roket yang digunakan. 



 

 

 

3. Data yang ketiga diujikan pada Tabel 3. : 

Tabel 3. Data hasil output simulasi pada OpenRocket 

No Data yang 

dihasilkan 

Keluaran : 

Aerotech I218R 

dengan muatan 

250 gram dan 

parasut 

berdiameter 125 

cm 

Keluaran : 

Aerotech 

H268R dengan 

muatan 250 

gram dan 

parasut 

berdiameter 125 

cm 

Keluaran : 

Aerotech I285R 

dengan muatan 

250 gram dan 

parasut 

berdiameter 125 

cm 

1. Kecepatan dari 

ukuran 

13,9 m/s 15,0 m/s 14,9 m/s 

2. Titik Puncak 647 m 627 m 991 m 

3. Kecepatan 

penyebaran 

N/A N/A N/A 

4. Maksimal 

kecepatan 

110 m/s 110 m/s 142 m/s 

5. Maksimal 

percepatan 
99,1  118  128  

6. Waktu saat di titik 

puncak 

11,9 detik 11,6 detik 14,5 detik 

7. Waktu 

penerbangan 

23,8 detik 23,3 detik 29,4 detik 

8. Kecepatan sampai 

ke tanah 

106 m/s 104 m/s 128 m/s 

 

Berdasarkan Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa ketinggian maksimal dari 

pengujian roket mencapai 991 meter dengan waktu 29,4 detik dengan menggunakan 

Aerotech I285R dengan muatan 250 gram dan parasut berdiameter 125 cm.  Waktu 

penerbangan penerbangan roket tercepat adalah 23,3 detik dengan menggunakan 

Aerotech H268R dengan muatan 250 gram dan parasut berdiameter 125 cm.  

Sedangkan kecepatan sampai ke tanah tercepat adalah 128 m/s dengan menggunakan 

Aerotech I285R dengan muatan 250 gram dan parasut berdiameter 125 cm.  Dari 

hasil tersebut selain motor atau tenaga dorong, parasut, dan muatan roket yang 

mempengaruhi hasil data tersebut adalah angin, massa komponen, material atau 

bahan dari masing-masing roket yang digunakan. 

 



 

3.2. Hasil Pengujian menggunakan 

MyRocket 

Tampilan yang ada pada MyRocket 

ditunjukkan dengan program berikut ini : 

1. Pengujian Ujung Kepala atau Hidung 

Roket 

{ 

double result = 0; 

double constanta = 0.5; 

try 

        { 

            result = param * constanta; 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

        } 

        return result; 

    } 

Cuplikan program di atas sebagai 

pengujian ujung kepala atau hidung 

roket yang akan mempengaruhi kinerja 

roket yang akan diuji karena ujung 

kepala atau hidung roket sebagai aliran 

udara kebadan sampai sayap atau sirip 

roket saat meluncur dan mempengaruhi 

lintas terbang roket. 

2. Pengujian Sayap atau Sirip Roket 

{ 

            double up = (4*n)*Math.pow((s/d),2); 

            double down = 1 + 

Math.sqrt((1+Math.pow((2*l/(a+b)),2))); 

            result = up/down; 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

        } 

return result; 

    } 

     

    private double calculateGayaSirip(double n, 

double r) 

    { 

        double result = 0; 

        try 

        { 

            result = 1+(r/(n+r)); 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

        } 

        return result; 

    } 

    private double calculateGayaEkor(double 

kfb, double cnx) 

    { 

        double result = 0; 

        try 

        { 

            result = kfb * cnx; 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

        } 

        return result; 

    } 



 

    private double 

calculateTekananSayap(double xf, double m, 

double a, double b) 

    { 

        double result = 0; 

        try 

        { 

            double middle = 

(m*(a+(2*b)))/(3*(a+b));  

            double last = 0.1666 * ((a+b)-

((a*b)/(a+b))); 

            result = xf + middle + last; 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

} 

        return result; 

    } 

Cuplikan program di atas sebagai 

pengujian sayap atau sirip roket yang 

akan mempengaruhi kinerja roket yang 

akan diuji karena sayap atau sirip roket 

sebagai aliran udara dan dari ujung roket 

menuju belakang dan sebagai 

penyeimbang ketika roket meluncur di 

udara agar tetap stabil serta 

mempengaruhi lintas terbang roket. 

3. Pengujian Titik Berat Roket 

{ 

        double result = 0; 

        try 

        { 

            result = (xCp - xCg) / d; 

        }  

        catch (Exception e) 

        { 

} 

        return result; 

    } 

Cuplikan program di atas sebagai 

pengujian titik berat roket yang akan 

mempengaruhi kinerja roket yang akan 

diuji karena titik berat roket berpengaruh 

pada kestabilan roket saat meluncur dan 

mempengaruhi lintas terbang roket. 

 

Hasil pengujian dengan MyRocket ada 

3 yaitu : 

1. Pengujian ujung kepala atau hidung 

roket 

Pusat tekanan antara tiap bentuk 

ujung kepala atau hidung roket 

berbeda.  Bentuk ujung kepala atau 

hidung roket menggunakan bentuk 

parabola,dengan gaya normal 

. 

Berdasarkan persamaan 2.3 maka 

pusat tekanan dari roket dapat 

dihitung sebagai berikut :  

 

 

2. Pengujian sayap atau sirip roket 

Perhitungan gaya pada sayap atau 

sirip roket dapat dihitung sebagai 

berikut :  

 



 

 

 

 

 

 

Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sayap atau sirip 

roket:  

1. Menghitung gaya pada sayap 

atau sirip roket untuk salah satu 

dari 3 atau 4 sayap atau sirip : 

 

 

 

 

2. Menghitung jumlah gaya pada 

ekor roket terhadap badan roket 

: 

 

      

      

3. Menghitung pusat tekanan pada 

sayap atau sirip roket : 

 

   

 

 

 

3. Pengujian titik berat roket 

Pengujian titik berat roket karena 

bagian ini dapat berpengaruh pada 

kestabilan roket saat meluncur.  

Roket harus stabil agar roket 

berlangsung aman dan lintas 

terbang dapat terprediksi, oleh 

karena itu menetukan titik berat 

roket sangat penting utuk 

menentukan roket dapat stabil 

dengan menggunakan titik pusat 

tekanan dan titik pusat gravitasi.  

Roket stabil atau ideal jika titik 

pusat tekanan berada dibelakang 

titik pusat gravitasi dan roket stabil 

jika nilai static margin diatas 1. 

Perhitungan static margin dapat 

dihitung sebagai berikut :  

 

 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam mendesain roket hal yang 

perlu diperhatikan adalah : 

a. Ketika merancang roket harus 

mengetahui karakteristik dari 

masing-masing komponen yang 

akan dibutuhkan. 

b. Jika menggunakan software 

OpenRocket dan MyRocket 

lebih mempermudah analisis 



 

dari roket yang akan dirancang 

karena saling berhubungan.  

c. Tidak akan memakan banyak 

biaya untuk merancang roket 

sebenarnya jika sudah 

disimulasikan terlebih dahulu. 

2. Analisis roket menggunakan 

OpenRocket dan MyRocket adalah : 

a. Jika ingin mencapai ketinggian 

maksimal dengan menggunakan 

motor Aerotech I285R dengan 

massa 100gr dan parasut 

berdiameter 150cm, maka akan 

mencapai ketinggian 1131m. 

b. Jika ingin mencapai waktu 

penerbangan minimal dengan 

menggunakan motor Aerotech 

H268R dengan massa 250gr 

dan parasut berdiameter 125cm, 

maka akan mencapai waktu 

23,3 detik. 

c. Jika ingin mencapai kecepatan 

sampai ke tanah tercepat 

dengan menggunakan motor 

Aerotech H268R dengan massa 

250gr dan parasut berdiameter 

125cm, maka akan mencapai 

kecepatan sampai ke tanah 

104m/s. 

d. Roket juga stabil karena nilai 

static margin di atas 1 yang 

pada hasil pengujian nilai static 

margin adalah 5,5. 
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