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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keadaan Udara 

Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. 

Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya 

dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakan benda. Udara termasuk salah satu 

jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. 

(Wikipedia Indonesia, 2016) 

Keadaan udara dalam pengerjaan tugas akhir ini berpengaruh pada daya motor 

yang dibutuhkan, dimana berbeda daya yang dibutuhkan saat menghisap udara dingin 

pada malam hari dengan keadaan panas pada siang hari. Penjelasan sederhananya 

adalah karena saat udara dingin lebih padat sehingga kuantitas udara yang dihisap 

masuk ke silinder lebih banyak dibandingkan saat udara panas di siang hari. 

Menurut Dr. M. Zahurul Haq (2011), “Suhu udara luar memberikan kontribusi 

terhadap performa engine, yang ditandai dengan meningkatnya nilai efisiensi 

volumentrik”. 

2.1.1 Data Parameter Cuaca Semarang 

Data ini dikutip dari Buletin BMKG Semarang Tahun ke VIII vol 83 (Februari 

2016), yang menyatakan bahwa : 
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1. Temperatur Udara 

Temperatur rata – rata berkisar antara 26,20C – 29,20C. Temperatur 

Maksimum rata-rata 31,30C dengan Temperatur Maksimum terbesar 33,00C terjadi 

tanggal 1 Februari 2016. Temperatur Minimum rata-rata 25,30C dengan Temperatur 

Minimum terendah 24,40C terjadi tanggal 21 Februari 2016. (BMKG Kota Semarang, 

Februari 2016) 

Sumber : Buletin BMKG Kota Semarang 

Gambar 2.1 Grafik suhu udara kota Semarang bulan Februari 2016 

 

2. Tekanan Udara 

Tekanan udara rata – rata 1010,6 mb tekanan udara tertinggi 1015,3 mb terjadi 

pada tanggal 17 Februari 2016 jam 09.00 WIB, dan tekanan udara terendah 1006,2 
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mb terjadi pada tanggal 1 Februari 2016 jam 15.00 WIB. (BMKG Kota Semarang, 

Februari 2016) 

Sumber : Buletin BMKG Kota Semarang 

Gambar 2.2 Grafik tekanan udara kota Semarang bulan Februari 2016 

 

3. Angin Permukaan 

Kecepatan angin permukaan rata - rata 4,5 knot (2,315 m/s) dengan arah angin 

terbanyak bertiup dari arah barat daya sedangkan kecepatan angin terbesar 23 knots 

(11,8322 m/s) bertiup dari arah barat daya terjadi tanggal 28 Februari 2016 jam 12.00 

WIB. (BMKG Kota Semarang, Februari 2016) 

 

2.2 Momentum 

Momentum adalah hasil kali besaran skalar massa dengan besaran vektor 

kecepatan. Momentum linear sebuah partikel atau benda yang dapat dimodelkan 

sebagai partikel dengan massa m dan bergerak dengan kecepatan v didefinisikan 



10 

 

 

 

sebagai hasil kali masa dan kecepatan. Momentum adalah besaran vektor yang searah 

dengan kecepatan benda. (Wikipedia Indonesia, 2016) 

Energi kinetik juga merupakan besaran yang bergantung pada massa dan 

kecepatan, namun energi kinetik merupakan besaran skalar yang tidak dapat 

memberikan gambaran arah dari suatu benda.  Secara sistematis dapat ditulis : 

P = m . v…………………………………. (2.1) 

dimana : 

P = momentum (kg.m/s) 

m = massa (kg) 

v = Kecepatan(m/s) 

 

2.3 Hukum Newton II dan III 

Menurut Isaac Newton (1687), menyatakan bahwa “Sebuah benda dengan 

massa (m) mengalami gaya resultan sebesar (F) akan mengalami percepatan (a) yang 

arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap (F) dan 

berbanding terbalik terhadap (m) atau F=m.a. Bisa juga diartikan resultan gaya yang 

bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linier benda tersebut 

terhadap waktu.” Hukum ini yang dikenal sebagai Hukum II Newton dalam karyanya 

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, yang pertama kali diterbitkan pada 5 

Juli 1687. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini akan diperkenalkan bentuk lain dari hukum 

II Newton, yang menjelaskan hubungan antara resultan gaya dengan perubahan 

momentum. Jika terdapat resultan gaya bekerja pada sebuah benda yang pada 

mulanya diam maka benda tersebut bergerak. Sebelum bergerak, benda tidak 
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mempunyai momentum. Setelah bergerak, benda mempunyai momentum. Dapat 

dikatakan bahwa adanya resultan gaya yang bekerja pada benda menyebabkan 

momentum benda berubah selama selang waktu tertentu. Dengan kata lain, laju 

perubahan momentum suatu benda sama dengan resultan gaya yang bekerja pada 

benda tersebut. 

 …………………………..…... (2.2) 

 ……………………... (2.3) 

Keterangan : 

 = gaya total (Newton) 

 = selang waktu (sekon) 

 = perubahan momentum (kg m/s) 

Persamaan diatas merupakan bentuk lain dari hukum II Newton, yang 

menjelaskan hubungan antara resultan gaya dengan laju perubahan momentum benda, 

baik ketika massa benda tetap maupun ketika massa benda berubah. 

 …………………...……………. (2.4) 

 ……………………………….. (2.5) 

(Hukum Newton II) 

Keterangan : 

 = gaya total (Newton), 

  = massa (kg), 

 = percepatan (m/s2) 
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Persamaan diatas merupakan persamaan hukum II Newton yang menjelaskan 

hubungan antara resultan gaya dengan percepatan yang dialami benda bermassa tetap. 

Sedangkan dalam Isaac Newton (1687), menyatakan dalam Hukum III miliknya 

bahwa “Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah 

terbalik, dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada 

benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar –F kepada benda A. F dan –F 

memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai 

hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan –F adalah reaksinya.” Hukum 

ini yang dikenal sebagai Hukum III Newton dalam karyanya Philosophiæ Naturalis 

Principia Mathematica, yang pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. 

Konsep dasar peluncuran roket yaitu roket memberikan gaya aksi yang sangat 

besar kepada fluida dengan mendorong fluida keluar dan fluida tersebut memberikan 

gaya reaksi yang sama besar, dengan mendorong roket ke atas. Jadi roket mendorong 

fluida ke bawah (ke tanah) dan fluida mendorong roket ke atas (ke arah luar angkasa). 

Hal ini sesuai dengan Hukum III Newton yang secara matematis ditulis sebagai 

berikut: 

 ……………………….… (2.6) 

(Hukum Newton III) 

2.4 Impuls 

Untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak, maka perlu dikerjakan 

gaya pada benda tersebut selama selang waktu tertentu. Hasil kali gaya dengan selang 

waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan 

momentum disebut impuls yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut : 
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I = F . Δt ………………………………… (2.7) 

Hubungan Impuls dan Momentum secara matematis dapat ditulis : 

I = ΔP …………………………………… (2.8) 

Keterangan : 

I = Impuls (Ns) 

F = Gaya Impuls (Newton) 

Δt = Selang Waktu (Sekon) 

ΔP = Perubahan Momentum (Ns) 

 

2.5 Hukum Kekekalan Momentum 

Hukum kekekalan momentum dapat ditinjau dari sistem dua partikel yang 

bergerak pada suatu garis lurus dengan arah berlawanan. Kedua partikel ini pada 

suatu saat akan bertumbukan. Pada saat kedua benda bertumbukan, kedua benda ini 

saling menolak. Pada partikel pertama bekerja gaya oleh partikel pertama. Kedua 

gaya ini adalah pasangan aksi-reaksi. Hukum ini dikenal dengan hukum Newton III. 

Berdasarkan pendapat tentang hukum Newton III dapat diartikan bahwa gaya 

terhadap partikel yang selalu sama besarnya dan berlawanan arah dengan gaya pada 

partikel yang satu lagi, maka impuls gaya-gaya itu sama besarnya dan berlawanan 

arahnya. Karena itu perubahan vektor momentum salah satu partikel dalam 

sembarang selang waktu sama besarnya dan berlawanan arahnya dengan percobaan 

vektor momentum partikel lainnya.  
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Karena perubahan waktu yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

momentum, yaitu = ∆P. 

Pada peristiwa tumbukan antara dua benda yang tidak melibatkan gaya luar 

berlaku hukum kekekalan momentum yang berbunyi, “jumlah momentum benda-

benda sebelum dan sesudah tumbukan sama dengan jumlah momentum benda-benda 

setelah tumbukan”. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa bila tidak ada gaya 

luar yang bekerja pada suatu sistem, maka besar dan arah momentum total sistem itu 

akan tetap konstan sehingga dapat ditulis : 

P1 + P2  = P1’ + P2’ ……………………….. (2.9) 

M1V1 + M2V2 = M1V1’ + M1V2’ ……………… (2.10) 

 

2.6 Energi Kinetis 

Energi kinetis atau energi gerak (juga disebut energi kinetik) adalah energi 

yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetis sebuah benda 

didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda 

dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi 

kinetis sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan 

kecepatannya, dimulai dari keadaan diam. 

Dalam mekanika klasik energi kinetik dari sebuah titik objek (objek yang 

sangat kecil sehingga massanya dapat diasumsikan di sebuah titik), atau juga benda 

diam, maka digunakan persamaan: 
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 …………………………… (2.11) 

Keterangan: 

Ek = Energi Kinetik (Joule) 

m = Massa Benda (kg) 

v = Kecepatan Benda (m/s) 

Jika satuan menggunakan sistem SI, maka satuan dari massa adalah kilogram, 

kecepatan dalam meter per detik, dan satuan energi kinetik dinyatakan dalam joule. 

 

2.7 Gerak Parabola 

Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang 

horizontal. Pada gerak parabola, gesekan diabaikan, dan gaya yang bekerja hanya 

gaya berat/percepatan gravitasi. (Wikipedia Indonesia, 2013) 

Pada titik awal, kecepatan terurai menjadi dua vektor yaitu Vox dan Voy, 

sehingga untuk mencari nilai Vo bisa menggunakan rumus phytagoras/ trigonometri. 

 

 

 

Pada titik A, untuk kecepatan Vx tetap menggunakan rumus seperti kecepatan 

awal karena merupakan Gerak Lurus Beraturan, sedangkan untuk Vy kecepatan 

dipengaruhi oleh gravitasi yang menarik benda ke bawah (Gerak Lurus Berubah 

Beraturan), sehingga kecepatan berkurang. 

 

 

…………………….. (2.12) …………………….. (2.12) …………………….. (2.12) 

………………......... (2.13) 

…………………… (2.14) 



16 

 

 

 

Sumber : Wikipedia Indonesia (Gerak Parabola), 2015 

Gambar 2.3 Gerak parabola 

 

 

Untuk jarak horizontal dicari menggunakan rumus jarak Gerak Lurus 

Beraturan, sedangkan untuk jarak vertikal atau tinggi dicari menggunakan rumus 

jarak Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

..………………… (2.15) 

…………………. (2.16) 

…..……………... (2.17) 

………………… (2.18) 
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Pada titik B (titik tertinggi/ Ymaks), kecepatan horizontal tetap sedangkan 

kecepatan vertikal = 0, karena telah mencapai titik maksimum sehingga benda diam 

sesaat kemudian turun. 

 

 

Untuk mencari waktu diturunkan dari persamaan Vy = 0. 

 

 

 

 

Tinggi maksimum yang dapat dicapai benda. 

 

 

 

Pada titik C hampir mirip dengan di titik A, hanya saja karena di tarik 

gravitasi sehingga : 

 

Pada titik D (jarak terjauh/ X maks), kecepatan horizontal tetap menggunakan 

rumus Gerak Lurus Beraturan sedangkan kecepatan vertikal yang ditarik oleh 

gravitasi mengalami penambahan kecepatan atau Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

.…………………… (2.19) 

..…………………... (2.20) 

..………………… (2.21) 

.………………… (2.22) 

...………………... (2.23) 

…………………. (2.24) 

………………… (2.25) 

………………… (2.26) 

………………….. (2.27) 

………………… (2.28) 

………………… (2.29) 
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Waktu yang digunakan benda untuk sampai ke titik terjauh = 2 kali waktu 

benda untuk mencapai jarak ketika berada di titik tertinggi. 

 

Jarak horizontal dijabarkan dari rumus jarak Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

   

 

 

 

 

Karena sampai di tanah sehingga y = 0. 

 

 

2.8 Aerodinamik Angkat (lift) 

 Jika bentuk sudu rotor memungkinkan pemanfaatan aerodinamis lift, 

koefisien daya yang lebih tinggi dapat dicapai. Analog dengan kondisi yang ada 

dalam kasus pesawat airfoil, pemanfaatan gaya lift sangat meningkatkan efesiensi. 

 

...……………… (2.30) 

……………….. (2.31) 

……………….. (2.31) 

……………….. (2.32) 

……………….. (2.33) 

……………….. (2.35) 

……………….. (2.36) 

……………….. (2.37) 

……………….. (2.38) 

……………….. (2.34) 
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Sumber : Manwell, 2002 

Gambar 2.4 Gaya aerodinamis blade EDF ketika dilalui aliran udara 

 

2.9 Perhitungan Daya Motor Roket 

Dalam pembuatan roket ini perhitungan daya motor yang diperhatikan adalah 

hambatan udara yang diterima roket maupun hambatan massa yang dibawa oleh roket 

itu sendiri. Sehingga daya motor roket yang diperlukan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

 

Dimana hambatan udara didapat dari penjabaran rumus energi kinetik itu 

sendiri,yaitu : 

 

Dimana :  

 

(Clancy, 1975) 

..... (2.39) 

……………….. (2.40) 

……………….. (2.41) 
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Sehingga menjadi :  

 

(Clancy, 1975) 

Dimana nilai  / koefisien hambat (bentuk cone) = ½, sehingga : 

 

(Clancy, 1975) 

 

Keterangan : 

Ek = energi kinetik (Joule) 

m = massa benda (kg) 

  = berat jenis udara (kg/m3) 

A = luas penampang (m2) 

  = angka tetapan Boltzmann (koefisien hambat cone) = ½ 

v =kecepatan benda (m/s) 

Sedangkan hambatan massa dari roket didapat dari : 

Hambatan massa = m . g 

Keterangan : 

m  = berat total roket (kg) 

g  = percepatan gravitasi (m/s2) 

 

 

………….. (2.42) 

………….. (2.43) 

………….. (2.44) 
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2.10 Mekanisme Kontrol 

Gambar 2.5 Skema mekanisme kontrol roket 

 

2.10.1 Mekanisme Motor Servo 

Remote control terdiri dari 6 channel dan  setiap channel telah di setting 

menjadi kendali actuator tertentu. Dalam pembuatan prototype roket kendali ini 

menggunakan 3 channel dalam remote control, yaitu : channel 3 sebagai masukan 

motor EDF, channel 2 sebagai masukan motor servo elevator, dan channel 1 sebagai 

masukan aileron.  
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Dalam mekanisme pergerakan servo yang telah di setting sesuai teknik PWM, 

Input dari sinyal masukan remote control akan dikirim oleh transceiver dan 

kemudian diterima oleh receiver. Pada pin channel 2 pada receiver akan 

menggerakkan servo elevator sesuai dengan masukan dari remote control. Pin 

channel 1 pada receiver akan menggerakkan servo aileron sesuai dengan masukan 

dari remote control. 

Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa 

(Pulse Wide Modulation/ PWM) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol 

yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. 

Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros 

motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan 

berputar kea rah posisi 0 (nol) derajat atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum 

jam), sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros motor 

servo akan berputar kea rah posisi 180 derajat ke kanan (searah jarum jam). Lebih 

jelasnya perhatikan gambar dibawah ini. 

Motor servo perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, 

rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros 

motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, 

sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar 

berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. 
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Gambar 2.6 Pengaturan sinyal modulasi motor servo 

 

Sumber : Dokumentasi Tugas Akhir 

Gambar 2.7 Komponen motor servo 
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Gambar 2.8 Skema mekanisme kontrol motor servo 

 

2.10.2 Mekanisme Motor EDF 

Putaran dari motor EDF diatur oleh ESC (Electronic Speed Control) yang 

mendapat sinyal masukan dari receiver pada channel 3 dan akan diteruskan untuk 

mengaktuasi putaran motor EDF sesuai dengan masukan dari remote control. 
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Gambar 2.9 Skema mekanisme kontrol motor EDF 

 

2.11 Mikrokontroller ATMega 8535 

AVR (Alf and Vegard’s Risc Processor) merupakan seri mikrokontroler 

CMOS 8-bit buatan Atmel, berbasis arsitektur RISC (Reduced Instruction Set 

Computer). Hampir semua instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock, berbeda dengan 

instruksi MCS51 yang membutuhkan 12 siklus clock. AVR mempunyai 32 register 

serbaguna, Timer/Counter fleksibel dengan mode compare, interrupt internal dan 

eksternal, serial UART, programmable Watchdog Timer, dan mode power saving. 

Beberapa di antaranya mempunyai ADC dan PWM internal. AVR juga mempunyai 

In-System Programmable Flash on-chip yang memungkinkan memori program untuk 
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diprogram ulang dalam sistem menggunakan hubungan serial SPI. Arsitektur 

perangkat keras ATmega 8535 ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

Dari Gambar 2.13 dapat dilihat bahwa ATmega 8535 memiliki bagian sebagai 

berikut : 

1.   Saluran I/O sebanyak 32 buah. 

2.   ADC 10 bit sebanyak 8 saluran. 

3.   Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding. 

4.   CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

5.   Watchdog Timer dengan osilator internal. 

6.   SRAM sebesar 512 byte. 

7.   Memori flash sebesar 8 kb dengan kemampuan Read While Write. 

8.   Unit interupsi internal dan eksternal. 

9.   Port antarmuka SPI. 

10.   EEPROM sebesar 512 byte. 

11.   Antarmuka komparator analog. 

12.   Port USART untuk komunikasi serial.  

13.   Empat kanal PWM. 

14.   Tegangan operasi sekitar 4,5 - 5,5 V. 

Secara umum, AVR dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu keluarga 

ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATmega, dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang 

membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Dari 

segi arsitektur dan instruksi yang digunakan, bisa dikatakan hampir sama. Semua 

jenis AVR dilengkapi dengan flash memori sebagai memori program. Kapasitas dari 
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flash memori ini berbeda antara chip yang 1 dengan chip yang lainnya tergantung dari 

jenis IC-nya. Untuk flash memori yang paling kecil adalah 1Kbytes (pada ATtiny 11, 

ATtiny 12, dan ATtiny 15) dan paling besar adalah 128 Kbytes (ATmega 128). 

 

2.12 Sensor Percepatan (Accelerometer) 

Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan, 

mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), dan mengukur percepatan akibat 

gravitasi (inklinasi). Sensor accelerometer mengukur percepatan akibat gerakan 

benda yang melekat padanya. 

Pada pembuatan Roket EDF ini digunakan sensor accelerometer MMA7260Q 

dengan tiga sumbu pengukuran, yaitu terhadap sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. 

Sensor accelerometer ini digunakan untuk mengukur percepatan benda dalam satuan 

gravitasi (g). Sensor ini dapat mengukur percepatan dari -1,5 g sampai 6 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Wikipedia Indonesia (Accelerometer), 2016 

Gambar 2.10 Modul  accelerometer 
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Sumber : Google Images (ATmega 8535), 2016  

Gambar 2.11 Arsitektur perangkat keras ATmega 8535 
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2.13 Servo 

Servo  adalah  sebuah motor dengan sistem closed feedback di mana posisi 

dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam 

motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer dan 

rangkaian kontrol.  

Potensiometer  berfungsi  untuk  menentukan  batas  sudut  dari  putaran  

servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang 

dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Tampak pada gambar dengan pulsa 1.5 

mS pada periode selebar 2 mS maka sudut dari sumbu motor akan berada pada posisi 

tengah. Semakin lebar pulsa OFF maka akan semakin besar gerakan sumbu ke arah 

jarum jam dan semakin kecil pulsa OFF maka akan semakin besar gerakan sumbu ke 

arah yang berlawanan dengan jarum jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wikipedia Indonesia (Motor Servo), 2015 

Gambar 2.12 Teknik PWM untuk mengatur sudut motor servo 
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Motor servo biasanya hanya bergerak mencapai sudut tertentu saja dan tidak 

kontinyu seperti motor DC maupun motor stepper. Walau demikian, untuk beberapa 

keperluan tertentu, motor servo dapat dimodifikasi agar bergerak kontinyu. 

 

 

 

 

 Sumber : Wikipedia Indonesia (Motor Servo), 2015 

Gambar 2.13 Pin out kabel motor servo 

 

2.14 EDF (Electric Ducted Fan) 

Electric Ducted Fan (EDF) atau fan (kipas) yang terbungkus/ tersalurkan 

dengan pemutar motor listrik. 

Sumber : Wikipedia (Ducted Fan), 2015 

Gambar 2.14 Arah aliran pada EDF 
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 Sumber : Wikipedia (Ducted Fan), 2015 

Gambar 2.15 Komponen EDF 


