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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 TUJUAN 

Skripsi ini bertujuan untuk membuat alat penendang bola dengan prinsip 

elektromagnetik yang kekuatan tendangannya dapat divariasikan dan digunakan dalam 

robot sepakbola beroda R2C-Warrior. 

 

1.2 LATAR BELAKANG 

Dengan ikut sertanya tim robotic research center (R2C) FTEK-UKSW dalam 

kegiatan tahunan Kontes Robot Indonesia (KRI) membuat pengembangan teknologi 

robotika penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan robot serta meningkatkan 

prestasi tim R2C. Karena ditambahnya satu divisi baru yaitu Kontes Robot Sepakbola 

Indonesia Beroda (KRSBI Beroda), mengharuskan tim R2C untuk membuat sebuah 

platform robot baru dengan sistem penendang bola yang kekuatan tendangnya mampu 

menendang bola berdiameter 20cm dengan massa 400 gram serta ringkas dalam segi 

dimensi alat, sehingga memudahkan robot untuk bermanuver dan mencetak gol ke 

gawang lawan.  

Terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan untuk menendang bola, 

yang paling umum digunakan adalah dengan memanfaatkan energi potensial yang 

disimpan di dalam pegas. Namun cara ini mempunyai banyak kerugian yaitu selang 

waktu antara tendangan relatif lama, perangkat keras yang digunakan rumit dan dimensi 

alat yang besar [1]. 

 Maka dari itu, akan dirancang sebuah sistem penendang bola berbasis 

elektromagnetik dengan menggunakan kumparan kawat konduktor yang di dalamnya 

terdapat sebuah inti besi atau bahan feromagnetik lainnya (plunger) yang dapat bergerak 

bebas, atau biasa disebut solenoid. Solenoid dipilih karena mempunyai kekuatan 

tendangan yang kuat dan dimensi alat yang relatif kecil [1], selain itu kekuatan medan 

magnet yang dihasilkan merupakan fungsi dari arus yang mengalir melewati kumparan 

dan ini akan berbanding lurus dengan kekuatan tendangan yang akan diberikan kepada 

bola, sehingga kecepatan bola saat ditendang juga merupakan fungsi dari arus yang 
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mengaliri solenoid[2]. Sistem seperti ini juga sudah pernah diseminarkan di dalam The 

4th Symposium on Robot Soccer Competition 2016, namun sistem tersebut masih 

menggunakan rangkaian DC to DC booster berbasis IC regulator ter-saklar MAX1771 

yang sulit ditemukan di Indonesia[2]. IC MAX1771 sendiri merupakan IC pengontrol 

penaik tegangan (step-up switching controller) yang fungsi utamanya terbagi menjadi 

dua yaitu membangkitkan gelombang kotak dan juga meregulasi tegangan dengan cara 

memvariasikan frekuensi gelombang kotak yang dibangkitkan. Dalam skripsi ini 

diusulkan sebuah sistem penendang dengan rangkaian DC to DC booster  yang berbasis 

IC LM555 sebagai penghasil gelombang kotak dan juga IC LM324 yang berfungsi 

untuk meregulasi tegangan yang ada di dalam capacitor bank dengan cara mengaktifkan 

maupun menonaktifkan rangkaian DC to DC booster berdasarkan tegangan pada 

capacitor bank sehingga kekuatan tendangan dari mekanisme ini dapat diatur oleh 

pengguna sebelum pertandingan berlangsung. Rangkaian DC to DC booster berbasis 

kedua IC ini dipilih karena IC LM555 dan IC LM324 lebih mudah ditemukan di 

Indonesia dibandingkan IC MAX1771, sehingga memudahkan penggantian ketika 

terjadi kerusakan komponen.  

 

1.3 SPESIFIKASI SISTEM 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Program Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Satya 

Wacana nomor 45/I.3/FTEK/VIII/2017, spesifikasi tugas akhir dalam bentuk 

perancangan sebagai berikut : 

1. Robot dapat menendang bola dari posisi diam dengan kecepatan minimal 5 

m/s, dengan diameter bola 20 cm dan berat bola adalah 400 gram.  

2. Kekuatan tendangan bola dapat divariasikan. 

3. Sistem penendang bola menggunakan catu daya berupa baterai dengan 

tegangan 12V dengan kapasitas 2200mAh. 

4. Setelah menendang bola, robot dapat melakukan tendangan bola kembali 

dengan rentang waktu  maksimal 30 detik. 

5. Dimensi robot maksimal berdiameter 52cm dengan tinggi 80 cm dengan berat 

40 kg. 

6. Dimensi solenoid maksimal berdiameter 7cm dengan panjang 30 cm.   

 



3 
 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi bab dan disusun menurut 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tujuan, latar belakang, spesifikasi tugas akhir, dan sistematika 

penulisan. 

 

2. BAB II DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori penunjang perancangan sistem.  

 

3. BAB III PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan yang merupakan realisasi dasar teori 

yang telah dijelaskan pada Bab 2. Bab ini merupakan inti dari tugas akhir ini, 

pembahasan perancangan meliputi perangkat keras mekanik solenoid serta 

perangkat keras elektrik yang meliputi sebuah rangkaian penaik tegangan DC, 

rangkaian peregulasi tegangan capacitor bank, rangkaian pengendali 

tendangan, dan rangkaian pengosong tegangan capacitor bank.  

 

4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi serangkaian pengujian terhadap perangkat mekanik dan 

perangkat elektrik yang dibuat dan analisis terhadap hasil yang diperoleh.  

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran pengembangan yang diperoleh dari 

pelaksanaan tugas akhir ini.  


