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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 Pada bab ini, akan dijelaskan tentang perancangan perangkat keras sistem yang 

telah dibuat.  

3.1 Gambaran Sistem 

Mekanisme penendang bola pada skripsi ini terdiri menjadi 2 bagian besar, yaitu 

bagian mekanik dan bagian elektrik. Bagian elektrik sendiri dapat kembali dipecah 

menjadi 4 bagian, yaitu bagian penaik tegangan, bagian peregulasi tegangan, bagian 

pemicu tendangan dan bagian pengosong tegangan capacitor bank.  

Berikut merupakan diagram blok dari alat yang telah dibuat. 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Mekanisme Penendang Bola 
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3.2 Perancangan Perangkat Keras 

3.2.1 Mekanik 

 Dapat dilihat pada Gambar 3.2 mekanik utama pada perancangan tugas 

akhir ini disusun dari sebuah solenoid yang ditambahkan beberapa rangka besi 

sehingga solenoid tersebut dapat dipasang pada bodi robot.  

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Mekanik Mekanisme Penendang Bola 

 

 Kumparan solenoid dibuat dari kawat enamel dengan diameter 0,8mm 

dan dililitkan pada sebuah pipa PVC dengan diameter 1,25 inci. Digunakan juga 

shielding dengan ketebalan 1 mm yang dibentuk seperti sebuah tabung sehingga 

permukaan dari solenoid tidak langsung terekspos dengan lingkungan luar dan 

shielding ini juga diperlukan untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan 

oleh solenoid. Berikut merupakan spesifikasi lengkap dari solenoid dan 

shielding yang telah dibuat. 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Solenoid 

Keterangan Nilai 

Panjang Solenoid )( solenoidp  11,5cm 

Lebar Solenoid )( solenoidl  3,1cm 

Tinggi Solenoid )( solenoidT  6,6cm 

Panjang Plunger )( plungerl  26cm 

Diameter Plunger )( plungerd  3cm 

Bahan Plunger Besi dan Nylon 

Diameter Kawat )( kawatd  0,8mm 

Jumlah layer )( layerN  12
 

Jumlah Lilitan )( tanliliN  1555 

Nilai Resistansi 7,4Ω 

Ketebalan shielding 1mm 

Bahan shielding Besi 

 

 

Gambar 3.3 Realisasi Mekanik Solenoid Tampak Atas 

 

Gambar 3.4 Realisasi Mekanik Solenoid Tampak Samping 
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3.2.2 Elektrik 

Pada bagian elektrik perancangan sistem akan dibagi menjadi 4 bagian besar 

yaitu bagian penaik tegangan, bagian peregulasi tegangan, bagian pengendali 

tendangan dan juga bagian pengosong tegangan. Empat bagian besar tersebut 

dimasukkan ke dalam satu kotak penyimpanan dan membentuk suatu modul 

elektrik penendang bola, ini dimaksudkan agar rangkaian terlindung dari 

benturan dan tidak langsung bersentuhan dengan bodi robot serta untuk 

memudahkan penggantian modul elektrik penendang bola ketika terjadi 

kerusakan.  

3.2.2.1 Rangkaian Penaik Tegangan (DC to DC Booster) 

 

Gambar 3.5 Skema Rangkaian Penaik Tegangan 

 

Rangkaian penaik tegangan DC atau biasa disebut DC to DC booster adalah 

sebuah topologi catu daya yang dapat membuat tegangan keluaran lebih tinggi 

dibandingkan dengan tegangan masukan. DC to DC booster termasuk tipe catu 

daya tersaklar karena mempunyai 2 siklus yaitu siklus “on” yaitu pada saat 

mosfet terhubung singkat dengan ground dan siklus “off” yaitu saat mosfet 

terputus dengan ground. Siklus ini diatur oleh sebuah pembangkit gelombang 

kotak yang di dalam skripsi ini dibuat menggunakan rangkaian IC LM555 

dengan duty cycle 50%. 
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Gambar 3.6 Skema Rangkaian Pembangkit Gelombang Kotak 

Duty Cycle 50%  dengan LM555 

 Menjelaskan Gambar 3.6, pembangkit gelombang kotak dapat menghasilkan 

duty cycle sebesar 50% apabila nilai R4 sama dengan nilai R5 sehingga dapat 

ditulis R4=R5=R. Karenanya rumus frekuensi dari gelombang kotak yang akan 

dihasilkan adalah sebagai berikut.  
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 ……………………………………………...…(3.1) 

 Karena induktor yang digunakan pada alat ini mempunyai rating arus 

maksimal sebesar 5A yang diketahui dari datasheet induktor maka frekuensi 

dari gelombang kotak harus disesuaikan sehingga didapatkan arus yang 

mengalir pada induktor tidak melebihi rating arus maksimal. Dengan 

memperhitungkan arus transien yang ada pada induktor dan dengan anggapan 

bahwa setiap kali siklus on (T1 = 0) terjadi, arus induktor I(0) = 0. Yang juga 

dapat diartikan bahwa DC to DC booster bekerja pada discontinue current 

mode (DCM). maka dapat ditentukan lamanya waktu siklus on maksimal dan 

juga frekuensi minimal dengan perhitungan sebagai berikut.  
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Di mana : 

I(t)  = Arus maksimal induktor (A) = 5A 

Rds(on)  = Resistansi mosfet saat on (Ω) = 0,27Ω 

iV    = Tegangan masukan (V) = 12V 

L    = Induktansi induktor (H) = H61055   

1T    = Waktu siklus on (s) 

 Dari persamaan (3.2), didapatkan T1 = s61024,24  . Dari nilai T1 karena 

duty cyle dari pembangkit gelombang kotak adalah 50%, maka dapat dihitung 

frekuensi minimal dari gelombang kotak dengan perhitungan sebagai berikut.  

kHz
TT

f 627,20
2

11
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 ……………………………………………….(3.3) 

 Setelah didapatkan frekuensi dari gelombang kotak yang dibutuhkan maka 

dengan persamaan (3.1) bisa didapatkan nilai R pada saat nilai C2 = 10nF  

adalah 3497,84Ω. Sehingga pada pembuatan alat ini nilai R4 dan R5 yang 

digunakan adalah 3,3kΩ yang merupakan nilai standar resistor terdekat dari 

nilai perhitungan. Serta nilai dari C3 digunakan adalah 100nF seperti yang 

direkomendasikan di dalam datasheet untuk aplikasi mode kerja Astable[5]. 

 Pada Gambar 3.5, terdapat 2 buah transistor 2N2222 bertipe NPN dengan 

R1=R2=1kΩ dan juga R3 = 100Ω yang digunakan sebagai gerbang AND 

sehingga ketika tegangan pada capacitor bank (VC1) sudah melebihi dari 

tegangan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka sinyal dari jalur kontrol 

tegangan akan low, ini akan membuat mosfet tidak akan mengalirkan arus 

sehingga proses pengisian capacitor bank atau penaikan tegangan pun dapat 

berhenti.  

 Ketika tegangan telah dinaikan, tegangan akan ditampung oleh sebuah 

capacitor bank yang nantinya apabila ada perintah menendang dari 

mikrokontroller utama, energi yang disimpan pada capacitor  bank akan 

disalurkan kepada solenoid melalui SCR. Untuk menentukan besar dari 
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kapasitansi capacitor bank agar dapat menampung energi yang dibutuhkan 

untuk bola melaju dengan kecepatan 5 m/s, maka terlebih dahulu dihitung 

energi kinetik yang diperlukan oleh bola dengan perhitungan sebagai berikut.  

)
2

1
()

2

1
(

22

bolabolabolabolabola IvmE  ……………………………..(3.4) 

Di mana : 

mbola   = Massa bola (kg) 

vbola   = Kecepatan bola (m/s) 

Ibola    = 
2

3

2
bolabola rm   = Momen inersia bola (kg.m2) 

rbola   = Jari-jari bola (m)   

𝜔𝑏𝑜𝑙𝑎   = Kecepatan radial bola (rad/s) 

 Dari persamaan (3.4), maka didapatkan energi minimal yang diperlukan 

agar bola dengan massa 0,4 kg dan diameter 20 cm dapat melaju dengan 

kecepatan 5 m/s adalah sebesar 8,3J. Namun karena rendahnya efisiensi untuk 

mengubah energi listrik menjadi energi kinetik yang dapat mencapai 5% 

saja[9], maka energi minimal yang harus disimpan dalam capacitor bank 

adalah JJWcapbank 166%5/3,8  . Setelah didapatkan energi minimal yang 

dibutuhkan, maka nilai kapasitansi minimal dari capacitor bank dengan kondisi 

bahwa tegangan maksimal capacitor bank sebesar 400V adalah sebagai berikut

mF
V

J
Ckapasitor 07,2

)400(5.0

166
2



 . Setelah didapatkan kapasitansi minimal 

yang dibutuhkan oleh capacitor bank maka pada pembuatan alat ini, nilai dari 

C1 yang dipasang adalah sebesar 2240µF dengan rating tegangan maksimal 

400V.  

 Untuk menaikan tegangan menjadi lebih tinggi daripada tegangan 

inputnya, maka dibutuhkan sebuah induktor sebagai komponen utama untuk 

penaik tegangan. Pada pembuatan rangkaian penaik tegangan pada skripsi ini, 

tidak ada rumus pasti untuk menentukan nilai induktansi dari induktor tersebut. 

Ini dikarenakan tidak terdapatnya beban pada bagian output dari DC to DC 

booster. Namun besarnya waktu yang diperlukan untuk rangkaian ini mengisi 

capacitor bank tergantung dengan 2 hal, yaitu arus pada saat DC to DC booster 

masuk pada siklus “off” dan juga nilai induktansi dari induktor itu sendiri. 
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Semakin besar keduanya, maka pengisian tegangan pada capacitor bank akan 

semakin cepat. Ini dapat dibuktikan dari rumus energi yang disimpan pada 

induktor sebagai berikut. 

 2

2

1
ILE  …………………………………………………………(3.5) 

Di mana : 

L = Induktansi induktor (H) 

I  = Arus pada induktor(A)  

 

 Akan tetapi, untuk mencari nilai induktansi yang cukup besar sekaligus 

mempunyai rating arus maksimal yang tinggi cukup sulit. Maka penulis 

memutuskan untuk menggunakan induktor dengan induktansi 55µH dengan 

rating arus maksimal sebesar 5A.  

 Setelah tegangan ditampung pada capacitor bank, karena DC to DC 

booster mempunyai 2 siklus yaitu on dan off. Maka agar tegangan pada 

capacitor bank tidak terbuang pada saat siklus on, maka dibutuhkan sebuah 

dioda untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dioda yang digunakan pada skripsi 

ini adalah dioda BYW95C, dioda ini digunakan karena mempunyai fast reverse 

recovery time sehingga cocok digunakan pada aplikasi switching power supply 

pada frekuensi tinggi dan juga mempunyai maksimum reverse breakdown 

voltage sebesar 600V yang masih aman digunakan pada skripsi ini karena 

tegangan maksimum yang akan ditampung pada capacitor bank adalah 400V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabel 3.2 Nilai Komponen Rangkaian Penaik Tegangan 

Komponen Nilai 

R1 & R2 1kΩ 

R3 100Ω 

R4 & R5 3,3kΩ 

L1 55µH 

C1 2240µF 

C2 10nF 

C3 100nF 

D1 BYW95C 

D2 & D3 1N4148 

Q1 & Q2 2N2222 

Q3 IRFP460 

U1 LM555 

 

3.2.2.2 Rangkaian Peregulasi Tegangan 

Rangkaian peregulasi tegangan adalah sebuah rangkaian yang bertujuan 

untuk membatasi nilai tegangan dari capacitor bank (VC1) sehingga tegangan 

yang ada dapat diatur besarannya oleh user melalui sebuah potensiometer.  

 

Gambar 3.7 Skema Rangkaian Peregulasi Tegangan 

 

 Menjelaskan Gambar 3.7, penentuan nilai R6 dan R7 dipilih dengan 

maksud untuk menurunkan tegangan dari maksimal (Vmax) 450V menjadi 
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tegangan maksimal 10V, tegangan maksimal 437V sendiri merupakan hasil 

penjumlahan tegangan maksimal kapasitor bank yaitu 400V dengan ralat 

rangkaian peregulasi tegangan sebesar 8,25% yang dibulatkan . Nilai R7 sendiri 

harus jauh lebih kecil daripada nilai hambatan input dari LM324 yang 

digunakan sebagai komparator pada rangkaian ini. Dengan menentukan nilai 

R6 = 1MegaΩ, maka nilai resistansi dari R7 dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 




 k
V

RV
R 4,23

427

10 6
7

…………………………………………………..(3.6) 

Dari persamaan (3.5) didapatkan bahwa R7 yang tepat adalah 23,4kΩ ini masih 

jauh lebih kecil daripada hambatan input dari LM324 yang bernilai kurang 

lebih 100MegaΩ[10] sehingga nilai tersebut masih layak untuk digunakan. Dan 

pada rangkaian alat ini, nilai R7 yang digunakan adalah 23Ω yang merupakan 

pendekatan dari nilai perhitungan.  

 Setelah nilai R6 dan R7 didapat, selanjutnya dapat ditentukan nilai dari R8 

dan R9. Karena R8 merupakan sebuah variabel resistor sehingga tegangan 

keluaran dapat diatur oleh user maka pada rangkaian ini digunakan sebuah 

potensiometer multiturn dengan resistansi 5kΩ. Oleh karena nilai maksimal 

dari tegangan yang dirasakan pin inverting komparator adalah 10V, maka dapat 

dihitung nilai R9 sebagai berikut.  




 k
V

VRVR
R 1

10

)10()12( 88
9

 ………………………………………(3.7) 

Tabel 3.3 Nilai Komponen Rangkaian Peregulasi Tegangan 

Komponen Nilai 

R6 1MegaΩ 

R7 23kΩ 

R8 Potensiometer 5kΩ 

R9 1kΩ 

U2 LM324 
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3.2.2.3 Rangkaian Pemicu Tendangan 

 Untuk dapat melepaskan energi yang telah ditampung pada capacitor 

bank sehingga tendangan dapat dilakukan, maka dibutuhkan sebuah 

rangkaian yang dapat mengendalikan kapan arus bisa melalui solenoid. Pada 

skripsi ini, digunakan komponen SCR sehingga ketika komponen tersebut 

mendapat sinyal dari mikrokontroler utama pelepasan energi dari capacitor 

bank ke solenoid dapat terjadi. Berikut merupakan rangkaian yang 

digunakan.  

 

Gambar 3.8 Skema Rangkaian Pemicu Tendangan 

 

 Menjelaskan Gambar 3.8, mikrokontroler utama pada robot R2C-Warrior 

akan mengirimkan sinyal high atau 5V ketika robot telah siap untuk melakukan 

tendangan dan sinyal low atau 0V ketika robot tidak siap untuk melakukan 

tendangan. Output dari mikrokontroler tersebut akan dimasukan ke dalam 

sebuah optocoupler 4N25 sebagai proteksi terhadap mikrokontroler utama, 

sehingga antara mikrokontroler utama dengan rangkaian penendang tidak 

secara langsung terhubung. Arus masukan maksimal dari 4N25 sendiri adalah 

60mA, sehingga perlu ditambahkan sebuah resistor R10 yang mempunyai nilai 

1kΩ untuk membatasi arus yang masuk ke dalam 4N25 menjadi 5mA.  

Solenoid 
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  Untuk dapat men-trigger pin gate dari SCR, maka secara sesaat arus yang 

tadinya mengalir kepada rangkaian penaik tegangan untuk mengisi capacitor 

bank akan dialihkan kepada pin gate SCR melalui sebuah relay. Namun 

dikarenakan optocoupler tidak bisa langsung untuk men-drive relay yang 

digunakan maka digunakan bantuan sebuah transistor 2N2222 dengan resistor 

bias R11 dan R12 berturut-turut 10kΩ dan 1kΩ. Pada datasheet SCR yang 

digunakan pada skripsi ini yaitu dengan tipe Semikron SKKT 41/12D, arus 

gate minimal yang dibutuhkan agar SCR dapat berubah dari kondisi off 

menjadi kondisi on adalah sebesar 150mA, sehingga pada perancangan alat ini. 

Nilai dari R13 yang digunakan adalah 50Ω yang akan menghasilkan arus 

240mA pada tegangan 12V, sehingga memenuhi syarat arus gate minimal yang 

dibutuhkan oleh SCR. 

 

Tabel 3.4 Nilai Komponen Rangkaian Pemicu Tendangan 

Komponen Nilai 

R10 1kΩ 

R11 10kΩ 

R12 1kΩ 

R13 50Ω 

D4 1N4002
 

D5 BYW95C 

RLY1 Songle 12Vdc Relay 

Q3 2N2222 

SCR1 Semikron SKKT 41/12D 

U3 4N25 

 

3.2.2.4 Rangkaian Pengosong Tegangan Capacitor Bank 

 Rangkaian pengosong tegangan capacitor bank ini dibutuhkan sebagai 

rangkaian proteksi. Ini dikarenakan karena tegangan yang ada pada capacitor 

bank merupakan tegangan yang tinggi, sehingga agar robot aman untuk dapat 

dilakukan maintenance ketika terjadi kerusakan maupun sekedar untuk 

dipindahkan ketika perlombaan telah selesai. Maka terlebih dahulu tegangan 

pada capacitor bank harus dikosongkan. Sebenarnya merujuk Gambar 3.7, 

tegangan pada capacitor bank akan secara otomatis tekuras melalui resistor R6 
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dan R7. Namun proses ini akan membutuhkan waktu yang lama karena R6 

mempunyai orde mega ohm. Sehingga dengan pertimbangan di atas, rangkaian 

pengosong tegangan capacitor bank dibuat seperti Gambar 3.9 di bawah ini.  

 

 

Gambar 3.9 Skema Rangkaian Pengosong Tegangan Capacitor Bank 

Menjelaskan Gambar 3.9, rangkaian ini bekerja dengan merasakan adanya 

tegangan dari baterai atau tidak melalui transistor Q4 yang dibias dengan 

resistor R14 dan R15 dengan nilai berturut-turut 1kΩ dan 10kΩ. Ketika 

transistor Q4 merasakan tegangan dari baterai, yang menandakan bahwa baterai 

sedang terhubung dengan rangkaian, maka transistor Q4 akan terhubung 

singkat dengan ground. Sehingga mosfet Q5, tidak akan menghantarkan arus 

dari capacitor bank kepada ground melalui R17. Namun ketika transistor Q4 

tidak merasakan tegangan dari baterai, yang menandakan bahwa baterai tidak 

sedang terhubung dengan rangkaian. Maka transistor Q4 akan cut-off sehingga 

arus akan mengalir melalui R16 dan D5 yang merupakan dioda zener 12V. 

Tegangan yang dihasilkan dioda ini akan dirasakan oleh mosfet Q5, sehingga 

mosfet akan terhubung singkat dengan ground dan pengosongan tegangan pada 

capacitor bank akan mulai dilakukan melalui resistor R17. 
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Tabel 3.5 Nilai Komponen Rangkaian Pengosong Tegangan Capacitor Bank 

Komponen Nilai 

R14 1kΩ 

R15 10kΩ 

R16 470kΩ 

R17 20kΩ 

D5 Dioda Zener 12V (1N4742)
 

Q4 2N2222 

Q5 IRF840 

 

3.2.3 Realisasi Modul Elektrik 

Setelah ke empat bagian penting dari elektrik ini ditentukan masing 

masing nilai komponennya, maka pada Gambar 3.10 di bawah ini dapat dilihat 

hasil PCB dari ke empat rangkaian di atas yang telah digabung menjadi satu 

rangkaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Realisasi Desain PCB Modul Elektrik 
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Gambar 3.11 Realisasi Keseluruhan Modul Elektrik Tampak Atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Realisasi Kesuluruhan Modul Elektrik Tampak Samping 

Konektor 
Baterai 

Konektor 
Solenoid 

Konektor 
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Konektor 
Trigger 

tendangan 

Pengatur 
Kekuatan 

Tendangan 


