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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan dan saran selama pengerjaan 

tugas akhir ini, baik itu saat perancangan alat, realisasi alat, maupun pengujian alat.  

5.1 Kesimpulan 

Selama perancangan, realisasi dan pengujian tugas akhir ini, didapatkan beberapa 

kesimpulan, diantaranya adalah: 

1. Rangkaian penaik tegangan yang dirancang dapat menaikan tegangan dari 

tegangan 0V ke 400V pada capacitor bank dengan kapasitas 2240µF selama 

rata-rata 35,3 detik. 

2. Alat dapat melakukan tendangan terhadap bola berdiameter 20cm dan berat 

400gr dengan menghasilkan kecepatan rata-rata maksimal 10,04 m/s pada 

tegangan capacitor bank sebesar 400V.  

3. Efisiensi maksimal untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik oleh 

solenoid pada bola berdiamater 20cm dengan berat 400gr adalah sebesar 

18,57% yaitu didapat pada tegangan capacitor bank  sebesar 400V. 

4. Setelah melakukan tendangan, dalam selang waktu 30 detik alat dapat 

melakukan tendangan kembali dengan kecepatan rata-rata sebesar 9,77 m/s. 

5. Kecepatan tendangan bola dapat sebelumnya diatur melalui sebuah 

potensiometer dengan rentang kecepatan dari 0m/s hingga 10,04m/s. 

6. Alat dapat mengosongkan tegangan pada capacitor bank dari tegangan 400V 

menjadi 5V dengan waktu rata-rata sebesar 224,68 detik.   

  

5.2 Saran Pengembangan 

Dikarenakan penulis sadar jika alat yang dirancang tidaklah sempurna, maka 

berikut ini merupakan saran pengembangan alat. 

1. Banyaknya jumlah robot yang berada dilapangan membuat tendangan secara 

mendatar menjadi kurang efektif untuk dilakukan di dalam lomba yang 

sesungguhnya, sehingga perlu ditambahkannya sebuah mekanisme agar 

tendangan dapat divariasikan antara melambung dan mendatar.  
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2. Dengan algoritma yang terus berkembang, kedepannya mengharuskan alat 

penendang bola untuk tidak hanya menendang bola, melainkan mengoper bola. 

Sehingga dibutuhkan sebuah rangkaian yang dapat mengatur kekuatan 

tendangan yang dapat secara real time mengatur kekuatan tendangan. 

3. Menggunakan rangkaian penaik tegangan yang lebih efisien, dengan begitu 

waktu yang diperlukan robot untuk melakukan tendangan dengan kekuatan 

maksimal setelah melakukan tendangan menjadi lebih singkat.  

4. Membuat plunger dengan bahan yang mempunyai konstanta permeabilitas yang 

lebih tinggi, sehingga efisiensi dari solenoid untuk mengubah energi listrik 

menjadi energi kinetik dapat ditingkatkan.  

 


