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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah sebuah wahana terbang tanpa 

awak. Diberbagai belahan dunia pengguna aktif dari UAV adalah militer dengan 

berbagai tujuan, misal untuk pemotretan wilayah musuh, wilayah konflik atau 

untuk memata-matai musuh bisa juga digunakan untuk pemetaan daerah terpencil, 

pemantauan gunung berapi, pemantauan kemacetan dan pemotretan daerah pasca 

bencana tsunami. Sistem UAV terdiri dari wahana udara (aircraft), payload dan 

stasiun kendali. [Arifudin & Hendro, 2003 : 1] 

Salah satu jenis UAV yang banyak dikembangkan oleh berbagai pihak 

dewasa ini adalah Quadcopter (UAV jenis helikopter yang menggunakan empat 

motor untuk menggerakan propeller/baling-baling). Quadcopter dipandang sebagai 

solusi paling optimal untuk misi-misi udara yang bersifat Dangerous.  

 Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis akan membuat aplikasi UAV 

Quadcopter dengan menggunakan Mikrokontroller Arduino yang dikendalikan 

dengan Smartphone Android. Mikrokontroller Arduino merupakan sebuah 

pengendali mikro yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Karena Arduino sifatnya 

fleksibel dan mudah digunakan baik software maupun hardware-nya, penulis 

tertarik membuat aplikasi UAV Quadcopter dengan menggunakan hardware 

tersebut.  

Aplikasi UAV Quadcopter ini akan berfungsi ketika mendapatkan instruksi 

yang dikirim melalui Smartphone Android, dimana dalam Mikrokontroller Arduino 

ditambahkan rangkaian IMU yang merupakan sensor-sensor sumber informasi 

utama dari AHRS (Altitude Heading Reference System). Mikrokontroller bertugas 

sebagai “otak” yang mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian 

elektronik. Lebih khususnya Mikrokontroller Arduino merupakan otak bagi UAV 

Quadcopter, yang membaca seluruh instruksi atau sensor-sensor dan kemudian 
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memproses seluruhnya untuk kemudian memerintahkan keempat motor untuk 

berputar. Dalam penerapannya hasil yang dihasilkan dari sensor-sensor akan 

dikirim ke Smartphone Android sebagai report, sehingga komunikasi antara 

Mikrokontroller Arduino dengan Smartphone Android tetap berlangsung. 

Quadcopter ini diharapkan mampu memberikan inovasi baru dari berbagai aspek 

pengembangan teknologi UAV. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara kerja Mikrokontroller Arduino dalam menerima instruksi yang 

dikirim melalui Smartphone Android ?  

2. Bagaimana cara kerja Mikrokontroller Arduino dalam mengirim report ke 

Smartphone Android ?  

3. Bagaimana merancang serta mengimplementasikan Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) Quadcopter dengan Mikrokontroller Arduino yang bertindak sebagai 

Transmitter serta Receiver ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah :  

1. Merancang Bangun Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Empat Baling-baling 

(Quadcopter) dengan Mikrokontroller Arduino.  

2. Membuat komunikasi antara Mikrokontroller Arduino dengan Smartphone 

Android serta perangkat pendukung (GY-80, SRF04 dan APC220 Radio 

Communication Module). 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada :  

1. Pengontrolan batas ketinggian + 200 meter terkendali dan jangkauan terkontrol 

+ 800 meter. 

2. Menggunakan Software Bahasa C.  

3. Menggunakan Mikrokontroller Arduino 

 

1.5 Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penulisan tugas akhir ini, maka 

penulis mengadakan kegiatan antara lain : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Melakukan kajian dengan cara mengumpulkan dan membaca literatur 

sebanyak mungkin berupa buku referensi dan buku petunjuk operasional maupun 

browsing internet. 

1.5.2 Analisa dan Perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data dan membuat, 

serta mempersiapkan semua alat-alat yang diperlukan. 

1.5.3 Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap untuk mengimplementasikan hasil 

rancangan yang sudah dibuat. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa hasil implementasi 

yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan, sistem yang diuji untuk mode 

stabil (roll, pitch dan yaw terkendali) dan mode altitude hold (roll, pitch, yaw dan 

ketinggian terkendali), kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap kekurangan 

yang ada.  
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1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap akhir, disusun buku sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas 

akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini akan dibagi dalam beberapa Bab dengan sistematika 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan   

Berisi Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Batasan 

Masalah, Metodologi dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan teori-teori dan materi-materi yang menunjukan proses 

pembuatan tugas akhir. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan dan pembuatan sistem 

studi literature, teknik pengumpulan data, analisis dan desain, perancangan dan 

pembuatan aplikasinya.  

Bab IV : Implementasi dan Uji Coba  

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi serta uji coba dari perancangan sistem 

yang telah di buat pada Bab III.  

Bab V : Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan tugas akhir dan 

saran untuk pengembangan di masa mendatang. 


