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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA. 

2.1  Quadcopter. 

Quadcopter adalah salah satu robot terbang yang termasuk ke kategori 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV).  Yang di mana di dalam quadcopter ini tidak 

adanya awak atau pilot didalamnya, melainkan menggunakan Ground Control 

System (GCS). GCS ini mengatur segala perintah quadcopter yang memanfaatkan 

sinyal radio 2, 4 GHz bahkan satelit yang terhubung ke quadcopter.  Selain itu juga 

dapat bergerak secara autonomous yang berdasarkan program yang sudah ditanam 

di system komputernya itu sendiri.  

Quadcopter memiliki bentuk fisik dan karateristik seperti huruf X, di mana 

memiliki 4 buah motor dan propeller sebagai penggeraknya, yang berputar searah 

jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Kelebihan dari salah satu robot 

ini yang dapat bermanuver secara fleksibel kesegala arah tanpa memutar terlebih 

dahulu. dan yang yang paling membedakan yaitu takeoff dengan cara vertical dan 

diam di posisi tertentu atau hover.  

Quadcopter   mempunyai kemampuan landing dan take off secara vertikal, 

kemapuan ini didapatkan dengan menggunakan 4 buah motor brushless dan 

propeller sebagai aktuatornya. Serta aktuator tersebut diletakan disetiap sudut drone 

dengan menyerupai huruf X, rangka quadcopter dapat dilihat di bawah pada 

Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Desain Quadcopter    

Pada Gambar 2.1 menunjukan bahwa terdapat dua putaran yang berbeda 

yaitu Clock Wise (CW) dan Counter Clockwise (CCW) pada quadcopter. Motor 

yang berputar dengan searah jarum jam atau yaitu Clock Wise (CW) Yaitu motor C 

dan B sedangkan motor yang berputar berlawanan arah jarum jam yaitu motor A 

dan D. Sehingga dengan adanya perbedaan putaran pada setiap motor tidak 

menyebabkan momen putar pada bodi quadopter.  

  Gerakan dasar pada quadcopter terdiri dari 4 yaitu Roll (bergerak 

menyamping), Pitch (bergerak maju mundur), Yaw (bergerak secara berotasi) dan 

Throttle (bergerak keatas landing dan take off). Gambar di bawah merupakan 

gerakan drone dipengaruhi oleh kecepatan setiap motornya. 
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Gambar 2.2 Gerakan Quadcopter Berdasarkan Kecepatan Setiap Motornya 

Berikut gerak dasar pada quadcopter saat bermanuver di udara diantaranya:  

a. Throttle  

Throttle merupakan penaikan kecepatan secara keseluruhan pada motor, di 

mana ketika motor full throttle maka quadcopter akan terjadi momen angkat pada 

body quadcopter. dan begitu sebaliknya jika motor menurunkan kecepatan maka 

akan terjadi posisi turun. 

b. Pitch 

Pitch merupakan pergerakan maju dan mundur pada quadcopter, di mana 

dua buah motor yang berada di posisi belakang berputar lebih cepat dibanding 

dengan motor yang berada di depan sehingga terjadi kemiringan ke arah depan dan 

akan terdorong kedepan dan akan terjadi gerakan maju, begitupun sebaliknya untuk 

bergerak mundur.  

c. Roll 

Roll merupakan gerakan menyamping, baik kearah kiri atau kanan, untuk 

dapat bergerak menyamping perlu adanya perubahan kecepatan pada satu pasang 

motor, misal quadcopter akan gerak kesamping kanan maka motor sebelah kiri 

menaikan kecepatan sehingga terjadi momen miring dan secara tidak langsung 

bergerak kesamping kanan begitu pun sebaliknya. 
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d. Yaw  

Pergerakan ini yaitu di mana quadcopter berputar dalam satu 

poros.dilakukan dengan cara menurunkan kecepatan sepasang motor, atas-bawah 

atau kiri - kanan, dan menaikkan kecepatan satu pasangan motor yang sedikit 

lambat kecepatannya dibandingkan pasangan motor yang lain.  

Serta didapatkan persamaan dinamika dari pergerakan quadcopter pada 

gerak translasi dan rotasi dapat dituliskan seperti rumus di bawah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Instrumentasi Quadcopter    

2.2.1 Flight Controller  

Flight controller merupakan sebuah mikrokontroler yang memiliki 

kompleksitas fungsi dalam kontrol quadcopter. Fungsi dari flight controller ini 

yaitu untuk mengatur kecepatan motor, stabilisasi drone dan mempertahankan 

ketinggian. Selain itu flight controller menerima semua perintah atau inputan dari 

pilot. Dalam flight controller sudah tertanam komponen pendukung seperti sensor 

GPS, compass dan lain-lain, fungsi utama Flight Controller yaitu mengendalikan 

semua pergerakan mulai dari  yaw, roll, pitch, altitude dan lainnya. seperti pada 

penelitian ini penulis menggunakan flight controller dengan Pixhawk Flight 

Controller. 

 

(2.1)

…  
(2.2)

…  

(2.3)

…  

(2.4)

…  

(2.5)

…  

(2.6)

…  
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2.2.2 Motor Brushless  

Motor merupakan komponen utama untuk penggerak quadcopter, karena 

dengan putaran motor ini quadcopter dapat terbang. Pemilihan motor harus 

disesuaikan dengan kebutuhan karena beda jenis motor beda fungsi yang dihasilkan 

motor tersebut. Motor pada quadcopter menggunakan KV= RPM/Volt, ukuran KV 

berbanding lurus dengan kecepatan putaran motor (RPM). Jika nilai KV rendah 

makan RPM yang dihasilkan rendah serta untuk torsi atau daya angkat (Throttle) 

yang besar dan begitupun sebaliknya.  Lilitan pada rotor menetukan jumlah torsi 

yang dihasilkan, apabila semakin banyak lilitan pada rotor maka torsi semakin besar 

dan untuk RPM kecil begitupun sebaliknya. 

2.2.3 Propeller  

Propeller dianalogikan sebagai sayap pada burung untuk dapat terbang 

quadcopter pun demikian, akan tetapi termasuk rotary wing atau sayap putar. Cara 

kerja dari alat ini yaitu menguubah putaran menjadi gaya dorong untuk bergerak. 

Terdapat 2 jenis propeller yang diibagi berdasarkan arah putaran dan arah 

hembusan udara yaitu Clockwise (CW) dan Counter Clockwise (CCW). Dan 

material yang digunakan berbagai macam mulai dari plastic, carbon, kayu dan lain-

lain. 

2.2.4 Electronic Speed Controller 

 ESC merupakan sebuah device yang fungsinya sebagai driver motor 

brushless yang di mana mengatur kecepatan dan arah putaran. Selain itu tugas ESC 

yaitu merubah tegangan DC ke AC 3 fasa untuk dilanjutkan ke motor. ESC ini 

terhubung langsung ke battery dan ke flight controller melalui kabel yang terdiri 

dari signal dan ground, dan komponen ini sangat penting untuk motor agar tidak 

terjadi kerusakan. Tipe dan besaran ampere pada ESC ini bermacam-macam, paling 

rendah diimulai dari 12 A sampai ratusan Ampere tergantung dari kebutuhan. 

Biasanya menyesuaikan besaran motor yang dipakai. Tipe ESC diantaranya ada 

dua, pertama ESC opto di mana tidak mempunyai output tegangan 5v sebagai 

tambahan, dan terakhir ESC UBEC di mana esc ini memiliki outputan tegangan 

sebesar 5v dan bias digunakan sebagai power source 
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2.2.5 Frame  

Frame merupakan bagian rangka atau tubuh pada quadcopter yang menjadi 

tulang atau penyokong semua komponen quadcopter serta tempat ditempelnya 

semua komponen-komponen sehingga dengan adanya frame ini komponen dapat 

terintegrasi dengan baik. 

2.2.6 Battery  

Battery adalah sumber daya utama untuk quadcopter, sehingga penggunaan 

battery ini harus cocok dan sesuai dengan kebutuhan, dengan melalui analisis dan 

perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya. Agar didapat hasil yang optimal 

saat terbang dengan memperoleh waktu terbang maksimal. Jenis yang digunakan 

yaitu jenis LiPo atau lithium polymer  

2.2.7 Ultrasonic Sensor    

Ultrasonic Sensor merupakan sebuah sensor yang mengendalikan pantulan 

gelombang suara yang berfungsi untuk mendeteksi suatu object yang berada 

didepannya. Pantulan suara yang digunakan berkisar antara 40 KHz sampai 400 

KHz, pada fisik sensor ultrasonic terdiri dari transmitter dan receiver. Transmitter 

berfungsi sebagai pemancar suara yang menembakan terhadap suatu object dan 

terjadi pantulan di object tersebut dan penerima dari pantulan suara tersebut adalah 

receiver. Di mana terdapat 4 pin yaitu Trigger, echo, Vcc dan Ground.   

2.2.8 Raspberry Pi  

Merupakan sebuah perangkat komputer mini yang dapat bekerja layaknya 

Personal Computer (PC). Karena ukuranya yang kecil maka Raspberry Pi 

mempunyai Sistem On a Chip di mana Central Processing Unit serta Graphic 

Processing Unit  dan memori ada dalam satu board di Integrated Circuit . Serta 

memiliki port USB, HDMI, Ethernet dan pin GPIO. Terdapat 40 pin pada 

Raspberry Pi yang terhubung langsung pada sistem yang dengan bantuan program 

dapat digunakan fungsinya. Raspberry Pi memerlukan Operating System (OS) agar 

dapat dijalankan, Operating Sistem ini tersimpan di Memory Card atau Secure 

Digital Card (SD) layaknya hard disk. OS yang digunakan Raspberry Pi adalah OS 

linux, Ubuntu, Windows IoT dan lain-lain. 
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2.3 Obstacles Collision Avoidance  

Obstacles Collision Avoidance System adalah sebuah sistem untuk 

menghindari tabrakan pada kendaraan khususnya di bidang automotive dan 

aircraft. Banyak istilah selain di atas misalnya Precrash System, Forward Collision 

Warning System dan Collision Mitigating System. Yang menggunakan beberapa 

jenis sensor yang diantaranya yaitu kamera, ultrasonic sensor, laser sensor dan 

lainnya untuk mendeteksi object yang berada disekitarnya. Penjelasan tersebut bisa 

dilihat di bawah pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Konsep Obstacles Collision Avoidance  

2.4 Fuzzy Logic Control  

Sistem logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Prof. L. A. Zadeh dari 

Universitas Berkeley ditahun 1965. Sistem yang didasarkan atas pengetahuan 

(knowledge- based) atau sistem yang didasarkan atas kaidah-kaidah atau aturan-

aturan (rule based). Inti dari sistem fuzzy adalah basis pengetahuan yang terdiri atas 

aturan- aturan yang dituliskan sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan antisiden 

konsekwen “jika-maka” sistem fuzzy dapat dibangan dengan mengumpulkan 

aturan-aturan. Dan sistem fuzzy sering digunakan sebagai controller yang sering 

disebut controller fuzzy (Mochammad Rusli, 2017)  

Ada tiga jenis system fuzzy yang sering dijelaskan dala litelatur yaitu 

(wang, 1997): 

1. System fuzzy murni yang masukan daan keluaraannya merupakaan 

himpuna fuzzy, sehingga untuk tidak dapat diterapkan ppada rekayasa 

yang masukan dan keluaran bernilai crisp 
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2. System fuzzy takagi-sugeno-kang yang menggunakan nilai pada bagian 

konsekwennya menggunakan pernyataan matematis sehingga bagiian 

koonsekwen itu tidak dapat memformulasikan pengetahuan manusia.  

3. System fuzzy dengan fuzzyfier dan defuzzyfier yang mengatasi segala 

kekurangan dua system yang lain yaitu dengan menambahkan bagian 

fuzzyfikasi dan defuzzyfikasi yang berturut-turut bertindak sebagai 

antarmuka dari nilai rill ke nilai fuzzy dan darii nilai fuzzy ke nilai rill. 

2.4.1 Himpuna Fuzzy  

Himpuna fuzzy memiliki data tidak hanya elemen-elemen, namun juga pada 

setiap elemen diberikan tingkat keanggotannya. Bentuk semacam itu merupakan 

ekspansi dari himunan klasik. Karena pada himpunan klasik, elemen yang 

dicantumkan pada suatu himpunan adalah mempunyai nilai keaggotaan 1 yang 

berarti anggota penuh dari himpunan. Tidak demikian pada hipunan fuzzy 

terkadang setiap anggota terkadang memiliki level keanggotaan setengah bahkan 

seperempat anggota  

2.4.2 Notasi Himpunan Fuzzy 

Konversi untuk notasi himppunan fuzzy pada semesta pembicaraan x yang 

diskrit dan terhingga untuk himpunan fuzzy A 

𝐴 = {
𝜇𝐴(𝑥1)

𝑥1
+  

𝜇𝐴(𝑥2)

𝑥2
+ ⋯ } = {∑

𝜇𝐴(𝑥𝑖)

𝑥𝑖𝑖       (2.7) 

Untuk semesta pembicaraann yang kontinyu dan tak berhingga  

𝐴 = {∫
𝜇𝐴(𝑥)

𝑥
        (2.8) 

Garis horizontal pada persamaan diatas merupakan pembagi namun merupakan 

pembatas yait bilangan yang dii atas garis adalah nilai keanggotaan dari elemen 

yang berada di bawah garis. Tanda + tidak merupakan penumlahan aljabar namun 

menyatakan gabungan dari elemen-elemen. Padaa notasi kedua tanda integral 

bukan merupaakan integral aljabar namun gabungan untuk variabel kontinyu.  

 

 



13 
 

2.4.3 Bentuk-Bentuk Himpunan Fuzzy 

Bentuk yang sering digunakan adalah bentuk segitiga dan tarpesium karena 

mudah dalam penerapannya dan proses penentuan derajat keanggotaannya cepat 

karena sifatnya yang linear. Untuk fungsi keanggtaan berbentuk segitiga dan 

trapezium bias dilihat di bawah pada gambar  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 fungsi keanggotaan berbentuk trapezium 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 fungsi keanggotaan berbentuk segitiga 

 

 

2.4.4 Fuzzyfikasi  

Fuzzyfikasi merupakan pproses pengubahan nilai crisp (real) ke nilai fuzzy, 

hal ini berguna pada kendali logika fuzzy. Sebab kendali fuzzy hanya dapat 

mengolah nilai fuzzy. Hal ini juga dapat diterangkan bahwa semua nilai-nilai yang 

terukur dilapangan tidak sepenuhna eksak. Namun masih selalu muncul 

penyimpangan. Untuk memasukan faktor ketidapastian ini bahwa suatu nilai dapat 

diisefinisikan dalam lingkup nilai tertentu. Lingkup nilai tertentu itu diikenal 

sebagai himpunan fuzzy. Nilai dilapangan akan dinyatakan dalam bentuk data 
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fuzzy yang diinyatakan kedalam dua aspek yaittu himpunan fuzzy dengan nilai 

keanggotaanya.  

2.4.5 Operasi-Operasi Pada Himpunan Fuzzy  

Seperti pada himpuna klasik, himpunan fuzzy juga mempunyai himpunan 

yang berlaku opreasi-operasi seperti ( diketahui fuzzy A dan B yang terletak di 

universe X)  

Gabungan (union)  

𝜇𝐴 ∪ 𝐵(𝑋) = 𝜇𝐴(𝑋)˄𝜇𝐵(𝑋)       (2.9) 

Interseksi  

𝜇𝐴 ∩ 𝐵(𝑋) = 𝜇𝐴(𝑋)˄𝜇𝐵(𝑋)       (2.10) 

Komplemen  

𝜇Â(𝑋) = 1 − 𝜇𝐴(𝑋)        (2.11) 

Pengurangan 

𝜇𝐴|𝐵(𝑋) = 𝜇𝐴(𝑋)˄[1 − 𝜇𝐵(𝑋)]      (2.12) 

Dengan symbol “˅” menyatakan harga maksimal dari kedua nilai 

keanggootaan yang diibandingkkna dengan symbol “˄” menyatakan nilai minimal 

dari dua nilai keanggotaan yang dibandingkan dan symbol”~” menyatakan 

komplemen dari nilai keanggotaan yang mengikutiinya. Grafik untuk operasi dari 

persamaan di atas bias dilihat di bawah. 
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Gambar 2.6 union/gabungan himunan fuzzy A dan B 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 irisan himppunan fuzzy A dan B 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 komplemen himpunan fuzzy A  
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