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BAB III. 

 METODOLOGI PENELITIAN. 

3.1 Studi Literatur 

Mempelajari sumber literatur dan mencari informasi yang diperoleh dari 

journal, skripsi yang berkaitan dengan quadcopter dan obstacles avoidance. 

3.2 Analisis Permasalahan  

Dalam analilisis permasalahan dapat diketahui bahwa dalam penggunaan drone 

quadcopter banyak terjadi accident/crash dalam pengoprasiannya baik disebabkan 

oleh pilot maupun faktor lain seperti halnya drone itu sendiri dan hal lain yang 

disekitarnya. Yang mengakibatkan terjadinya kerugian dan kecelakaan. maka dari 

itu perlu adanya pre-crash system yang memanfaatkan sensor sebagai pembaca 

jarak antara objek dengan drone yang dijadikan sebagai acuan dalam menghindari 

objek tersebut saat terbang di udara. 

3.3 Perancangan Sistem  

Perancangan sistem merupakan proses pengembangan algoritma fuzzy akan 

diterapkan mulai dari perencanaan sistem hingga hasil yang akan didapatkan dari 

alat yang dirancang, serta mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang akan 

dibangun. Berikut diagram blok perancangan obstacles avoidance menggunakan 

fuzzy logic control yang dijelaskan di bawah pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Perancangan Sistem 
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Pada gambar 3.1 menjelaskan bahwa pada saat drone beroperasi atau dalam 

keadaan terbang di udara sensor akan terus membaca jarak antara objek yag 

dideteksinya dengan drone dalam rentang 0 sampai 300 cm. Pembacaan jarak terdiri 

dari 4 arah yaitu dari arah depan, belakang samping kiri dan kanan. Sebagai contoh 

ketika drone bergerak ke depan atau pitch control dan sensor depan bekerja dan 

mendeteksi objek, kemudian secara tidak langsung proses fuzzy bekerja dengan 

melakukan pemrosesan data jarak tersebut. Kemudian akan dilakukan pengiriman 

command ke flight controller yang disebut Pixhawk. Pixhawk merupakan 

pengekseskusi action tahap akhir yang berpengaruh pada pergerakan drone. Seperti 

pada kasus di atas ketika mendeteksi objek di depan maka drone akan menghindari 

dengan pitch control move backward atau bergerak mundur dengan menjauhi 

objek.  

3.3.1 Sensor Ultrasonic  

Pada tahap pertama untuk melakukan pendeteksian, sensor akan terus 

membaca jarak ketika posisi hover maupun landing. Jarak terjauh dari sensor SR04 

yaitu 300 cm sesuai dengan data sheet.  

3.3.2 Raspberry Pi 

Raspberry pi sebagai mikrokontroller untuk mengolah data jarak yang 

diterima dari sensor ultrasonic, selain itu juga raspberry berfungsi sebagai pengolah 

dari system fuzzy logic. Dan memberi perintah kepada flight controller pixhawk. 

3.3.3 Pixhawk  

Pixhawk merupakan flight controller yang mengatur semua pergerakan dan 

maneuver dari quadcopter, serta sebagai pengeksekusi dari data inputan ( remote, 

autonomous). Pada pixhawk ini sudah ter integrasi dengan komponen lainnya 

seperti ESC, Motor, GPS, dan lain-lain. 
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3.4 Perancangan Logika Fuzzy  

Pada tahap ini akan dirancang sebuah program fuzzy pada Matlab yang terdiri 

atas empat input dan empat output. Blok diagram perancangan sistem fuzzy dapat 

dilihat gambar dibawah. 

3.4.1 Masukan Crisp 

Masukan yang berupa jarak dari sensor ultrasonik meliputi jarak dekat, 

jarak sedang dan jarak jauh. 

 Dekat  (dekat)  : 0 cm < jarak ≤ 120  cm 

 Sedang   (konstan) : 100 cm < jarak ≤ 210 cm 

 Jauh  (don’t care) : 190 cm < jarak≤ 300 cm 

3.4.2 Fuzzifikasi 

Setelah mendapatkan nilai dari sensor, kemudian dilakukan proses 

fuzzifikasi untuk dijadikan Member Function (MF), sehingga diperlukan input MF. 

Fungsi keanggotaan masukan dibagi menjadi empat buah variabel, yaitu sensor kiri, 

kanan, depan dan belakang. Setiap variabel masukan terdiri atas tiga fungsi 

himpunan, yaitu jalan kedepan, konstan, dan don’t care. Fungsi keanggotaan untuk 

empat buah adalah sama. Seperti pada di bawah pada Gambar3.2 yang diwakili oleh 

satu variabel sensor depan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Membership Function variabel sensor depan 
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3.4.3 Rule Evaluation  

Aturan fuzzy pada drone sebanyak 4 aturan. Aturan tersebut dapat dilihat di 

bawah pada Gambar 3.3 berikut: 

 

Gambar 3.3 Rule Evaluation  

3.4.4 Output Hasil Dari Input 

Untuk mendapatkan nilai keluaran, terlebih dahulu ditentukan fungsi 

himpunan keanggotaan dari setiap fungsi keanggotaan keluaran. Fungsi 

keanggotaan untuk keluaran kecepatan setiap motor. 

Pergerakan menggunakan rentang mulai dari 0 hingga 100. Rentang ini 

digunakan berdasarkan persentase dari kecepatan motor. Kecepatan minimum dari 

putaran motor sebesar 0% dan maksimum adalah 100%. Nilai 10 merupakan 

tambahan nilai ketika motor berputar lebih dari kemampuan motor untuk berputar 

untuk dijadikan pergerakan.  

 

Gambar 3.4 Output Dari Variabel Yang Diwakili Oleh Variabel Pitch Forward 

(Pergerakan Mundur) 

3.4.5 Defuzzifikasi 

Setelah dilakukan evaluasi atas masukan dan ditetapkan basis aturannya, 

pengendali logika fuzzy menghasilkan keluaran untuk diberikan kepada sistem 

yang dikendalikan. Pengendali logika fuzzy harus mengubah variabel keluaran 
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samar menjadi nilai-nilai tegas yang dapat digunakan untuk mengatur sistem. 

Proses ini disebut sebagai defuzzifikasi. Komposisi aturan menggunakan metode 

Mamdani, maka defuzzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata. 

Sebelum dilakukan defuzzifikasi, terlebih dahulu ditentukan komposisi 

semua keluaran yang dihasilkan dari proses implikasi dengan menggunakan metode 

Max. 

3.5 Perancangan Obtacles Collision Avoidance System  

Pada tahap ini akan dirancang system untuk menghindari objek pada 

quadcopter ketika mendeteksi adanya halangan disekitarya dengan cara 

menghindari objek tersebut. Dapat dijelaskan di bawah pada blok diagram pada 

Gambar 3.5   

 

Gambar 3.5 Blok Diagram Proses Menghindari Objek Pada Quadcopter  

3.6 Proses Perakitan dan Perancangan Quadcopter  

Proses implementasi dibagi dalam 2 tahap, yaitu Hardware dan Software. 

Identifikasi 2 kebutuhan ini sebagai gambaran awal terhadap fungsionalitas projek 

ini. 

3.6.1 Kebutuhan Software. 

Berikut adalah software yang dibutuhkan dalam project ini. 
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3.6.1.1 E-calc 

Ecalc merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghitung dan 

mengsimulasikan semua aspek yang berkaitan dengan robot udara atau pesawat 

dengan memperhitungkan berdasarkan fisika umum dan matematika. Dimana dapat 

dijelaskan di bawah pada Gambar 3.6: 

 

Gambar 3.6 Simulasi Perhitungan Komposisi Quadcopter Menggunakan Aplikasi 

E-Calc 

 

Tabel 3.1 Tabel Jenis Komponen Yang Dipakai Dalam Perancangan 

 

 

 

Setelah memasukan jenis-jenis komponen pada aplikasi tersebut didapatkan 

data berupa fly behavior seperti waktu lama terbang, temperatur pada quadcopter 

dan lain- lain.   

Pada Gambar 3.7 dapat dijelaskan bahwa pada gambar (a) yaitu pembebanan 

terhadap discharge pada battery, harus lebih rendah dengan rate discharge pada 

Nama Komponen Spesifikasi 

Berat Quadcopter (Model Weight) 1500 gram 

Jumlah rotor 4 

Ukuran frame (Frame Size) 450 mm 

Battery cell 3 S /5000 mAh 30/45c 

Controller ESC OPTO 30 A 

Motor DJI 920 KV/2212 

Propeller 90 inch 45 inch / 2 blades 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

battery, dimana battery mempunyai 45 C dan saat beroperasi quadcopter 

membutuhkan 10,30 C yang artinya aman saat terbang dan membuat awet terhadap 

battery. Kemudian pada gambar (b) yaitu hover flight time merupakan waktu 

terbang yang quadopter saat beroperasi yaitu berkisar antara 13, 5 menit dengan 

efisiensi sekitar 81, 0% dalam sekali terbang menggunakan 1 baterry. Pada Gambar 

(c) yaitu electric power, merupakan jumlah watt yang dibutuhkan quadcopter saat 

terbang sekitar 135, 3 W yang digunakan untuk menghidupkan motor dan ESC. 

Pada gambar (d) yaitu Estimate Temperatur merupakan suhu yang dihasilkan pada 

motor dan ESC berkisar di angka 39 derajat Celsius.  Gambar (e) dan (f) merupakan 

trust weight yang berkaitan dengan pembebanan berat pada quadcopter yang 

mampu mengangkat beban sekitar 812 gram. Penjelasan tersebut bias di lihat di 

bawah pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Hasil Dari Simulasi Dari Perhitungan Menggunakan E-Calc 
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Grafik 3.1 Karateristik Motor Terhadap Arus Ketika Full Thortllle  

 

 

 

Grafik 3.2 Karateristik Quadcopter Terhadap Waktu, Kecepatan Dan Jarak 

Tempuh.  

 

3.6.1.2 Mission Planner  

Pada proses ini sedikit kompleks karena membutuhkan setup secara 

hardware maupun software. Disini penulis menggunakan software Mission 

Planner untuk pemrograman flight controllernya. Software ini merupakan sebuah 

software open source yang mendukung segala jenis multicopter dan pesawat sayap 

tetap dan Ground Vehicle. Tampilan sofrware tersebut bias di lihat pada Gambar 

3.8. 
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Gambar 3.8 Tampilan awal Mission Planner 

 Setup Frame Type  

Perama kali setup adalah pemilihan jenis frame yang akan digunakan seperti 

quadcopter, tricopter dan lainnya. Tahap pertama ini di tampilkan di bawah pada 

Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Setup Untuk Pemilihan Jenis Frame Yang Digunakan 

 Setup IMU Sensor  

Selanjutnya yaitu kalibrasi sensor Compass dan Accelerometer, kalibrasi ini 

berfungsi untuk memperoleh nilai presisi yang optimal pada quadopter yang 
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berguna untuk mengetahui posisi dan keccepatan saat beroperasi, pada proses 

kalibrasi ini dibutuhkan penempatan setiap posisi seperti sisi kiri, sisi kanan, nose 

down (depan), nose up (atas) ketika proses pengkalibrasian Seperti pada gambar 

dibawah. Sedangkan untuk kalibrasi sensor kompas pada quadcoper perlu diputar 

ke segala arah yang menyerupai kalibrasi sensor Accelerometer, akan tetapi perlu 

digerakan secara 3D. Ilustrasi tersebut di gambarkan seperti pada Gambar 3.10 di 

bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Setup Untuk Kalibrasi Sensor Accelerometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 3.11 Setup Untuk Kalibrasi Sensor Kompas 

 Setup Flight Modes 

Kemudian setup yang terakhir adalah pemilihan mode pada quadcopter, 

terdapat banyak mode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Disini penulis memilih 

2 mode yaitu mode loiter dan RTL (Return to Launch). Mode loiter merupakan mode 

dimana quadcopter mempertahankan posisi dan ketinggian maupun lokasi saat 

terbang dengan memanfaatkan GPS (Global Possition System). Dan mode RTL 

merupakan sebuah mode dimana quadcopter akan kembali secara langsung dengan 

berupa perintah dari remot control ataupun ketika lost connect dan battery keadaan 

daya rendah. Untuk Flight Modes dapat di lihat di bawah pada Gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Setup Untuk Mode Terbang Pada Quadcopter 

3.6.2 Kebutuhan Hardware  



27 
 

Tahap perancangan hardware merupakan tahap perancangan system 

hardware secara utuh sehingga gambaran prototype berdasarkan fungsionalitas 

hardware menjadi lebih detail. Pada Gambar 3.13 merupakan gambaran sederhana 

wiring diagram dari rangkaian quadcopter secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Perancangan Hardware 

3.6.2.1 Frame  

Proses pertama yaitu pemillihan frame, penulis memilih tipe frame F450 

dengan berbagai pertimbangan dengan melihat kelebihannya seperti desain yang 

menarik, rangka yang kuat, ringan, dimensi yang tergolong kecil dan sudah terdapat 

Power Distribution Board sehingga memudahkan dalam menyambungkan 

komponen elektrikalnya. Dapat di lihat di bawah pada Gambar 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 frame F450 

 

 

 

Motor CW & 

CCW Depan 
 ESC Ultrasonic  

Raspberry Pi   Pixhawk  

 Battery  

Motor CW & 

CCW Belakang  Power Module 
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3.6.2.2 Flight Controller Pixhawk & Raspberry Pi 

Proses kedua yaitu penempatan flight controller serta komponen pendukung 

lainnya seperti GPS, Buzzer, Radio RX, Power module, Telemetry (Opsional). 

Pada penempatan flight controller harus sejajar penempatannya antar GPS dan 

Flight controller agar sensor Gyro pada Flight controller dan compass dapat 

sinkron ketika beroperasi. Seperti pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.15 Penempatan Posisi Pixhawk Dengan GPS Dengan Sejajar 

Fungsi Raspberry Pi berfungsi sebagai pemroses data dari sensor yang akan 

dilanjutkan berupa perintah ke flight controller, dimana semua proses instruksi I/O 

akan diproses oleh Raspberry Pi. Pin GPIO dimanfaatkan agar Raspberry Pi mampu 

berinteraksi dengan hardware lainnya. Sedangkan pixhawk sebagai controller 

utama pada quadcopter, pixhawk berfungsi sebagai pengontrol gerakan dan 

manuver pada quadcoper seperti mengatur arah putaran dan kecepatan motor, 

mengolah command data dari input (GPS, sensor IMU, Pilot Command). 

3.7 Rancangan Mekanik  

Perancangan mekanik meliputi penggabungan semua komponen elektrikal dan 

non elektrikal. Pada tahap ini untuk pertama kali dirakit yaitu Frame kit yang sudah 

dilengkapi landing skid, pada perakitan frame perlu ketelitian saat pemasangan 

baut, posisi Power Distribution Board agar tidak terjadi short serta tanda posisi arah 

depan belakang. Penjelasan perakitan Frame dapat dilihat pada Gambar 3.8 
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Gambar 3.16 Assembly Frame 

Tahap selanjutnya penempatan Flight Controller Pixhawk dan motor, pada 

penempatan flight controller perlu perlakuan khusus yaitu harus diberi bantalan 

pada flight controlnya agar getaran tidak mengganggu kinerja dari komponen 

tersebut. Dan penempatan arah Flight control harus sejajar dengan GPS serta 

terlindung dari tubrukan benda, dengan menempatkan pada bagian tengah frame.  

Untuk pemasangan motor di arm frame harus benar-benar kuat agar tidak terlepas 

saat berputar. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Frame yang sudah terpasang motor dan flight controller  

Tahap terakhir yaitu pemasangan raspberry pi pada body quadcopter dengan 

menambahkan spacer sebagai penampangnya. Posisi penempatan raspberry ini 

terletak di paling bawah setelah flight cotroller, yang bertujuan untuk melindungi 

Landing 

Skid 

Frame  

Power 

Distribution 

Board 
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raspberry dari crash karena terlindung oleh landing skid. Penjelasan di atas dapat 

di lihat pada Gambar 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Penempatan Raspberry Pi 

Sesuai dengan acuan pada penelitian sebelumnya, yang membahas tentang 

disturbance pada sensor karena penempatan yang belum optimal. Penulis 

mendesain penempatan sensor diluar dari body quadcopter untuk mengurangi 

getaran, yaitu dengan menempatkan diantara arm depan yang ditopang plat fiber. 

Penempatan sensor ini ditempatkan di tengah tepat diantara area kosong hempasan 

angin dari propeller, yang bertujuan agar sensor terhindar dari hempasan angin 

yang menghambat pantulan suara dari sensor. Penjelasan di atas dapat dilihat pada 

Gambar 3.11.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Penempatan Sensor  
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3.8 Perencanaan Pengujian  

Untuk pengujian quadcopter dilakukan pada lingkungan sebenarnya dengan 

menggunakan rintangan di bagian depan, belakang dan samping pada jarak tertentu. 

Dimana untuk pengujian ini di butuhkan quadcopter saat beroperasi atau 

melakukan gerakan baik itu pitch maupun roll di udara, serta untuk mengetahui 

system dari obstacles avoidance ini berjalan perlu dilakukan kesengajaan pilot 

untuk melakukan tindakan berupa menabrakan quadcopter ke suatu object mulai 

dari bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan. Walaupun tindakan tersebut 

sangat berbahaya terhadap qudcopter yang bisa saja mengakibatkan rusaknya suatu 

parts atau komponen.   

Rencana tersebut diilustrasikan di bawah pada Gambar 3.8 yaitu quadcopter 

melaju kearah depan atau pitch forward kemudian mendeteksi keberadaan sebuah 

object dalam rentang 300 Cm, jika object tersebut < 60 Cm maka quadcopter akan 

hover kemudian akan landing agar tidak terjadi tabrakan. Sama halnya dengan 

pergerakan pitch backyard pada Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Quadcopter saat dihadapkan dengan suatu objek pada sisi 

depan 
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Gambar 3.21 Quadcopter saat dihadapkan dengan suatu object pada sisi belakang 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi Hardware dan Software  

Hardware Software 

Flight 

Controller 

Pixhawk 

Processor 

 132bit STM32F427 Cortex M4 

core with FPU 

 1168 MHz 

 1256 KB RAM 

 22 MB Flash 

 232 bit STM32F103 failsafe co-

processor 

 Windows 8 Pro 32 

bit 

 Mission Planner 

1.3.50 build 

1.2.50.0 

 MATLAB 2012 B 

32 bit 

 IDLE (Python 

GUI) 

 PuTTY 

 VNC Viewer  

 E-Calc 

GPS with 

Compass 3DR 

 

Electronic 

Speed Control 

Opto 30 A 

Raspberry Pi 3  eSoC: Broadcom BCM2837 

 eCPU: 4× ARM Cortex-A53, 

1.2GHz 

 eGPU: Broadcom VideoCore IV 

 rRAM: 1GB LPDDR2 (900 MHz) 

 fNetworking: 10/100 Ethernet, 

2.4GHz 802.11n wireless 
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 fBluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, 

Bluetooth Low Energy 

 fStorage: microSD 

 fGPIO: 40-pin header, populated 

 fPorts: HDMI, 3.5mm analogue 

audio-video jack, 4× USB 2.0, 

Ethernet, Camera Serial Interface 

(CSI), Display Serial Interface 

(DSI) 

Motor   DJI 2212/920 KV 

 

Propeller  90 inch 45 inch / 2 blades 

Battery  3 S /5000 mAh 30/45c 

Power Module  Max input voltage: 18V 

 Max current sensing: 90A 

 Voltage and current 

measurement configured for 

5V ADC 

Frame set  F450 

Ultrasonic 

Sensor  

SR 04  

 

 

 




