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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pengendalian system navigasi, salah satu hal terpenting adalah dalam 

hal penentuan posisi dan orientasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen 

yang dapat mendeteksi keadaan dan keberadaan suatu benda. Sensor-sensor yang 

biasa dipakai untuk mengetahui data keadaan suatu benda diantaranya adalah GPS 

(posisi koordinat 3 dimensi), sensor altimeter (sensor ketinggian), dan sensor IMU 

(Inertial Measurement Unit).(Rahman, 2011) 

IMU (Inertial Measurement Unit) merupakan suatu unit dalam modul 

elektronik yang mengumpulkan data kecepatan angular dan akselerasi linear yang 

kemudian dikirim ke CPU (Central Processing Unit) untuk mendapatkan data 

keberadaan dan pergerakan suatu benda. IMU terdiri dari kombinasi 

accelerometer (sensor percepatan) dan gyroscope (sensor kecepatan angular). 

Accelerometer digunakan untuk mengukur percepatan suatu benda dan gyroscope 

digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi dari suatu benda.(Setiawan, Elektro, 

Teknik, & Diponegoro, n.d.) 

IMU banyak digunakan untuk keperluan navigasi suatu roket. Teknologi ini 

sudah banyak diterapkan di beberapa Negara maju, tetapi juga masih menjadi 

teknologi yang sulit diperoleh dibeberapa negara lain. IMU merupakan suatu unit 

dalam modul elektronik yang mengumpulkan data percepatan angular dan 

akselerasi linear, yang kemudian dikirim ke unit pemrosesan utama. Komponen 

utama yang banyak digunakan dalam perancangan sensor IMU (Inertial 

Measurement Unit) terdiri atas sensor percepatan (accelerometer) dan sensor 

kecepatan sudut (gyroscope). IMU digunakan sebagai sensor gerak, seperti untuk 

mendeteksi langkah kaki manusia, untuk melakukan klasifikasi aktivitas gerak 

tubuh  manusia, dan untuk mendeteksi gerak lengan miniexcavator. Sensor 

MEMS (Micro Electro Mechanical System) yang diproduksi oleh suatu pabrik 

tidak dalam keadaan terkalibrasi, sehingga setiap sensor harus dikalibrasi terlebih 

dahulu sebelum digunakan. Jika sensor yang belum terkalibrasi digunakan, maka 

akan diperoleh banyak galat pada data hasil pengukuran.(Widada, 2017) 
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Accelerometer merupakan sensor percepatan, dengan keluaran berupa 

tegangan per gravitasi bumi (mV/g). Sensor accelerometer mengukur percepatan 

akibat gerakan benda yang melekat padanya. Pada saat diam percepatan suatu 

benda nol (tegangan accelerometer nol), ketika digerakkan percepatan positif 

(tegangan accelerometer relative positsif dibandingkan tegangan offsetnya) dan 

kemudian negatif (tegangan accelerometer relative negative dibandingkan 

tegangan offset-nya), sehingga pada saat berhenti percepatannya kembali nol. 

Pada gerak tersebut, kecepatan suatu benda bertambah dan kemudian berkurang 

dan akhirnya menjadi nol saat berhenti. Kalibrasi yang dilakukan menggunakan 

accelerometer berbeda dengan kalibrasi yang dilakukan untuk sensor pada 

umumnya. Sebagian besar sensor yang ada di pasaran, mempunyai keluaran yang 

berbanding lurus dengan besaran fisik yang akan disensor, sedangkan pada 

accelerometer (digunakan untuk mengukur jarak), untuk mendapatkan data jarak 

perlu diintegralkan dua kali. Faktor kalibrasi diperoleh dengan mengetahui hasil 

integral sinyal accelerometer dan jarak yang ditempuh. Hasil kalibrasi dilakukan 

pada ketiga sumbux, sumbu y, dan sumbu z, dengan memperhatikan algoritma 

tertentu.(Riyadi et al., 2010) 

Saat ini pengembangan sensor IMU untuk mengolah data dengan 

menggunakan mikrokontroler telah banyak dilakukan. Untuk memperoleh 

kualitas data masukan yang baik perlu digunakan filter digital untuk mengurangi 

noise dari keluaran sensor. Akan tetapi, karena keterbatasan mikrokontroler yang 

digunakan, maka perlu diperhatikan algoritma filtering yang tepat dan tidak 

memerlukan waktu pemrosesan yang terlalu lama agar dapat menghasilkan data 

yang optimal. 

Masalah yang terjadi pada sistem transfer data pada sensor accelerometer 

adalah masalah dari faktor internal ataupun eksternal. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kurang tepatnya data yang dikirim dari sensor accelerometer 

tersebut. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan dan teknologi baru untuk 

mengatasi tingkat ketepatan agar data yang dikirim oleh sensor accelerometer 

tersebut dapat sesuai dengan data yang diterima. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas timbul rumusan masalah, adapun rumusan 

permasalahan tersebut yaitu:  

1. Bagaimana cara menentukan faktor kalibrasi pada sensor accelerometer 

ADXL345?  

2. Bagaimana cara membandingkan hasil perhitungan dari metode yang 

digunakan ? 

3. Bagaimana merancang dan membuat system instrumentasi accelerometer 

untuk mendeteksi posisi/jarak ? 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan factor kalibrasi pada sensor accelerometer ADXL345.  

2. Membandingkan hasil perhitungan dari algoritma yang digunakan. 

3. Merancang dan membuat system instrumentasi accelerometer untuk 

mendeteksi posisi/jarak.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada tugas akhir ini focus maka diperlukan batasan 

masalah yang ada, batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Sensor accelerometer yang digunakan memiliki 3 derajat kebebasan.  

2. Range percepatan yang digunakan sebesar 2g.  

3. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Mega 2560 

dengan pemrograman Arduino IDE menggunakan bahasa C.  

4. Pengujian dilakukan pada sumbu x,y,dan z secara terpisah.  

5. Menggunakan 4 kombinasi perhitungan dari metode discrimination window 

dan metode batas akhir integral pertama sebagai penentu faktor kalibrasi.  

6. Alat ukur yang digunakan sebagai pembanding adalah Alat ukur meter 

digital yaitu Laser Distance Meter dengan tingkat ketelitian yang lebih 

akurat. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Berisikan latar belakang penilitan, rumusan masalah, batasan – batasan 

masalah, tujuan penilitian, metodologi, dan sitem penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas tentang landasan teori dari penelitian secara umum untuk 

mendukung memahami Laporan Tugas Akhir berdasarkan referensi dan 

kutipan – kutipan yang mengacu pada aturan penulisan ilmiah. 

BAB III Metodologi / Perancangan Sistem 

Memberikan gambaran secara menyeluruh dan lengkap tentang rancangan 

system yang akan diimplementasikan dan di uji. 

BAB IV Hasil Dan Analisa Pengujian 

Merealisasikan rancangan yang telah dibuat dan implementasi hasil 

pengujian serta terdapat hasil pengujian. 

BAB V Penutup 

Memberikan ringkasan hasil penilitian dan saran atau usulan – usulan untuk 

penelitian selanjutnya. 


