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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang mengetahui ketinggian sedimen 

sungai menggunakan wahana USV (Unmanned Surface Vehicel) atau Boat 

dengan menggunakan navigasi kontrol dari Ardupilot bertipe APM 2.6. 

Maksud dari wahana sendiri adalah kendaraan atau alat pengangkut seperti 

Pesawat, Mobil dan Perahu. Wahana ini akan mengangkut sensor Sonar 

MB7060 untuk mengelilingi luas sungai yang sudah ditentukan, sehingga 

pekerjaan untuk mengetahui penumpukan pasir pada sungai atau sedimen dapat 

bisa teratasi dengan efisien. 
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Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian 

 

Sistem dibuat dengan berbasis penyimpanan data sehingga data yang telah 

dibaca oleh sensor Sonar MB7060 dapat langsung tersimpan di dalam module 

SD card yang terlah terpasang di output Arduino. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan data asli dan untuk menghemat biaya karena tidak perlu 
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memasang Transmiter dan Receiver pada wahana dan laptop yang bersifat real 

time. Sistem ini dibangun dengan menggunakan program Mission Planner dan 

Arduino.  

 

3.2 Perancangan Alat 

Perancangan Alat meliputi 3 rancangan, yaitu perancangan perangkat 

komponen elektronika, perancangan penerbangan dan pemrograman dan 

Kapal. Pertama, Perancangan perangkat komponen elektronika meliputi 

pembuatan alat seperti pembuatan kendaraan pengangkut perahu dan perakitan 

semua komponen pendukung dan pembuatan serta pemasangan sensor 

MB7060 pada badan perahu. Kedua, perancangan penerbangan dan 

pemrograman meliputi pembuatan program pada Mission Planner dengan 

tujuan untuk mengkalibrasi radio Transmitter dan Receiver dan juga untuk 

mengkalibrasi GPS untuk menentuka Waypount yang akan ditentukan dan 

pemrograman pada sensor Sonar MB7060 di Arduino agar bisa membaca 

ketinggian dan kedalaman sungai dan dapat menyimpan data di dalam Memory 

SD card Module. Ketiga, pembuatan kerangka kapal yang nantinya adalah 

sebagai kendaraan pengangkut yang mengangkut komponen-komponen 

elektronika. 

Flysky 
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Flysky fs 
iA6 

Receiver

ArduPilot 
APM 2.6

GPS 
Module + 
Compas

ESC
Pengatur 
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SD Card
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Gambar 3.2 Blok Diagram Perencanaan Sistem. 
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Pada gambar 3.1 menunjukan bahwa Flysky Remote Control Transmitter 

berkomunikasi dengan Flysky fs iA6 Receiver  fungsinya untuk berkomunikasi 

dengan wahana USV dan memberi intruksi kepada Ardupilot APM 2.6 dan 

mengambil alih navigasi. Kemudian GPS akan mencari titik poin Start awal 

tempat yang akan dieksekusi kemudian Boat akan berjalan secara otomatis. 

Dengan dikendalikan ESC (Electronic Speed Control), motor Brushless akan 

berputar kencang ataupun pelan sesuai dengan belok kanan dan kiri pada 

wahana USV tersebut. 

 

3.2.1 Perancangan Perangkat Komponen Elektronika 

Pada perancangan perangkat keras terdapat bahan-bahan yang akan dipakai 

dalam pembuatan alat navigasi pendeteksi sedimenn sungai. Berikut ini adalah 

bahan bahan yang akan disiapkan. 

3.2.1.1 Perancangan Komponen Navigasi 
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Gambar 3.3 Skema Diagram Komponen Navigasi 

Pada gambar tersebut terdiri dari 7 komponen antara lain: 

1. Ardupilot APM 2.6: untuk mngontrol semua navigasi pengendalian wahana 

dengan Mode Autonomus. 
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2. Telemetry Module : Untuk berkomunikasi antara wahana dan laptop. 

3. Module GPS+Compas: untuk menentukan arah dari Boat dan 

berkomunikasi dengan satelit untuk menentukan titik Waypoint yang dituju. 

4. ESC (Electronic Speed Control): untuk mengontrol cepat lambatnya motor 

Brushless berputar. 

5. Motor Brushless: untuk mendorong dan menentukan arah perahu. 

6. Power Module: Untuk mesuplai tegangan ke motor dan ke Ardupilot. 

7. Battery Lippo: Untuk mesuplai daya ke motor Brushless  dan Ardupilot. 

8. Flysky fs iA6 : Untuk Menerimah sinyal dari Flysky Remote Control 

Transmitter. 

9. Flysky Remote Control Transmitter : Untuk Mengirim sinyal ke Flysky 

Remote Control Transmitter. 

10. Servo : Untuk Memutar Sirip Kapal. 

 

Pada gambar 3.2 terdapat telemetry yang tersambung ke slot Telem pada 

Ardupilot. Kemudian modul GPS+Kompas tersambung ke slot PM dan i2c 

yang terdapat pada Ardupilot. Selanjutnya ESC (Electronic Speed Control) 

tersambung dengan output pada Ardupilot dan tersambung di port 3 dan 6 

karena berfungsi sebagai putar kanan dan kiri pada motor. Syahdan Motor 

Brushless tersambung dengan ESC. Lalu Power Module tersambung ke ESC 

dan Ardupilot dan yang terakhir Baterry Lippo tersambung dengan Power 

Module. Dan terdapat Flysky Remote Control Transmitter yang berkomunikasi 

dengan Flysky fs iA6 Receiver yang tersambung dengan Ardupilot. Terdapat 

pula Servo yang tersambung pada Port 6 pada Ardupilot. 

Tabel 3.1 Tabel Port Komponen Navigasi 
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3.2.1.2 Perancangan Komponen Sonar MB7060 
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Gambar 3.4 Skema Diagram Komponen Sensor Sonar MB7060 

Pada perangkat keras pembacaan data terdapat 3 komponen 

penting, yaitu: 

1. Sensor Sonar MB7060: untuk mendeteksi jarak antara sensor sampai 

permukaan benda padat. 

2. Arduino: sebagai kontrol akusisi data. 

3. Module SD Card: sebagai media penyimpanan data. 
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Pada gambar 3.3 Sensor Sonar MB7060 yang mempunyai 7 kaki port 

diantaranya Bw, Pw, An, Rx, Tx, +5v & Gnd. Kaki sensor sonar yang 

terhubung ke Arduino hanya tersambung 3 kaki yaitu kaki Pw yang tersambung 

di Port 3 Analog, sedangkan +5v dan Gnd tersambung di port Vcc dan Gnd 

Arduino. Kemudian Module Memory SD Card yang mempunyai 6 kaki port 

diantaranya Gnd, Vcc, Miso, Mosi,  Sck & Cs. Semua kaki modul tersambung 

ke Arduino, yaitu Gnd dan Vcc dari modul tersambung dengan Gnd dan Vcc 

Arduino. Selanjutnya Miso tersambung ke port 50 Arduino, Mosi tersambung 

ke port 51 Arduino, Sck tersambung ke port 52 Arduino dan Cs tersambung ke 

port 53 Arduino. 

Tabel 3.2 I/O Arduino Mega 

 

3.2.2 Perancangan Penerbangan dan Pemrograman 

3.2.2.1 Perancangan Penerbangan 

Pada Perancangan Penerbangan pada sistem navigasi otomatis untuk 

mendeteksi sedimen pada sungai adalah dengan menggunakan Software 

Mission Planner Lastversion. Pada Perancangan Penerbangan kali ini memiliki 

4 titik waypoint yang akan dieksekusi di Danau Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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Gambar 3.5 Rancangan Penerbangan 

 

Pada gambar 3.4 Rancangan Penerbangan yang terdapat di Danau Kampus 

III Universitas Muhammdiyah Malang. Terdapat 4 titik Waypoint sebagai jalur 

kapal agar melewati titik-titik waypoint yang sudah ditentukan. Titik pertama 

yang mempunyai huruf “H” itu artinya Home yang berarti kapal akan memulai 

dititik tersebut. Selanjutnya kapal akan berjalan menyusuri ke empat titik 

waypoint yang sudah ditentukan. Sesampainya dititik waypoint 4 maka secara 

otomatis kapal akan pulang ke titik “H” dengan sendirinya dan sesampainya 

dititik “H” maka mesin kapal akan mati secara otomatis. Bisa  dilihat kolom dan 

baris pada gambar 3.4 Waypoint  pertama berstatus Do_Change_Speed artinya 

untuk memulai mode otomatis supaya kecepatan kapal bisa cepat ketika lurus 

dan pelan ketika belok. Waypoint yang kedua dan ketiga berstatus sama yaitu 

sebagai titik target. Dan yang terakhir adalah Waypoint keempat yang berstatus 

Return_to_Launch artinya jika kapal sudah melewati titik keempat maka secara 

otomatis kapal akan pulang ke Waypoint (Home). 

 

3.2.2.2 Perancangan Pemrograman 

Pada perancangan pemrograman pada sensor Sonar MB7060 dengan 

menggunakan Arduino Mega sebagai otak kontrol dan juga menggunakan 
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Module SD Card sebagai media penyimpanan data. Program ini menggunakan 

program Arduino. Pada program ini akan mengintruksikan sensor Sonar 

MB7060 agar dapat mendeteksi jarak ketinggian maupun kedalaman dan dapat 

menyimpan data ke dalam Memory Micro SD Card. Listing program bisa dilihat 

sebagai berikut. 

 

START 

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#include  Maxbotix.h 

while (!Serial) {;}

if 

(!SD.begin(chipSele

ct))

card initialized.

Card failed, or not 

present

sonar=rangeSensorPW.getR

ange();

dataFile.println(dataStri

ng);

SELESAI

T

Y

 

Gambar 3.6 Flowchart Listing Program MB7060 

 

Pada gambar 3.5 merupakan listing program  yang digunakan mulai 

dari pembacaan sensor sampai ke penyimpanan data di Micro SD Card. 

Pada listing program #include<SPI.h> dan #include<SD.h> adalah liblary 

untuk Micro SD.  Sedangkan pada listing program #include “Maxbotix.h” 

adalah liblary untuk sensor Sonar MB7060. Kemudian pada listing program 

if (!SD.begin(chipSelect))  adalah fungsi untuk melihat kondisi memori 

apakah sudah terpasang pada Module Micro SD Card jika tidak maka 

tampilan kondisi akan muncul teks “Card Failed, or Not Present” dan jika 
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iya maka tampilan kondisi akan muncul teks “Card Initialized”. 

Selanjutnya pada listing program sonar=rangeSensorPW.getRange(); 

adalah berfungsi sebagai pembacaan data pada sensor Sonar MB7060. Dan 

pada liting program dataFile.println(dataString); adalah berfungsi untuk 

menulis data yang terbaca oleh sensor Sonar MB7060 kedalam Micro SD 

Card dalam format Notepad (txt.). 

 

3.2.3 Perancangan Kapal 

Tampak Atas Tampak Bawah

Diameter Pipa 3 cm

Kotak Plastik Diameter Pipa

 0.75 cm

Kotak Plastik 

Diameter Pipa 3 cm

Diameter Pipa

 0.75 cm

 

Gambar 3.7 Rangka Kapal USV 

Pada gambar 3.6 adalah Rangka Kapal yang akan menjadi tempat dimana 

komponen-komponen elektronika terpasang. Bahan Rangka Kapal terdiri dari 

pipa paralon dengan diameter 3 cm yang berukuran masing-masing 50cm, 

terdapat juga kotak yang berbahan plastik dan juga ada pipa paralon yang 

berukuran 0,75 cm yang berfungsi sebagai penyangga kotak plastik diantara 2 

paralon yang berukuran 3 dem tersebut. 
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3.3   Perancangan Navigasi Sistem 
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Transmiter (Remote Control) dengan 

modul Receiver

Apakah Kalibrasi
Sukses?

END

Yes

No

Yes

No

START

Mengkoneksikan Sensor Sonar 
MB7060 dan Module SD Card ke 

Arduino Nano

Proses Pemograman di Script 
Pemograman Arduino

Apakah 
Pemograman 

Sukses?

END

Yes

No

(a) (b)
 

Gambar 3.8 (a) Flowchart Pengujian Navigasi (b) Flowchart pengujian Sensor 

Sonar MB7060 

Pada sistem kali ini dibangun adalah dengan cara mengkoneksikan GPS 

Module + Compas untuk mengkalibrasi perangkat dengan satelit. Kemudian 

jika proses belum selesai maka kembali lagi proses kalibrasi dan apabila 

berhasil maka lanjut pada pemrosesan selanjutnya. Selanjutnya adalah 
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pemasangan atau mengkoneksikan  Telemetry Ground Station dengan 

Telemetry Air Station Ardupilot dan melakukan kalibrasi juga. Jika proses 

kalibrasi belum sukses maka kembali lagi proses kalibrasi sampai sukses dan 

jika sistem sudah selesai maka proses kalibrasi sudah selesai. Pada sensor 

ultrasonik sama  dengan Boat yaitu mengkoneksikan Sonar MB7060 dan 

Module SD Card ke Arduino selanjutnya proses pemrograman dengan 

menggunakan script Arduio. Apabila program masih error maka kembali lagi 

ke proses pemrograman dan jika berhasil maka sensor siap digunakan. 

3.3.1 Kalibrasi Accelometer 

Pada proses pengkalibrasian kali ini adalah bertujuan untuk mengetahui 

posisi wahana apakah sudah dalam posisi berdiri normal apa wahana terbalik. 

Hal ini akan terlihat dilayar laptop pada proses pengakalibrasian.  

 

Tabel 3.3 Kalibrasi Accelometer 

Kalibrasi Keterangan 

Place Vehicle Level  Kapal dalam Posisi Normal 

Place Vehicle on is Left  Kapal dalam Posisi Miring Ke Kiri 

Place Vehicle on is Right Kapal dalam Posisi Miring Ke Kanan 

Place Vehicle nose Down Kapal dalam Posisi Menghadap Bawah 

Place Vehicle nose Up Kapal dalam Posisi menghadap ke Atas 

Place Vehicle on is Back Kapal dalam Posisi Terbalik 

 

Pada proses kalibrasi Accelometer terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama 

adalah Ardupilot (Kapal) dalam posisi normal, posisi normal ini akan 

menentukan langkah selanjutnya. Langkah yang kedua adalah Ardupilot dalam 

posisi miring ke kiri. Selanjutnya Ardupilot (Kapal) dalam posisi miring ke 

kanan. Kemudian Ardupilot (Kapal) dalam posisi mengarah ke bawah. 

Selanjutnya Ardupilot (Kapal) dalam posisi mengarah ke atas. Dan yang 

terakhir adalah Ardupilot (Kapal) dalam posisi terbalik. Semua langkah yang 
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ada pada tabel 3.1 akan dituntun oleh program Mission Planner. Proses kalibrasi 

ini adalah untuk mengetahui posisi atau kondisi kapal apakah miring ke kiri atau 

ke kanan atau terbalik dan sebagainya, hal tersebut akan terlihat di layar laptop. 

 

3.3.2 Kalibrasi Kompas 

Pada proses kalibrasi kompas bertujuan untuk mengarahkan ke arah yg 

benar supaya wahana nanti tidak terjadi mengarah ke arah yg salah. Cara 

kalibrasi ini adalah dengan cara memutar 90o pada beberapa posisi, akan terlihat 

juga pada laptop waktu pengkalibrasian, adanya dot putih(titik putih) yang jika 

digerakan dot putih tersebut akan merekam titik mana saja sudut yg sudah 

digerakan. Tujuan kalibrasi ini supaya arah kapal sesuai dengan yang 

diinginkan, hal ini dikarenakan tanpa adanya kalibrasi kompas banyak UAV 

atau USV yang salah arah dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

3.3.3 Kalibrasi Telemetry 

Pada proses kalibrasi telemtri ini adalah dengan cara mencocokan data 

antara Telemeetry Ground Station dengan Telemetry Air Station supaya sama 

dan agar tidak sama dengan sinyal yg lain jika sedang beroperasi dengan 

bersamaan. Data yang dicocokan seperti Baud, Air Speed, Net Id dan masih 

banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk komunikasi antara kapal dengan laptop 

supaya dapat mengetahui posisi kapal dan mengetahui kondisi kapal. 

3.4 Lokasi Pengujian 

3.4.1 Kolam Bak Mandi 

Pada Target Pengujian operasi yang pertama dilakukan pada kolam bak 

mandi. Kolam. Kolam bak mandi yang mempunyai kedalaman kolam 

maksmimal 71 cm. Kolam bak mandi ini nantinya pada dasar kolam akan 

dimanipulasi beberapa barang seperti kayu, pasir dan benda padat lainya untuk 

mendapat kontur dasar kolam.  
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Gambar 3.9 Pengujian Di Kolam 

Pada gambar 3.7 adalah pengujian di kolam bak mandi. Terdapat beberapa 

benda seperti kotak atau batu bata, pasir dan kayu. Tujuan benda-benda tersebut 

didalam dasar air adalah agar bisa membandingkan antara data kolam yang asli 

dengan kolam yang diberi beberapa benda. Selain itu juga bertujuan untuk 

melihat kinerja sensor Sonar MB7060 apakah bisa mendeteksi perubahan jara 

3.4.2 Danau Kampus III UMM 

Pada Target Pengujian operasi yang kedua dilakukan pada area Danau 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan perencanaan operasi 

kali ini adalah untuk menguji wahana USV menggunakan Mode Autonomus 

karena dari segi ukuran danau yang cukup luas. Pada perencanaan operasi ini 

Mode Autonomus akan diset ke beberapa titik Waypoint yang berbentuk persegi 

guna mendapatkan data jarak atau ketinggian suatu sedimen. Selain Wahana 

USV, kinerja sensor juga diuji. Pengujian pada sensor dilakukan pengambilan 

data awal kedalaman danau UMM kemudian melakukan pengujian sensor yang 

diangkut oleh wahana USV dan selanjutnya data dari sensor akan dibandingkan 

dengan data awal. Jika terjadi perubahan kontur pada dasar danau maka dapat 

dinyatakan ada pengendapan pasir yang mengakibatkan meluapnya air.  
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Gambar 3.10 Pengujian Di Danau Kampus III UMM 

3.5 Pengujian Sensor Sonar MB7060 

Pada pengujian untuk mengatahui ketinggian suatu sedimen adalah dengan 

cara membandingkan antara 2 kondisi yaitu kondisi dulu atau kondisi awal 

seperti ukuran kedalaman lebar dan panjang suatu sungai dengan kondisi 

sekarang. Tujuan membandingkan antara dua kondisi ini adalah agar menjadi 

sumber informasi kepada pemerintah bahwasanya salah satu banjir yang terjadi 

adalah diakibatkan penumpukan sedimen pada sungai sehingga air sungai 

meluap dan dapat menyebabkan banjir di area sekitar bantaran sungai. Pada 

gambar 3.8 bisa dilihat perbedaan diantara 2 kondisi yaitu kondisi dulu dimana 

sungai masih bisa menampung debit air sedangkan dengan kondisi sekarang 

yang dimana kondisi dasar sungai sudah terdapat benda-benda padat seperi batu 

dan penumpukan pasir. 
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Kondisi Dulu Kondisi Sekarang
 

Gambar 3.11 Pengujian Sensor Pada Dua Kondisi 

 

3.6 Pengelolaan 

 

 

Gambar 3.12 Pengelolaan Data 

Proses pengelolahan data pembacaan jarak dari sensor Sonar MB7060 yang 

tersimpan di dalam kartu memori adalah dengan cara memindahkan kartu 

memori yang terdapat di Module Memory SD Card ke Laptop. Data yang 

berformat notepad (txt.) ini adalah data z yaitu data jarak, data x adalah data 

panjang jarak pembacaan sensor dan data y adalah data lebar sensor. Data x, y 

dan z itu dimasukan kedalam lembar kerja worksheet surfer 13 setelah itu 

membuka lembar kerja plot surfer 13 untuk menampilkan gambar 2 atau 3 

dimensi. Setelah memasukan data, lembar kerja worksheet tadi disimpan dalam 

format Golden Software Blanking (bln.). Kemudian klik grid pada main menu 

pada aplikasi setalah itu klik Data. Syahdan unggah file yang tersimpan tadi 

yang berformat (bln.) maka secara otomatis aplikasi akan menampilkan data-

data yang sudah diinputkan tadi secara detail. Dan yang terakhir adalah klik 



30 
 

New 3D Wireframe maka secara otomatis akan menampilkan gambar 3D. 

Gambar 3D tersebut bisa diedit warna, ukuran dan masih banyak lagi.  

 

 

 

 

 


