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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Quadcopter merupakan miniatur pesawat udara jenis rotary wing, pesawat 

yang mempunyai sayap bergerak/berputar dimana Quadcopter sendiri 

memiliki 4 buah rotor. Quadcopter tergolong sebagai UAV Micro dengan berat 

kurang dari 5 kg yang dilengkapi dengan empat motor dan baling-baling di 

bagian sampingnya, dua motor bergerak searah jarum jam dan dua bagian 

motor lainnya bergerak berlawanan jarum jam [1]. 

UAV dibagi 2 yaitu fixed wing dan rotary wing. Fixed wing merupakan 

UAV yang terbang dengan menggunakan gaya angkat yang dihasilkan dari 

kecepatan angin yang dihasilkan saat maju dan bentuk dari sayapnya 

Sedangkan rotary wing sendiri adalah UAV yang terbang dengan 

menggunakan gaya angkat yang dihasilkan dari putaran baling – baling rotor 

[2]. 

Quadcopter memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas dan mobilitas untuk 

menjelajahi wilayah yang sempit, keunggulan lain yang dimiliki Quadcopter 

ialah dapat bermanuver yang sulit dilakukan oleh pesawat jenis lainnya, 

terbang di udara dalam posisi hovering serta dapat terbang dan mendarat secara 

VTOL (Vertical takeoff and landing). Tidak seperti kendaraan di darat 

pergerakan quadcopter memiliki sedikit gesekan, oleh karena itu harus ada 

redaman untuk menghentikan gerakannya dan menjaga kestabilannya [3]. 
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Dalam tugas akhir ini dilakukan proses pengujian Thrust Force dengan 

membuat alat uji gaya dorong dari kombinasi motor brushless dan Propeller.  

Pengujian motor brushless ini akan mengukur beberapa parameter penting 

seperti thrust atau daya dorong yang dihasilkan, arus yang dipakai oleh motor, 

tegangan, dan juga kecepatan RPM [4]. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dibuat rancang bangun sistem instrumentasi pengujian motor brushless dengan 

bantuan mikrokontroller Arduino, sensor load cell dan sensor RPM dengan 

menggunakan IR Sensor. Hasil pengujian motor tersebut diharapkan dapat 

menjadi acuan apakah performa motor sudah memenuhi spesifikasi yang 

diinginkan atau belum.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah merancang pengujian gaya dorong motor brushless dengan 

beberapa variasi brushless dc motor dan Propeller? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian tidak meluas, sehingga 

diperlukan pembatasan masalah agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Batasan 

masalah yaitu: 

1. Pembuatan alat uji dibuat dengan desain vertikal. 

2. Pengujian gaya dorong brushless motor akan dikombinasikan dengan sensor 

Load cell dan di program dengan Arduino agar memperoleh data pengujian 

yang akurat. 
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3. Pengujian Thrust Force dikombinasikan dengan beberapa Propeller, dan 

Brushless Motor. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Akhir bertujuan: 

1. Untuk memperoleh rancangan alat ukur gaya dorong (Thrust Force). 

2. Untuk membuat coding/sketch program yang akan mendukung 

pengujian. 

3. Untuk memperoleh data pengujian agar dapat menentukan pemilihan 

brushless motor dan propeller. 

4. Untuk membuat Alat Uji Thrust Force yang dikombinasikan dengan 

sensor Loadcell dan IR sensor. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk 

memperjelas alur penulisan laporan tugas akhir. Dalam penulisan laporan tugas 

akhir digunakan sistematika atau urutan sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. BAB II Tinjuan Pustaka 

Tinjuan Pustaka ini berisi tentang komponen-komponen yang 

digunakan dalam sistem. Pembahasan tentang fungsi, sifat, dan 

karakteristik komponen yang akan digunakan. 

3. BAB III Metodologi Penelitian 
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Bab ini berisi metodologi penelitian dan perancangan alat uji perangkat 

yang akan dibuat, perangkat keras maupun perangkat lunak, dan 

peralatan yang akan digunakan. Memuat uraian tentang pembuatan 

sistem secara detail komponen yang dipakai dan sesuai dengan 

rancangan alat serta penjelasan singkat, yang akan menjelaskan 

diperolehnya hasil dari penelitian. 

4. BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang uji performa alat atau sistem yang dibuat secara 

keseluruhan. Hasil dari uji performa yang di dapat akan dilakukan 

analisis tentang performa alat tersebut. Selanjutnya akan dilakukan 

pembahasan performa alat yang dibuat. 

5. BAB V Penutup  

Bab ini adalah bab penutup dimana berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dapat ditarik dari bab sebelumnya yaitu bab analisa dan 

pembahasan dari alat yang dibuat. Bab ini juga berisi saran dimana saran 

bisa berisi pesan penulis agar alat bisa dikembangkan lebih lanjut.


