
14 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Pesawat Tanpa Awak sudah ada sejak tahun 1850an, pada mulanya pesawat 

ini berbentuk balon udara yang telah dilengkapi oleh bahan peledak. Balon udara 

ini dikembangkan oleh Austria untuk membombardir daerah lawan di Venice, 

Italia. Pesawat tanpa awak terus berkembang pada bidang militer. Pesawat-

pesawat ini dikembangkan sebagai senjata suatu kubu. Mulai dari Perang Dunia 

1, Perang Dunia 2, Perang dingin, dsb. Hingga saat ini. 

Pada masa modern ini, Pesawat tanpa awak semakin canggih dan dilengkapi 

berbagai fitur. Militer terus mengembangkan pesawat tanpa awak ini demi 

mengurangi korban jiwa dalam suatu peperangan. Namun, pesawat tanpa awak 

juga mulai dikembangkan untuk kepentingan sipil. Mulai dari kepentingan 

fotografi, videografi, pemetaan, dll.  

Pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle / UAV) semakin diminati 

oleh masyarakat karena kegunaan yang beragam dan harga yang semakin 

terjangkau. Universitas Katolik Soegijapranata juga telah melakukan riset tentang 

UAV sejak tahun 2015. Riset yang dilakukan adalah mengenai UAV berkategori 

Vertical Take Off Landing (VTOL) berupa multicopter. Sebelumnya, unika 

memiliki UAV berupa quadcopter atau UAV dengan 4 baling-baling, pada tahun 

2016, unika mengembangkan UAV berupa hexacopter atau UAV dengan 6 

baling-baling. 

Proses riset UAV tersebut didasarkan pada peraturan Kontes Robot 

Indonesia (KRTI) dengan tujuan utama unika dapat mengikuti kontes robot 
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terbang paling bergengsi di Indonesia. Unika sendiri sudah mengikuti KRTI dari 

tahun 2015. Pada tahun 2016, unika mengembangkan UAV yang lebih akurat dan 

lebih dapat diandalkan dalam menjalankan misinya. KRTI 2016 masih 

mengusung tema yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu pemadam api.  

Metode yang digunakan saat KRTI 2016 berlangsung adalah manual light 

scanning. Artinya UAV yang kami bangun akan melakukan pemindaian cahaya 

pada semua titik dimana ada kemungkinan api menyala. Ketika UAV menerima 

sinyal masukan, maka motor ke7 yang berada di bawah UAV akan berputar dan 

memadamkan api sesuai kasus yang diberikan oleh juri. 

1.2 Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan sebagai Acuan mahasiswa unika untuk KRTI 

2017. Manfaat yang diharapkan adalah mahasiswa yang nantinya akan mengikuti 

KRTI 2017 dapat berkaca dari kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada KRTI 

2016.  

1.3 Perumusan Masalah 

 

 Bagaimana cara merancang airframe UAV yang bisa beroperasional dengan 

stabil.  

 Bagaimana cara merancang airframe UAV sesuai regulasi KRTI. 

 Bagaimana cara merancang sistem pemadam api sederhana. 

 Bagaimana cara merancang waypoint dengan nilai paling tinggi. 
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1.4 Batasan Masalah 

 Masalah yang ditangani dari tugas akhir ini adalah membuat suatu UAV 

untuk memadamkan api pada titik-titik api dengan waktu tersingkat dan kembali ke 

titik awal terbang. Rangkaian misi tersebut harus dilaksanakan secara otomatis. 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Kajian pustaka dilakukan untuk memperdalam pengetahuan tentang wahana 

yang akan dibuat. Pemodelan alat dibuat untuk menentukan ukuran, simulasi berat, 

dan simulasi lapangan. Alat dibuat sesuai simulasi dan pemodelan dan diuji sesuai 

kebutuhan. Hasil pengujian dianalisa untuk mengetahui error dan meminimalisir 

error tersebut. Implementasi lapangan adalah tahap akhir dimana menjadi indikator 

utama keberhasilan wahana. 

1.6 Analisa Sistem  

 Melakukan pengujian semua sistem yang dibutuhkan saat melakukan misi. 

Mulai dari kontrol manual, menahan posisi di satu koordinat, pendaratan darurat, 

dsb. Mendeteksi besarnya error pada masing masing fungsi dan menganalisa daya 

tahan catu daya yang digunakan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang tujuan dan 

perencanaan pembuatan proyek tugas akhir ini 
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BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang 

digunakan dalam pembuatan proyek tugas akhir ini. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT KERAS 

DAN PERANGKAT LUNAK 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap yang 

akan ditempuh dalam melakukan penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV  ANALISA SISTEM 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana UAV dapat 

berfungsi dengan semestinya baik pada saat latihan dan saat kontes 

serta analisa pada proyek tugas akhir ini 

BAB V  PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


