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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Awal 

 Pengujian awal dilakukan di kawasan Universitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang. Pengujian dilakukan di lapangan parkir di depan gedung Yustinus dan 

di lapangan basket. Hasil yang ingin didapatkan dari hasil pengujian ini adalah 

wahana yang stabil, wahana dapat menahan posisi tertentu pada ketinggian tertentu, 

melakukan pendaratan darurat, dan menyelesaikan misi secara otomatis. 

4.1.1 Pengujian Sistem Propulsi  

 Sistem propulsi yang baik dan efisien akan memberikan wahana daya 

dorong yang cukup dan efisiensi yang baik saat beroperasi. Sistem propulsi yang 

digunakan adalah 6 motor sunnysky V2814-11KV700 dengan baling baling 12 inch 

dengan pitch 3,8 dan catu daya baterai lithium polymer 4 sel dengan kapasitas 

10.000 mAh dengan tegangan maksimal 16.8v. Sistem propulsi digunakan untuk 

mengangkat wahana dengan Take Off Weight 3.7Kg. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui RPM motor saat lepas landas, menahan posisi, dan rasio antar motor 

saat wahana bermanuver. Dengan konfigurasi motor sebagai berikut: 

 

 

 

 Gambar 4 - 1 Skema Port Motor 
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RPM motor dapat dihitung dari perbandingan PWM yang diterima oleh 

radio di bagian throttle dikali dengan kapasitas motor (700KV) dikali dengan 

tegangan baterai (16.8v). Pada pengujian motor saat lepas landas, sample PWM 

yang diambil adalah overshoot pertama pada log. Hasil perhitungan lepas landas 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 4 - 1 RPM Motor Saat Lepas Landas 

 

Dari hasil pengujian lepas landas, dapat disimpulkan bahwa dengan Take 

Off Weight landas 3.7Kg dan throttle 50%, diperlukan RPM dengan rata-rata 8798. 

Angka tersebut menunjukkan perbedaan signifikan dari datasheet motor pada angka 

4735. Perbedaan ini dikarenakan Take Off Weight yang besar dan mengurangi 

efisiensi motor.  

TAKEOFF Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 

PWM 1566 1576 1605 1538 1563 1579 

RPM 8769.6 8825.6 8988 8612.8 8752.8 8842.4 

Gambar 4 - 2 Grafik PWM Motor 
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Untuk pengujian RPM motor saat posisi loiter/menahan posisi, data yang 

akan diambil adalah kurva dari percobaan kedua saat kanal 5 dan 6 dari radio 

menentukan pengeksekusian moda loiter pada waktu 15.50.07. 

 

 

 

 

Hasil pengujian RPM motor pada posisi loiter adalah sebagai berikut: 

 Tabel 4 - 2 RPM Motor Saat Loiter 

 Dari hasil pengujian RPM motor pada moda loiter, dapat diketahui bahwa 

RPM yang dibutuhkan saat wahana menahan posisi lebih rendah daripada saat lepas 

landas. RPM rata-rata saat menahan posisi adalah 8629.6 sedangkan RPM rata-rata 

saat lepas landas adalah 8798. Perbedaan yang tidak terlalu signifikan, namun dari 

perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa beban motor saat menahan posisi tidak 

lebih berat dari beban motor saat lepas landas. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

momentum pergerakan wahana saat pengeksekusian moda loiter. Sedangkan 

wahana dalam kondisi diam saat lepas landas.  

 

LOITER Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 

PWM 1501 1580 1552 1531 1550 1532 

RPM 8405.6 8848 8691.2 8573.6 8680 8579.2 

Gambar 4 - 3 Grafik PWM Motor Saat Loiter 
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Pengujian sistem propulsi juga menguji RPM motor saat bermanuver. 

Manuver yang diuji adalah Roll, Pitch, Yaw. Roll adalah ketika wahana 

memiringkan posisi pada sumbu X, sehingga wahana bergeser ke kanan ataupun ke 

kiri. Pitch adalah gerakan maju atau mundur, wahana dimiringkan pada sumbu Y. 

Yaw adalah ketike wahana berputar pada sumbu Z, mengubah arah wahana secara 

horizontal. Pengujian ini dilakukan pada satu percobaan agar menghasilkan data 

yang ideal.  

 

 

 

 

 

Pengambilan sample PWM dilakukan pada puncak setiap data. Data yang 

diambil adalah PWM masing-masing motor saat wahana bermanuver. manuver 

yang dilakukan adalah roll kanan, roll kiri, pitch depan, pitch belakang, yaw kanan, 

yaw kiri. Semua manuver dilakukan saat throttle berada pada posisi 50%. Pada tabel 

dibawah, motor dengan RPM lebih tinggi ditandai dengan tanda merah dan motor 

dengan RPM lebih rendah ditandai dengan warna hijau. Pewarnaan digunakan 

untuk mengetahui orientasi gerak wahana.  

 

  

 

Gambar 4 - 4 Gravik PWM Motor Saat Manuver 
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Tabel 4 - 3 RPM Motor Saat Manuver 

 

Right roll 

motor PWM max KV V RPM pos. average   ^FRONT^   

1 1178 2100 700 15 5890 Right 7641.67   3 5   

2 1845 2100 700 15 9225 Left     8130 6785   

3 1626 2100 700 15 8130 FL   2     1 

4 1456 2100 700 15 7280 BR   9225     5890 

5 1357 2100 700 15 6785 FR     6 4   

6 1708 2100 700 15 8540 BL     8540 7280   

Left roll 

1 1812 2100 700 15 9060 Right 7616.67   3 5   

2 1217 2100 700 15 6085 Left     6420 8410   

3 1284 2100 700 15 6420 FL   2     1 

4 1760 2100 700 15 8800 BR   6085     9060 

5 1682 2100 700 15 8410 FR     6 4   

6 1385 2100 700 15 6925 BL     6925 8800   

Forward pitch 

1 1537 2100 700 15 7685 Right 7621.67   3 5   

2 1548 2100 700 15 7740 Left     5890 6735   

3 1178 2100 700 15 5890 FL   2     1 

4 1835 2100 700 15 9175 BR   7740     7685 

5 1347 2100 700 15 6735 FR     6 4   

6 1701 2100 700 15 8505 BL     8505 9175   

Backward pitch 

1 1543 2100 700 15 7715 Right 7623.33   3 5   

2 1542 2100 700 15 7710 Left     8485 9175   

3 1697 2100 700 15 8485 FL   2     1 

4 1353 2100 700 15 6765 BR   7710     7715 

5 1835 2100 700 15 9175 FR     6 4   

6 1178 2100 700 15 5890 BL     5890 6765   

Right yaw 

1 1299 2100 700 15 6495 Right 7573.33   3 5   

2 1743 2100 700 15 8715 Left     6045 9100   

3 1209 2100 700 15 6045 FL   2     1 

4 1814 2100 700 15 9070 BR   8715     6495 

5 1820 2100 700 15 9100 FR     6 4   

6 1203 2100 700 15 6015 BL     6015 9070   

Left yaw 

1 1820 2100 700 15 9100 Right 7587.50   3 5   

2 1203 2100 700 15 6015 Left     8585 6140   

3 1717 2100 700 15 8585 FL   2     1 

4 1337 2100 700 15 6685 BR   6015     9100 

5 1228 2100 700 15 6140 FR     6 4   

6 1800 2100 700 15 9000 BL     9000 6685   
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Dari pengujian manuver ini, dapat disimpulkan bahwa wahana berfungsi 

dengan semestinya dan dapat bergerak ke arah yang ditentukan dengan mudah. 

Hasil pengujian ini juga menunjukkan motor mana yang bekerja paling keras dalam 

satu manuver. 

4.1.2 Pengujian Sistem Catu Daya Wahana 

 Pengujian sistem catu daya ini bertujuan untuk mengetahui drop rate 

tegangan dan jangka waktu pemakaian catu daya. Pengujian pertama adalah 

pengujian pada sistem kontrol, dan pengujian kedua pada sistem propulsi.  

 Catu daya pada sistem kontrol adalah baterai lithium polymer 3 sel dengan 

kapasitas 2200 mAh dengan tegangan maksimal 12.1v. Catu daya hanya digunakan 

untuk sistem kontrol meliputi pengontrol penerbangan, telemetri, dan GPS. 

Sebelum menyuplai tegangan ke pengontrol penerbangan, baterai melewati UBEC 

yang menurunkan tegangan baterai dari 12v menjadi 5v sehingga bisa diterima 

pengontrol penerbangan. Perhitungan kasar daya tahan catu daya dengan peraturan 

80% adalah sebagai berikut: 

[(
1760
1000) ∗ 60]

1
= 105.6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 

 Catu daya sistem dapat digunakan selama 105 menit tanpa harus diisi ulang. 

Artinya catu daya dapat digunakan dalam beberapa penerbangan sekaligus tanpa 

perlu diisi ulang. Hal ini dikarenakan sistem kontrol hanya memerlukan maksimal 

1 ampere untuk beroperasi. Pada penerbangan normal, catu daya di sistem bisa 

digunakan lebih dari 10 kali penerbangan berturut-turut tanpa diisi ulang. 
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 Catu daya pada sistem propulsi adalah baterai lithium polymer 4 sel dengan 

kapasitas 10.000 mAh dengan tegangan maksimal 16.8v. Catu daya ini digunakan 

untuk menggerakan 6 buah motor pada wahana. Masing-masing motor dapat 

mengkonsumsi maksimal 25.3 ampere saat beroperasi. Dari sini dapat dihitung 

perkiraan waktu terbang wahana. Untuk keselamatan, maka diperlukan peraturan 

80% dari kapasitas catu daya yang digunakan. Yaitu 8.000 mAh.  

[(
8000
1000) ∗ 60]

25.3
= 18.9 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 

18.9 menit sesuai perhitungan sederhana hanyalah perkiraan kasar waktu 

terbang sesuai dengan kapasitas catu daya dan tenaga yang digunakan oleh motor. 

Untuk mengukur perbedaan waktu terbang nyata dengan perhitungan kasar, maka 

dilakukan 5 penerbangan dengan waktu maksimal dan diambil waktu terbang rata-

rata. 

Tabel 4 - 4 Waktu Penerbangan Wahana 

no Tanggal waktu waktu(s) 

1 6/4/2016 15m 25s 925 

2 6/5/2016 13m 47s 827 

3 6/6/2016 15m 25s 925 

4 6/7/2016 12m 32s 752 

5 6/8/2016 11m 52s 712 

    average 828.2 

      13.80333 

Rata-rata penerbangan adalah 13.8 menit, selisih 5.1 menit dengan 

perkiraan kasar di atas. Hal ini dikarenakan berat wahana, kondisi cuaca, beban 

pada motor, dan gangguan lainnya. Waktu penerbangan ini belum maksimal, 

namun pengujian ini menunjukkan bahwa wahana memiliki waktu yang cukup 

banyak untuk menyelesaikan misi yang diberikan. 
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4.1.3 Pengujian Sistem Inersia Wahana 

 Wahana dapat dikatakan stabil apabila wahana bisa menstabilkan posisinya 

di udara menjadi posisi melayang normal tanpa memperhatikan pergeseran posisi 

yang mungkin terjadi di udara. Hal ini dibuktikan dengan mengukur IMU pada 

pengontrol penerbangan. Sumbu X, Y, Z pada setiap sensor harus menunjukkan 

data yang relatif sama pada posisi melayang normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error yang terjadi pada wahana bisa dilihat pada grafik yang terlalu jauh 

dari batas normal. Error bisa terjadi apabila ada angina kencang ataupun gangguan 

eksternal maupun internal yang mengganggu pembacaan sensor. Seperti pada 

grafik diatas, garis hijau yang menandakan pembacaan gyro pada sumbu Y 

memuncak pada angka 1245 pada waktu 15:45:26 dimana angka tersebut sangat 

jauh dari kondisi normal. Error selanjutnya pada semua garis di waktu 15:49:06 

dimana wahana melakukan pendaratan setelah mengambil data.  

Tidak hanya pada sensor gyro, sensor accelerometer juga melakukan 

pembacaan posisi wahana. Sensor accelerometer membaca lebih akurat daripada 

Gambar 4 - 5 Grafik X, Y, Z Pada Sensor Gyro 
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sensor gyro yang menginderakan posisi wahana relatif terhadap gravitasi bumi. 

Accelerometer menginderakan posisi wahana berdasarkan pergerakan atau getaran 

wahana. Mengukur perubahan kecepatan dibagi waktu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pembacaan sensor ini dilakukan pada penerbangan yang sama. Dengan kata 

lain kondisi yang sama, lokasi yang sama, dan waktu yang sama.  Hasil dari 

penginderaan sensor menyatakan bahwa wahana siap melaksanakan misi.  

Selain sensor IMU, pengujian awal ini juga menguji kemampuan GPS saat 

wahana beroperasi. Pengujian dilakukan berkali kali dan didapatkan nilai GPS yang 

bisa diandalkan. Rata2 GPS Satcount yang didapatkan adalah 15 satelit, dan HDOP 

yang didapatkan rata-rata pada angka 1.3. Pada cuaca cerah, GPS satcount bisa 

mencapai 20 satelit dan 1.0 HDOP. Hal ini berarti wahana sudah bisa melaksanakan 

misi dengan semestinya. 

4.2 Pengujian Otomatisasi 

 Pada tahap ini, wahana akan diuji kehandalannya mengikuti jalur yang telah 

ditentukan secara swatantra. Mulai dari lepas landas hingga pendaratan pada titik 

lepas landas. Hasil yang ingin didapatkan pada pengujian ini adalah mengetahui 

Gambar 4 - 6 Grafik X, Y, Z Pada Sensor Accelerometer 
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besaran error yang terjadi ketika wahana melakukan misi. Besaran error yang 

dimaksud adalah diameter error pada setiap titik yang telah ditentukan sebelumnya. 

Semakin jauh jarak wahana dari titik yang telah ditentukan, maka error semakin 

besar.  

 Pengujian dilakukan dengan cara menempatkan wahana pada satu posisi, 

mencatat koordinat lintang dan bujur serta ketinggian yang diinginkan, proses ini 

diulang hingga beberapa kali dan akhirnya kembali ke tempat pertama yang telah 

ditandai. Tanpa mengubah posisi awal, wahana langsung mengulangi titik-titik 

yang telah ditentukan koordinatnya sesuai dengan perintah. Hasil dari pengujian ini 

adalah pergeseran posisi wahana dari titik yang dituju. Jarak pergeseran sekitar 1 

meter dari titik awal koordinat ditentukan.  

 Pergeseran posisi ini sangat merugikan wahana karena wahana ini 

diperuntukkan untuk mengikuti Kontes Robot Terbang Indonesia 2016 dimana misi 

utama wahana adalah mematikan api kecil dengan diameter 1-2cm. Apabila wahana 

meleset dari api, maka misi dinyatakan gagal total karena api tidak padam. Oleh 

karena misi ini, maka harus dilakukan pemecahan masalah agar wahana dapat 

memadamkan api secara sempurna walaupun wahana mengalami error.  

4.3 Pengujian Akhir 

 Pengujian akhir dilakukan di kota baru, Lampung saat Kontes Robot 

Terbang Indonesia berlangsung. Lapangan tempat pengujian adalah ladang jagung 

berukuran 50x50 meter. Tinggi tanaman jagung sekitar 1.5 meter dari tanah. Di 

lapangan ini wahana harus bisa menyelesaikan misi dan kembali ke titik lepas 

landas dengan otomatis.  
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 Misi yang dimaksud pada pengujian ini adalah pemadaman api di titik acak 

yang telah disediakan oleh panitia. Api akan ditandai dengan lampu halogen 

sehingga memudahkan wahana untuk mendeteksi adanya api. Ada 3 titik api yang 

dinyalakan pada setiap trial. Apabila wahana berhasil memadamkan salah satu titik 

api tersebut dan kembali ke titik lepas landas, maka dinyatakan misi selesai. 

Apabila wahana mampu memadamkan lebih dari 1 titik api, maka setiap titik api 

yang telah padam akan menambah 10 point. 

  

 

 

 

 

 

 Pengujian ini terdiri dari 1 pengambilan data dan 2 percobaan. Pengambilan 

data yang dimaksud adalah mengambil data koordinat titik-titik api yang telah 

ditetapkan oleh panitia. Waktu yang diberikan pada pengambilan data ini adalah 15 

Gambar 4 - 7 Lokasi Pengujian Akhir 

Gambar 4 - 8 Simulasi Lapangan Pengujian Akhir 
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menit dan setiap tim hanya diberi satu kesempatan pengambilan data. Data yang 

telah diambil akan digunakan pada kedua percobaan penerbangan.  

4.3.1 Pengambilan Data 

 Pada pengambilan data, tim dapat menggunakan waktu 15 menit untuk 

mengambil data dan mencoba misi. Pengambilan data langsung pada lapangan 

tempat titik api dan mencatat koordinat titik api pada Mission Planner. 

Pengambilan data di lapangan memakan waktu 14 menit, sehingga misi tidak dapat 

dicoba saat waktu pengambilan data. Data yang diambil adalah 3 titik api terdekat 

dengan titik lepas landas, mengingat waktu penyelesaian misi adalah faktor utama 

nilai. Waktu penyelesaian misi adalah 360 detik. Semakin lama wahana 

menyelesaikan misi, maka semakin sedikit point yang akan didapat. Hasil dari 

pengambilan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 - 5 Hasil Pengambilan Data 

Titik  Latitude Longitude 

Home -5.29715 105.41757 

B1 -5.2974 105.41769 

B2 -5.29741 105.41756 

B3 -5.2974 105.41744 

 

 

 

 

 Gambar 4 - 9 Hasil Pengambilan Data 
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4.3.2 Percobaan Pertama 

Pada percobaan pertama, wahana mengalami crash setelah lepas landas 

dikarenakan tegangan yang tidak stabil pada sistem. Hal ini disebabkan oleh modul 

telemetri yang rusak selama perjalanan dari Semarang menuju Lampung. Modul 

telemetri yang baru dipasangkan dengan sumber tegangan yang sama dari modul 

telemetri yang lama. Hal ini menyebabkan modul telemetri tidak bisa digunakan 

dan wahana tidak bisa dikontrol. Catu daya sistem juga menjadi salah satu faktor 

error saat wahana mengalami crash. Catu daya sistem tidak menyuplai tegangan 

yang cukup ke pengontrol penerbangan dan perangkat elektronik lainnya. Setelah 

mengetahui sumber masalah pada percobaan pertama, skema elektronik sistem 

sedikit diubah agar wahana dapat menjalankan misi. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Percobaan Kedua 

 Pada percobaan kedua dan terakhir, semua sistem telah diperiksa dengan 

seksama. Catu daya pada sistem kontrol dan sistem propulsi telah diganti dan 

wahana berfungsi dengan semestinya. Ada beberapa bagian dari wahana yang 

hilang saat crash, namun bagian tersebut dapat diganti dan tidak mempengaruhi 

performa wahana. 

Catu daya sistem UBEC
Flight 

Controller

GPS

Telemetry

Catu daya sistem UBEC

Flight 
Controller

GPS

Telemetry

Gambar 4 - 10 Perubahan Skema Catu Daya 
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Pada pengujian ini, wahana dibuat untuk terbang rendah di daerah titik api 

yang ada untuk memastikan bahwa api benar benar dipadamkan agar wahana bisa 

dinyatakan telah menyelesaikan misi. Wahana akan terbang rendah di sekitar titik 

api selama 30-35 detik pada ketinggian 3 meter dari permukaan tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pengujian kedua ini, wahana melakukan misi sesuai dengan jalur yang 

telah ditentukan dengan baik. Wahana terbang rendah dengan ketinggian kurang 

dari 3 meter, dengan titik api dikelilingi oleh tanaman jagung setinggi 2 meter. 

Wahana berhasil terbang diatas titik api dan memadamkan api dengan baik. 

Wahana melanjutkan misinya hingga akhirnya kembali ke titik lepas landas dan 

misi dinyatakan selesai oleh dewan juri. 

Gambar 4 - 11 Jalur yang Diterapkan Pada Wahana 

Gambar 4 - 12 Koordinat Jalur yang Diterapkan Pada Wahana 
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Wahana sukses menyelesaikan misi dengan baik mulai dari lepas landas, 

memadamkan api, dan kembali ke titik lepas landas. Wahana mendapatkan total 

nilai 272 dan mendapat peringkat 5 dari 20 wahana lainnya dari seluruh Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 wahana tersebut berasal dari universitas negeri maupun universitas 

swasta terbaik di Indonesia. Dari 20 wahana tersebut, hanya 5 wahana yang berhasil 

melaksanakan misi dengan baik. Wahana tersebut berasal dari Universitas 

Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Universitas Telkom, dan Universitas Katolik Soegijapranata.  

 

Gambar 4 - 13 Nilai Hasil Pengujian 


