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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengamatan dan pengujian yang telah dilakukan, maka diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Wahana dapat melaksanakan misi hanya dengan mengandalkan data dari 

GPS. Wahana hanya menggunakan pengontrol primer yaitu pengontrol 

penerbangan CRIUS All In One Pro V2 tanpa pengontrol sekunder apapun. 

2. Wahana mendapat waktu terbang yang cukup lama meskipun dengan 

airframe yang berat. Airframe terbuat dari batangan aluminum, akrilik, dan 

plastik dengan berat sekitar 1.5kg. 

3. Wahana dapat terbang dengan sangat stabil meskipun mendapat gangguan 

eksternal. Meskipun wahana mendapat gangguan eksternal seperti angin 

ataupun wahana ditarik, wahana dapat kembali ke posisi semula dengan 

baik. 

4. Posisi wahana sebenarnya dengan posisi wahana yang terdeteksi di stasiun 

kontrol darat memiliki error yang kecil (<1m sumbu X, Y. <20cm sumbu 

Z). 

5. Wahana dapat mengunci minimal 15 satelit dan 3 GNSS dengan HDOP 

kurang dari 1.5 setelah sistem diaktifkan selama 3 menit. Data tersebut 

didapat dari stasiun kontrol darat di bagian satcount, gpsstatus, HDOP.   
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5.2 Saran Penulis 

Meskipun wahana dapat menyelesaikan misi dan terbang dengan 

semestinya, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar wahana bisa 

berfungsi lebih baik di masa yang akan datang.  

1. Airframe yang terlalu berat mengurangi waktu terbang yang dibutuhkan 

wahana. Airframe yang digunakan pada wahana sekarang adalah airframe 

yang tahan banting dan tahan kondisi ekstrim lainnya mengingat wahana 

yang masih dalam tahap uji coba dan crash bisa terjadi kapan saja. Airframe 

yang dibutuhkan wahana saat ini adalah airframe yang ringan, tahan air, 

aerodinamis, dan sturdy. Bahan yang ideal untuk membuat airframe ini 

adalah plastik, fiber, serat karbon, komposit. Airframe baru tidak dibuat 

untuk bertahan pada kondisi ekstrim. Airframe baru dibuat untuk 

kemudahan penggantian bagian airframe apabila rusak/patah. Prioritas 

airframe ini adalah memaksimalkan waktu terbang wahana, 

memaksimalkan beban payload yang dibawa wahana saat beroperasi, dan 

mengurangi interferensi medan magnet yang terjadi pada wahana. 

2. Wahana akan beroperasi lebih baik jika bisa menggunakan pengontrol 

sekunder seperti odroid dan pemroses gambar digital ataupun kamera 

thermal dan dikombinasikan dengan pengontrol utama. Pengontrol 

sekunder digunakan pada 4 wahana yang mempunyai nilai lebih tinggi 

daripada wahana ini. Studi banding bisa dilakukan ke universitas ataupun 

institusi tersebut untuk kemajuan bersama. 
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3. Sistem pengkabelan pada wahana harus diatur ulang agar wahana tidak 

terlihat rumit dan memudahkan untuk penggantian suku cadang ataupun 

bagian. Kabel-kabel pada wahana dengan panjang berlebihan harus 

dirapikan agar wahana terlihat rapi dan mengurangi beban yang tidak 

penting. Bila perlu kabel bisa dijadikan satu dengan airframe menggunakan 

PCB fiber hingga bisa menghemat banyak tempat dan beban pada waktu 

yang sama.  

4. Perlengkapan pendaratan dengan menggunakan pipa PVC relatif lebih berat 

dari bahan lainnya. Pipa PVC ini digunakan untuk menyelamatkan wahana 

saat pendaratan darurat saat fase uji coba. Perlengkapan pendaratan bisa 

diganti dengan yang dijual di pasaran dengan bahan plastik dan busa. 

Penggantian perlengkapan pendaratan ini berfungsi sebagai pengurangan 

berat wahana dan penambahan clearance untuk wahana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


