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Abstrak 

Pesawat Quadcopter merupakan sebuah miniatur pesawat udara jenis rotary 
wing, pesawat yang mempunyai sayap bergerak atau berputar. Seiring 
perubahan zaman, pemanfaatan quadcopter sebagai robot udara atau robot 
terbang semakin berkembang. Bukan hanya sebagai permainan dan seni 
menerbangkan pesawat tanpa awak namun pemanfaatan quadcopter juga 
digunakan untuk kegiatan pengintaian, pemetaan lokasi, pengambilan gambar 
dari atas udara baik yang bergerak (video) maupun yang tidak bergerak (foto), 
dan pemantauan lokasi korban bencana alam yang sulit dijangkau oleh 
kendaraan. Pemanfaatan quadcopter sudah merambah diberbagai bidang, 
diantaranya : bidang militer, fotografi, sinematografi, geografi dan berbagai 
bidang lainnya. Hal ini memicu para peneliti untuk melakukan eksperimen – 
eksperimen untuk pengembangan teknologi sistem kendali robot terbang model 
quadcopter yang ditujukan untuk melakukan pemantauan jarak jauh, seperti 
pemantauan objek bangunan, kendaraan ataupun bahkan dapat memantau 
korban bencana alam dari ketinggian. Bahkan dapat juga digunakan untuk selfie 
(foto narsis diri sendiri) ekstrem, misal diatas gedung, mendaki gunung dll yang 
sekarang pun marak dilakukan anak muda di seluruh dunia. Dengan dilengkapi 
fitur first person view (fpv) system, seorang pilot drone dimudahkan dalam 
merekam dan mengambil gambar dari sudut tertentu dengan hasil yang terbaik 
dan sempurna. Tetapi permasalahannya adalah terkadang terjadi miss contact 

apabila drone terbang terlalu jauh dan sering kali ketika mendarat langsung 
menghentak ke tanah. Belum terdapat sistem yang dapat membuat drone 
terbang pulang kembali ke lokasi awal dia diterbangkan dan bisa mendarat 
dengan mulus. Oleh karena itu, penulis merancang bangun quadcopter yang 
dapat terbang kembali ketika dia lost contact dan mendarat dengan mulus ke 
permukaan tanah. Dengan menggunakan gps sebagai navigasi dan sensor 
ultrasonik untuk membantu quadcopter landing.Hasil dari pengujian 
menunjukkan bahwa sistem navigasi telah dapat bekerja dengan baik. Dengan 
memanfaatkan GPS dan sensor ultrasonik, quadcopter mampu kembali ke titik 
awal dimana dia diterbangkan (Return to Launch) dan bisa mendarat perlahan 
dengan mulus dengan memberikan perintah pada remote control. 
Kata kunci : Quadcopter, Drone, Udara, Terbang. 

 

1. Pendahuluan 

Pesawat Quadcopter merupakan sebuah miniatur pesawat udara jenis rotary wing, pesawat yang 

mempunyai sayap bergerak atau berputar. Quadcopter merupakan bagian dari kategori Vertical Take Off 

and Landing-Unmanned Aerial Vehicles (VTOL-UAV) karena dapat lepas landas dan mendarat tanpa 

perlu suatu landasan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan quadcopter yang terbang 

tanpa sayap seperti pesawat terbang, tetapi menggunakan empat rotor baling – baling di setiap sudut. 

Setiap motor dan baling – baling pada quadcopter memiliki peran dalam mengasilkan daya dorong dan 

torsi dari titik pusat rotasi. Hasilnya akan mengarah pada gaya angkat untuk quadcopter. Gaya angkat ini 

dapat membuat quadcopter terbang di udara.Seiring perubahan zaman, pemanfaatan quadcopter sebagai 

robot udara atau robot terbang semakin berkembang. Bukan hanya sebagai permainan dan seni 

menerbangkan pesawat tanpa awak namun pemanfaatan quadcopter juga digunakan untuk kegiatan 

pengintaian, pemetaan lokasi, pengambilan gambar dari atas udara baik yang bergerak (video) maupun 

yang tidak bergerak (foto), dan pemantauan lokasi korban bencana alam yang sulit dijangkau oleh 

kendaraan. Pemanfaatan quadcopter sudah merambah diberbagai bidang, diantaranya : bidang militer, 

fotografi, sinematografi, geografi dan berbagai bidang lainnya. Hal ini memicu para peneliti untuk 

melakukan eksperimen – eksperimen untuk pengembangan teknologi sistem kendali robot terbang model 

quadcopter yang ditujukan untuk melakukan pemantauan jarak jauh, seperti pemantauan objek bangunan, 

kendaraan ataupun bahkan dapat memantau korban bencana alam dari ketinggian.  

Bahkan dapat juga digunakan untuk selfie (foto narsis diri sendiri) ekstrem, misal diatas gedung, 

mendaki gunung dll yang sekarang pun marak dilakukan anak muda di seluruh dunia. Dengan dilengkapi 
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fitur first person view (fpv) system, seorang pilot drone dimudahkan dalam merekam dan mengambil 

gambar dari sudut tertentu dengan hasil yang terbaik dan sempurna. Tetapi terkadang terjadi miss contact 

apabila drone terbang terlalu jauh dan sering kali ketika mendarat langsung menghentak ke tanah. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem navigasi quadcopter dan pemantauan 

udara. Sehingga, dalam upaya Pemanfaatan GPS dan sensor ultrasonik untuk pengembangan sistem 

navigasi quadcopter dan pemantauan udara, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu dari penerapan 

metode penelitian. Beberapa tinjauan pustaka tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Satrio Agung Wicaksono (2015) mengenai stabilitas 

quadrotor yang lebih baik dengan menggunakan metode PID. Input dari PID berupa sensor – 

sensor yang terpasang seperti accelerometer, gyro dan sonar serta kecepatan masing – masing 

rotor akan dikirimkan ke ground station untuk dianalisa. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa system kontrol PID telah bekerja dengan baik, dengan 

parameter Kp = 0.4500, Kd = 0.025 dan Ki = 0.001. Quadcopter dapat menjaga stabilitas 

altitude sesuai dengan yang di harapkan.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2012) melakukan penelitian tentang sistem kendali dan 

muatan quadcopter sebagai pendukung evakuasi bencana, dengan memanfaatkan pesawat tak 

berawak yang dirancang dengan model quadcopter., tim penyelamat dapat  mencari korban dari 

udara untuk dievakuasi. Dengan quadcopter ini, daerah yang sulit dijangkau oleh tim 

penyelamat dapat dipantau melalui udara. Quadcopter dikendalikan secara nirkabel, dengan 

jangkauan cukup jauh, untuk menemukan korban di daerah bencana. Untuk melakukan 

tugasnya, quadcopter diberikan beberapa muatan seperti GPS, kamera, dan beberapa sensor 

tambahan untuk dapat mendukung evakuasi dari udara. 
 

2.2 Landasan Teori 

a. Quadcopter 

Mungkin kita bingung bagaimana caranya bisa malakukan pengambilan gambar dari udara. 

Seperti ketika ada acara konser konser musik kadang ada kamera yang mengambil gambar dari udara. 

Mesti kita sebagai orang awam akan bertanya-tanya alat apa yang digunakan untuk melakukan semua 

itu,bentuknya sih seperti mini helicopter. Tapi sebenarnya itu adalah Quadcopter yang disisipi kamera 

untuk melakukan foto atau pengambilan video. 

Sebelum membahas mengenai pengertian Quadcopter, berikut ini perbedaan Tricopter, 

Quadcopter,  Hexacopter dan Octocopter.  

Tricopter     = 3 motor dan baling-baling 

Quadcopter = 4 motor dan baling-baling 

Hexacopter = 6 motor dan baling-baling 

Octocopter  = 8 motor dan baling-baling 

Quadcopter adalah salah satu jenis pesawat tanpa awak yang memiliki empat motor yang dilengkapi 

dengan empat propeller pada masing-masing motornya yang digunakan untuk terbang dan bermanuver, 

(Agung Wicaksono, 2015). 

 

b. Frame Atau Kerangka Quadcopter 

Frame atau kerangka adalah bahan utama yang berfungsi mengikat segala komponen dan sebagai 

pembentuk seuah quadcopter. Desain dan ukuran kerangka bisa sesuai selera, panjang lengan antara 30-

50cm minimal 2x panjang propeler, penulis menggunakan kerangka tipe dragon. Ukuran jarak lubang 

pada papan pengikat bebas karena yang penting adalah lubang pengikat motor brushless. Jika tidak presisi 

akan mengakibatkan lengan mudah bengkok, dan bisa patah saat quadcopter jatuh.  
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Gambar 1. Frame tipe Dragon Tampak Atas 

(Internet: es.aliexpress.com, 2016) 

 

c. ESC 

ESC atau singkatan dari Elektronik Speed Control berfungsi untuk menguatkan sinyal PWM pada 

input yang berbentuk squarewave (gelombang kotak) yang kemduian dirubah menjadi output 3 fasa yang 

sangat kuat untuk menggerakan motor brushless. Jenis quadcopter yang dipakai harus jenis programmable 

sehingga dapat diprogram sesuai dengan perintah controller. Pada umumnya frekuensi yang dipakai60 – 

80 Hz tetapi untuk mensensitifkan respon gerak maka dirubah antara 100 -120 Hz.  Gambar di bawah ini 

contoh ESC yang dapat di program ulang. 

 
Gambar 2. ESC 

(Web: buildyourowndrone.co.uk, 2016) 

 

d. Motor  
Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian yang 

tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, 

sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC 

memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar sebagai berikut. Bagian Atau Komponen 

Utama Motor DC: 

1. Kutub medan, motor DC sederhana memiliki dua kutub medan, kutub utara dan kutub selatan. Garis 

magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk 

motor yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet. 

2. Current Elektromagnet atau Dinamo, dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as penggerak 

untuk menggerakan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet 

yang dibentuk oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. 

3. Commutator, komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk 

transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. 
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Gambar 3. Brushless Motor  

(Website: droneindonesia.com, 2015) 

 .                         

e.  Flight Controller 
Flight Controller adalah komponen inti dari sebuah quadcopter. Dari namanya sebagai controller, 

bisa diartikan bahwa komponen ini berfungsi sebagai rangkaian kontrol atau otak drone yang 

mengendalikan segala perintah seperti pengaturan keseimbangan, kecepatan, arah, dan kemiringannya. Di 

controller tertanam beberapa IC dan sensor seperti gyro, accelero, gps, dan sensor pendukung lainnya. 

Untuk pengaturan Flight Controller Drone ini, penulis menggunakan arduino khusus quadcopter, 

arducopter atau juga biasa dikenal dengan ardupilot mega.  

 

 
 

Gambar 4. Flight Controller  

(Website: dji.com, 2016) 

 

f.  Remote Control 
Remote Control Drone adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan 

sebuah drone dari jarak jauh. Remote Control ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu remote control 

transmitter dan remote control receiver.  

1. Remote Control Transmitter 

Berfungsi sebagai pengendali robot terbang. Masukan dari transmitter akan akan dikirimkan pada 

receiver remote control yang akan terpasang pada robot terbang model quadcopter tersebut. 

2. Remote Control Reciever  

Adalah penerima sinyal masukan dari transmitter remote control. Selanjutnya, sinyal tersebut akan 

diteruskan pada flight controller untuk diterjemahkan sesuai dengan data yang terprogram.  

  

 
Gambar 5. Remote Control 

(Internet: amazon.com, 2016) 

 



Ardian Firsta Harista, Satyo Nuryadi 
Sistem Navigasi Quadcopter dan Pemantauan Udara 

 

 
JURNAL TeknoSAINS Seri Teknik ElektroVOL.01NO.01 MARET 2018 

 

5 

  

Adapun beberapa fitur mengenai Radio Remote Control, yakni: 

1. Taranis X9D Plus Transmitter 

2. Baterai & Charger Baterai Transmitter 

3. Next Strap & Koper Alumunium FrSky 

4. Quadball Bearing Gimbals 

5. Reciever Match 

6. Audio Speech Outputs (values, alarms, settings, etc.) 

7. Antenna Status Detection and Alters 

8. Real-time Flight Data Logging 

9. Reception Signal Strength Alerts 

10. Super Low Latency 

11. Smart Port Supported 

 

g.  Baterai 
Baterai yang digunakan haruslah baterai adalah baterai yang dirancang khusus untuk keperluan 

aeromodeling atau robotic. Karena arus yang dipakai harus kuat dan baterai tersebut mampu menyimpan 

daya yang cukup besar. Semakin besar ukurannya maka semakin kuat dan semakin lama jam terbangnya. 

Sedangkan sensor baterai adalah salah satu alat penting yang dipakai untuk menampilkan beberapa 

indicator seperti kesehatan & sisa daya baterai, alarm pemberitahuan, dan memberi informasi daya pada 

controller.  

 
Gambar 6. Baterai 

(Internet: amazon.com, 2016) 

 

h.  Propeller 
Propeller adalah baling – baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada drone, juga 

sebagai pengendali arah dan penyeimbang. Dari namanya quadcopter yang berarti 4 copter. Yaitu 

memiliki 4 baling – baling, 2 di depan dan 2 lainnya dibelakang. Propeller kanan dan kiri dibuat berputar 

berlawanan agar saling mengimbangi efek putar saat melakukan dorongan ke atas, sehingga propeller 

yang digunakan adalah 2 cw dan 2ccw.  

 
 

Gambar 7 Propeller 

(Website: droneindonesia.com, 2016) 

 

i.  Sensor Ultrasonik 
 Sensor Ultrasonic Range Finder - Maxbotix LV-EZ4. Sensor yang cocok digunakan di drone 

quadcopter, penggunakannya praktis tinggal setting dan compatible dengan ardu pilot. Deskripsi sensor 

ini, LV-MaxSonar-EZ4 adalah sensor lebar balok tersempit yang juga paling sensitif terhadap objek sisi 

yang ditawarkan pada garis sensor LV-MaxSonar-EZ. LV-MaxSonar-EZ4 adalah pilihan yang sangat 

baik untuk mendeteksi benda. 
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Maxbotix menawarkan EZ0, EZ1, EZ2, EZ3, dan EZ4 dengan sudut balok yang semakin sempit 

sehingga memungkinkan sensor untuk menyesuaikan aplikasi. Data sheet terlampir.  

 

 
 

Gambar 8 Sensor Ultrasonik Maxbotix LV-EZ4 

(https://www.tokopedia.com/itelectro/ultrasonic-range-finder-maxbotix-lv-ez4,2017) 

 

 

3. Flowchart Sistem 
3.1 Flowchart  Proses Perancangan Quadcopter 

Pada flowchart ini memperlihatkan proses perancangan quadcopter.  

 

 

Gambar 9 Diagram Alir Sistem 

 

https://www.tindie.com/products/upgradeindustries/hc-sr05--hy-srf05-precision-ultrasonic-sensor/,2017
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Dimulai dengan studi literatur  mempelajari prinsip kerja frame, ESC, motor DC, Flight Controller, 

Remote Control, Baterai, Propeller, GPS dan sensor ultrasonik. Menganalisis komponen mekanik 

quadcopter seperti frame dan motor. Menganalisis komponen elektrik quadcopter seperti ESC, Flight 

Controller, dan Remote Control. Merancang dan memvisualkan bentuk quadcopter yang akan digunakan 

dengan sensor ultrasonik terletak dibawah badan quadcopter. Membuat program GPS dan Ultrasonik 

untuk keperluan flight mode. Kemudian melakukan ujicoba penerbangan quadcopter, memberikan 

evaluasi dari data yang didapatkan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran. 

 
3.2 Flowchart  Proses Kerja Sistem Quadcopter 

Pada flowchart proses kerja quadcopter menampilkan cara kerja quadcopter yang dirancang bangun.

  

  

Gambar 10 Diagram Blok Sistem Quadcopter 

 

Blok diagram gambar 10 merupakan blok diagram perencanaan yaitu meliputi rangkaian Quadcopter 

yang terdiri dari Remote Control, Flight Controller, Sensor Ultrasonik, modul penggerak dalam ESC dan 

motor. APM 2.6 sudah dilengkapi dengan sistem GPS dan power module. Ketika remote control 

dinyalakan dan kabel baterai drone disambungkan ke drone  akan terjadi gelombang memberi dan 

menerima pada Remote Control dan Quadcopter. ESC dan motor aktif sehingga quadcopter dapat 

diterbangkan. Fungsi sensor ultrasonik ini melakukan pendaratan mulus di permukan bumi, apabila saat 

mendarat mendeteksi penghalang maka Quadcopter akan otomatis terbang untuk menghindar. 

 

 

4. Metode Perancangan 

4.1 Perancangan Sistem 

Rancang bangun dan perancangan implementasi sistem dalam bentuk skema Sistem Navigasi Quadcopter 

Dan Pemantauan Udara dibuat untuk menggambarkan dari diagram blok yang telah dibuat. 

 
4.2 Bagian Mekanik 

Dalam pembuatan rancang bangun mekanik pada sistem quadcopter ini menggunakan aplikasi AutoCAD 

2010. Perancangan mekanik ini meliputi komponen pendukung seperti, dudukan untuk sensor ultrasonik, 

frame dan motor.  

 
4.3 Bagian Elektronik 

Perancangan elektronik bertujuan untuk mempermudahkan dalam proses perakitan komponen, dimana 

fungsi dan kegunaan dari setiap komponen berbeda. Pada proses pembuatan skema rangkaian, penulis 

membuat rangkaian dengan aplikasi mission planner, sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

pemrograman drone. Perancangan mekanik ini meliputi komponen pendukung seperti, ESC, flight 

controller dan remote control.   

Sensor Ultrasonik 
Ardu Pilot Mega 
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5. Implementasi Dan Pembahasan 

5.1 Quadcopter 

5.1.1  Komponen Quadcopter 
Quadcopter yang direalisasi dalam Tugas Akhir ini menggunakan komponen – komponen yang 

tertera dalam table berikut ini. 

 

Tabel 1 Tabel Komponen Quadcopter 
No Nama Komponen Tipe 

1 Frame Q380 + Landing Skid 

2 Motor Brushless Motor 2212, 920 kV 

3 ESC SimonK 30 A 

4 Flight Controller APM 2.6 + Power Module + GPS Neo M8N 

5 Propeller DJI 9450 

6 Remote Control Remote FlySky FS – i6 + Rx FS – iA6 

7 Baterai Lipo 2200 mAH 

8 Charger Baterai Lmax B3 

9 Sensor Ultrasonik Maxbotix LV-EZ4 

 

5.2       Perangkat Lunak Mission Planner 

5.2.1  Koneksi Mission Planner 

Dalam mengkoneksi komponen Quadcopter, hal pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi 

Mission Planner. Kemudian dipilih tombol port COM drop-down di sudut kanan atas layar (di dekat 

tombol Connect). Lalu dipilih tombol AUTO atau port khusus untuk board (PX4 FMU atau Arduino 

Mega 2560). Diatur angka Baud ke 115200 seperti yang ditunjukkan dan jangan menekan tombol 

Connect dulu. 

 

 
Gambar 11 Pixhawkbh,l_ConnectWithMP  

 

     Gambar 12 Connect to port 

5.2.2 Instal Firmware 

Pada Penyiapan Awal Misi Perencana | Pasang layar Firmware pilih ikon yang sesuai dengan frame kita 

(yaitu Quad, Hexa). Jawab Ya saat Mission Planner menanyakan Are You Sure?. 
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Gambar 13  Pixhawk_InstallFirmware connect mission planner 

Setelah Mission Planner mendeteksi board yang akan digunakan (yaitu Pixhawk), Mission Planner 

meminta untuk mencabut board, lalu memasukkannya kembali dan kemudian ditekan tombol OK dalam 

beberapa detik (selama periode singkat ini, bootloader menerima permintaan untuk mengunggah 

firmware baru). 

 

Gambar 14 Pixhawk_InstallFirmware connect mission planner 2 

Jika semuanya berjalan lancar, akan terlihat beberapa status muncul di kanan bawah termasuk kata-kata, 

"delete ...", "program ...", "verify .." dan "Upload Done". Firmware telah berhasil diupload ke papan tulis. 

5.2.3 Pengujian 

Untuk mengetes firmware, pada dasarnya bekerja dengan beralih ke layar Mission Planner Flight Data 

dan menekan tombol Connect. HUD harus diperbarui saat board tersambung. 

 

5.3  Pengaturan dan Penyesuaian Kestabilan Quadcopter  

Pengaturan dan penyesuaian kestabilan Quadcopter dapat dilakukan dengan cara melakukan kalibrasi 

sensor – sensor pada Flight Controller, melakukan pengaturan pada software yang dapat digunakan untuk 

mengatur parameter pada quadcopter yaitu Mission Planner. Pada tugas akhir ini pengaturan yang 

dilakukan adalah dengan melakukan kalibrasi sensor yang ada pada Flight Controller dengan bantuan 

software Mission Planner.  

 

5.3.1  Kalibrasi APM 2.6 

APM 2.6 adalah Flight Control yang dapat diakses melalui PC menggunakan Mission Planner. Software 

ini dapat membantu pengguna untuk melakukan kalibrasi, mengatur dan menetapkan parameter – 

parameter yang dapat mempengaruhi Quadcopter dalam melakukan penerbangan. Tampilan utama 

Mission Planner dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 15 Tampilan Utama Mission Planner 

Sebelum melakukan kalibrasi, pengguna disarankan untuk melakukan instalasi firmware yang terbaru 

yang berada pada website Arducopter dan firmware akan langsung secara otomatis terinstal jika PX sudah 

terkoneksi dengan internet. Sehingga pengguna hanya perlu menekan tombol “install firmware”. Kalibrasi 

sensor yang dilakukan sebagai berikut. 

 Yaitu mengkalibrasi tipe dari frame yang digunakan. Agar instalasi komponen yang dilakukan 

dengan aturan Quadcopter tipe X sesuai dengan pengaturan pada Flight Controller. Sehingga Flight 

Controller melakukan pergerakan sebagai Quadcopter tipe X. 

 

5.3.2  Kalibrasi Flight Mode 

Kalibrasi yang dapat dilakukan maupun tidak adalah kalibrasi Flight Mode. Namun, kalibrasi Flight 

Mode sangat dianjurkan untuk dilakukan karena Flight Mode adalah fitur yang menjadi kelebihan APM 

2.6 yang berfungsi untuk mendapatkan lebih dari satu Flight Mode. Namun, itu tergantung dari jumlah 

channel pada receiver. Yang mana dapat diaplikasikan dan dikendalikan dengan remote control. Menu 

kalibrasi Flight Mode dapat dilihat pada gambar di berikut ini. 

 

 
Gambar 16 Menu Kalibrasi Flight Mode 

5.4  Analisa dan Pembahasan  

5.4.1  Pemrograman Quadcopter 

5.4.1.1 Pemrograman Sensor Ultrasonik 

Quadcopter mendukung jajaran sensor sonar MaxSonar untuk "Terrain Following" saat berada dalam 

mode Loiter atau Alt Hold. Dalam mode ini, quadcopter akan berusaha mempertahankan jarak konstan 

dari tanah. Sonar juga digunakan selama mode LAND. Quadcopter akan memperlambat penurunannya 

menjadi 50cm / s (dapat dikonfigurasi dengan parameter LAND_SPEED) saat sonar mendeteksi sesuatu 

di bawah kendaraan. 

Maxbotix yang direkomendasikan Sonar untuk penggunaan Multicopter adalah MaxBotix XL-EZ4 (alias 

MB1240) yang memiliki rentang maks 7.65m dan balok sempit yang membantu mengurangi 

kemungkinan gangguan dari sumber suara lainnya pada frekuensi yang sama. Tetapi karena di Indonesia 

terbatas dan hanya terdapat tipe LV – EZ4, maka itulah yang dipilih. Kisaran maksimum 6.45m, lebih 

murah tapi kurang tahan terhadap noise. Berikut program sonar dan keterangannya.  
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const AP_Param::GroupInfo RangeFinder::var_info[] = { 

// @Param: _TYPE 

// @DisplayName: Rangefinder type 

// @Values: 0:None,1:Analog,2:MaxbotixI2C,3:LidarLiteV2-I2C,5:PX4-PWM,6:BBB-

 PRU,7:LightWareI2C,8:LightWareSerial,9:Bebop,10:MAVLink,11:uLanding,12:Leddar

 One,13:MaxbotixSerial,14:TeraRangerI2C,15:LidarLiteV3-I2C,16:VL53L0X 

// @User: Standard 

AP_GROUPINFO("_TYPE",    0, RangeFinder, state[0].type, 0), 

Program ini memberitahukan apa jenis perangkat pengintai rangefinder yang terhubung 

// @Param: _PIN 

    // @DisplayName: Rangefinder pin 

    // @Values: -1:Not Used, 0:APM2-A0, 1:APM2-A1, 2:APM2-A2, 3:APM2-A3, 

 4:APM2-A4, 5:APM2-A5, 6:APM2-A6, 7:APM2-A7, 8:APM2-A8, 9:APM2-A9, 11:PX4-

 airspeed port, 15:Pixhawk-airspeed port, 64:APM1-airspeed port 

    // @User: Standard 

    AP_GROUPINFO("_PIN",     1, RangeFinder, state[0].pin, -1), 

Program ini menjelaskan Pin analog yang terhubung dengan rangefinder. Pin ini diatur ke 0..9 untuk pin 

analog APM2. Set ke 64 pada APM1 untuk port 'airspeed' khusus di ujung papan. Set ke 11 pada PX4 

untuk port 'airspeed' analog. Kemudian diatur ke 15 pada Pixhawk untuk port 'airspeed' analog. 

AP_GROUPINFO("_PIN",     1, RangeFinder, state[0].pin, -1), 

     // @Param: _SCALING 

     // @DisplayName: Rangefinder scaling 

     // @Units: m/V 

     // @Increment: 0.001 

     // @User: Standard 

     AP_GROUPINFO("_SCALING", 2, RangeFinder, state[0].scaling, 3.0f), 

Program ini memberitahukan penjelasan faktor penskalaan antara rangefinder reading dan distance. 

Untuk fungsi linier dan terbalik ini adalah dalam meter per volt. Untuk fungsi hiperbolik unit adalah 

meterVolts. 

// @Param: _OFFSET 

     // @DisplayName: rangefinder offset 

     // @Units: V 

     // @Increment: 0.001 

     // @User: Standard 

     AP_GROUPINFO("_OFFSET",  3, RangeFinder, state[0].offset, 0.0f), 
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Program ini menerangkan Offset dalam volt untuk jarak nol untuk rangefinders analog. Offset 

ditambahkan ke jarak dalam sentimeter untuk PWM dan I2C Lidars. 

// @Param: _FUNCTION 

 // @DisplayName: Rangefinder function 

// @Values: 0:Linear,1:Inverted,2:Hyperbolic 

 // @User: Standard 

AP_GROUPINFO("_FUNCTION", 4, RangeFinder, state[0].function, 0), 

Program ini menjelaskan kontrol atas fungsi apa yang digunakan untuk menghitung jarak. Untuk fungsi 

linear, jaraknya adalah (voltage-offset) * scaling. Untuk fungsi terbalik jarak adalah (offset-voltage) * 

scaling. Untuk fungsi hiperbolik jaraknya adalah scaling / (voltage-offset). Fungsi mengembalikan jarak 

dalam meter. 

// @Param: _MIN_CM 

 // @DisplayName: Rangefinder minimum distance 

// @Units: cm 

// @Increment:  

 // @User: Standard 

 AP_GROUPINFO("_MIN_CM",  5, RangeFinder, state[0].min_distance_cm, 20), 

Program ini memberitahukan jarak minimum yang dapat dibaca rangefinder dalam cm. 

// @Param: _MAX_CM 

// @DisplayName: Rangefinder maximum distance 

// @Units: cm 

 // @Increment: 1 

  // @User: Standard 

AP_GROUPINFO("_MAX_CM",  6, RangeFinder, state[0].max_distance_cm, 700), 

Program ini memberitahukan jarak maksimum yang dapat dibaca rangefinder dalam cm. 

// @Param: _STOP_PIN 

    // @DisplayName: Rangefinder stop pin 

    // @Values: -1:Not Used,50:Pixhawk AUXOUT1,51:Pixhawk AUXOUT2,52:Pixhawk  

 AUXOUT3,53:Pixhawk AUXOUT4,54:Pixhawk AUXOUT5,55:Pixhawk  AUXOUT6,111:PX4 

FMU Relay1,112:PX4 FMU Relay2,113:PX4IO Relay1,114:PX4IO  Relay2,115:PX4IO 

ACC1,116:PX4IO ACC2 

    // @User: Standard 

AP_GROUPINFO("_STOP_PIN", 7, RangeFinder, state[0].stop_pin, -1), 

Program ini menjelaskan Pin digital yang memungkinkan / menonaktifkan pengukuran rangefinder untuk 

rangefinder analog. Nilai -1 berarti tidak ada pin. Jika ini diset, maka pin diatur ke 1 untuk mengaktifkan 
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pengintai dan set ke 0 untuk menonaktifkannya. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa 

beberapa pengukur jarak sonar tidak saling mengganggu. 

// @Param: _SETTLE 

     // @DisplayName: Rangefinder settle time 

     // @Units: ms 

     // @Increment: 1 

     // @User: Standard 

     AP_GROUPINFO("_SETTLE", 8, RangeFinder, state[0].settle_time_ms, 0), 

Program ini menerangkan waktu dalam milidetik yang dibaca pembaca jarak jauh / rangefinder untuk 

menyelesaikannya. Ini hanya digunakan bila STOP_PIN ditentukan. Ini menentukan berapa lama kita 

harus menunggu penjelajah untuk memberikan pembacaan setelah kita menetapkan STOP_PIN tinggi. 

Untuk pengintai sonar dengan kisaran sekitar 7m ini perlu sekitar 50 milidetik untuk memungkinkan 

pulsa sonar menuju ke sasaran dan kembali lagi. 

// @Param: _RMETRIC 

    // @DisplayName: Ratiometric 

     // @Values: 0:No,1:Yes 

     // @User: Standard 

AP_GROUPINFO("_RMETRIC", 9, RangeFinder, state[0].ratiometric, 1), 

Program ini menjelaskan parameter ini menentukan apakah rangefinder analog adalah ratiometrik. 

Kebanyakan pengukur jarak analog adalah ratiometrik, yang berarti tegangan keluarannya dipengaruhi 

oleh tegangan suplai. Beberapa rangefinders analog (seperti SF / 02) memiliki regulator tegangan internal 

mereka sendiri sehingga tidak ratiometrik. 

5.4.1.2 Koneksi Sonar 

Penetapan Sonar (garis sinyal) ke pin PX4 yang sesuai di dalam daftar Mission Planner - 

Configuration - Continue – Main Parameter dengan parameter SONAR_PIN. PX4 "Pins" berikut tersedia 

untuk penggunaan SONAR. 

- SONAR_PIN = 11 - (disarankan) 

Pin "airspeed". Terletak di konektor DF13 3 pin pada PX4IO board, tapi langsung terlihat ke ADC pada 

PX4FMU. Pin ini bisa mengambil tegangan hingga 6.6V (ia memiliki pembagi tegangan internal). 

- SONAR_PIN = 12 

Pin input analog umum. Terletak di pin 3 port "FMUSPI" di papan PX4IO, pin ini langsung terlihat pada 

kode input analog PX4FMU. Ini bisa memakan voltase hingga 3.3V. 

- SONAR_PIN = 13 

Pin input analog umum. Terletak di pin 4 dari port "FMUSPI" pada board PX4IO, pin ini langsung 

terlihat pada kode input analog PX4FMU. Ini bisa memakan voltase hingga 3.3V. Ini sedang dikerjakan 

dan akan disertakan dalam bagian ini jika tersedia. 

Penting agar sensor sonar dipasang setidaknya tiga inci (10 cm) dari sumber kebisingan listrik 

termasuk ESC dan interferensi lainnya. Mengaktifkan Sonar melalui Mission Planner. Aktifkan sonar 

dengan menghubungkan APM / PX4 kita ke the Mission Planner dan kemudian: 
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- Masuk ke Initial Setup> Optional Hardware Sonar 

- Centang kotak "Enable" 

- Pilih model sonar dari daftar drop down 

 

Gambar 17 Sonar Setup  

A. Menguji sonar.  

Pengujian sonar pada dasarnya bekerja dengan menghubungkan APM / PX4  ke mission planner dan 

kemudian: 

- Buka jendela Terminal dan tekan "Connect to APM" atau "Connect to PX4" 

- saat prompt muncul tes tipe 

- jenis sonar 

Jarak yang sekarang dirasakan oleh sonar harus ditampilkan. Arahkan sonar pada target jarak yang 

berbeda (yaitu langit-langit, dinding, dll) dan pastikan jumlahnya berubah. Jika tidak maka mungkin ada 

masalah hardware dengan sonar atau kabel. Dengarkan suara sonar mengklik dengan sangat cepat (10hz) 

setiap kali daya diterapkan jika belum mendengarnya, kemungkinan sonar rusak atau tidak didukung 

karena alasan tertentu.  

B. Tuning The Gain.  

Jika saat terbang kita menemukan bahwa quadcopter kita terayun naik turun berarti sangat mungkin 

SONAR_GAIN default terlalu tinggi untuk quadcopter kita. Pergi ke pemeriksa misi Config / Tuning> 

Full Parameter List dan kurangi parameter SONAR_GAIN dari defaultnya 0,2 menjadi 0,1 atau bahkan 

0,05 dan tekan "Write Params". 

C. Ketinggian Maksimum Sonar.  

Bila diaktifkan, Sonar digunakan sebagai alat untuk menentukan ketinggian di bawah Sonar Maximum 

Altitude, di atas bahwa barometer digunakan. Sonar Maximum Altitude dihitung sebagai 60 persen dari 

pabrik yang ditentukan rentang Sonar maksimum untuk tipe Sonar yang dipilih. Sonar digunakan untuk 

menentukan ketinggian hanya saat Sonar sendiri mendeteksi tanah dan berada di bawah Sonar Maximum 

Altitude. LV-EZ4 atau LV-EZ0 memiliki jangkauan maksimum 6,45 meter dan Sonar Maximum Altitude 

= 3,87 meter. Jika Sonar mendapat hasil yang tidak dapat dikitalkan di bawah Ketinggian Maksimum 

Sonar, diabaikan dan ketinggian Barometer digunakan.  

D. Setup melalui Mission Planner.  

Silahkan terhubung terlebih dahulu dengan Mission Planner dan kemudian buka halaman Config / Tuning 

>> Full Parameter List dan atur parameter berikut ini: 
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- RNGFND_PIN = "14" untuk pin ADC 3.3v pin Pixhawk # 2 ATAU "0" untuk APM2.x 

- RNGFND_MAX_CM = "700" (yaitu rentang maksimal 7m) 

- RNGFND_SCALING = "2.04" (yaitu 7m / 5v) 

- RNGFND_TYPE = "1" (Analog) 

Alat pengukur analog Maxbotix sesuai dengan keluaran data sheet mereka Vcc / 1024 volt per 

Centimeter, atau 0,488 v / m saat dipasok dengan 5v (yang digunakan pada suplai 3.3v port ADC), yang 

diterjemahkan ke dalam 2.04 meters per volt. Rentangnya adalah 7,6m sesuai dengan datasheet, namun 

output analog dibatasi hingga 7m. Karena kita hanya bisa membaca sampai 3.3V maka itu berarti 6,75m 

adalah yang terjauh yang benar-benar dapat diukur. 

 

Gambar  18  Full Parameter List 

Keterangan : 

- RNGFND_MAX_CM : jarak yang terbaca oleh rangefinder sejauh 700 cm 

- RNGFND_PIN : Pin yang terhubung dengan rangefinder adalah pin 14 

- RNGFND_SCALING : skala yang terbaca  

- RNGFND_TYPE : Jenis perangkat yang terhubung dalam rangefinder 
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                                      Gambar 19 mp rangefinder lidarlite testing 

Keterangan : range data sonar yang terbaca 

Tabel  2 Keterangan Program Perintah (Command) pada Sonar 

No Perintah Nilai Satuan Pilhan Keterangan 

1 RNGFND_

FUNCTION 

0  0: Linear,  

1: Inverted 

2: Hyperbolic 

Perintah kontrol atas apa yang 

digunakan untuk menghitung jarak. 

Untuk fungsi linear, jarak adalah 

(voltage - offset) scaling. Untuk fungsi 

terbalik jarak adalah (offset - voltage) 

scaling. Fungsi mengembalikan jarak 

dalam meter. 

2 RNGFND_

GAIN 

1  0.01 

2.0 

Perintah yang digunakan untuk 

mengatur kecepatan yang dengan 

ketinggian target berubah saat objek 

dirasakan di bawah copter. 

3 RNGFND_

Max_CM 

700 cm  Jarak maksimum dalam cm yang bisa 

dibaca oleh pembaca jarak jauh 

4 RNGFND_

Min_CM 

20 cm  Jarak  minimum dalam cm yang bisa 

dibaca oleh pembaca jarak jauh 

5 RNGFND_

OFFSET  

0 Volts  OFFSET di volt untuk jarak nol untuk 

rangefinder analog. Offset menambah 

jarak dalam cm untuk PWM dan I2C. 

6 RNGFND_

PIN 

  -1: Not Used, 

0: APM2-A0, 

Pin analog yang terhubung dengan 

rangefinder.  
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1: APM2-A1, 

2: APM2-A2, 

3: APM2-A3, 

4: APM2-A4, 

5: APM2-A5, 

6: APM2-A6, 

7: APM2-A7, 

8: APM2-A8, 

9: APM2-A9, 

11: PX4-

airspeed port, 

15: Pixhawk-

airspeed port, 

64: APM1-

airspeed port 

Set ke 0,9 untuk pin analog APM2. 

Diatur ke 64 pada APM1 untuk port 

'airspeed' khusus di ujung papan. 

Atur ke 11 pada PX4 untuk port 

'airspeed' analog. 

Set ke 15 pada Pixhawk untuk 

kecepatan udara analog 

7 RNGFND_

RMETRIC 

1  0: No 

1: Yes 

Parameter ini menentukan apakah 

rangefinder analog adalah ratriomestric. 

Kebanyakan rangefinder analog adalah 

ratiometrik, artinya tegangan outputnya 

dipengaruhi oleh tegangan suplai. 

8 RNGFND_

STOP_PIN 

  -1:Not Used, 

50:Pixhawk 

AUXOUT1,5

1:Pixhawk 

AUXOUT2,5

2:Pixhawk 

AUXOUT3,5

3:Pixhawk 

AUXOUT4,5

4:Pixhawk 

AUXOUT5,5

5:Pixhawk 

AUXOUT6,1

11:PX4 FMU 

Relay1,112:P

X4 FMU 

Relay2,113:P

X4IO 

Relay1,114:P

X4IO 

Relay2,115:P

X4IO 

ACC1,116:PX

4IO ACC2 

pin digital yang memungkinkan / 

menonaktifkan pengukuran rangefinder 

untuk pengintai analog. Nilai dari -1 

berarti tidak ada pin. Jika ini diset, 

maka pin diatur ke 1 untuk 

mengaktifkan reangefinder dan atur ke 

0 untuk menonaktifkannya. Hal ini 

dapat digunakan untuk memastikan 

bahwa beberapa pengukur jarak sonar 

tidak saling mengganggu. 

9 RNGFND_

SCALING 

2.04 meters  faktor penskalaan antara rangefinder 

reading dan distance. 

 

5.4.1.3 Pemrograman GPS 

Fungsi keseluruhan program ini adalah kemampuan untuk mencatat status deteksi GPS ke dataflas. 

enum sirf_protocol_bytes { 

         PREAMBLE1 = 0xa0, 

         PREAMBLE2 = 0xa2, 

         POSTAMBLE1 = 0xb0, 
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         POSTAMBLE2 = 0xb3, 

         MSG_GEONAV = 0x29 

     }; 

     enum sirf_fix_type { 

         FIX_3D = 0x6, 

         FIX_MASK = 0x7 

     }; 

Program ini berfungsi sebagai State machine state 

    uint8_t         _step; 

     uint16_t        _checksum; 

     bool            _gather; 

     uint16_t        _payload_length; 

     uint16_t        _payload_counter; 

     uint8_t         _msg_id; 

Program ini berfungsi sebagai  Message buffer 

    union { 

         DEFINE_BYTE_ARRAY_METHODS 

         sirf_geonav nav; 

     } _buffer; 

     bool        _parse_gps(void); 

     void        _accumulate(uint8_t val); 

     static const uint8_t _initialisation_blob[]; 

}; 

5.4.2  Flight Mode Remote Control 

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, terdapat 6 metode terbang yaitu Stabilize, Altitude Hold, 

Position Hold, Auto Tune, RTL. Karena Remote Control hanya bisa menggunakan 4 tombol, maka 

dipilihlah Stabilize, Alt Hold, Pos Hold, dan RTL. Keterangan fungsinya bisa dilihat dalam table berikut 

ini.  

Tabel 3 Keterangan Fungsi Flight Mode 

No Nama  Fungsi 

1 Stabilize Sebagai fitur semi manual 

2 Altitude Hold Untuk menahan ketinggian 

3 Position Hold Menahan posisi ketinggian dengan GPS 
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4 RTL (Return To Launch) Back to home, kembali ke tempat awal diterbangkan 

 

Stabilize ini berfungsi semi manual maksudnya adalah pilot tidak mengendalikan quadcopter 100 %, 

sistem quadcopter bekerja secara otomatis untuk menstabilkan diri ketika terkena hembusan angin dan 

sebagainya. Prakteknya pada remote control tombol SWC 1 dan SWD 1. Seperti gambar dibawah. 

 

Gambar 20 Tampilan tombol mode stabilize pada remote control 

Altitude Hold atau Alt Hold untuk menahan ketinggian berfungsi jika saat terbang atau ingin mendarat 

terdapat sebuah penghalang, sensor ultrasonik aktif sehingga quadcopter terbang untuk menghindar. 

Prakteknya pada remote control tombol SWC 2 dan SWD 1. 

 

Gambar 21 Tampilan tombol mode alt hold pada remote control 

Position Hold adalah stabilize dalam mode GPS. Artinya quadcopter dapat lebih stabil saat 

diterbangkan dikarenakan sensor GPS bekerja. Sehingga Quadcopter dapat terbang melayang menahan 

ketinggian. Kemampuan ini setara dengan drone Quadcopter Phantom, membuat Quadcopter nyaman 

dikendalikan oleh pilot. Prakteknya pada remote control tombol SWC 3 dan SWD 1. 

 

 

                         Gambar 22 Tampilan tombol mode pos hold / gps  pada remote control 
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RTL atau Return To Launch adalah fitur untuk mengembalikan atau memulangkan Quadcopter ke titik 

awal penerbangan. Istilahnya adalah Back To Home. Jika terjadi lost contact, GPS akan memulangkan 

Quadcopter. Prakteknya pada remote control tombol SWC 1 dan SWD 2. 

 

Gambar 23 Tampilan tombol mode rtl pada remote control 

5.4.3  Penyetelan Quadcopter 

Untuk mendapatkan kinerja optimal. Diperlukan penyesuaian yang hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan Mission Planner. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan parameter yang paling 

penting untuk Roll / Pitch (kuning), Yaw (oranye), Altitude hold (hijau), navigasi Loiter (pink) dan 

Waypoint (biru). 

 

 
                                                         Gambar 24 Screen Shoot Tuning 

Parameter yang paling penting untuk mendapatkan yang benar adalah Rate Roll P (dan secara 

default Rate Pitch P terkunci pada nilai yang sama). Biasanya yang terbaik adalah memulai dengan 

menyetel Pitch Rate / Pitch P dalam mode Stabilize lalu pindah ke ketinggian tuning dalam mode Alt 

Hold, lalu Loiter (yang seringkali tidak memerlukan tuning) dan akhirnya kinerja navigasi waypoint 

dalam mode Auto. 

 

5.4.3.1 Roll / Pitch 

Penyetelan Roll / Pitch 

Stabilize Roll / Pitch dan Rate Roll / Pitch parameter, disorot kuning di layar shot di atas kontrol respon 

roll pitch. 

 

Stabilize Roll / Pitch P mengubah sudut yang diinginkan menjadi tingkat rotasi yang diinginkan 

yang kemudian diumpankan ke pengontrol Tingkat. 

- Nilai yang lebih tinggi akan membuat copter lebih responsif terhadap input roll / pitch 

- Nilai yang lebih rendah akan membuatnya lebih halus 

- Jika disetel terlalu tinggi, copter akan berosilasi pada poros gulung dan / atau sumbu pitch 

- Jika disetel terlalu rendah, copter akan menjadi lamban untuk diinput 

 

5.4.3.2 Yaw Tuning 

Stabilkan Yaw dan parameter Rate Yaw, disorot dengan warna oranye di tangkapan layar di atas 

mengendalikan respons yaw. Sangat jarang bahwa yaw membutuhkan banyak penyetelan. 
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Seperti yang disebutkan di bagian tuning mode Stabilize, parameter ACRO_YAW_P mengontrol 

seberapa cepat copter berputar berdasarkan masukan yaw pilot. Default dari 4.5 memerintahkan laju 

putaran 200 deg / sec saat tongkat yaw dipegang sepenuhnya kiri atau kanan. Nilai yang lebih tinggi akan 

membuatnya berputar lebih cepat. 

 

5.4.3.3 Altitude Tuning 

Ketinggian Tuning. Ketinggian menyimpan parameter penyetelan terkait disorot dalam warna hijau pada 

tangkapan layar di atas. 

Keuntungan Accel PID Throttle mengubah kesalahan akselerasi (yaitu perbedaan antara 

akselerasi yang diinginkan dan percepatan aktual) menjadi keluaran motor. Rasio 1: 2 dari P terhadap I 

(yaitu saya dua kali ukuran P) harus dipelihara jika kita memodifikasi parameter ini. Nilai-nilai ini 

seharusnya tidak pernah ditingkatkan, tetapi untuk penjepit yang sangat kuat, kita mungkin mendapat 

respons yang lebih baik dengan mengurangi keduanya sebesar 50% (yaitu P sampai 0.5, I sampai 1.0). 

 

5.4.3.4 Loiter Tuning 

Umumnya jika Roll and Pitch disetel dengan benar, GPS dan kompas disetel dan berkinerja baik dan 

tingkat getarannya dapat diterima, Loiter tidak memerlukan banyak penyetelan namun silakan lihat 

halaman Mode Loiter untuk rincian lebih lanjut tentang parameter yang mudah diatur termasuk kecepatan 

horizontal. 

 

6. Penutup 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada Sistem Navigasi Quadcopter Dan Pemantauan Udara yang telah dilakukan 

oleh penulis pada proyek tugas akhir, dapat disimpulkan: 

1. Quadcopter telah dapat direalisasikan, semua komponen quadcopter dapat terintegrasi. 

2. Realisasi quadcopter sistem navigasi dengan fitur sensor ultrasonik telah dapat direalisasikan. 

Quadcopter dapat menerima dan menerjemahkan perintah - perintah yang diberikan oleh Remote 

Control. Output sesuai input. 

3. Quadcopter memiliki 4 Flight Mode, yaitu stabilize sebagai sistem semi manual, altitude hold 

berfungsi untuk menghindari suatu penghalang bila terdeteksi lalu terbang ke atas untuk 

menghindar, positioning hold sebagai penahan ketinggian dengan fitur GPS sehingga lebih stabil 

dan nyaman dikendalikan, kemudian yang terakhir adalah RTL (Return To Launch) yaitu membuat 

quadcopter kembali ke lokasi awal diterbangkan atau biasa disebut back to home.  

4. Quadcopter dapat mendarat ke permukaan tanah dengan baik dan mulus dikarenakan GPS bekerja 

dengan sensor ultrasonic yang membuat quadcopter mendarat dengan perlahan dan tidak langsung 

menghentak ke tanah. 

 

6.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih belum sempurna, oleh karena itu disampaikan saran 

kepada peneliti selanjutnya:  
1. Quadcopter dapat bekerja lebih canggih apabila diperbarui dengan kamera  dan FPV (First Person 

View), yaitu pandangan pilot melalui kamera.  Sehingga quadcopter ini dapat menjadi drone 

multifungsi dan dapat  digunakan untuk banyak kepentingan.  

2. Program APM (Ardu Pilot Mega) pada flight controller tidak bisa dilihat kembali, sehingga 

sewaktu memprogram harus di back up atau print screen terlebih dahulu. Ii merrupakan kelemahan 

dalam menggunakan flight controller APM.  

3. Sensor Ultrasonik bisa ditingkatkan (upgrade) dengan tipe yang lebih handal canggih dengan radius 

jangkauan yang lebih luas.   

4. Bisa juga ditambahkan lampu led agar dapat berudara di malam hari. 
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