
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini, akan dijelaskan pendahuluan mengenai penerapan Algoritma Sensor 

Fusion pada drone. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Unmanned Aerial vehicle (UAV) banyak digunakan oleh lembaga penelitian 

lainnya sebagai objek penelitian, karena fleksibilitas dan perfoma UAV atau drone 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia, seperti mengumpulkan data dengan 

cepat, dan mengamati lingkungan yang tidak dikenali dari jauh. UAV dapat berupa 

drone atau pesawat tanpa awak yang memerlukan tool tambahan seperti Flight 

controller.  Flight controller merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

sebuah UAV, karena didalam Flight Controller terdapat fungsi yang dapat 

digunakan untuk menentukan posisi keadaan pesawat atau drone agar tetap stabil 

dan sesuai dengan misi terbang yang dilakukan, seperti melakukan pergerakan 

maju, mundur, belok ke kiri dan belok ke kanan (Tom Krajn, 2014). 

Beberapa penelitian mengenai pergerakan terbang drone telah banyak 

dilakukan. Biasanya pergerakan tersebut di dukung oleh banyak perangkat seperti 

Sistem operasi Linux, kamera, Flight Controller, sensor Light Detection and 

Ranging (LIDAR), dan Global Positioning System (GPS). Perangkat tersebut dapat 

membantu drone untuk bermanuver untuk mengindari objek tertentu yang di 

anggap sebagai  halangan (obstacle). Untuk meminimalisasi banyaknya 

penggunaan perangkat tersebut, pada penelitian ini drone yang di gunakan hanya di 

lengkapi dengan perangkat yang lebih sederhana yaitu  sensor ultrasonik, Flight 

Controller, dan Arduino Uno. Fokus pada penelitian ini adalah memanipulasi 

pergerakan drone secara autonomous agar dapat menghindari suatu objek yang 

dianggap sebagai halangan (Weiliang 1xu, 2020). 

Untuk membuat drone dapat merespon objek yang diasumsikan sebagai 

halangan di lingkungan yang tidak dikenalinya, maka dibutuhkan sebuah algoritma 
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yang dapat membuat drone tersebut mendeteksi benda disekitarnya. Karena arah 

pergerakan drone yang fleksibel,drone membutuhkan tidak hanya satu sensor. 

Beberapa sensor yang dipasang pada drone membuat drone dapat mendeteksi benda 

dari semua arah. Untuk memastikan bahwa sensor – sensor tersebut dapat 

membantu respon yang optimal, maka algoritma Sensor Fusion di gunakan ( 

Rambabu, R., Bahiki, M. R., & Azrad, S, 2015). 

Algoritma Sensor fusion digunakan untuk mengakomodir sensor yang lebih dari 

satu untuk mendeteksi objek yang sama. Pada implementasi drone dalam 

pendeteksian objek digunakan dua atau lebih sensor untuk mendeteksi obyek yang 

sama, di harapkan akan memberikan hasil yang baik di lingkungan yang banyak 

noise. Contoh penggunaan yang tepat adalah pada drone, terlebih jika drone 

memiliki pergerakan yang fluktuatif ( Rambabu, R., Bahiki, M. R., & Azrad, S, 

2015). 

Obstacle avoidance adalah latar belakang utama penelitian tugas akhir ini 

dengan melihat beberapa parameter sebagai berikut, bagaimana cara drone dapat 

menghindari objek yang diasumsikan sebagai obstacle atau halangan pada drone, 

menganalisa jarak drone dengan objek yang diberikan, menganalisa delay yang 

terjadi pada sensor, dan menganalisa kecepatan pada drone ketika merespon objek. 

Drone akan diimplementasikan dengan menggunakan Metode Sensor Fusion agar 

drone dapat mendeteksi dan merespon jika ada objek yang di asumsikan sebagai 

obstacle atau rintangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi yang telah ditetapkan maka muncul berbagai 

masalah yang akan ditemui sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Sensor Fusion pada drone? 

b. Bagaimana cara Sensor fusion dapat secara tepat memberikan input pada 

Flight Controller drone?  

c. Bagaimana respon drone saat dikondisikan dengan objek yang berada 

disekitarnya? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma Sensor 

Fusion pada drone agar drone dapat menghindari objek dan merespon jika ada 

objek yang berhadapan dengannya. Misalnya kecepatan drone dalam merespon 

objek yang berada di depannya atau kemampuan drone dalam keakuratan merespon 

objek yang berada disekitarnya. 

1.4 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian yang dilakukan, dibatasi ruang lingkup yang akan dibahas, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Didalam pengujian untuk deteksi benda, keempat kaki drone diikat agar 

mengurangi terjadinya crash pada drone.  

b. Objek “rintangan” yang akan drone hindari merupakan objek diam. 

c. Diasumsikan ruang semi terbuka dengan cuaca tidak ekstrem.  

d. Pendeteksian objek pada drone menggunakan sensor ultrasonik. 

e. Untuk memenuhi keadaan stasioner drone, pada saat diterbangkan jadi 

menggunakan remote terlebih dahulu. Drone diterbangkan secara vertikal 

hingga mencapai ketinggian 1 meter dari atas tanah dengan menggunakan 

remote control untuk mencapai keadaan stasioner. 

f. Benda yang digunakan untuk obstacle drone yaitu persegi panjang 

berukuran 46 cm x 28 cm. Karena jika ukuran obstacle lebih besar dari 46 

cm x 28 cm, output dari sensor ultrasonik tidak signifikan, dan jika obstacle 

berukuran lebih kecil dari 1,5 cm x 1,5 cm, sensor ultrasonik tidak akan bisa 

mendeteksi obstacle tersebut. 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode Sensor Fusion pada drone 

agar drone dapat mengenali lingkungan disekitarnya secara otomatis. Sensor 

Fusion diimplementasikan pada drone untuk membuat drone dapat merespon objek 

yang diasumsikan sebagai obstacle atau rintangan. Sensor Fusion memanfaatkan 

beberapa sensor ultrasonik yang di instalasikan pada drone agar dapat mendeteksi 

halangan (obstacle) yang diumpankan.  
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Eksperimen dilakukan dengan menggunakan 4 buah sensor ultrasonik 

dilengkapi dengan Arduino untuk obstacle avoidance dan Pemrograman sederhana 

di lakukan pada arduino dengan menerapkan  Kalman filter pada flight controller 

agar drone pada saat throttle stabil dan tidak terbalik karena noise dari input – an 

sensor gyroscope pada flight controller. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Dalam kegiatan penelitian ini ada beberapa pustaka yang berkaitan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan, antara lain: 

(Agung Prayitno, Veronica Indrawati, Gabriel Utomo, 2014) melakukan 

penelitian yang berjudul “Trajectory Tracking of AR.Drone Quadrotor Using Fuzzy 

Logic Controller”. Penelitian ini dilakukan untuk mengimplemtasikan algoritma 

fuzzy logic controller di AR.Drone yang bertujuan agar drone dapat berjalan 

mengikuti lintasan yang diberikan dengan bantuan sensor yang terdapat dari 

kamera. 

(Ram Prasad Padhy, Sachin Verma, Shahzad Ahmad, Suman Kumar 

Choudhury, Pankaj Kumar Sa, 2018) melakukan penelitian yang berjudul “Deep 

Neural Network for Autonomous UAV Navigation in Indoor Corridor 

Environments”. Penelitian ini mengajukan metode yang memfasilitasi UAV 

dengan kamera monocular untuk menavigasi drone secara otomatis yang berada 

didalam ruangan, metode yang digunakan yaitu Convolutional Neural Network 

(CNN). Dimana hasil penelitian ini dapat menavigasikan UAV secara autonomous 

secara aman di dalam ruangan hanya dengan input-an kamera monocular. 

(Thi Thoa Mac, Cosmin Copot, Robin De Keyser, Clara M. Ionescu, 2018) 

melakukan penelitian yang berjudul “The development of an autonomous 

navigation system with optimal control of an UAV in partly unknown indoor 

environment”. Penelitian ini dilakukan di dalam ruangan menggunakan AR.Drone 

dimana drone tersebut diterbangkan hanya menggunakan on-board visual dan 

internal sensing dan metode yang digunakan yaitu sensor fusion. Dimana hasil 

penelitian ini drone dapat mengalokasikan tempat dimana dia berada dengan 

bantuan hasil capture dari kamera. 

(Gross, Jason N. Gu, Yu Rhudy, Matthew B. Gururajan, Srikanth Napolitano, 

Marcello R., 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Flight-test evaluation of 

sensor fusion algorithms for attitude estimation”. Penelitian ini dilakukan untuk 

membandingkan estimasi alttitude dengan pengukuran independen yang disediakan 

oleh gyroskop vertikal.  



6 

(Peng, Jing Zhang, Ping Zheng, Lanxiang Tan, J I A, 2020) melakukan 

penelitian yang berjudul ”UAV Positioning Based on Multi-Sensor Fusion”. 

Penelitian ini, diusulkan metode multi-sliding window klasifikasi adaptive 

Unscented Kalman filter (MWCAUKF) dengan pembaruan jenis timestamp, yang 

dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas pemosisian.  

(Rambabu, Rethnaraj Bahiki, Muhammad Rijaluddin Md Ali, Syaril Azrad, 

2015) melakukan penelitian yang berjudul “Relative position-based collision 

avoidance system for swarming UAVS using multi-sensor fusion”. Penelitian ini 

yang dilakukan untuk pengembangan quadrotor unmanned aerial vehicle (UAV) 

yang mampu menghindari tabrakan empat arah dengan hambatan dalam aplikasi 

swarming melalui penerapan posisi PID. 

(Thi Thoa Mac, Cosmin Copot, Clara M. Ionescu, 2019) melakukan penelitian 

yang berjudul “Detection and Estimation of Moving obstacles for a UAV”. 

Penelitian ini  mengusulkan deteksi berbasis visi dan estimasi posisi / kecepatan 

pada hambatan bergerak untuk UAV. Dimana hasil dari penelitan ini dapat 

menunjukkan bahwa model yang diperoleh cocok dengan data yang diukur. Strategi 

yang dirancang mampu mendeteksi dan memperkirakan secara akurat keadaan 

hambatan secara dinamis. 

(Elmenreich, Wilfried, 2015) melakukan penelitian yang berjudul ”An 

introduction to sensor fusion”. Penelitian ini dilakukan memberikan gambaran 

umum tentang konsep dasar sensor fusion. Bagian selanjutnya menyajikan survei 

arsitektur untuk sensor fusion dan menjelaskan algoritma dan metode seperti Filter 

Kalman, metode inferensi, dan aplikasi fusi sensor dalam penglihatan robotik. 

(Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) penelitian ini berjudul “flight controller pada 

sistem quadcopter menggunakan sensor imu (inertial measurement unit) berbasis 

mikrokontroller Atmega 2560”. Penelitian ini bertujuan membuat flight controller 

pada sebuah drone menggunakan mikrokontroller dan menggunakan sensor 10 dof 

(degree of freedom) yang dapat bekerja dengan menerima perintah dari Remote 

Control (RC). 

(Ardiantara, Praja Sapta Sumiharto, Raden Wibowo, Setyawan Bekti, 2014) 

melakukan penelitian “Purwarupa Kontrol Kestabilan Posisi dan Sikap pada 
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Pesawat Tanpa Awak Menggunakan IMU dan Algoritma Fusion Sensor Kalman 

Filter” penelitian ini dilakukan untuk mengontrol kestabilan UAV dengan 

menggunakan sensor IMU dan diimplementasikan menggunakan algoritma sensor 

fusion Kalman filter. 

(Dai, Bo He, Yuqing Yang, Liying Su, Yun Yue, Yufeng Xu, Weiliang, 2020) 

melakukan penelitian Purwarupa Kontrol Kestabilan Posisi dan Sikap pada Pesawat 

Tanpa Awak Menggunakan IMU dan Algoritma Fusion Sensor Kalman Filter 

penelitian ini dilakukan untuk mengontrol kestabilan UAV dengan menggunakan 

sensor IMU dan diimplementasikan menggunakan algoritma sensor fusion Kalman 

filter. 

1.7 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah sistem yang mampu membuat 

drone agar dapat merespon objek yang menghalanginya secara otomatis. Dimana 

dalam penelitian ini metode Sensor Fusion dapat digunakan agar drone dapat 

mendeteksi dan merespon benda yang menghalanginya. Kontribusi lain yang ingin 

dicapai yaitu meneliti delay yang akan terjadi ketika drone merespon objek yang 

diberikan, misalnya kecepatan drone dalam mengenali halangan yang berada di 

depannya atau keakuratan drone pada saat merespon halangan yang berada 

disekitarnya.  
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1.8  Sistematikan Penulisan  

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini, akan dijelaskan pendahuluan mengenai penerapan algoritma 

penerapan algoritma Sensor Fusion untuk obstacle avoidance pada drone 

quadcopter. Pendahuluannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini, akan dijelaskan landasan teori pada penelitian penerapan algoritma 

penerapan algoritma Sensor Fusion untuk obstacle avoidance pada drone 

quadcopter yang telah dibuat. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan penjelasan mengenai perancangan penerapan algoritma 

penerapan algoritma Sensor Fusion untuk obstacle avoidance pada drone 

quadcopter. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN   

Bab ini berisikan mengenai implementasi dari sistem yang telah dibuat dari 

hasil pengujian terhadap fungsionalitas sistem.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pengujian sistem. 
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