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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam Bab II ini, akan dijelaskan landasan teori pada penelitian yang dilakukan. 

Seperti Algoritma Sensor Fusion, Kalman Filter, Quadcopter, Motor Brushless, 

Frame, Flight Controller, dan Mikrokontroler. 

2.1 Sensor Fusion 

Sensor Fusion adalah metode penggabungan data hasil pembacaan dari 

beberapa sensor menjadi satu kesatuan informasi secara menyeluruh sehingga 

output yang dihasilkan dapat lebih baik dan akurat dibandingkan dengan 

pengukuran sensor secara masing-masing atau terpisah. Sensor Fusion ini dibentuk 

dari beberapa sensor kemudian hasil input data dari sensor diolah dan menghasilkan 

sebuah kesimpulan tertentu. Sensor Fusion digunakan untuk menggabungan data 

sensoris atau data yang berasal dari data sensorik sehingga informasi yang 

dihasilkan dalam beberapa hal lebih baik daripada dilakukan dengan satu sensor.  

Dalam pengetian lain Sensor Fusion merupakan metode penggabungan data 

dari beberapa sumber seperti:  

1. Pengukuran dari sensor yang berbeda. 

2. Pengukuran dari posisi yang berbeda. 

3. Pengukuran dari waktu – waktu yang berbeda. 

Dalam mengolah data hasil pembacaan sensor, operator fusion yang paling 

fundamental adalah IF-THEN, namun terdapat pula operator lain yang dapat 

digunakan untuk mengolah data hasil pembacaan sensor terlebih dahulu, metode 

tersebut diantaranya Logika Fuzzy, metode Voting, Jaringan Syaraf Tiruan dan 

Kalman Filter yang dapat juga menjadi operator dalam sensor fusion.  

Proses Fusion/fusi dalam pengambilan keputusan dikategorikan dalam tiga 

tingkatan model yang membedakan Fusion tingkat rendah, menengah, dan tinggi.  
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• Fusion tingkat rendah atau penggabungan data mentah adalah 

penggabungkan beberapa sumber data mentah untuk menghasilkan data 

baru yang diharapkan lebih informatif daripada input.  

• Fusion tingkat menengah atau fusi tingkat fitur adalah penggabungkan 

berbagai fitur seperti tepi, sudut, garis, tekstur, atau posisi ke dalam peta 

fitur yang kemudian dapat digunakan untuk segmentasi dan deteksi.  

• Fusion tingkat tinggi, juga disebut decision Fusion adalah penggabungkan 

keputusan dari beberapa operator seperti metode voting, logika fuzzy, 

statistik dan sebagainya.  

 

Gambar 1. Competitive, Complementary, dan Cooperative Fusion (Elmenreich, 
Wilfried, 2015) 

Penggolongan proses Fusion berdasarkan kofigurasi sensor seperti Gambar 1  

terbagi menjadi tiga yaitu:  
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• Competitive: Sensor dikonfigurasi secara kompetitif jika masing-masing 

dari sensor memberikan pengukuran yang independen terhadap benda yang 

sama. Konfigurasi sensor kompetitif juga disebut konfigurasi redundant. 

• Complementary: yaitu sebuah konfigurasi sensor untuk saling melengkapi 

agar dapat memberikan gambaran fenomena yang lebih lengkap dalam 

pengamatan. 

• Cooperative: Jaringan sensor kooperatif menggunakan informasi yang 

diberikan oleh dua sensor independen untuk mendapatkan informasi yang 

tidak tersedia dari sensor tunggal. Contoh untuk konfigurasi sensor 

kooperatif adalah penglihatan stereoskopik - dengan menggabungkan 

gambar dua dimensi dari dua kamera dengan sudut pandang yang sedikit 

berbeda, dan menghasilkan gambar tiga dimensi dari pemandangan yang 

telah diamati (Elmenreich, Wilfried, 2015). 

Berdasarkan teori Sensor Fusion yang telah dibahas maka dalam tugas akhir ini 

metode Sensor Fusion yang digunakan menggunakan Fusion Complementary 

berdasarkan konfigurasi sensor dan untuk pengambilan keputusan tergolong tingkat 

tinggi, karena pada proses decision dalam pengolahan datanya menggunakan 

metode Kalman Filter. 

2.1.1 Kalman Filter 

Kalman Filter menggunakan model matematika untuk memfilter sinyal 

menggunakan pengukuran dengan jumlah statistik dan kesalahan sistematis yang 

cukup besar. Metode ini dikembangkan oleh Kalman dan Bucy pada tahun 1960 , 

umumnya Kalman filter menggabungkan data yang diukur dalam interval waktu 

berurutan yang memberikan perkiraan kemungkinan maksimum dari suatu 

parameter, dimungkinkan juga untuk menghubungkan input dari beberapa sensor 

ke vektor status internal yang berisi parameter yang diinginkan selama hanya ada 

dependensi linier antara input dan status sistem. Kalman filter menggunakan 

algoritma waktu-diskrit untuk menghilangkan noise dari sinyal sensor guna 

menghasilkan data gabungan yang, misalnya, memperkirakan nilai posisi, 

kecepatan, dan percepatan yang dihaluskan pada serangkaian titik dalam lintasan.  
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Kalman filter adalah sekumpulan persamaan matematika sebagai alat 

komputasi efisien (rekursif) untuk memperkirakan/mengestimasi state dari suatu 

proses. Kalman Filter dapat memproses semua pengukuran yang tersedia, tanpa 

mempedulikan ketepatannya, untuk mengestimasi nilai sekarang dari variabel yang 

diteliti, dengan menggunakan  cara sebagai berikut (Elmenreich, Wilfried, 2015):  

• Pengetahuan akan kedinamisan sistem dan alat ukur. 

• Deskripsi statistika dari noise sistem, galat pengukuran, dan ketidakpastian 

akan model dinamis. 

• Setiap informasi yang tersedia tentang kondisi awal dari variabel yang 

diteliti. 

2.1.1.1 Pemodelan Kalman Filter 

Pada paper “A practical approach to Kalman filter and how to implement it” 

[13]. Dijelaskan bahwa Kalman filter dapat digunakan untuk mengilangkan noise 

dari sensor dan dapat menstabilkan quadcopter. 

𝑥𝑥𝑘𝑘  =  𝐹𝐹𝑥𝑥𝑘𝑘−1  +  𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘  +  𝑤𝑤𝑘𝑘 ………………………………(1) 

𝑧𝑧𝑘𝑘  =  𝐻𝐻𝑥𝑥𝑘𝑘  +  𝑣𝑣𝑘𝑘   .………………………………(2) 

Persamaan (1) merupakan persamaan process state. F, 𝐵𝐵, dan 𝐻𝐻 menyatakan 

matriks state,  𝑤𝑤𝑘𝑘 menyatakan proses noise .  

Persamaan (2) merupakan persamaan output state . 𝑧𝑧𝑘𝑘 adalah nilai yang 

terukur dari sensor, dan 𝑣𝑣𝑘𝑘 menyatakan pengukuran noise.  𝑤𝑤𝑘𝑘 dan  𝑣𝑣𝑘𝑘 adalah 

variable acak yang independen. Tetapi dapat dimisalkan dengan adanya matriks 

kovarian 𝑄𝑄𝑤𝑤 dan  . Sehingga dapat asumsikan:  

𝑄𝑄𝑤𝑤  =  𝐸𝐸[𝑤𝑤𝑘𝑘𝑇𝑇 .𝑤𝑤𝑘𝑘𝑇𝑇]   .………………………………(3) 

𝑅𝑅𝑣𝑣  =  𝐸𝐸[𝑣𝑣𝑘𝑘𝑇𝑇 . 𝑣𝑣𝑘𝑘𝑇𝑇]   .………………………………(4) 

𝑄𝑄𝑤𝑤 matrix adalah proses noise covariance  dan 𝑅𝑅𝑣𝑣 matriks adalah 

measurement noise covariance , kedua matriks tersebut merupakan komponen 

penting dalam kualitas hasil dari keluaran Kalman filter. 
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Pertama-tama filter akan mengestimasi keadaan sistem pada suatu waktu 

lalu mendapatkan pengukuran yang ber-noise untuk dijadikan feedback . Setelah 

itu, persamaannya terpecah menjadi dua, yaitu persamaan time update dan 

measurement update. Persamaan time update bisa juga disebut persamaan prediksi 

dan measurement update disebut persamaan pengoreksi. 

 

Gambar 2. Skema Kalman filter (Roya, M, 2018) 

 

Gambar 3. Persamaan Kalman filter (Roya, M, 2018) 

Peran Kalman filter yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk 

mengurangi noise dari input-an gyroscope dan accelerometer pada flight controller 

agar drone stabil pada saat diterbangkan. 

2.2 Pengertian Quadcopter 

Quadcopter adalah salah satu jenis wahana tanpa awak yang memiliki 

empat motor yang dilengkapi dengan empat propeller pada masing-masing 

motornya yang digunakan untuk terbang dan bermanuver.  
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Masing-masing rotor (baling-baling dan motor penggeraknya) 

menghasilkan daya angkat dan memiliki jarak yang sama terhadap pusat massa 

wahana. Dengan daya angkat masing-masing rotor sebesar lebih dari seperempat 

berat keseluruhan, memungkinkan quadcopter untuk terbang. Kecepatan quadrotor 

tergantung pada kekuatan motor dan berat quadrotor itu sendiri.  

Untuk menghindari terjadinya momen putar pada body, arah putaran baling-

baling pada setiap rotornya berbeda seperti terlihat pada Gambar 4. Terdapat 2 rotor 

yang bergerak searah jarum jam (CW) dan 2 rotor yang bergerak berlawanan arah 

jarum jam (CCW) (Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) 

 

Gambar 4. Arah putar pada baling baling  
(Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) 

2.2.1 Motor Brushless 

Motor merupakan alat penggerak Quadcopter. Pemilihan Motor disesuaikan 

dengan kebutuhan, adapun yang digunakan merupakan motor brusless / outrunner 

type motor (yang berputar bagian luar). Gambar 5 memperlihatkan contoh motor 

brushless.  

Biasanya motor menggunakan ukuran KV = RPM/Volt dimana ukuran KV 

berbanding lurus dengan kecepatan putar motor (RPM). Nilai kV yang rendah 

menunjukkan RPM yang rendah dan Torsi (daya angkat) yang besar, Namun 

kecepatan terbangnya rendah (dikarenakan RPM yang rendah). Nikai kV yang 
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tinggi menunjukkan RPM yang tinggi dan torsi (daya angkat ) yang rendah, Namun 

kecepatan terbangnya tinggi (dikarenakan RPM yang tinggi).  

Jumlah ikatan lilitan pada rotor sendiri berpengaruh pada besar Torsi yang 

dihasilkan. Semakin banyak jumlah ikatan nya semakin besar Torsinya dan berlaku 

sebaliknya. Itulah penyebab mengapa motor dengan ukuran kecil cenderung 

mempunyai nilai kV yang lebih besar ketimbang motor dengan ukuran besar. Seri 

pada motor brushless sendiri merupakan besar ukuran sebuah motor. Motor dengan 

ukuran 2212 berarti memiliki tinggi 22 mm dan lebar 12 mm. (Risha Anugerah 

Nenu Lema, 2015) 

 

 

Gambar 5. Motor Brushless (Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) 

2.2.2 Frame 

Frame merupakan bagian yang penting karena merupakan tempat untuk 

meletakkan komponen lain dari Quadcopter. Untuk dapat menentukan arah depan 

pada sebuah quadcopter, maka biasanya pada frame diberi bola pingpong atau 

dengan cara memberikan warna yang berbeda terhadap propeller. Gambar 6  adalah 

contoh frame quadcopter bentuk “X” (Risha Anugerah Nenu Lema, 2015). 
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Gambar 6. Frame Quadcopeter (Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) 

2.2.3 Flight controller 

Flight Controller adalah perangkat mikrokontroller yang digunakan dalam 

Quadcopter untuk mengoperasikan wahana naik, turun, maju, mundur, dll. Di 

dalam dunia drone, terdapat berbagai merk Flight Controller seperti KK Board, 

MultiWii, APM seperti Gambar 2.9, Pixhawk, dan DJI. 

 

Gambar 7. Pixhawk Flight controller (Risha Anugerah Nenu Lema, 2015) 
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2.3 Mikrokontroler 

  Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR 

dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino juga merupakan 

platform hardware terbuka yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat 

purwarupa peralatan elektronik seperti Arduino yang interaktif berdasarkan 

hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler 

Arduino diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki 

kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C.  

Arduino Development Everenment adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk menulis dan meng-compile program untuk Arduino. Arduino Development 

Environment juga digunakan untuk meng-upload program yang sudah di-compile 

ke memori program Arduino board (Muhammad, Habibi, Rifki., dkk., 2017). 

 

 

2.3.1 Mikrokontroler Arduino UNO 

Arduino Uno adalah board Arduino versi terbaru yang merupakan 

pengembangan dari board sebelumnya yaitu Arduino Duemilanove. Arduino Uno 

menggunakan mikrokontroler berbasis ATmega328 sebagai prosesornya. Arduino 

Uno dilengkapi dengan oscillator 16 MHz yang memungkinkan operasi berbasis 

waktu terlaksana dengan tepat dan juga dilengkapi dengan regulator 5 volt sebagai 

supply untuk sistem yang ada pada board Arduino. Arduino Uno memiliki 14 pin 

input dari output digital, dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output 

PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, 

ICSP header, dan tombol reset. Arduino Uno juga dilengkapi dengan static random-

access memory berukuran 2 Kb untung data, flash memory berukuran 32 Kb dan 

erasable progammable read-only (EEPROM) untuk menyimpan program. Untuk 

mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan 
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board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau 

memberikan suplai tegangan DC untuk menjalankannya (Muhammad, Habibi, 

Rifki., dkk., 2017). 
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