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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, pengaruh teknologi pesawat tanpa awak atau UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) sangat cepat menyebar di semua lapisan masyarakat. UAV dapat 

digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak yang menggunakan drone 

untuk bermain, digunakannya UAV untuk mengawasi sebuah wilayah, UAV 

sebagai alat mengirim barang, UAV digunakan dalam bidang militer yang sekarang 

sudah dapat dilengkapi dengan senjata hingga digunakannya UAV untuk bidang 

SAR (safe and rescue). Dalam bidang SAR, UAV dapat diimplementasikan untuk 

mengikuti (tracking) petugas SAR dan membawa perlengkapan untuk keperluan 

penyelamatan dan obat-obatan[1].  

Faktor-faktor yang mempengaruhi UAV untuk dapat melakukan tracking 

adalah mempunyai kemampuan untuk mengenali objek yang akan diikuti seperti 

posisi, arah, bentuk, dan kecepatan objek jika objek bergerak. Ada beberapa sensor 

elektronik pada UAV yang dapat digunakan untuk identifikasi objek. seperti  sensor 

GPS (Global Positioning System). Namun, penggunaan sensor GPS (Global 

Positioning System) tersebut kurang efektif karena sensor GPS hanya dapat 

digunakan untuk self-positioning, dan juga tidak banyak objek yang dilengkapi 

dengan GPS[2]. 

Dalam penelitian ini akan dibahas penggunaan metode kontrol logika PID 

controller sebagai pengendali kestabilan dan pergerakan quadrotor serta sebagai 

pengendali posisi quadrotor dengan menggunakan sistem visi (vision-based) untuk   
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identifikasi posisi dari sebuah objek dengan penanda khusus (segitiga berwarna 

kuning). Penggunaan PID controller sangat populer dikarenakan penggunaannya 

untuk performa kontrol sangat baik dan cukup mudah untuk diimplementasikan 

tetapi perubahan koefisien dilakukan secara manual[2]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut : 

1. Bagaimana mendapatkan citra objek yang akan di tracking melalui 

threshold dan canny edge detection? 

2. Bagaimana mengolah objek dengan penanda khusus dengan image 

processing untuk memperoleh sistem visi?  

3. Bagaimana merancang kontrol pergerakan quadcopter menggunakan 

PID Controller controller, dan hasil image sebagai pengontrol gerak 

quadcopter?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Lingkungan outdoor akan menjadi tempat yang digunakan pada 

pengujian dengan jangkauan pengontrolan transceiver akan 

menyesuaikan dengan ketinggian terbang. 

2.   Pada penelitian ini AR Drone 2.0 tidak dilengkapi sensor GPS.  

3.  Pada pengujian harus pada tempat yang cukup cahaya, tidak terlalu 

terang maupun terlalu redup. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapakan dapat dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendapat citra objek yang akan di tracking. 

2. Membuat image processing menjadi nilai yang dapat di tracking 

menggunakan sistem visi. 

3. Merancang PID Controller sebagai kendali pergerakan dan 

pengontrolan pesawat UAV quadcopter. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Dapat mengimplemetasikan penelitian pada kehidupan bersosial 

khususnya pada bidang safe and rescue atau penyelamatan. 

2. Sebagai pertimbangan untuk pengembangan di masa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini ditulis dan disusun secara urut dan sistematis supaya lebih 

mudah di mengerti. Berikut sistematikanya : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulisan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
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Penulisan dalam bab ini menjelaskan materi dasar yang menjadi 

referensi untuk penelitian. Antara lain current research, quadrotor, 

open CV, canny edge detection, countors, PID controller. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Penulisan dalam bab ini berisi tentang perancangan sistem perangkat 

lunak dan perangkat keras, langkah pengerjaan dan metode yang 

digunakan. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Penulisan dalam bab ini berisi hasil pengujian sistem yang telah dibuat 

serta pengambilan data-data dari pengujian tersebut. Pengujian dengan 

parameter-parameter yang ditentukan. 

BAB V PENUTUP 

Penulisan dalam bab ini berisi hasil kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian dan saran untuk pengembangan di masa mendatang. 
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