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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir di dalam dunia industri, robot sudah menjadi 

alat untuk membantu pekerjaan manusia. Industri di dalam bidang drone pun 

semakin marak khususnya sebagai alat fotografi, contohnya drone DJI yang berasal 

dari China. Banyak aplikasi dari teknologi drone yang masih bisa dikembangkan. 

Salah satunya pada bidang pengantaran barang. 

Pengantaran barang yang umumnya kita temui menggunakan mobil boks 

ataupun diantar menggunakan sepeda  motor. Seiring berkembangnya teknologi, 

sistem pengantaran barang dapat dikembangkan dari sistem manual menjadi sistem 

otomatis berbasis teknologi drone sehingga alat tersebut dapat menuju lokasi yang 

sudah ditentukan secara otonom. Pada sistem pengantaran konvensional yang 

menggunakan mobil boks ataupun sepeda motor, waktu pengantaran sangat 

bergantung pada kondisi kepadatan lalu lintas. Kondisi ini membuat pengantaran 

sistem rantai dingin menjadi kurang efektif karena waktu yang terbuang dalam 

perjalanan membuat suhu pada produk rantai dingin yang dibawa menjadi tidak 

optimum. Maka dari itu, pada pengantaran sistem rantai dingin diperlukan alat 

pendingin kembali yang membuat biaya operasi yang dikeluarkan jauh lebih tinggi. 

Pengantaran sistem rantai dingin berbasis quadcopter ini diharapkan dapat 

mengurangi waktu pengantaran karena alat ini terbang melayang dan tidak 

tergantung pada kondisi kepadatan di jalan sehingga produk yang diantar lebih 
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cepat tiba dengan kondisi temperatur yang optimum tanpa harus menggunakan alat 

pendingin tambahan. Dengan demikian biaya operasi yang dikeluarkan dalam 

pengantaran sistem rantai dingin berbasis quadcopter ini dapat berkurang.  

Konsep dari perancangan alat pada skripsi ini adalah sebuah drone 

berkonfigurasi quadcopter yang dapat mengantarkan produk sistem rantai dingin 

ke lokasi yang ditentukan oleh pengguna secara otonom, stabil, dan mampu 

menjaga suhu produk yang diangkut dalam keadaan optimum. Untuk menunjang 

kestabilan dari drone itu sendiri diperlukan sensor lain seperti accelerometer dan 

gyroscope. Pengendalian alat diawali dengan menggunakan pengendali jarak jauh 

dan akan dikembangkan terus sehingga alat dapat terbang ke arah lokasi yang 

ditentukan secara otomatis.   

 

1.2  Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang sebuah sistem pengantaran 

berbasis quadcopter yang dapat digunakan pada pengantaran sistem rantai dingin. 

Alat ini menggunakan 4 buah motor sebagai aktuator yang membuat alat tersebut 

melayang. Setiap motor akan dikendalikan oleh Electronic Speed Controller (ESC). 

ESC ini kemudian akan dikontrol oleh mikokontroler Arduino yang di dalamnya 

terdapat close-loop feedback dari pembacaan accelerometer, dan gyroscope, 

sehingga alat dapat melayang secara stabil sesuai dengan ketinggian yang 

ditetapkan. 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian ini terdapat pada input yang dipakai, yaitu sensor 

accelerometer, gyroscope, dan remote control. Accelerometer berfungsi untuk 

membaca kecepatan linear sedangkan gyroscope berfungsi untuk membaca 

orientasi dan menghitung kecepatan sudut [1]. Proses selanjutnya memakai flight 

controller ArduPilot dengan mikrokontroler Arduino untuk mengeluarkan keluaran 

ke ESC yang kemudian akan menggerakkan motor. Quadcopter ini dirancang untuk 

melayang dengan stabil dengan waktu tempuh 15 menit dengan beban maksimal 

yang diangkut 130 gram cold chain product yang disimpan pada sebuah kontainer 

boks bervolume 800 ml. Cold chain product yang digunakan pada penelititan ini 

merupakan botol vaksin yang bervolume 10 ml. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Metode yang dipakai pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi 

beberapa langkah, yaitu studi literatur, simulasi dan perancangan, pembuatan alat, 

pengujian alat, pengambilan data, dan penarikan kesimpulan. 

Langkah pertama pada penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur 

dilakukan untuk dapat menentukan pemilihan komponen yang sesuai dan paling 

efisien dalam perancangan alat. Selain itu, perancangan bentuk dasar alat juga 

didapatkan dari studi literatur. Setelah menentukan semua komponen yang akan 

dipakai, dilanjutkan dengan mempelajari spesifikasi serta cara kerja dari setiap 

komponen yang dipakai. Komponen dan bahan tersebut meliputi modul 

accelerometer dan gyroscope, flight controller Ardupilot, ESC, motor brushless, 
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ice pack, dan material serat karbon. Semua literatur yang dipakai berasal dari jurnal, 

artikel, dan datasheet. 

Langkah selanjutnya adalah perancangan, simulasi, dan pembuatan alat. 

Perancangan alat dilakukan setelah memperoleh informasi dari studi literatur. 

Mikrokontroler akan memproses dari pembacaan sensor-sensor seperti sensor 

ultrasonik, sensor accelerometer dan gyroscope, dan remote control yang kemudian 

menjadi masukan close-loop feedback bagi sistem kontrol PID. Keluaran dari 

mikrokontroler akan menentukan kecepatan dari motor. 

  Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian. Pada tahap ini, komponen yang 

telah dirakit akan dicek untuk memastikan komponen tersebut dapat bekerja dengan 

baik dan sesuai yang diharapkan. Setelah hal tersebut telah dicapai, dilanjutkan 

dengan peningkatan performa yang meliputi kestabilan, waktu respons, dan akurasi 

dari alat tersebut. 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah pengambilan data dan penarikan 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil uji dari performa 

alat tersebut dan pengembangan lanjut dari alat tersebut. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dan terbagi menjadi lima bab, yaitu:  

Bab Pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua  membahas landasan teoretis, yakni teori quadcopter, motor, 

ESC, flight controller, baterai Li-Po, PDB, propeller dan sistem rantai 

dingin.  

Bab Ketiga  berisi mengenai metode perancangan dalam pembuatan 

perangkat. 

Bab Keempat berisi perancangan dan desain mekanik dari quadcopter, 

sistem elektronika, perhitungan teori, pemrograman dan inisialisasi flight 

controller, dan penyempurnaan kestabilan alat.  

Bab Kelima berisi hasil pengujian dan analisis data dari quadcopter 

meliputi pengukuran suhu, daya angkut, waktu terbang dan mode otonom. 

Bab Keenam berisi kesimpulan dari skripsi ini dan rencana pengembangan 

dari alat ini. 

 

 

 

 

 

  


