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 Abstrak— Perkembangan teknologi robot
terbang semakin pesat, hal ini ditandai dengan
semakin banyak pemanfaatan robot terbang untuk
membantu kerja manusia utamanya dalam bidang
pengindraan jarak jauh salah satunya seperti
evakuasi bencana. Penggunaan robot terbang blimp
(balon udara) dan quadcopter pada area terbuka yang
sedang terjadi bencana dinilai kurang efisien karena
kestabilan roll blimp sangat rendah karena bentuknya
yang besar dan ketahanan daya pada quad copter
kurang optimal dikarenakan menggunakan empat
motor penggerak untuk terbang. Solusi terbaik untuk
mengatasi pengaruh gerakan angin terhadap
kestabilan roll dan untuk memaksimalkan ketahanan
daya dengan memanfaatkan angin yang datang
adalah dengan menggunakan desain pesawat fixed
wing berjenis glider yang terkontrol, dengan
menerapkan kontrol PID dan megintegrasikan sensor
Inertial Measurement Unit (Accelerometer dan
Gyroscope) sehingga apabila terdapat gangguan angin
dari arah samping kestabilan sudut roll pesawat saat
terbang di udara dapat terkontrol dengan baik. Dari
hasil percobaan yang diambil pada tanggal 20
Agustus 2016, robot terbang fixed wing dengan jenis
glider dapat terbang di udara dengan baik dan dapat
melakukan gerakan gliding secara crosswind
(melawan angin) pada kecepatan angin ±4m/s.
Pembacaan sensor IMU menggunakan metode
complementary filter sudah optimal dengan nilai a
sebesar 0,93, sehingga didapatkan time constant
complementary filter sebesar 33,214ms. Penerapan
algoritma PID kontroller dengan nilai variabel kp
sebesar 1,2, ki sebesar 0,00005, kd sebesar 0.026
didapatkan hasil yang optimal, kontroller dapat
menstabilkan posisi pesawat pada posisi nol derajat
terhadap sumbu roll pada nilai hysterisis rata - rata
antara 0,65 ° sampai -0,55 ° dengan nilai settling time
sebesar 300ms serta overshoot sebesar -6,7 saat
terjadi turbulensi udara.
Kata Kunci— UAV, pesawat glider, Kestabilan Sudut
Roll, Sensor Inertial Measurement Unit, Kontrol PID.

I

1. PENDAHULUAN

ndonesi merupakan negara yang terletak di wilayah
ring of fire hal ini menyebabkan negara kepulauan ini
sangat berpotensi terhadap ancaman bencana alam, posisi
Indonesia yang berada pada wilayah tropis serta kondisi
hidrologis memicu terjadinya bencana alam. Tidak hanya
bencana alam yang menjadi ancaman, namun bencana
non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran
hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan
teknologi [4]. Dengan banyaknya potensi bencana yang
dapat terjadi di Indonesia maka diperlukan kesiapan
untuk menghasilkan respon yang cepat dan cara yang
tepat dalam menanggulangi terjadinya sebuah bencana.
Sejauh ini di tahun 2015, selain menggunakan cara
konvensional untuk melakukan survey atau monitoring
pada daerah yang dilanda bencana, digunakan teknologi
terbaru dengan memanfaatkan robot terbang quadcopter
dan blimp (balon udara).
Namun dalam prakteknya penggunaan robot terbang
berjenis blimp dan quadcopter pada area terbuka yang
sedang terjadi bencana dinilai kurang efisien karena
blimp memiliki kelemahan pada gerakannya yang
cenderung lambat dan riskan terhadap gerakan angin dari
arah samping yang dapat menganggu kestabilan roll robot
karena bentuknya yang sangat besar. Sementara
quadcopter memiliki kelemahan dari segi daya yang
dikonsumsi karena quadcopter menggunakan empat
motor penggerak untuk terbang, sehingga waktu terbang
dan jarak jelajah quadcopter hanya mengandalkan
kapasitas baterai. Dengan demikian solusi terbaik untuk
mengatasi pengaruh gerakan angin saat terbang di udara
yang dapat mengganggu kestabilan roll robot dan untuk
memaksimalkan ketahanan daya yang dapat menambah
waktu terbang serta jarak jelajah adalah dengan
menggunakan desain pesawat fixed wing berjenis glider
yang terkontrol dan terintegrasi dengan sensor
Accelerometer dan Gyroscope (Inertial Measurement
Unit) untuk mengontrol aileron pesawat agar pesawat
tetap satabil pada posisi nol derajat terhadap sumbu roll
(zero roll) pada saat terjadi disturbance akibat gerakan
angin dari arah samping pada pesawat dengan
menggunakan Arduino Board Microcontroller dan
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algoritma PID Controller saat mode stabilisator zero roll
pada pesawat diaktifkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Mekanisme Terbang Pesawat
Ada beberapa macam gaya yang bekerja pada
benda-benda yang terbang di udara. Gaya-gaya
aerodinamika ini meliputi gaya angkat (lift), gaya dorong
(thrust), gaya berat (weight), dan gaya hambat udara
(drag). Gaya-gaya inilah yang mempengaruhi profil
terbang semua benda-benda di udara, mulai dari burung
yang bisa terbang mulus secara alami sampai dengan
pesawat terbang yang paling besar sekalipun [10].
2.2 Selector Module
Selector Module merupakan
rangkaian yang
digunakan untuk memilih mode kontrol yang ingin
digunakan pada aktuator aileron pesawat saat pesawat
sudah mencapai posisi level di udara.

Gambar 2.2 Sensor MPU6050 [6].
2.4 Complementary Filter
Mengingat
sensor
accelerometer
memiliki
kelemahan apabila sistem sedang dalam keadaan
bergerak karena sensor accelerometer memiliki respon
yang lambat dan memiliki noise. Sementara sensor
gyroscope memiliki kelemahan apabila sistem berotasi
dalam jangka panjang maka akan timbul efek bias,
sehingga hasil pengukuran yang dihasilkan oleh sensor
menjadi tidak akurat [7]. Untuk mendapatkan hasil
pengukuran yang akurat pada saat sistem berotasi dan
tidak ketika berotasi dalam jangka panjang diperlukan
sebuah metode untuk menggabungkan nilai keluaran dari
kedua sensor tersebut.
Higgins berpendapat bahwa algoritma complementary
filter dapat digunakan untuk mendapatkan estimasi sinyal
output dari dua sinyal input yang berbeda [8].

Gambar 2.3 Blok diagram Complementary Filter
Gambar 2.1 Rangkaian Selector Module
2.3 Sensor Accelerometer dan Gyroscope MPU6050
Sensor accelerometer dan gyroscope MPU6050
merupakan IC yang disusun menggunakan three axis
sensor accelerometer dan three axis sensor gyroscope
yang saling terintegrasi. Untuk mendeteksi perubahan
rotasi terhadap grafitasi bumi, sensor ini memanfaatkan
struktur mekanik yang dapat bergerak untuk mengubah
nilai kapasitif dari variable capacitor yang berada di
dalam IC. Teknologi tersebut dinamakan sebagai Micro
Electro Mechanical Systems (MEMS)Motion Tracking
Device.

Secara umum, persamaan yang berlaku pada
algoritma Complementary Filter adalah :
th a

∗

th a
N X dXāa
∗ dda a XMata

2.5 Hardware Controller Arduino Mega

a∗
a

t

(1)

Arduino
Mega
Board
merupakan
sebuah
mikrokontroler open source berbasis AVR (Alv and
Vegard’s RISC), yang telah diisi arduino bootloader dan
didesain sedemikian rupa dengan menambahkan fasilitas
dasar seperti Voltage Regulator dan fasilitas tambahan
yang dibutuhkan oleh processor yang digunakan.
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Gambar 2.5 Motor Servo [9].
Gambar 2.4 Arduino MEGA 2560 [1].
2.6 Kontrol PID (Proporsional Integral Derivatif)
Kontrol PID merupakan kontrol klasik yang banyak
diterapkan pada loop sistem kontrol di bidang kontrol
proses terdistribusi, otomotif maupun robotika, serta
memiliki fleksibilitas yaitu bisa digabungkan dengan
metode kontrol lain misalnya Fuzzy Logic Control dan
Robust Control. Kontrol PID mempunyai tiga aksi
kontrol yang digunakan untuk mengubah karakteristik
respon dari suatu sistem, aksi tersebut adalah aksi
proporsional, aksi integral, dan aksi derivatif. Ketiga aksi
tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun secara
kombinasi sesuai dengan kebutuhan respon yang kita
inginkan pada sistem yang kita rancang.

2.8 Modul MicroSD Card Adapter
Modul MicroSD Card Adapter digunakan sebagai
media untuk merekam data penerbangan pesawat UAV
Glider (Flight Data Recorder), data – data tersebut
diantaranya adalah data hasil pembacaan sensor, data dari
pemrosesan sinyal digital, dan data yang dihasilkan oleh
metode kontrol yang diaplikasikan pada sistem.

Gambar 2.6 Modul MicroSD CATALEX [3].

3. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN
SISTEM
Gambar 2.5 Blok Kontrol PID

3.1 Blok Diagram Aliran Sistem

Tabel 2.1 Tabel Respon Sistem Kontrol PID Terhadap
Perubahan Parameter
Response
Closed
Loop

Rise Time

Overshoot

Settling
Time

Proporsional

Menurunkan

Meningkatkan

Integral
Derivatif

Menurunkan
Perubahan
Kecil

Meningkatkan
Menurunkan

Perubahan
Kecil
Meningkatkan
Menurunkan

Error
Steady State

Mengurangi
Mengeliminasi
Perubahan
Kecil

2.7 Motor Servo
Motor servo adalah motor DC yang telah
dikembangkan dengan system kontrol closed loop di
mana rotor motor servo dihubungkan pada gear box dan
potensiometer untuk mendeteksi perubahan sudut pada
rotor motor servo, dan sekaligus untuk menentukan batas
putaran rotor motor servo. Besarnya sudut pada
putaran motor servo dikontrol dengan cara memberikan
sinyal PWM (Pulse Width Modulation) melalui kabel
kontrol motor servo.

Gambar 3.1 Blok diagram aliran sistem.
 Penjelasan Blok Diagram Aliran Sistem
1) Remote Control merupakan perangkat yang
digunakan untuk memberikan data input pada
Selector Module melalui perangkat Receiver
Remote
Control
dengan
memanfaatkan
komunikasi nirkabel yang menggunakan media
radio frequency.
2) Receiver Remote Control merupakan perangkat
yang digunakan untuk menerima data yang dikirim
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melalui Remote Control dengan memanfaatkan
komunikasi nirkabel yang menggunakan media
radio frequency, kemudian mengeluarkan data
yang dikirim berupa sinyal PWM.
Signal Converter merupakan perangkat yang
digunakan untuk mengkonversi sinyal Receiver
Remote Control menjadi sinyal logic yang
digunakan untuk mengaktifkan rangkaian selector
module.
Selector Module merupakan modul yang
digunakan untuk memilih mode kontrol yang ingin
digunakan pada saat pesawat sudah mencapai
posisi level di udara.
Aileron Pesawat merupakan bagian pada pesawat
berupa bidang kontrol (Control Surface) yang
dapat bergerak keatas dan kebawah untuk
menghasilkan gerakan berguling (roll) pada
pesawat, aktuator yang digunakan untuk
menggerakkan aileron adalah motor servometal
gear.
Sensor Accelerometer dan Gyroscope (MPU6050)
merupakan sensor Accelerometer dan Gyroscope 6
Degrees Of Freedom yang digunakan untuk
mendeteksi sudut kemiringan pitch, yaw, roll.
Controller merupakan sebuah modul yang dapat
diprogram dan difungsikan untuk melakukan
pengontrolan seluruh proses pada sistem.
Data Logger merupakan modul yang digunakan
sebagai media untuk merekam data penerbangan
pesawat UAV Glider, data yang direkam adalah
data hasil pembacaan sensor, data dari pemrosesan
sinyal digital, dan data yang dihasilkan oleh
metode kontrol yang diaplikasikan pada sistem.

3.2 Perancangan Mekanik Pesawat Electric RC Glider.

Gambar 3.2 Bentuk mekanik pesawat glider yang sudah
jadi.
Untuk menghitung rasio beban total (all up weight)
terhadap lebar sayap (wing area) digunakan rumus
sebagai berikut.
㕈th
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t
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Body dan struktur airfoil sayap dibuat menggunakan
media Depronfoam yang dipotong dan dibentuk
sedemikianrupa sesuai dengan desain yang telah dibuat.
Berikut Spesifikasi Mekanik Pesawat UAV Glider:
Tipe Pesawat : Glider.
Airfoil Sayap : NACA 2412.
Bahan
: Depronfoam.
Lebar Sayap : 2,50 meter.
Panjang Body : 1,50 meter.
Berat
: 4800 gram.
Propeller
: 3 blade 12 x 2 (2x).
Motor BLDC : 600 KV (2x).
3.3 Perancangan Hardware Elektronik
a) Perancangan Selector Module
Pada penelitian ini dibutuhkan Selector Module
untuk memilih mode kontrol yaitu dengan cara memilih
sinyal kontrol masukan yang akan digunakan untuk
mengakses actuators berupa dua motor servo pada
aileron, Selector Module dirancang menggunakan
kombinasi komponen utama seperti IC ATtiny 13,
OPTOCOUPLER, TRANSISTOR, dan RELAY, dengan
spesifikasi :
Vbaterai
= 11,1 - 12Volt
VinATtiny13
= 2,5 -5,5 Volt
VoutATtiny13
= 4,4 Volt
Vfout
= 1,3Volt (max)
If
= 16mA (typical)
Vinphototransistor = 5Volt (typical)
Vinrelay
= 12Volt
Ic
= 14,73mA (I relay)
 Menentukan nilai R1.
X t



t㕈tN

݄ൌ Ͳ
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Menentukan nilai R2
d
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d
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t

ʹ
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Sensor accelerometer dan gyroscope MPU6050
dapat di akses menggunakan fasilitas I2C dengan
tegangan supply sebesar 5Volt pada Arduino. Berikut
adalah wiring sensor MPU6050 pada Arduino.

Gambar 3.3 Wiring Sensor MPU6050 pada Arduino.
c) Modul Buck DC to DC Converter
Supply tegangan 6Volt DC dengan 5 Amphere
Constant Output Current digunakan sebagai sumber daya
untuk motor servo MG90S, hal ini ditujukan agar motor
servo dapat bekerja dengan peforma maksimal sesuai
dengan spesifikasi yang tertulis pada datasheet, untuk
mendapatkan tegangan keluaran yang sesuai dengan
kebutuhan adalah dengan mengatur nilai resistansi
multiturn yang ada pada module sampai tegangn keluran
modul sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 3.4 Modul Buck DC to DC Converter
XL4005 [5].

Untuk bergerak berguling (roll) pada pesawat
dibutuhkan control survace berupa aileron, aileron pada
pesawat ada dua buah yaitu pada sayap bagian kanan dan
pada sayap bagian kiri. Aileron bagian kanan dan aileron
bagian kiri bergerak secara berlawanan untuk
mengasilkan arah rotasi roll pada pesawat terbang,
actuator yang digunakan pada aileron pesawat UAV
Glider adalah dua buah motor servo MG90S yang
dihubungkan secara paralel dan dikontrol menggunakan
sinyal PWM melalui Arduino. Berikut adalah wiring
motor servoaileron pada arduino.

Gambar 3.6 Wiring Motor Servo MG90S pada Arduino.
3.4 Pembuatan Algoritma pengukuran sudut kemiringan,
Complementary Filter dan Kontrol PID.
a)

Pembacaan Sensor MPU6050

Dalam proses ini dilakukan pencarian nilai sudut roll
yang dihasilkan oleh gerakan rotasi roll terhadap sumbu x
terhadap nilai keluaran sensor MPU6050 yang masih
berupa data mentah (RAW). Untuk mendapatkan acuan
terhadap gravitasi bumi nilai relatif sumbu sensor
accelerometer yang sejajar dengan grafitasi bumi diberi
nilai +1g, sumbu sensor yang mengalami rotasi
diasumsikan bernilai 0,sehingga didapatkan matriks
rotasi sebagai berikut.

ā

ʹ
ʹ

āt

āN
āh

Lalu dilakukan rotasi terhadap sumbu x, y, z untuk
mendapatkan matriks rotasi dasar terhadap sistem
koordinat 3D sehingga didapatkan persamaan (7).

t

Gambar 3.5 Wiring modul Stepdown DC to DC converter
XL4005 pada motor servo aileron.
d) Konfigurasi Motor Servo

N

(7.b)

ʹ
ʹ dX
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ʹ
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Ketika dilakukan rotasi roll φ pada sumbu x, dan
kemudian rotasi pitch θ pada sumbu y, sementara sumbu z
tetap mengarah pada sudut gravitasi bumi maka akan
didapatkan matriks sebagai berikut.
ʹ
ʹ
(8)
ʹ
ʹ
tNh
t
N
h
Lalu Tiga matriks rotasi dasar dihitung menggunakan
pesamaan (8) sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.
㕈t
dX
㕈t
tNh
dX dX

Nilai sudut kemiringan sumbu roll didapatka dari
data percepatan pada sumbu roll sensor. Nilai percepatan
gravitasi dinormalisasi sehingga menjadi vektor satuan
agar pembacaan maksimumnya sesuai dengan besar
percepatan gravitasi bumi yaitu +1g, kemudian sudut
kemiringan roll dapat diperoleh dengan menerapkan
rumus trigonometri arctan pada hasil perkalian matriks
diatas.
āt
㕈t
dX
㕈t
āN
ā
dX dX
āh
āt
āN
āh
t t

tNh

tNh

āN
āh

dt t

āN
āh

Gambar 3.7 Ilustrasi rotasi roll terhadap sumbu x.
Untuk mendapatkan nilai pengukuran derajat roll
pada sensor gyroscope MPU6050 hanya dilakukan
perkalian nilai hasil pengukuran dengan nilai variabel
LSB/(°/s) pada faktor skala sensitifitas sensor yang telah
ditetapkan pada datasheet.
e) Complementary Filter
Dalam proses ini dilakukan proses filtering terhadap
dua nilai input yang dihasilkan oleh sensor accelerometer
dan sensor gyroscope MPU6050 agar nilai hasil
pengukuran kemiringan pada sudut roll yang dihasilkan
dalam berbagai keadaan menjadi presisi dengan
mengimplementasikan persamaan (1) kedalam sebuah
program untuk memproses data hasil pengukuran sensor
sebelum digunakan sebagai data input kontrol PID.
Untuk mengetahui waktu update sinyal pada filter
atau Time Constan dapat dicari menggunakan persamaan
berikut.
∗ t
㕈Ma Xt t tt
(9)

Nilai orientasi accelerometer relative terhadap
gravitasi bumi yang diperoleh masih dalam bentuk radian,
untuk mengubah nilai dalam bentuk radian kedalam
f) Perancangan Kontrol PID
bentuk degrees adalah dengan mengalikannya dengan
angka 57.29577951. Berikut ilustrasi dari proses diatas
Untuk mengimplemantasikan kontrol PID
ditunjukkan pada gambar 3.7.
sebuah sistem dilakukan penerapan rumus dasar
penurunan terhadap transfer function kontrol
terhadap sistem yang akan dikontrol. Berikut
penurunan transfer function kontrol PID.
t

āa

t

㕈

t
ʹ

a

at

a t

pada
hasil
PID
hasil

Metode tuning yang digunakan adalah metode zieglr
nichols 2, tuning pertamakali dilakukan dengan
menggantung pesawat pada titik Centre of Gravity.
Pertama-tama nilai ki dan kd diatur samadengan 0 lalu
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nilai Kp perlahan dinaikkan sampai terjadi osilasi pada
sistem , kemudian nilai Kp menjadi nilai ultimate gain
(Ku) dan nilai ultimate periods (Tu) dapat dicari dengan
cara mengukur periode gelombang. Lalu nilai Ku dan Tu
dihitung mengacu pada tabel 3.1.

Gambar 4.1 Peta lokasi pengujian mekanik pesawat
terbang.

Gambar 3.8 Sistem mengalami osilasi saat nilai Kp
diatur sebesar 9.
Tabel 3.1 Tabel penalaan variabel kp, ki, kd terhadap tipe
kontroller menggunakan metode Zieglr Nichols 2.
Controller Type
Kp
Ti
Td
P
0,5*Ku
PI
0,45*Ku Tu/1,2
PD
0,8*Ku
Tu/8
PID
0,6*Ku
Tu/2
Tu/8
sehingga didapatkan nilai parameter Kp=5,4,
Ki=0,75, dan Kd=0,1875 yang siap diimplementasikan
kedalam sistem.

4. PENGUJIAN DAN ANALISA
4.1 Pengujian Mekanik Pesawat
Pengujian mekanik pesawat dilakukan di Lapangan
Jatayu, Kompleks TNI AU, Lanud Abdurahman Saleh,
Malang, dengan keadaan cuaca berawan dan kecepatan
angin sebesar 4m/s. Gambar 4.1 menunjukkan peta lokasi
pengujian mekanik pesawat terbang, dan gambar 4.2
menunjukkan pengujian gerakan roll pada pesawat
terbang.

Gambar 4.2 Roll ke kiri saat first flight (maiden).
4.2 Pengujian Rangkaian Selector Module
Pengujian dilakukan dengan cara memproses sinyal
masukan pada board Arduino Pro Mini dari receiver
remote control untuk diterjemahkan kedalam bentuk data
logika “0” dan “1”, kemudian data tersebut menjadi data
input IC ATtiny13, lalu IC Attiny13 mengaktifkan relay
berdasarkan kombinasi yang telah ditetapkan untuk
membelokkan sinyal kontrol menuju aktuator (mengubah
mode kontrol).
4.3 Pengujian Sensor MPU 6050
Pengujian nilai derajat rotasi roll terhadap sumbu x
dari hasil pengukuran sensor accelerometer dan
gyroscope yang diproleh melalui peoses normalisasi dan
penerapan rumus geometri terhadap nilai raw yang
dihasilkan oleh sensor accelerometer.
Tabel 4.1 Hasil pengujian nilai sensor MPU6050
terhadap sudut busur.
Data RAW
Sudut Sudut
Error
Accelerometer
roll (φ) Busur
Sudut
(%)
Ay
Az
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0

16012

0

0

0%

2733,77

15164

10,21

10

2,1%

5516

14885,11

20,33

20

1,65%

7777,77

13318

30,28

30

0,93%

Pemberian nilai (a) yang paling optimal pada
sistem sebesar 0,93, sehingga didapatkan time constant
selama 33,214ms.

40,21

40

0,52%

4.5 Pengujian motor servo

45,02

45

0,04%

12239,33 10180,22

50,24

50

0,48%

Pengujian motor servo dilakukan dengan
memberikan nilai sudut yang diinginkan secara software
menggunakan Arduino IDE, kemudian mengamati data

13827,56

7985,77

59,99

60

0,02%

15019,56

5398,88

70,22

70

0,31%

15800,44

2762,44

80

0,1%

16208

0

90

0%

10251,78 12124,44
11200

11192

80,08
90

Rata – Rata Error
4.4
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0,559%

Pengujian Nilai Variabel (a) Terhadap Karakteristik
Complementary filter

Semakin besar nilai (a) yang diberikan maka bentuk
sinyal keluaran complementary filter akan semakin stabil,
tetapi akan memperlama waktu update sinyal (time
constant) hasil filtering.

0,93
0,99

2,5
2,5

33,214
247,5

posisi sudut, time on dan duty cycle yang dihasilkan
oleh program melalui serial monitor Arduino IDE.
Tabel 4.3 Pengujian nilai duty cycle dan efek gerakan
motor servo pada cotrol survace aileron terhadap arah
roll.
Motor Servo

Sudut

Ton

52
60
70
80
90
100
110
120
128

Control survace
Aileron
Kiri
Kanan

1080 us
1162 us
1265 us
1368 us
1472 us

PWM
(%)
5,400
5,810
6.325
6,840
7,360

23 ↑
18 ↑
14 ↑
11 ↑
0

1575 us
1678 us
1781 us
1863 us

7,875
8,390
8,905
9,315

11
14
18
23

↓
↓
↓
↓

23
18
14
11
0

↓
↓
↓
↓

11
14
18
23

↑
↑
↑
↑

Arah
Roll

Kiri
Kiri
Kiri
Kiri
Tengah
(Zero
Roll)
Kanan
Kanan
Kanan
Kanan

Perbedaan besar sudut yang terjadi pada poros motor
servo dikarenakan oleh konstruksi pushrod yang tidak
berada di tengah – tengah base aileron. Hal ini tidak
berpengaruh pada gerakan roll pesawat terbang selama
besar perubahan sudut pada aileron bagian kanan sama
dengan perubahan sudut aileron bagian kiri.
4.6 Pengujian kontrol PID terhadap keseluruhan sistem
Gambar 4.3 Hasil render dari data pembacaan
complementary filter dengan nilai (a) sebesar 0,93.
Tabel 4.2 Efek pemberian nilai pada variabel (a) terhadap
time constant filter.
Nilai (a) Time Sampling (ms)
Time Constant (ms)
0,81
2,5
10,675
0,87
2,5
16,730

Pengujian terbang pertama dilakukan dengan
menerbangkan pesawat secara manual untuk mengetahui
karakteristik alami respon sistem yang telah dibuat,
berikut respon alami sistem saat tidak menggunakan
kontrol PID ditampilkan pada gambar 4.4.
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Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai
keadaan mantap (settling time) sebesar 500ms, sementara
nilai error steady state dari respon sistem pada gambar
4.5 sebesar -33,212%. Karena metode Zieglr Nichols
merupakan metode penyelesaian yang praktis dan tidak
menjamin hasil yang optimal atau sempurna maka
dilakukan penyempurnaan terhadap nilai yang telah
didapatkan dengan cara coba-coba (hand tuning) dengan
dasar mengetahui prinsip kerja dan efek nilai kp, ki, kd
terhadap respon sistem yang dihasilkan, sampai
didapatkan hasil yang optimal.

Gambar 4.4 Respon alami sistem saat tidak menggunakan
kontrol PID.
Tanpa menggunakan kontrol PID waktu yang
dibutuhkan sistem untuk mencapai keadaan mantap
(settling time) sebesar 285ms, sementara nilai error
steady state yang dihasilkan sangat besar yaitu sebesar
67,0758, pada saat terbang pesawat akan cenderung
bergerak roll ke arah kanan sebesar 0,67°, nilai positif
yang dihasilkan oleh error steady state merupakan
repesentasi dari arah kemiringan pesawat yaitu posisi
pesawat cenderung roll ke arah kanan dan sebaliknya.
Pengujian
terbang
ke-dua
dilakukan
dengan
menerbangkan pesawat dengan mode stabilisator zero
roll
menggunakan
kontrol
PID
dengan
mengimplementasikan nilai parameter Kp=9, Tu=1,5
yang didapatkan dari proses tuning osilasi Zieglr Nichols
2 pada tabel 3.1. Sehingga dengan nilai kp=5,4 ki=0,75
kd=0,1875 didapatkan respon sistem sebagai berikut.

Gambar 4.5 Respon sistem saat nilai kp=5,4 ki=0,75

kd=0,1875.

Gambar 4.6 Respon sistem saat nilai kp=4,8

ki=0,003 kd=0,026.

Dapat dilihat hasil uji terbang ke-tiga dengan mode
zero roll stabilisator pada gambar 4.16, ketika nilai
parameter kontrol PID diatur pada nilai kp=4,8 Ti=0,003
Td=0,026 menunjukkan bahwa dengan gangguan yang
terjadi akibat turbulensi angin pada kecepatan angin
rata – rata sebesar ± 4 m/s saat pesawat terbang di udara,
waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai keadaan
mantap (settling time) sebesar 473ms, nilai error steady
state pada sistem sebesar -11,892%.
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Gambar 4.7 Respon sistem saat nilai kp=1,2 ki=0,00005
kd=0,026.
Dapat dilihat hasil pengujian terbang ke-empat
dengan mode zero roll stabilisator pada gambar 4.7,
ketika nilai parameter kontrol PID diatur pada nilai
kp=1,2 Ti=0,00005 kd=0,026 menunjukkan bahwa
dengan gangguan yang terjadi akibat turbulensi angin
pada kecepatan angin rata – rata sebesar ± 4 m/s saat
pesawat terbang di udara ketika sudah mencapai keadaan
mantap, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai
keadaan mantap (settling time) sebesar 300ms, nilai error
steady state pada sistem menurun menjadi sebesar
-10,994%, serta nilai overshoot yang terjadi sebesar
-6,7, Respon sistem pada pesawat pada hasil

pengujian terbang ke-empat sudah dalam keadaan
lebih stabil dibandingkan dengan percobaan –
percobaan sebelumnya, serta nilai hysteresis error
steady state pada sistem sebesar 0,55° sampai
-0,65°.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
1.

2.

3.

Pada pengujian mekanik pesawat terbang yang
dilakukan di Lapangan Jatayu, Kompleks TNI AU,
Lanud Abdurahman Saleh, Malang, dengan keadaan
cuaca berawan dan kecepatan angin sebesar 4m/s.
rasio luas sayap terhadap berat total sudah optimal,
hal ini dapat dilihat ketika pesawat melakukan
gerakan glider karakteristik sink rate pesawat sangat
kecil.
Pemilihan nilai variabel (a) apabila terlalu besar
akan memperlama waktu update sinyal (time
constant) hasil complementary filter, namun apabila
nilai variabel (a) terlalu kecil pembacaan filter
menjadi tidak akurat, nilai variabel (a) yang paling
optimal adalah sebesar 0,93 sehingga didapatkan
time constant sebesar 33,214ms.

Hasil optimal kontrol PID dalam menstabilkan
posisi pesawat pada posisi nol derajat terhadap
sumbu roll pada nilai hysterisis rata - rata antara
0,65° sampai -0,55°, dengan nilai settling time
sebesar 300ms serta overshoot sebesar -6,7 saat
terjadi turbulensi udara dengan kecepatan angin
±4m/s sampai dengan 5m/s didapatkan dengan
mengatur nilai variabel Kp sebesar 1,2, Ti
sebesar 0,00005, dan Td sebesar 0.026.
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5.2 SARAN
1.

2.

3.

Untuk memudahkan pemantauan sistem yang
bekerja pada pesawat saat pesawat terbang diudara
selain menggunakan metode penyimpanan data
berupa data logger dapat dikembangkan dengan
membuat Ground Station agar sistem yang bekerja
pada pesawat dapat dilihat secara realtime.
Untuk lebih memaksimalkan hasil pengukuran yang
dilakukan oleh sensor apabila terjadi disturbance
yang sangat besar metode filtering complementary
filter dapat dikombinasikan dengan metode filtering
kalman filter.
Untuk mendapatkan nilai parameter kontrol PID
yang lebih optimal, pesawat model dapat diuji
menggunakan bantuan wind tunnel untuk
meminimalisir terjadinya crash atau dapat
digunakan metode self tuning PID bahkan tuning
PID menggunakan bantuan Fuzzy Logic Controller.
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