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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini akan diberikan latar belakang, tujuan, lingkup 

pembahasan dan sistematika penulisan tesis dari pengembangan 

perangkat lunak sistem pemrosesan data uji terbang Airborne 

Instrumentation System dalam waktu-nyata, khususnya pada bagian 

pemrosesan dan penyajian data. 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pengembangan suatu pesawat udara, uji terbang (flight test) 

merupakan tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik pesawat udara yang dikembangkan tersebut. Uji terbang 

adalah percobaan-percobaan (trials) yang dilakukan terhadap 

pesawat udara dan peralatannya, sedangkan sistem instrumentasi uji 

terbang (flight test instrumentation system) adalah peralatan dimana 

variabel-variabel gerak pesawat udara diukur dan direkam untuk 

analisis berikutnya[10]. Uji terbang terhadap pesawat udara 

dilakukan karena bermacam-macam alasan yang pada dasarnya 

adalah untuk sertifikasi, pengembangan, dan penelitian. 

 

Dalam melakukan uji terbang terhadap pesawat udara, terdapat dua 

kemungkinan pemrosesan data uji terbang yang lazim digunakan[10], 

yaitu:  

1. Data dari sensor pada pesawat udara diakuisisi dan dikirim lewat 

telemetri ke stasion uji yang selanjutnya akan diproses, 

dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan peralatan yang 

ada di darat. Proses seperti ini sering disebut sebagai “ground-

based data processing”. 
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2. Data dari sensor pada pesawat udara diakuisisi dan dikirim 

langsung ke suatu sistem instrumentasi yang dipasang didalam 

pesawat udara (on-board) dan sistem instrumentasi inilah yang 

akan memproses dan menyajikan data uji terbang tersebut. 

Proses seperti ini disebut “airborne data processing” dan 

instrumentasi ini biasa disebut Airborne Instrumentation 

System (AIS).  

 

Dalam penelitian ini dipilih instrumentasi kedua, yaitu Airborne 

Instrumentation System (AIS) dengan pertimbangan bahwa sistem 

ground based data processing memiliki beberapa kelemahan, 

dimana kelemahan-kelemahan tersebut tidak dimiliki oleh 

instrumentasi AIS. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain 

pesawat udara harus dioperasikan dalam jangkauan antena penerima, 

komunikasinya peka terhadap gangguan dari transmitter lain dan 

dipengaruhi oleh kondisi atmosfer atau ionosfer (karena pengiriman 

data dari pesawat udara ke peralatan telemetri melalui satelit yang 

melewati lapisan ionosfir), sistem yang digunakan lebih komplek, 

dan keamanan data harus dikompromikan karena yang lain juga 

dapat menerima sinyalnya. 

 

Dalam melaksanakan uji terbang dengan instrumentasi uji terbang 

AIS diperlukan suatu pengendali yang mengatur jalannya 

instrumentasi uji terbang tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu 

perangkat lunak sebagai pengendali instrumentasi uji terbang AIS 

tersebut untuk melakukan pemrosesan dan penyajian data uji terbang 

dalam waktu nyata yang diberi nama Airborne Real Time 

Instrumentation System (ARTISt). 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kebutuhan akan perangkat lunak tersebut di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini meliputi: 

1. Mengimplementasikan proses pengembangan perangkat lunak 

yang sesuai dengan standar di dunia industri, mulai dari analisis 

kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian 

perangkat lunak dengan mengikuti siklus V (V-Cycle) 

2. Mengembangkan perangkat lunak waktu nyata ARTISt 

khususnya bagian pemrosesan dan penyajian data dengan lebih 

memperhatikan aspek kehandalan (reliability), keterpeliharaan 

(maintainability), keterjangkauan (accessibility), dan 

kemampuan menyesuaikan diri (flexilibility). 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Tesis mengenai sistem instrumentasi AIS ini dibagi menjadi dua 

bagian dengan ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Bagian pertama  

- Membahas proses inisialisasi perangkat lunak ARTISt. 

- Melakukan pembahasan proses pengumpulan data elektrik 

(electrical data). 

Bagian pertama ini akan dibahas oleh Sdr. Nugrajanto Handaru Sasi 

(NIM. 23598039) dengan judul tesis “Pengembangan Perangkat 

Lunak sistem pemrosesan data uji terbang AIS dalam waktu nyata 

bagian komunikasi dan pengumpulan data” [9]. Disamping itu ada 

bagian yang dikerjakan bersama, yaitu pananganan antar muka 

antara perangkat lunak dengan pengguna. 
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2. Bagian kedua  

- Melakukan pembahasan tentang dasar teori sistem 

pemrosesan data uji terbang AIS dalam waktu nyata bagian 

pemrosesan dan penyajian data. 

- Melakukan proses konversi dari data elektrik (electrical 

data) menjadi data enjiniring (engineering data). Proses 

konversi ini dapat dilakukan terhadap parameter dengan 

format data 12 bit, parameter ARINC-429, disamping itu 

juga dapat melakukan perhitungan terhadap parameter 

perluasan (extended parameter). 

- Melakukan proses penampilan data hasil pengukuran dan 

perhitungan yang meliputi penampilan ke layar dalam 

bentuk grafik, tabel dan gabungan grafik dan tabel dengan 

lebih memperhatikan aspek kenyamanan pengguna dalam 

melihatnya. Juga dapat melakukan pencetakan hasil 

pengukuran dan perhitungan tersebut ke printer dengan 

lebih baik. 

- Melakukan proses penyimpanan data yang diperlukan ke 

hard disk dengan lebih baik. Data yang disimpan dapat 

berupa data elektrik maupun data enjiniring. Data yang 

disimpan ini menggunakan format yang telah dibakukan, 

sehingga data tersebut dapat dibaca/digunakan oleh 

kelompok lain yang terkait. 

Bagian kedua inilah yang akan dibahas dalam tesis. 
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1.4 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam melaksanakan 

penulisan tesis ini meliputi: 

1. Studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan tesis. 

Selanjutnya literatur-literatur yang digunakan, dapat dilihat pada 

daftar pustaka. 

2. Menyusun perencanaan terhadap permasalahan dan 

mendokumentasikan perencanaan tersebut kedalam Software 

Development Plan (SDP) [1]. 

3. Menyusun analisis kebutuhan dengan metode Structured 

Analysis Real Time (SA/RT) serta mendokumentasikan analisis 

kebutuhan kedalam dokumen Interface Requirements 

Specification (IRS) [2] dan dokumen Software Requirements 

Specification (SRS) [3]. 

4. Merancang perangkat lunak dengan metode Technique Object 

Oriented Design (TOOD), baik perancangan awal (preliminary 

design) maupun perancangan terinci (detail design). Hasil dari 

perancangan ini didokumentasikan kedalam Software Design 

Document (SDD) [4]. 

5. Mengimplementasikan perangkat lunak menggunakan bahasa C 

dengan menggunakan standard C-ANSI standard. Hasil dari 

implementasi didokumentasikan kedalam Software Product 

Specification (SPS) [6] 

6. Melakukan sederetan pengujian serta melaporkan hasilnya yang 

didokumentasikan kedalam Software Test Report (STRp) [5]. 

7. Menyusun Version Description Document (VDD) [7] yang akan 

digunakan acuan bila terjadi perubahan versi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab 1, Pendahuluan : 

Berisi latar belakang, tujuan penelitian, lingkungan sistem, 

ruang lingkup pembahasan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab 2, Dasar Teori : 

Berisi dasar-dasar teori yang berhubungan dengan materi tesis 

yang membahas mengenai: sistem instrumentasi uji terbang, 

klasifikasi parameter uji terbang, serta tahapan pengembangan 

perangkat lunak yang digunakan. 

3. Bab 3, Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak :  

Berisi analisis kebutuhan antar muka dan analisis kebutuhan 

perangkat lunak. 

4. Bab 4, Perancangan Perangkat Lunak: 

Berisi perancangan perangkat lunak ARTISt berorientasi objek. 

Perancangan meliputi perancangan awal dan perancangan 

terinci. 

5. Bab 5, Implementasi Perangkat Lunak 

Berisi implementasi perangkat lunak ARTISt dengan bahasa 

pemrograman C. 

6. Bab 6, Pengujian Perangkat Lunak ARTISt : 

Berisi pengujian-pengujian yang dilakukan untuk menjamin 

perangkat lunak ARTISt. 

7. Bab 7, Kesimpulan dan Saran : 

Berisi kesimpulan pada setiap tahap pengembangan perangkat 

lunak, dan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


