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ABSTRAK 

Head Motion Tracking merupakan teknologi yang banyak dikembangkan saat ini. 
Teknologi ini mempunyai potensi yang sangat besar dan bisa diaplikasikan untuk 
banyak hal, seperti contohnya sistem kontrol yang berbasis gerakan kepala. Namun 
permasalahan yang ada teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, harga 
retail dari Headset Virtual Reality Oculus Rift dilepas dipasar setidaknya dengan 
harga mulai dari $599. Dengan menggunakan Inertia Measurement Unit (IMU) 
MPU-9250 serta sebuah sensor kompas HMC5883L yang disambungkan ke 
mikrokontroller Arduino Pro Micro, diharapkan sistem ini dapat memberikan akses 
alternatif teknologi Head Motion Tracking dengan biaya yang relatif murah, namun 
dengan keakurasian, kestabilan juga kehandalan yang bisa disandingkan dengan 
sistem Head Motion Tracking yang sudah bererdar dipasaran. Sistem ini 
menggunakan filter complementary untuk mengatasi masalah gyroscopic drift yang 
dialami oleh sensor gyroscope dan gangguan noise yang diderita oleh sensor 
accelerometer dengan cara mengkombinasikan nilai hasil bacaan dari kedua sensor 
tersebut. Sistem ini nantinya akan menghasilkan output sumbu X, Y dan Z dengan 
ketentuan sumbu X dan Y yang merupakan hasil kombinasi dari nilai sensor 
accelerometer dan sensor gyroscope yang ada pada Modul IMU MPU-9250 dengan 
menggunakan filter complementary, sedangkan untuk nilai sumbu Z diperoleh 
murni dari data hasil bacaan sensor kompas HMC 5883L. Output dari sistem 
tersebut nantinya akan diolah lebih lanjut pada komputer untuk divisualisasikan 
dalam bentuk grafik 3D menggunakan Unity Engine. Dari hasil pengujian tingkat 
akurasi dari pembacaan, sistem dapat mendeteksi posisi orientasi kepala cukup 
baik dengan rata-rata deviasi sudut tidak lebih dari 3°. 

 

Kata kunci: Head Motion Tracking, Inertia Measurement Unit, Complementary, 
Arduino Pro Micro 
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ABSTRACT 

Head Motion Tracking is a technology that is currently being developed. This 
Technology  has so many potential on so many thing, like in example Head motion 
based control system. However the research of this technology giving problem for 
student researcher, the cost to do this head motion based project is expensive, 
Retail price of Oculus Rift Virtual Reality Headset is tagged around $599. Here, 
writer will make a alternative head motion tracking system that has the similar 
capability of existing system with relatively low cost, by using Inertia Measurement 
Unit (IMU) MPU-9250 as well as a HMC5883L Compas Sensor that connected to 
Arduino Pro Micro Microcontroller. This system use complementary filter to 
overcome the Gyroscopic Drift Problem that experienced by Gyrosope Sensor and 
noise nuisance suffered by Accelerometer Sensor by combining the value of both 
sensor output. This sistem will produce output axes X, Y and Z with the provision of 
the X and Y value wich is the result of calculation of Accelerometer and Gyroscope 
output that have been calculated using complementary filter and Z axes is the pure 
output of HMC5883L output value. Those system output will be then further 
processed on the computer to be visualized in 3 Dimension using Unity Game 
Engine. From the results of testing the accuracy of the readings, the system can 
detect the position of head orientation quite well with the average defiation angle 
of no more than 3 °. 

 

Keyword: Head Motion Tracking, Inertia Measurement Unit, Complementary, 
Arduino Pro Micro 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dengan teknologi yang berkembang secara pesat, kemajuan teknologi 
memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik 
secara interaktif. Salah satunya adalah teknologi Head Motion Tracking atau 
pelacakan gerakan kepala. Hal ini dilakukan dengan kombinasi beberapa sensor 
yang disebut dengan Inertia Measurement Unit (IMU) untuk mendapatkan posisi 
inersia relatif (United States Patent No. US 6,681,629 B2, 2004) , informasi 
tersebut lalu diproses lebih lanjut untuk diinterpretasikan sebagai kondisi pose 
kepala. 

Dalam pengaplikasian teknologi ini sudah banyak diimplementasikan pada 
perangkat interaktif seperti headset virtual reality. Dalam hal ini headset 
membaca output sensor IMU lalu diproses untuk mendapat posisi inersia yang 
kemudian diinterpretasikan sebagai posisi kepala pengguna. Lalu menggunakan 
informasi yang telah didapat tersebut untuk berinteraksi pada bidang virtual. 
Dengan begitu user dapat mengendalikan elemen pada bidang virtual dengan cara 
menggerakan anggota tubuh tertentu pada bidang nyata secara langsung, 
memberikan kesan bahwa sang pengguna bisa beinteraksi secara langsung ke 
dalam bidang virtual. (Oh, Jo, & Lee, 2006). Namun sejauh ini teknologi ini banyak 
digunakan untuk  mengendalikan perangkat pada bidang virtual, menimbulkan 
pertanyaan apakah teknologi ini dapat diaplikasikan untuk mengendalikan 
perangkat lain pada bidang nyata. 

Jika teknologi head motion tracking ini dapat digunakan untuk mengendalikan 
perangkat keras pada bidang nyata maka hal tersebut dapat membawa 
interaktifitas pengguna pada tingkatan yang lebih tinggi, memungkinkan peneliti 
untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks di masa mendatang. Seperti 
contohnya jika teknologi motion tracking ini dipadukan dengan sebuah sendi yang 
bergerak secara robotik dan memiliki 3-DOF dengan sebuah perangkat pencitraan 
yang terpasang pada sendi tersebut dan mempunyai kemampuan streaming hasil 
citraan dari perangkat secara langsung kembali ke headset yang dipakai pengguna 
dan memungkinkan sang user untuk melihat ke segala arah secara praktis dan 
remote, meningkatkan kesadaran situasional pada daerah yang diobservasi. Hal ini 
akan berguna pada bidang dimana kemampuan observasi yang efektif merupakan 
hal yang krusial seperti operasi search and rescue, pengontrolan kendaraan tanpa 
awak, pengeksplorasian lingkungan berbahaya, bidang pengamatan keamanan 
dan sebagainya (Henriquez, Higuera, & J. Matuszewski, 2014) 

Namun permasalahan yang ada dalam pengembangan penelitian sistem 
deteksi gerak kepala adalah sistem yang menggunakan teknologi ini dibanderol 
dengan harga yang cukup mahal, untuk headset Virtual Reality yang cukup 
terkemuka Oculus Rift dilepas di pasar dengan kisaran harga mulai dari $599, 
sedangkan sistem lain yang lebih mumpuni yaitu HTC Vive, di banderol dengan 
harga $799. Dengan adanya penelitian ini, ditujukan untuk  mengatasi 



2 
 

 

permasalahan biaya yang dibutuhkan  untuk melakukan penelitian menggunakan 
teknologi head motion tracking. Jika penelitian ini berhasil, penulis berharap agar 
penelitian ini dipakai sebagai tumpuan awal untuk pengembangan penelitian 
sistem-sistem berbasis head motion tracking dengan biaya yang terjangkau. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan sistem sendi 3-DOF yang 
dapapt bergerak sesuai dengan sumbu X (mendongak ke atas dan kebawah), 
sumbu Y (Miring ke kiri dan ke kanan) dan sumbu Z (Geleng ke kiri dan ke kanan) 
yang diinterpretasikan secara grafis visual 3D menggunakan Unity Engine dan 
dikendalikan menggunakan head motion tracking. Dimana visualisasi 3D pada 
unity engine akan merespon dan mengikuti gerakan dari headset yang terpasanng 
di kepala user. Sistem ini nantinya akan menggunakan IMU MPU-9250 sebagai 
pendeteksi kemiringan sudut kepala (Sumbu X dan Y) dan sensor kompas 
HMC5883L yang akan mendeteksi sudut tolehan kepala (Sumbu Z). Kedua sensor 
tersebut akan dipasangkan pada sebuah headset dan disambungkan pada arduino 
yang akan memproses hasil output IMU dan sensor kompas yang digunakan 
sebagai input untuk visualisasi hasil pembacaan. Pengujian dilakukan untuk 
memeriksa apakah setiap sumbu memiliki akurasi baca yang bisa dihandalkan, 
pengujian dilakukan persumbu karena perbedaaan perhitungan yang digunakan 
untuk menghitung perputaran setiap sumbu berbeda-beda. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah 
yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat sistem yang dapat memproses hasil bacaan IMU 

MPU-9205 dan HMC5883L untuk dapat mendeteksi posisi orientasi kepala 

pengguna? 

2. Bagaimanakah keakurasian dari sistem yang telah dirancang? 

3. Bagaimana cara memodelkan hasil bacaan sensor menjadi bentuk visual 3D? 

1.3 Tujuan 

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari skripsi ini adalah 

1. Membuat sistem pendeteksi pergerakan kepala manusia menggunakan IMU 

MPU-9250 dan sensor kompas HMC5883L 
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2. Menguji performansi sistem yang telah dirancang 

3. Membuat sistem visualisasi 3D menggunakan Unity Engine yang berespon 

sesuai dengan output yang dihasilkan oleh sistem pendeteksi 

1.4 Manfaat 

Dari ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat: 

1. Untuk melakukan penelitian tentang pendeteksian gerak kepala menggunakan 

IMU MPU-9250 dan sensor kompas HMC5883L 

2. Memberikan gambaran untuk  pengembangan sistem ini nantinya 

1.5 Batasan masalah 

Dari rumusan masalah diatas, penulis pemfokuskan pada hal: 

1. Skripsi ini hanya untuk merancang sistem pengolah hasil output sensor saja 
2. Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino 
3. sensor ini nantinya akan membaca keakurat kecepatan rotasi (Angular 

Velocity) hingga 250 derajat perdetik saja 
4. Karena Keterbatasan hardware, maka hasil bacaan dari sumbu X dan sumbu Y 

hanya bisa sampai 90 derajat hingga -90 derajat saja 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi Latar Belakang,  Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, 

Manfa at dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Pada bab ini membahas tentang teori yang terkait dengan topik penulisan skripsi 

yang dijadikan acuan dalam penulisan ini. 

BAB III : Metodologi Penelitian dan Perancangan 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam eksperimen dan 

Implementasi Inertia Measurement Unit (IMU) Untuk Deteksi Pergerakan Kepala 

Manusia 

BAB IV : Rekayasa Kebutuhan 

Pada bab ini membahas tentang kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keperluan 

penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini juga terdapat berbagai kebutuhan 
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dalam penelitian seperti kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, 

kebutuhan user dan sebagainya 

BAB V : Implementasi 

Pada bab ini membahas Implementasi Inertia Measurement Unit (IMU) Untuk 

Deteksi Pergerakan Kepala Manusia 

BAB VI : Pengujian dan Analisis 

Pada bab ini memuat hasil ujicoba dan menganalisis hasil Implementasi Inertia 

Measurement Unit (IMU) Untuk Deteksi Pergerakan Kepala Manusia 

BAB VII : Penutup 

Pada bab ini menyimpulkan atas analisis hasil implementasi dan memberikan 

saran-saran  pengembangan lebih lanjut 
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 

Landasan kepustakaan berisi uraian dan pembahasan tentang teori, konsep, 
model, metode, atau sistem dari literatur ilmiah, yang berkaitan dengan tema, 
masalah, atau pertanyaan penelitian. Dalam landasan kepustakaan terdapat 
landasan teori dari berbagai sumber pustaka yang terkait dengan teori dan 
metode yang digunakan dalam penelitian. Jika dibutuhkan sesuai dengan 
karakteristik penelitiannya dan syarat kecukupan khusus keminatan tertentu, bisa 
juga terdapat kajian pustaka yang menjelaskan secara umum penelitian-penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan topik skripsi dan menunjukkan persamaan 
dan perbedaan skripsi tersebut terhadap penelitian terdahulu yang dituliskan.  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisikan survei serta pembahasan literatur yang memiliki 
keterkaitan dengan bidang yang sedang diteliti. Studi ini merupakan gambaran 
singkat dari apa yang telah dipelajari, argumentasi dan biasanya diorganisasikan 
secara kronologis serta sistematis. Beberapa materi yang diperlukan sebagai 
referensi dalam merancang sistem ini adalah mengenai sensor Adafruit 9-DOF, 
inverse kinematik dan C++. Materi materi tersebut dapat diperoleh dari buku, 
jurnal, maupun artikel diinternet, berikut beberapa rangkuman artikel terkait 
dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2.1.1 Motion Tracking  

Dengan adanya penelitian yang dipatenkan oleh Eric Foxlin dan Yuri Altshuler 
Inc ini maka memungkinkan untuk menggunakan intertial Head-Tracking system 
pada on-board moving platform dengan cara mengkalkulasi hasil output sensor 
inertial measurement unit (IMU). 

Dalam pengimplemetasian teori ini, sensor yang dipakai bisa lebih dari satu 
dengan tujuan agar sensor yang lain bisa mengkoreksi kesalahan yang dihasilkan 
oleh sensor utama untuk mendapat output inersia yang tepat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Inertia Tracking relatif terhadap tanah 
(United States Patent No. US 6,681,629 B2, 2004) 
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2.1.2 Head Pose Tracking for Immersive Application 

Penelitian ini dilakukan eksperimen untuk user bisa merasakan berada di 
tempat yang berbeda dengan menggunakan kamera yang dikendalikan secara 
robotik dengan feedback berupa video yang di ditampilkan secara langsung pada 
Head Mounted Display (HMD). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sensor jarak (Kinect) untuk 
mendeteksi pose kepala user, kepala robotik dengan 3-DOF (Yaw, Pitch, Roll) dan 
HMD untuk menampilkan hasil stream video. Deteksi pose kepala dilakukan 
dengan metode random forest detection yang terintegrasi dengan kalman filter. 

2.1.3 Head Tracking for Oculust Rift 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keefektifan Headset Virtual Reality 
Oculust Rift dalam mendeteksi posisi orientasi kepala pemakai headset dengan 
menggunakan sensor MEMS (Micro-Electrical-Mechanical System). Penelitian ini 
banyak berfokuskan pada pengkoreksian error yang dihasilkan oleh output IMU 
Invensense MPU-6000 (Gyro dan Accelerometer) dengan menggunakan output 
gravitasi dan magnetik yang dihasilkan oleh sensor Honeywell HMC5983 
Magnetometer. 

Walaupun masalah ini sudah banyak dipelajari namun dalam penelitian ini 
peneliti lebih condong pada pengalaman pengguna, penelitian ini juga meneliti 
metode predictive tracking yang secara dramatis dapat mengurangi effective 
lattecy (jeda waktu) dalam membaca output sensor IMU.  

Gambar 2.2 Tracking pergerakan kepala pada Oculus Rift 
(M. LaValle, Yershova, Katsev, & Antonov, 2014) 
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2.2 Dasar Teori 

Dasar teori berisi uraian dan pembahasan tentang teori, konsep, model, 
metode, atau sistem dari literatur ilmiah, yang berkaitan dengan tema, masalah, 
atau pertanyaan penelitian. 

2.2.1 InvenSense MPU9250 

InvenSense MPU-9250 (3-DOF Acceleration, 3-DOF Gyroscope, 3-DOF 
Magnetic Orientation) adalah board IMU yang merupakan kombinasi dari sensor  

1. MPU-6050 yang merupakan IMU dengan sensor Accelerometer 3-DOF yang 
memiliki kemampuan hingga ±16g dan sensor Gyroscope 3-DOF dengan 
kemampuan hingga  rotasi ±2000°/sec (Rotasi per Detik) 

2. AK8963 yang merupakan Magnetometer yang bekerja dengan 
menggunakan prinsip Hall-Effect dengan kemampuan pembacaan hingga 
±4800µT 

Semua sensor tersebut disambung dan berkomunikasi menggunakan dua 
pin bus I2C (Pin SCL dan Pin SDA) 

 

Gambar 2.3 Board GY-9250 dengan IMU MPU-9250 (MPU-9250, 2016) 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Unit MPU-9250 

 

 

 

 

 

 

Inertia Measurement Unit MPU-9250 

  Output Signal Digital Output via I2C/SPI 

  Voltage Operation 2.4V – 3.6V 

  Gyro Sensitivity 131, 65.5, 32.8, 16.4 °/sec 

  Accel Full Scale Range ±2, ±4, ±8, ±16g 
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Data keluaran dari IMU ini nantinya berbentuk data 9 DOF, yaitu 3 DOF 
Accelerometer, 3 DOF Gyroscope, dan 3 DOF Magnetometer. Namun pada 
penelitian ini data dari magnetometer tidak digunakan, sehingga data yang 
diproses hanyalah data 3 DOF Accelerometer dan 3 DOF Gyroscope. 

Data 3 DOF (X, Y, Z) dari accelerometer nantinya akan digunakan untuk 
menghitung sudut yang sebenarnya menggunakan prinsip kerja accelerometer 
yang menghitung gaya yang dideteksi oleh sensor relatif terhadap posisi sensor. 
Dengan menggunakan prinsip tersebut, didapatkan rumus: 

 

 

𝜙 = arctan(
𝐴𝑋

√𝐴𝑌
2 + 𝐴𝑍

2
) … (1) 

 

𝜌 = arctan  (
𝐴𝑌

𝐴𝑋
2 + 𝐴𝑍

2 ) … (2) 

 

𝜃 = arctan (
√𝐴𝑋

2 + 𝐴𝑌
2

𝐴𝑍
) … (3) 

 

 Dimana ϕ adalah yaw (sumbu X), ρ adalah pitch (Sumbu Y), dan θ adalah roll 
(Sumbu Z). Namun dalam prakteknya, accelerometer tidak dapat mengitung 
sumbu Z, hal ini dikarenakan posisi sensor yang sejajar paralel dengan gaya yang 
dirasakan, dalam hal ini yaitu gaya gravitasi. Namun data mentah Z, tetap 
dibutuhkan untuk menghitung Sudut Yaw dan Pitch yang sebenarnya dari bacaan 
Accelerometer. 

Berbeda dengan sensor accelerometer yang menghitung inklinasi terhadap 
gaya gravitasi bumi, sensor gyroscope menghitung kecepatan putar atau angular 
velocity. Untuk menghitung orientasi tersebut, sistem harus menginisialisasi 
sensor dengan nilai acuan yang telah diketahui (dalam hal ini adalah nilai dari 
sensor accelerometer), lalu menghitung angular velocity (ω) dari sumbu X, Y dan Z 

Gambar 2.4 Ilustrasi 3 sumbu untuk perhitungan kemiringan menggunakan 
Accelerometer 
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pada interval yang terukur (Δt). Perhitungan tersebut dapat diimplementasikan 
menggunakan rumus: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 =  𝜔 𝑥 Δ𝑡 …(4) 

 

2.2.2 HMC5883L 

Sensor HMC5883L adalah sensor yang sangat sensitif sekali terhadap rotasi 
dan arah hadap sensor, dikarenakan sensor ini menggunakan medan magnet 
sebagai acuan dari deteksinya. HMC5883L tersusun atas sensor resistif magnetik 
beresolusi tinggi dengan demagnetisasi otomatis, penghilang offset dan ADC 12-
bit untuk pengukuran medan manget bumi dengan resolusi tinggi. Menggunakan 
teknologi anisotropic magneto-resistive (AMR) Honeywell, HMC5883L 
menyediakan kepresisian lebih pada sensitifitas dan lineireitas sumbu dan 
dirancang untuk mengukur kedua arah dan medan magnet bumi. 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi sensor kompas HMC5883L 

 

 

 

 

 

 

 

3-Axis Compas HMC5883L 

  Output Signal Digital Output via I2C 

  Voltage Operation 2.16V – 3.6V 

  Magnetic Field Range ±8 Oe 

  Output Rate 160 Hz 

Gambar 2.5 GY-273 dengan chip HMC5883L 
(Magnetometer Digital Triple Axis - HMC5883L, 2016) 
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Data dari sensor kompas ini berbentuk 3 DOF (X, Y, dan Z). untuk mendapat 
nilai heading kompas yang sebenarnya, perlu dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan rumus: 

 

ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑚𝑦, 𝑚𝑥) …(5) 

 

Dari perhitungan tersebut nantinya akan didapatkan heading berdasarkan 
sistem sudut bearing 360° dengan sudut 0° mengacu pada arah utara. 

 

2.2.3 Arduino Pro Micro  

Arduino Pro Micro adalah Board berbasis mikrokontroler ATmega32U4. Board 
ini memiliki 17 digital input/output pin (5 pin dapat digunakan sebagai output 
PWM, 9 pin analog) dan 16MHz Oscilator Crystal menggunakan input 5V. Pin-pin 
ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler. Dalam board 
ini juga terdapat regulator voltase sehingga dapat menerima voltase DC hingga 12 
Volt. Untuk menuliskan program ke dalam Arduino Pro Micro dapat menggunakan 
Interface USB (arduino.cc, 2016). Bentuk dari Arduino Pro Micro ditunjukkan 
dalam Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.6 Arduino Pro Micro (Arduino Pro Micro, 2016) 
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Arduino Pro Micro memiliki fitur-fitur sebagai berikut: 

1. Serial: Pin yang digunakan untuk komunikasi Serial adalah Pin 0 sebagai RX dan 
pin 1 sebagai TX. 

2. Pin I2C: pin yang digunakan untuk komunikasi I2C adalah pin SDA(Pin 2) dan SCL 
(Pin 3). 

3. Pin Analog: Arduino Pro Micro memiliki 9 pin analog yaitu A0, A1, A2, A3, Pin 4, 
Pin 6, Pin 8, Pin 9, dan Pin 10. 

4. Pin Digital: ArduinoPro Mico memiliki 17 pin digital yaitu pin 0 hingga pin 10, Pin 
15 hingga Pin 16 dan Pin 18 hingga Pin 21. 

5. Pin SPI: Pin yang digunakan adalah 16 (MOSI), 14 (MISO), 15 (SCLK). 

6. PWM: Arduino pro mini sudah memiliki fitur PWM yaitu menggunakan pin 3, 5, 
6, 9 dan 10 dengan format 8 bit.  

Gambar 2.7 Pin pada Arduino Pro Micro 
(Arduino Pro Micro, 2016) 
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Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Pro Micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 RMSE 

Root-Mean-Square Error atau Root-Mean-Square Deviation adalah suatu cara 
penghitungan kesalahan deviasi antara nilai yang diprediksikan dengan nilai yang 
benar-benar diamati melalui pengujian secara langsung. 

Secara umum rumus RMSE berbentuk: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1 … (6) 

 

Perhitungan RMSE ini sangat baik dalam memnghitung error deviasi dari 
predisksi suatu variabel dalam sistem namun tidak sanggup digunakan untuk 
membandingkan error antar variabel dalam sistem tersebut. 

Arduino Pro Micro 

Microcontroller Atmega32u4 

Operating Voltage 3.3V – 5V 

Input Voltage 
(Recommended) 

7V – 12V 

Input Voltage (Limit) 6V – 20V 

Digital I/O Pins 17 

Analog Input Pins 9 

DC Current per I/O Pins 40 mA 

Flash Memory 32 KB (Atmega328) 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 

Clock Speed 16 MHz 
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BAB 3 METODOLOGI 

3.1 Metode Penelitian  

Dalam perancangan sistem terdapat proses-proses yang saling berkaitan agar 
menciptakan suatu perancangan yang  terstruktur dengan baik. Pada  bab ini akan 
dijelaskan langkah-langkah yang dilakuan dalam analisis dari sistem yang 
dirancang 

3.2 Alur Metode Penelitian 

 

Start 

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Analisis Kebutuhan

Perancangan Sistem

Implementasi 

Pengujian 

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan 

End 
 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan 
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Proses pengerjaan penelitian ini dimullai dengan mengidentifikasi masalah 
yang akan dicari solusinya, lalu mempelajari literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diselesaikan. Dari situ akan dilakukan analisa tentang 
kebutuhan apa saja yang mungkin dibutuhkan dalam proses pengerjaan 
penelitian. Setelah itu akan dilakukan perancangan tentang bagaimana sistem ini 
nantinya akan diimplementasikan, lalu sistem akan diimplementasikan sesuai 
dengan rancangan. Setelah pengimplementasian berhasil, sistem akan dilakukan 
pengujian, apakah system berjalan sesuai dengan rancangan awal. Setelah itu 
akan dilakukan analisa pada sistem dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan 
tentang penelitian ini dan pemberian masukan untuk pengembangan sistem ini 
kedepannya. 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang 
berhubungan dengan teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dan 
perealisasian alat. Adapun teori-teori yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1. MPU-9250 
2. HMC5883L 
2. Unity Engine 
3. Java untuk pemograman Arduino 
4. C# untuk pemrograman Unity Engine 

 

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 

Spesifikasi sistem secara global ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan 
dalam perancangan selanjutnya. Spesifikasi sistem yang direncanakan adalah 
sebagai berikut: 

1. Board IMU yang dipakai adalah InvenSense MPU-9250. 

2. Output yang digunakan berupa sudut yang merupakan olahan dari hasil 
perhitungan sensor Accelerometer dan Gyroscope menggunakan Filter 
Complementary. 

3. Nilai sudut nantinya akan jadikan sebagai inputan pada simulasi di Unity 
Engine. 

Secara keseluruhan, kebutuhan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 
adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras yang akan dibutukan meliputi: 

1. GY-9250 Breakout Board 

2. Arduino Pro Micro 
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3.4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang akan dibutuhkan meliputi: 

1. Microsoft Windows 10 Professional 64-bit sebagai sistem operasi 

2. Arduino IDE sebagai Integrade Development Environtment untuk Arduino 

3. Unity Development Kit sebagai media Simulasi dan Visualisasi Data. 

3.5 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem dibentuk dalam diagram blok yang memiliki bagian-
bagian dari beberapa sisem yang dibuat. Bagian-bagian dari diagram blok tersebut 
mempunyai tugas yang utuh sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

3.6 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan dengan mengacu pada perancangan sistem 
yang sudah dibuat sebelumnya. Pada implementasi dicantumkan gambar sistem 
yang sudah dibuat serta potongan-potongan bahasa pemrograman yang 
digunakan. Implementasi sistem terdiri dari beberapa tahapan yaitu:  

 
a. Implementasi perangkat keras.  Pada tahap ini akan dirancang konfigurasi 
rangkaian yang terdiri dari  Arduino Pro Micro, MPU-9250 dan HMC5883L  
serta prototype sudah bisa digunakan sehingga sensor sudah sanggup untuk 
memberi nilai mentah hasil pembacaan sistem. 
b. Implementasi perangkat lunak. Implementasi ini dibagi menjadi dua tahap. 
Yaitu tahap perancangan perangkat lunak sistem yang berisi perhitungan 
untuk mengubah data mentah dari sensor menjadi sudut, perhitungan filter 
complementary serta mekanisme untuk mengirim data hasil hitungan ke 
komputer untuk diproses lebih lanjut. Tahap selanjutnya yaitu perancangan 
perangkat lunak yang akan digunakan untuk menampilkan grafik 3D sebagai 
visualisasi hasil bacaan sistem. 

3.7 Pengujian 

Pengujian sistem pada penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa 
sistem  telah mampu bekerja sesuai dengan spesifikasi dari rencangan yang telah 
dibuat. 
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Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a. Kestabilan pembacaan sistem terhadap masalah-masalah yang diderita 
oleh sensor yang digunakan pada sistem. 

b. Keakuratan nilai sudut yang dihasilkan sistem. 
c. Keakuratan dan realibilitas sistem ketika sistem ditangani secara kasar. 

3.8 Analisis dan Pembahasan 

Dari pengujian yang dilakukan, data dari masing-masing tahap pengujian akan 
diolah sebagai penentu analisis hasil. Setelah semua sistem diuji secara 
keseluruhan, dilakukan analisa untuk mengetahui hasil yang akan dilakukan untuk 
menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil pengujian dianalisis 
untuk menentukan apakah sistem sudah berjalan baik sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 

3.9 Kesimpulan 

Pada tahap kesimpulan ini akan dilakukan pengambilan kesimpulan dari 
analisis hasil pengujian dari sistem. Kesimpulan akan memberikan akurasi atas 
rumusan masalah yang ada.  
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BAB 4 REKAYASA KEBUTUHAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sistem 

Pada gambaran umum sistem terdapat tujuan, kegunaan, karakteristik 
pengguna, lingkungan operasi, batasan perancangan dan implementasi, serta 
terdapat juga asumsi dan ketergantungan dari sistem. 

4.1.1 Tujuan Sistem 

Tujuan dari diciptakannya sistem ini adalah untuk membuat sistem yang dapat 
mendeteksi dan melacak posisi orientasi kepala yang akurat dan bisa dihandalkan  
menggunakan sensor MPU-9250 dengan harga yang relatif murah. Pada 
perkembangan lebih lanjutnya, sistem ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan 
dasar untuk pencipataan sistem kendali berbasis gerakan kepala yang bisa 
diaplikasikan pada banyak bidang. 

4.1.2 Ruang Lingkup 

Pembuatan sistem ini ditujukan kepada penguji, developer dan user sehingga 
kedepannya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat digunakan 
untuk keperluan industri maupun kebutuhan riset. 

4.1.3 Kegunaan 

Sistem ini berguna untuk memberikan informasi gerakan dan posisi orientasi 
dari kepala user yang nantinya digunakan sebagai input dalam sistem lainnya yang 
membutuhkan sistem kontrol yang mudah dan interaktif namun hanya 
membutuhkan dana yang tidak banyak. 

4.1.4 Lingkungan Operasi 

Persyaratan yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik yaitu: 

a. Menggunakan 1 buah sensor IMU (Akselero dan Gyro) dan 1 buah sensor 
Kompas yang ditempatkan pada headset. 

b. Menggunakan 1 buah mikrokontroler sebagai penerima dan pengolah data 
bacaan masing-masing sensor. 

c. Pengiriman data dari mikrokontroler ke komputer menggunakan komunikasi 
serial. 

4.1.5 Batasan Perancangan dan Implementasi 

Beberapa batasan yang telah penulis ringkas adalah sebagai berikut: 

a. Sistem mendeteksi pergerakan kepala berdasarkan nilai sudut dari pergerakan 
yang dilakukan oleh user. 
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b. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh MPU-9250, maka pembacaan sumbu X  
dan sumbu Y tidak bisa lebih dari 90 derajat 

c. Secara default sistem hanya bisa mendeteksi gerakan secara akurat jika 
perputaran kurang dari 250 derajat per detik 

4.1.6 Asumsi dan Ketergantungan 

Beberapa asumsi dan ketergantungan sebagai persyaratan sistem adalah 
sebagai berikut. 

a. Sistem deteksi pergerakan kepala memiliki ketergantungan dengan bagaimana 
posisi sensor pada saat kalibrasi awal. 

b. Program tampilan pada komputer memiliki ketergantungan dari data yang 
dikirim dari pergerakan kepala user. 

4.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 

Pada subbab ini akan dibahas kebutuhan antarmuka dari sistem yang akan 
dirancang, dengan ketentuan sebagai berikut 

4.2.1 Kebutuhan Antarmuka Pengguna 

Pengguna dapat melihat fungsi dari sistem pada aplikasi komputer yang 
menggunakan Unity Engine. Setelah pengguna melakukan setting untuk 
menentukan port serial yang digunakan untuk pengiriman data dari 
mikrokontroler, Sistem dapat menampilkan posisi kepala dengan visualisasi 
berupa sudut serta gambaran visual 3D 

4.2.2 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras 

1. Rangkaian pendeteksi gerakan kepala 

 a.   1 buah mikrokontroler Arduino Pro Micro 

 b.   1 buah Inertia Measurement Unit MPU-9250 

 c.   1 buah Sensor Kompas HMC5883L 

2. Rangkaian Penampil hasil deteksi sistem 

 a.   1 buah kabel serial 

 b.   1 unit komputer atau laptop 

4.2.3 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Lunak 

a. Arduino IDE untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman C/C++ 

b. Unity Engine untuk menampilkan visualisasi pendeteksian kepala yang berupa 
sudut dan visual 3 dimensi 
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4.3 KEBUTUHAN FUNGSIONAL 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah 
sistem. Berikut beberapa kebutuhan fungsional dari sistem yang harus berfungsi 
agar sistem dapat bekerja dengan baik. 

4.3.1 Fungsi Membaca Nilai dari Pergerakan Sumbu X dan Sumbu Y 
Menggunakan Inertia Measurement Unit MPU-9250 

a. Penjelasan 

Fungsi ini mengharuskan sistem untuk dapat membaca nilai dari pergerakan 
kepala menggunakan kombinasi dari sensor accelerometer dan sensor 
gyroscope untuk mendapatkan hasil bacaan yang akurat. 

b. Kebutuhan Fungsional 

Data nilai pergerakan dari pembacaan sensor accelerometer dan sensor 
gyroscope akan menjadi inputan pada mikrokontroller dan dikombinasikan 
menggunakan filter complementary yang lalu dikombinasikan lagi dengan hasil 
bacaan sensor kompas dan dikirim melalui port serial ke komputer atau laptop 
untuk divisualisasikan. 

4.3.2 Fungsi Membaca Nilai Pergerakan Sumbu Z Menggunakan Sensor 
Kompas HMC5883l 

a. Penjelasan 

Fungsi ini mengharuskan sistem untuk dapat membaca nilai dari pergerakan 
kepala menggunakan sensor kompas HMC5883L. 

b. Kebutuhan Fungsional 

Data nilai pergerakan dari pembacaan sensor kompas akan menjadi inputan ke 
mikrokontroller dan dikombinasikan dengan hasil kombinasi sensor 
accelerometer dan sensor gyroscope untuk selanjutnya dikirim ke komputer 
atau laptop sebagai input untuk visualisasi hasil pembacaan sistem. 

4.3.3 Fungsi Menampilkan Hasil Bacaan Sudut dan Visualisasi 3D dari 
Pergerakan Kepala 

a. Penjelasan 

Fitur ini mengharuskan sistem dapat menampilkan hasil bacaan sudut serta 
visualisasi 3D dari pergerakan kepala user. 

b. Kebutuhan Fungsional 

Sistem ini mengharuskan dapat menampilkan sudut dan memvisualisasikan 
hasil pembacaan sudut secara 3D. 
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4.4 Kebutuhan Non-Fungsional 

4.4.1 Kebutuhan Performansi 

Sistem dapat berfungsi secara optimal jika pemakaian headset dilakukan 
secara benar dan sesuai prosedur. Apabila pemakaian headset kurang benar maka 
hasil bacaan yang ditampilkan akan kurang akurat.   
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BAB 5 IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menjelaskan perancangan sistem deteksi pergerakan kepala 
menggunakan kombinasi dari sensor accelerometer, gyroscope dan kompas serta 
implementasi sistem dari hasil perancangan berupa implementasi perangkat keras 
dan perangkat lunak. 

5.1 Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini menjelaskan tentang gambaran umum, perancangan 
perangkat keras, perangkat lunak serta hasil visualisasi dari sistem. 

5.1.1 Gambaran Umum Sistem 

Perancangan sistem deteksi pergerakan kepala ini menggunakan kombinasi 
dari sensor accelerometer dan gyroscope yang terdapat pada unit MPU-9250 dan 
sensor kompas HMC5883L yang disambungkan sebuah Arduino Pro Micro melalui 
pin komunikasi I2C dimana kemudian data mentah hasil bacaan kedua sensor 
tersebut diolah menggunakan filter complementary yang lalu dikirim ke PC untuk 
dibuatkan visualisasi hasil pembacaannya secara 3D menggunakan Unity3d 
Engine. Alamat address yang digunakan untuk membaca kedua sensor tersebut 
adalah 0x68 untuk MPU-9250 dan 0x1E untuk HMC5883L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Accelerometer Data 

Processsor 

Arduino 

Pro Micro 

Raw Data 

Processed 

Data 

Gyroscope 
Raw Data 

MPU-9250 

Visualization 

 Compas Computer/

Laptop 
HMC5883L 

Gambar 5.1 Perancangan Sistem 
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5.1.2 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras terdiri dari perangkat sensor dan mikrokontroller 
yang nantinya akan dipasang pada headset dan dipakai untuk mendeteksi gerakan 
kepala. Perancangan pada sistem ini akan menggunakan sistem sumbu 9DOF 
(Degree of Freedom) yang terdiri dari 3 sumbu dari sensor gyroscope, 3 sumbu 
dari sensor accelerometer dan 3 sumbu dari sensor kompas, dimana 3 sumbu 
tersebut masing-masing sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Sumbu X merupakan kombinasi dari hasil pembacaan sensor 
accelerometer dan sensor gyroscope 

2. Sumbu Y merupakan kombinasi dari hasil pembacaan sensor 
accelerometer dan sensor gyroscope 

3. Sumbu Z merupakan hasil pembacaan sensor kompas 

Untuk skematik perancangan dari perangkat keras tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 5.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Rancangan Skematik Sistem 
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Tabel 5.1 Daftar koneksi pin Sensor MPU-9250  
dan HMC5883L terhadap Arduino Pro Micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak sistem deteksi gerakan kepala terdiri dari 
algoritma untuk membaca dan mengolah data hasil bacaan sensor menggunakan 
Arduino IDE dan algritma untuk menampilkan grafik 3D sebagai visualisasi hasil 
deteksi sistem menggunakan Unity Engine. 

5.1.3.1 Perancangan Perangkat Lunak Sistem 

Perancangan perangkat lunak menggunakan bahasa C/C++ menggunakan 
Arduino IDE pada mikrokontroller. Alur perancangan perangkat lunak dari sistem 
ini akan dijelaskan pada flowchart Gambar 5.3. 

PIN 

Arduino Pro Micro MPU - 9250 HMC5883L 

VCC VCC VCC 

GND GND GND 

D2 SDA SDA 

D3 SCL SCL 
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Gambar 5.3 Diagram Alir Algoritma Perangkat Lunak Sistem 

 

Pada flowchart Gambar 5.3 diawali dengan inisialisasi library dan variabel-
variabel yang akan digunakan oleh sistem. Setelah itu, sistem melakukan 
pengaturan terhadap sensor agar sensor bekerja sesuai keinginan dan melakukan 
kalibrasi terhadap sensor-sensor tersebut. Lalu sistem membaca nilai dari sensor 
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accelerometer dan gyroscope yang ada di IMU MPU-9250 dan HMC5883L. Setelah 
itu, sistem akan mengkombinasikan nilai dari sensor accelerometer dan sensor 
gyroscope menggunakan filter complementary untuk bisa mendapatkan nilai dari 
sumbu X dan sumbu Y yang akurat dan stabil. Setelah itu sistem akan mengolah 
hasil bacaan dari sensor kompas untuk menentukan nilai dari sumbu Z, lalu 
mengirimkan ketiga nilai sumbu tersebut ke PC untuk diproses oleh Unity Engine 
dan digunakan untuk membuat visualisasi 3D. 

5.1.3.2 Perancangan Perangkat Lunak Visualisasi 3D 

Perancangan perangkat lunak pada Unity Engine ini menggunakan bahasa 
C/C++. Alur perancangan perangkat lunak dari sistem ini dijelaskan pada flowchart 
Gambar 5.4. 

 

 

Gambar 5.4 Diagram Alir Algoritma Sistem Visualisasi 

 

Pada flowchart Gambar 5.4 diawali dengan pengaturan port serial yang 
digunakan untuk komunikasi dengan Arduino Pro Micro serta baud rate yang akan 
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digunakan. Lalu Engine Unity akan melakukan visualisasi berdasarkan hasil 
perhitungan yang dikirimkan oleh arduino pada port serial dan memutar grafik 
kepala 3D sesuai dengan derajat hasil perhitungan sistem. 

5.2 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem dilakukan setelah seluruh dari perancangan sistem 
telah dipenuhi. Dalam pembahasan implementasi untuk sistem deteksi gerak 
kepala menggunakan sensor Inertia Measurement Unit akan menjelaskan tentang 
spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, batasan 
implementasi, implementasi pada mikrokontroller dan implementasi sistem 
visualisasi menggunakan Unity Engine. 

5.2.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 

1. Inertia Measurement Unit MPU-9250 

Unit pengukur inersia MPU-9250 digunakan sebagai input pengukur nilai 

sudut dari pergerakan kepala, di dalam unit ini terdapat 2 sensor yang 

digunakan, yaitu sensor accelerometer dan sensor gyroscope yang akan 

digunakan untuk perhitungan nilai dari sumbu X dan sumbu Y.  

2. Mikrokontroller Arduino Pro Micro 

Mikrokontroller berfungsi sebagai pengolah data mentah dari sensor dan 

melakukan perhitungan pengkombinasian nilai menjadi bentuk sudut yang bisa 

digunakan sebagai input pada komputer/laptop.  

3. Laptop 

Komputer atau laptop akan digunakan untuk menampilkan kondisi, sudut 
serta gambaran visual 3D.  

 

5.2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

 

1. Arduino IDE C/C++ Programming 

2. Unity Engine 

 

5.2.3 Batasan Implementasi 

Beberapa batasan implementasi sistem akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengiriman data dari mikrokontroller ke komputer menggunakan kabel 
untuk mempermudah pengiriman data. 
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2. Untuk Daya yang digunakan pada sistem didapat melalui kabel USB yang 
dipasang ke laptop. 

5.2.4 Implementasi Perangkat Keras 

Implementasi perangkat keras sistem pendeteksi gerak kepala sesuai dengan 
perancangan rangkaian perangkat keras menggunakan Mikrokontroller Arduino 
Pro Micro, Modul IMU MPU-9250, Modul kompas HMC5883L. berikut 
implementasi seperti yang ditunjukan oleh Gambar 5.5. 

 

 

Gambar 5.5 Rangkaian hasil implementasi perangkat keras 

 

Semua semua rangkaian perangkat keras tersebut dikemas dalam kotak 
dengan ukuran 10.6 cm x 3 cm x 2.5 cm, seperti yang ditunjukan oleh Gambar 5.6. 
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Gambar 5.6 Perangkat keras setalah dikemas dalam kotak 

  

Kotak tersebut akan dipasangkan pada kacamata agar bisa dipakai dan 
terintegrasi dengan kepala sang penguna. Seperti yang ditunjukan oleh gambar 
5.7. 

 

Gambar 5.7 Perangkat keras setelah dipasangkan pada kaca mata 
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5.2.5 Implementasi Perangkat Lunak 

Implementasi perangkat lunak sistem deteksi gerakan kepala dibagi menjadi 2 
bagian yaitu algoritma untuk membaca dan mengolah data sensor serta algoritma 
untuk menampilkan grafik 3D sebagai visualisasi hasil deteksi sistem. 

5.2.5.1 Implementasi Perangkat Lunak Sistem 

Pada implementasi perangkat lunak sistem, diawali dengan inisialisasi library 

yang dibutuhkan dan pendeklarasian beberapa variabel yang nantinya akan 

digunakan agar sistem dapat bekerja sebagaimana mestinya. MPU-9250 adalah 

modul 9 Degree of Freedom yang terdiri dari 6 DOF MPU-6050 dan 3 DOF AK8963, 

maka untuk mengakses data sensor yang ada pada MPU-9250 library yang 

digunakan adalah library milik MPU-6050 dan AK8975. Dalam penelitian ini, sensor 

Magnetometer AK8963 tidak digunakan karena data yang dihasilkan kurang bisa 

dihandalkan. Untuk address yang digunakan sensor dalam komunikasi I2C sendiri 

sudah diatur dalam library yang dipanggil dengan ketentuan address, MPU-6050 

pada 0x68 dan HMC5883L pada 0x1E. Berikut ini screenshot yang menujukan 

inisialisasi awal pada Gambar 5.8 dan pengaturan address sensor pada library yang 

ada pada Gambar 5.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.8 Potongan kode inisialisasi sistem  
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Setelah itu sistem akan melakukan kalibrasi terhadap sensor sebelum 
mengambil data. Untuk pengkalibrasian sensor accelerometer dan gyroscope 
dilakukan dengan cara menghitung offset yang terjadi pada saat awal sensor 
dihidupkan, lalu mengurangi data yang dibaca pada sensor dengan offset yang 
telah dihitung pada saat pengkalibrasian, dengan begitu data yang dibaca bisa 
akurat tanpa ada offset. Sedangkan untuk sensor kompas, pengkalibrasian 
dilakukan dengan cara membaca arah yang sedang dipandang sekarang dan 
menjadikannya sebagai acuan untuk mendeteksi apakah sistem melengok ke 
kanan atau melengok ke kiri. Pada Gambar 5.10 bisa dilihat potongan kode yang 
memperlihatkan algoritma kalibrasi pada sensor yang dipakai sistem. 

 

Gambar 5.10 Potongan kode yang memperlihatkan algoritma kalibrasi sensor 

 

Gambar 5.9 Potongan kode pada library yang menunjukan address sensor 
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Setelah melakukan pengkalibrasian, sistem mulai mengambil data yang dibaca 
oleh sensor. Sensor yang dibaca pertama kali adalah sensor accelerometer, nilai 
yang dibaca oleh sensor accelerometer adalah nilai inklinasi sensor terhadap gaya 
gravitasi bumi. Dengan begitu untuk mendapatkan nilai sudut berdasarkan nilai 
bacaan accelerometer maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. 

 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒_𝑥 = arctan(
𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑥

√𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑦2 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑧2
) … (7) 

 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒_𝑦 = arctan  (
𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑦

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑥2 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑧2
) … (8) 

 

 

Karena sumbu Z sejajar dengan gaya gravitasi bumi maka secara praktis tidak 
mungkin untuk menghitung nilai sumbu Z dari hasil bacaan sensor accelerometer. 
Implementasi dari perhitungan diatas pada perangkat lunak dapat dilihat pada 
Gambar 5.12. 

 

 

Gambar 5.12 Implementasi perhitungan sudut  
accelerometer pada perangkat lunak 

 

Langkah selanjutnya yang ditempuh sistem adalah menghitung sudut 
berdasarkan hasil pembacaan sensor gyroscope. Berbeda dengan sensor 
accelerometer yang menghitung inklinasi terhadap gaya gravitasi bumi, sensor 
gyroscope menghitung kecepatan putar atau angular velocity. Untuk menghitung 
orientasi tersebut, sistem harus menginisialisasi sensor dengan nilai acuan yang 
telah diketahui (dalam hal ini adalah nilai dari sensor accelerometer), lalu 

Gambar 5.11 Ilustrasi 3 sumbu untuk perhitungan  
kemiringan berdasarkan sensor accelerometer 
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menghitung angular velocity (ω) dari sumbu X, Y dan Z pada interval yang terukur 
(Δt). Dari situ didapatkan rumus 

 

𝑔𝑦𝑟𝑜_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =  𝑔𝑦𝑟𝑜 ∗  Δ𝑡 …(9) 

 

Dengan begitu dapat ditentukan orientasi arah dari sensor gyroscope dengan 
cara menambahkan nilai perubahan sudut pada sudut acuan. Implementasi 
perhitungan diatas pada perangkat lunak dapat dilihat pada Gambar 5.13. 

 

 

Gambar 5.13 Implementasi perhitungan sudut sensor gyroscope 

 

Namun dari sini timbulah masalah, karena sistem secara terus membaca 
dan menghitung perubahan sudut untuk terus mencari orientasi arah dari sensor, 
maka secara tidak langsung, sistem menambahkan sejumlah kecil perubahan 
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sudut ke nilai sudut orientasi, yang menyebabkan kesalahan sistematik yang 
menyebabkan data dari sensor gyroscope melenceng dengan sejalannya waktu. 
Fenomena ini disebut dengan gyroscopic drift. Namun hal tersebut bisa diatasi jika 
nilai data dari sensor gyroscope dikombinasikan dengan nilai data dari sensor 
accelerometer. Pengkombinasian nilai tersbut bisa dilakukan menggunakan filter 
complementary. Formula yang digunakan untuk mengkombinasikan nilai dari 
sensor accelerometer dan sensor gyroscope adalah. 

 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 =  𝛼 × (𝑔𝑦𝑟𝑜_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) + (1 −  𝛼) × (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒) …(10) 

 

Dimana α adalah konstanta yang ditentukan user. Implementasi dari formula 
diatas pada perangkat lunak ditunjukan pada Gambar 5.14 

 

 

Gambar 5.14 Implementasi perhitungan complementary filter 

 

Langkah berikutnya yang ditempuh sistem adalah menghitung nilai sumbu Z 
berdasarkan data hasil bacaan sensor kompas. Untuk melakukan hal tersebut, 
sistem membaca data dari sensor kompas dan menghitung data tersebut 
menggunakan rumus. 
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ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑚𝑦, 𝑚𝑥) …(11) 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan heading berdasarkan sistem sudut 
bearing 360° dengan sudut 0° mengacu pada arah utara. Namun hal tersebut tidak 
bisa menentukan sistem sedang melengok ke kanan atau melengok ke kiri. Untuk 
bisa melakukan itu, nilai dari variable heading harus dikurangi dengan nilai dari 
variabel acuan yang telah ditentukan pada proses kalibrasi sensor di awal sensor 
diaktifkan.  

 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒_𝑧 = 𝑎𝑐𝑢𝑎𝑛 − ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 … (12) 

 

Dengan begitu, kini sistem bisa menentukan sumbu Z. Jika sumbu Z bernilai 
positif maka kepala user sedang melengok ke kanan, jika  sumbu Z bernilai negatif 
maka kepala user sedang melengok ke kiri. Implementasi dari perhitungan diatas 
ditunjukan oleh Gambar 5.15 

 

 

Gambar 5.15 Implementasi perhitungan sumbu Z 

 

Setelah melakukan perhitungan dari semua sumbu, mikrokontroller akan 
mengirimkan nilai sumbu X, Y dan Z hasil dari perhitungan melalui port Serial untuk 
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diproses pada komputer untuk dibuatkan visualisasinya. Implementasi dari 
pengiriman via port Serial bisa dilihat pada Gambar 5.16. 

 

 

Gambar 5.16 Implementasi pengiriman via port serial 

 

5.2.5.2 Implementasi Perangkat Lunak Visualisasi 3D 

Implementasi perangkat lunak visualisasi 3D dilakukan menggunakan Unity Engine. 

Perangkat lunak diawali dengan penginisialisasian port Serial yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan mikrokontroller juga variable yang akan digunakan untuk 

kepentingan visualisasi. lalu sistem akan membaca data yang ada di port Serial. Dari situ, 

sistem akan  menggerakan objek kepala 3D berdasarkan nilai sumbu yang ada pada port 

Serial. Selain itu, sistem juga akan menampilkan nilai sumbu yang terbaca. Kode pada 

perangkat lunak visualisasi 3D dapat dilihat pada Gambar 5.17 sedangkan hasil visualisasi 

dari sistem deteksi bisa dilihat pada Gambar 5.18. 
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Gambar 5.17 Implementasi perangkat lunak visualisasi deteksi sistem 

  

 

Gambar 5.18 Hasil implementasi visualisasi 
 sistem deteksi gerak kepala 
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BAB 6 PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pengujian dan analisis dilakukan untuk menganalisis apakah sistem telah 
bekerja sesuai perancangan. Pengujian dilakukan untuk menguji tingkat akurasi 
sistem dalam membaca sudut orientasi kepala. Pengujian dilakuan persumbu 
untuk menguji keakuratan perhitungan hasil bacaan tiap sumbu karena perbedaan 
rumus perhitungan yang dipakai untuk menghitung nilai hasi lbaca tiap sumbu. 
Pengujian yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian kestabilan pembacaan sistem 

2. Pengujian akurasi pembacaan sistem 

3. Pengujian kehandalan pembacaan sistem jika diberi hentakan 

6.1 Pengujian Kestabilan Pembacaan Sistem 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji kinerja filter complementary 
dalam mengkombinasikan nilai dari sensor gyroscope dan sensor accelerometer 
untuk menghasilkan hasil bacaan yang stabil 

Pengujian dilakukan dengan cara menaruh sistem pada sebuah meja datar. 
Dengan begitu secara teori hasil pembacaan seharusnya berada pada nilai 0, 
namun secara praktik, hal tersebut sulit untuk direalisasikan karena sensor 
accelerometer mempunyai noise dan sensor gyroscope mempunyai gyroscopic 
drift. 

 

Gambar 6.1 Pengujian kestabilan pembacaan sistem 
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6.1.1 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu X 

Berikut hasil plot pengujian filter complementary terhadap sumbu X yang 
ditunjukan pada Gambar 6.2. 

 

 

Gambar 6.2 Grafik hasil pengujian kestabilan sistem pada sumbu X 

 

6.1.2 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu Y 

Berikut hasil pengujian filter complementary terhadap sumbu Y yang 
ditunjukan pada Gambar 6.3. 

 

 

Gambar 6.3 Grafik hasil pengujian kestabilan sistem pada sumbu Y 

 

6.1.3 Analisis Hasil Pengujian 

Garis biru pada grafik adalah nilai hasil baca sensor gyroscope, garus hitam 
adalah nilai hasil baca sensor accelerometer sedangkan garis merah adalah nilai 
hasil perhitungan kombinasi kedua sensor menggunakan filter complementary. 
Pada kedua grafik diatas, dapat dilihat bagaimana gyroscopic drift mempengaruhi 
nilai hasil bacaan sensor gyroscope, walaupun nilai hasil bacaan sensor gyroscope 
terlihat lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai hasil bacaan sensor 
accelerometer, namun gyroscopic drift menyebabkan nilai hasil bacaan sensor 
gyroscope menjadi tidak akurat dalam kurun waktu yang lama. Pada dua grafik 
diatas juga dapat dilihat nilai hasil pembacaan sensor accelerometer yang 
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mengalami noise sehingga nilai pembacaan bisa dikatakan kurang stabil. 
Berdasarkah hasil dari pengujian ini, bisa dibilang bahwa filter complementary 
sanggup mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh kedua sensor dan 
menghasilkan nilai yang cukup stabil, walaupun untuk kurun waktu yang cukup 
lama. 

6.2 Pengujian Akurasi Pembacaan Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa akuratkah sudut keluaran sistem 
terhadap sudut yang sebenarnya. Pengujian dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai akurasi sistem dengan nilai busur pengukur sudut. Dari hasil 
tersebut nantinya akan bisa dihitung sudut deviasi dari hasil pembacaan sensor. 
Nilai sumbu didapat dari hasil kombinasi dari nilai yang didapat dari sumbu X 
sensor accelerometer dan sumbu X dari sensor gyroscope yang dihitung 
menggunakan filter complementary. 

 

 

6.2.1 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu X 

Berikut hasil pengujian pembacaan akurasi sistem terhadap sumbu X yang 
ditampilkan pada Tabel 6.1. 

Gambar 6.4 Pengujian keakurasian pembacaan sistem 
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Tabel 6.1 Hasil pengujian sumbu X 

No Sudut Sebenarnya Sudut Bacaan Sensor Deviasi 

1 0° 0.45° 0.45° 

2 0° 0.41° 0.41° 

3 0° 0.52° 0.52° 

4 20° 20.83° 0.83° 

5 20° 21.01° 1.01° 

6 20° 20.95° 0.95° 

7 45° 46.7° 1.7° 

8 45° 45.9° 0.9° 

9 45° 46.54° 1.54° 

10 -50° -51.28° -1.28° 

11 -50° -51.12° -1.12° 

12 -50° -51.17° -1.17° 

13 60° 61.59° 1.59° 

14 60° 61.4° 1.4° 

15 60° 61.53° 1.53° 

RMSE 1.17° 

 

Untuk nilai dari sumbu X bisa dikatakan stabil dengan hasil penghitungan 
RMSE dari nilai pembacaan sudut yang tidak lebih dari 2°, ketidak akurasian 
tersebut dikarenakan nilai pembacaan sensor accelerometer tidak stabil akibat 
noise yang secara alami diderita oleh sensor tersebut, juga karena bias yang terjadi 
pada sensor gyroscope akibat fenomena drift yang diderita oleh sensor tersebut. 

6.2.2 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu Y 

Nilai sumbu ini didapat dari hasil kombinasi dari nilai yang didapat dari sumbu 
Y sensor accelerometer dan sumbu Y dari sensor gyroscope yang dihitung 
menggunakan filter complementary. 

Berikut hasil pengujian pembacaan akurasi sistem terhadap sumbu Y yang 
ditampilkan pada Tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 Hasil pengujian sumbu Y 

No Sudut Sebenarnya Sudut Bacaan Sensor Deviasi 

1 0° 0.5° 0.5° 

2 0° 0.0° 0° 

3 0° -0.2° -0.2° 

4 20° 19.8° -0.2° 

5 20° 19.79° -0.21° 

6 20° 19.97° -0.03° 

7 45° 44.74° -0.26° 

8 45° 45.75° 0.75° 

9 45° 45.52° 0.52° 

10 -50° -50.63° -0.63° 

11 -50° -50.45° -0.45° 

12 -50° -50.59° -0.59° 

13 60° 60.65° 0.65° 

14 60° 60.53° 0.53° 

15 60° 61.33° 1.33° 

RMSE 0.56° 

 

Untuk nilai dari sumbu Y bisa dikatakan stabil dengan hasil perhitungan 
RMSE dari nilai pembacaan sudut yang tidak lebih dari 2°, hal tersebut dikarenakan 
nilai pembacaan sensor accelerometer tidak stabil akibat noise yang secara alami 
diderita oleh sensor tersebut, juga karena bias yang terjadi pada sensor gyroscope 
akibat fenomena drift yang diderita oleh sensor tersebut. 

 

6.2.3 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu Z 

Berbeda dengan sumbu X dan sumbu Y yang merupakan hasil dari perhitungan 
sensor accelerometer dan sensor gyroscope yang dikombinasikan menggunakan 
filter complementary, nilai dari sumbu Z didapat murni dari hasil pembacaan 
sensor kompas HMC5883L. 

Berikut hasil pengujian pembacaan akurasi sistem terhadap sumbu Z yang 
ditampilkan pada Tabel 6.3. 
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Tabel 6.3 Hasil pengujian sumbu Z 

No Sudut Sebenarnya Sudut Bacaan Sensor Deviasi 

1 0° -0.18° -0.18° 

2 0° 0.0° 0° 

3 0° -0.18° -0.18° 

4 20° 20.47° -0.47° 

5 20° 20.35° 0.35° 

6 20° 20.27° -0.27° 

7 45° 52.24° 7.24° 

8 45° 51.08° 6.08° 

9 45° 51.12° 6.12° 

10 -50° -43.10° -6.9° 

11 -50° -43.20° -6.8° 

12 -50° -43.31° -6.69° 

13 60° 71.92° 11.92° 

14 60° 72.28° 12.28° 

15 60° 72.28° 12.28° 

RMSE 6.88° 

 

Untuk ketidak akurasian bacaan sensor berdasarkan hasil perhitungan 
RMSE yang terjadi pada nilai sumbu Z, adalah karena pengaruh medan bumi, 
awalan hadap sistem saat proses pengkalibrasian terjadi sangat berpengaruh 
terhadap nilai deviasi yang dihasilkan pada waktu pengujian, hal tersebut 
diakibatkan oleh bentuk medan magnet bumi yang tidak bulat sempurna, sehingga 
berdampak juga pada sensor yang mengandalkan medan magnet bumi sebagai 
acuan bacanya. 

6.2.4 Analisis Hasil Pengujian 

Berdasarkan nilai hasil penguijan dari akurasi pembacaan sistem, dapat 
dikatakan bahwa sistem bekerja dengan baik. Walaupun nilai dari sensor tidak 
100% akurat, namun deviasi dari nilai pembacaan sistem terhadap nilai sudut yang 
sebenarnya bisa dikatakan cukup baik dengan nilai deviasi rata-rata yang akan 
ditunjukan pada Tabel 6.4. 
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Tabel 6.4 Nilai deviasi rata-rata 

No Sudut 
RMSE dari 

deviasi 

1 X 1.17° 

2 Y 0.56° 

3 Z 6.88° 

 

Untuk nilai dari sumbu X dan sumbu Y bisa dikatakan stabil dengan nilai deviasi 
pembacaan sudut yang tidak lebih dari 3°, hal tersebut dikarenakan nilai 
pembacaan sensor accelerometer tidak stabil akibat noise yang secara alami 
diderita oleh sensor tersebut, juga karena bias yang terjadi pada sensor gyroscope 
akibat fenomena drift yang diderita oleh sensor tersebut. Untuk deviasi pada nilai 
sumbu Z, adalah karena pengaruh medan bumi, awalan hadap sistem saat proses 
pengkalibrasian terjadi sangat berpengaruh terhadap nilai deviasi yang dihasilkan 
pada waktu pengujian, hal tersebut diakibatkan oleh bentuk medan magnet bumi 
yang tidak bulat sempurna, sehingga berdampak juga pada sensor yang 
mengandalkan medan magnet bumi sebagai acuan bacanya. 

6.3 Pengujian Kehandalan Pembacaan Sistem Jika Terjadi Hentakan 

Pengujian pada subbab ini hampir sama dengan pengujian pada subbab 
sebelumnya, namun pada pengujian yang ini, berbeda karena ada unsur hentakan 
yang akan menjadi parameter pengukur keandalan akurasi dari sistem. Pada 
pengujian ini sistem awalnya berada pada sudut 0°, lalu dihetakan keatas hingga 
kemiringan 20°. Pada pengujian yang kedua, sistem yang awalnya berada pada 
sudut 0° dihentakan kebawah hingga kemiringan -40°. 

Gambar 6.5 Pengujian kehandalan sistem 
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6.3.1 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu X 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap hentakan pada sumbu X 
yang akan ditunjukan pada Tabel 6.5. 

 

Tabel 6.5 Hasil pengujian kehandalan sumbu X 

No Sudut Uji 
Hasil Bacaan 

Sistem 
Deviasi 

Pembacaan 

1 0° - 20° 22.27° 2.27° 

2 0° - 20° 22.30° 2.30° 

3 0°- 20° 22.60° 2.60° 

4 0° - 20° 22.03° 2.03° 

5 0° - 20° 22.60° 2.60° 

6 0° - (-40°) -40.50° -0.5° 

7 0° - (-40°) -40.24° -0.24° 

8 0° - (-40°) -39.97° 0.03° 

9 0° - (-40°) -41.15° -1.15° 

10 0° - (-40°) -40.32° -0.32° 

RMSE 1.72° 

 

Berdasarkan pada nilai hasil pengujian terhadap sumbu X pada tabel diatas 
bisa dikatakan bahwa pengaplikasian hentakan pada sistem tidak terlalu 
mempengaruhi keakurasian dari sistem itu sendiri, disini bisa disimpulkan bahwa 
filter complementary bisa melakukan perhitungan secara akurat walaupun sistem 
ditangani secara kasar sekalipun 

6.3.2 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu Y 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap hentakan pada sumbu Y 
yang akan ditunjukan pada Tabel 6.6. 
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Tabel 6.6 Hasil pengujian kehandalan sumbu Y 

No Sudut Uji 
Hasil Bacaan 

Sistem 
Deviasi 

Pembacaan 

1 0° - 20° 20.32° 0.32° 

2 0° - 20° 19.94° -0.06° 

3 0°- 20° 20.28° 0.28° 

4 0° - 20° 21.13° 1.13° 

5 0° - 20° 22.7° 2.70° 

6 0° - (-40°) -42° -2 ° 

7 0° - (-40°) -40.2° -0.2° 

8 0° - (-40°) -42.34° -2.34° 

9 0° - (-40°) -41.71° -1.71° 

10 0° - (-40°) -40.55° -0.55° 

RMSE 1.47° 

 

Berdasarkan pada nilai hasil pengujian terhadap sumbu Y pada tabel diatas 
bisa dikatakan bahwa pengaplikasian hentakan pada sistem tidak terlalu 
mempengaruhi keakurasian dari sistem itu sendiri, disini bisa disimpulkan bahwa 
filter complementary bisa melakukan perhitungan secara akurat walaupun sistem 
ditangani secara kasar sekalipun 

 

6.3.3 Hasil Pengujian Terhadap Sumbu Z 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap hentakan pada sumbu 
Z yang akan ditunjukan pada Tabel 6.7. 
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Tabel 6.7 Hasil pengujian kehandalan sumbu Z 

No Sudut Uji 
Hasil Bacaan 

Sistem 
Deviasi 

Pembacaan 

1 0° - 20° 23.98° 3.98° 

2 0° - 20° 23.80° 3.80° 

3 0°- 20° 24.11° 4.11° 

4 0° - 20° 23.98° 3.98° 

5 0° - 20° 22.75° 2.75° 

6 0° - (-40°) -38.78° 1.22 ° 

7 0° - (-40°) -39.04° -0.98° 

8 0° - (-40°) -38.91° -1.09° 

9 0° - (-40°) -38.98° -1.02° 

10 0° - (-40°) -38.78° -1.22° 

RMSE 2.77° 

  

 Nilai hasil baca dari sumbu Z sangatlah tidak terpengaruh dengan adanya 
hentakan yang diaplikasikan pada sistem saat pengujian. Hal ini terjadi karena 
sumbu Z merupakan hasil perhitungan dari pembacaan sensor kompas, berbeda 
dengan sensor Accelerometer maupun Gyroscope yang mengandalkan gerakan, 
sensor kompas mengandalkan pembacaan terhadap medan magnet bumi 
sehingga hentakan sekeras apapun tidak akan memengaruhi keakurasian hasil 
bacaannya. 

 

6.3.4 Analisis Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian dari kehandalan sistem terhadap hentakan 
didapatkan nilai RMSE sebagaimana yang ditunjukan pada Tabel 6.8. 

 

Tabel 6.8 Nilai deviasi rata-rata 

No Sudut 
RMSE dari 

deviasi 

1 X 1.72° 

2 Y 1.47° 

3 Z 2.77° 
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Dari nilai tersebut dapat dianalisis bahwa sistem bisa dihandalkan, dengan 
rata-rata deviasi yang tidak lebih dari 3°, dengan begitu bisa dikatakan kalau filter 
complementary dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada sensor yang 
dipakai. 
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BAB 7 PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan dan dijelaskan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Merancang sistem deteksi pergerakan kepala dapat menggunakan Inertia 
Measurement Unit MPU-9250, sensor kompas HMC5883L dan sebuah 
mikrokontroller Arduino Pro Micro. Unit MPU-9250 sendiri tanpa sensor 
kompas sudah dapat mendeteksi pergerakan kepala walaupun data yang 
didapat kadang kurang akurat karena terjadi drift, yaitu deviasi perhitungan 
yang terjadi sejalannya dengan waktu pada sensor gyroscope, fenomena drift 
hanya terjadi pada sumbu Z, hal tersebut terjadi karena nilai dari sumbu Z 
murni diambil dari sensor gyroscope tanpa kombinasi dengan sensor 
accelereometer dikarenakan sensor accelerometer tidak dapat menghasilkan 
nilai sumbu Z. Untuk keakurasian nilai sumbu X dan sumbu Y dapat dideteksi 
oleh MPU-9250 dengan sangat baik. 

2. Walaupun opsional, namun sensor kompas HMC5883L dapat memberikan 
hasil perhitungan sumbu Z yang sangat akurat pada sistem. Karena sensor 
kompas HMC5883L bekerja dengan cara mendeteksi medan magnet bumi, 
maka keandalan dari sensor ini sangat bisa dihandalkan untuk mencari 
perhitungan bearing berbeda dengan sensor gyroscope yang mengalami 
fenomena drifting dan mendapat pengaruh dari hentakan pada sistem, 
menjadikannya kurang akurat dan kurang bisa dihandalkan. 

3. Filter complementary yang digunakan untuk mengkombinasikan nilai dari 
sensor accelerometer dan sensor gyroscope dapat dihandalkan. Filter ini dapat 
mengisi kekurangan dari kedua sensor yang dipakai, filter ini dapat mengatasi 
fenomena drift yang diderita oleh sensor gyroscope dan dapat menstabilkan 
nilai bacaan dari sensor accelerometer, menghasilkan hitungan yang cukup 
stabil dan akurat dengan margin error tidak lebih dari 3°, meskipun dalam 
kurun waktu yang cukup lama. 

7.2 Saran 

Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan 
dari sistem ini. 

1. Pengiriman data dari mikrokontroller ke komputer/laptop masih 
menggunakan kabel. Dapat dikembangkan dengan menggunakan wireless 
untuk mempermudah penggunaanya dan memperkaya pengalaman user. 

2. Pada unit headset bisa diberi fitur layar untuk membuka kesempatan 
pengembangan yang lebih baik. 
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