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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 HMC5883L. 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 defiasi 
sudut tidak lebih dari 3°. 

Kata kunci: Head Motion Tracking, Inertia Measurement Unit, Complementary 

 

1. PENDAHULUAN 

 

engan 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) 

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 gerakan kepala. 
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Dimana visualisasi 3D pada unity engine akan merenspon 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. 

2. DASAR TEORI 

2.1. 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.  

(United States Patent No. US 6,681,629 B2, 2004). 

 

2.2. 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. 

 (Henriquez, P., Higuera, O., & J. Matuszewski, B., 

2014). 

2.3. 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. 

(M. LaValle, Yershova, Katsev, & Antonov, 2014) 

2.4. Complementary Filter 

 

Filter  Complementary merupakan cara menghitung 

sudut yang akurat dengan cara mengkombinasikan nilai dari 

sensor accelerometer dan sensor gyroscope. Untuk 

pembacaan jangka panjang akan menggunakan data dari 

sensor accelerometer karena data tersebut tidak mengalami 

gyroscopic drift seperti yang dialami sensor gyroscope 

sedangkan data dari sensor gyroscope sendiri akan di 

gunakan sebagai penangkal noise yang diderita oleh sensor 

accelerometer. Secara umum formula yang digunakan untuk 

filter ini adalah: 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝛼 ∗ (𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑔𝑦𝑟𝑜 ∗ 𝑑𝑡) + 𝛼 − 1

∗ (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙) … (2.1) 

 

Dimana α adalah konstanta yang  ditentukan user . 

3. PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Gambaran Umum Sistem 

 

Pada tahapan ini menjelaskan tentang gambaran umum, 

perancangan perangkat keras, perangkat lunak serta hasil 

visualisasi dari sistem. 

 

Gambar 3.1 Gambaran umum sistem 
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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 dan kemudian diolah 

menggunakan filter complementary yang lalu dikirim ke PC 

untuk dibuatkan visualisasi hasil pembacaannya secara 3D. 

Address register yang digunakan untuk membaca kedua 

sensor tersebut adalah 0x68 untuk MPU-9250 dan 0x1E 

untuk HMC5883L. 

 

3.2. 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. 

 

Gambar 3.2 Rancangan rangkaian sistem 

 

 

3.3. Perancangan Perangkat Lunak 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir perangkat lunak sistem 

Pada flowchart Gambar 3.3 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 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. 
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3.4. Perancangan Perangkat Lunak Visualisasi 3D 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir perancangan sistem visualisasi 

Pada flowchart Gambar 3.4 diawali dengan pengaturan 

port serial yang digunakan untuk komunikasi dengan 

Arduino Pro Micro serta baud rate yang akan 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. 

 

3.5. 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. 

3.6. 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 3.5. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian hasil implementasi perangkat 

keras 

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 3.6. 

 

Gambar 3.6 Perangkat keras setalah dikemas dalam 

kotak 

 

Kotak tersebut akan dipasangkan pada kacamata agar 

bisa dipakai dan terintegrasi dengan kepala sang penguna. 

Seperti yang diunjukan oleh gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Perangkat keras setelah dipasangkan pada 

kaca mata 

 

3.7. 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. 

Karena 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.  

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.  

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. 

𝜙 = arctan (
𝐴𝑋

√𝐴𝑌
2 + 𝐴𝑍

2
) … (3.1) 

 

𝜌 = arctan  (
𝐴𝑌

𝐴𝑋
2 + 𝐴𝑍

2 ) … (3.2) 

 

𝜃 = arctan (
√𝐴𝑋

2 + 𝐴𝑌
2

𝐴𝑍
) … (3.2) 

 

Dimana φ adalah roll (Sumbu X),  ρ adalah pitch (Sumbu 

Y) dan θ adalah yaw (Sumbu Z), namun karena sumbu Z 

sejajar dengan gaya gravitasi bumi maka secara praktis tidak 

mungkin untuk menghitung nilai θ dari hasil bacaan sensor 

accelerometer.  

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 menghitung angular velocity (ω) dari 

sumbu X, Y dan Z pada interval yang terukur (Δt). Dari situ 

didapatkan rumus: 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 =  𝜔 𝑥 Δ𝑡 … (3.4) 
 

Dengan begitu dapat ditentukan orientasi arah dari 

sensor gyroscope dengan cara menambahkan nilai perubahan 

sudut pada sudut acuan.  

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 

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. 
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𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 =  𝛼 × (𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝐺𝑦𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑒) + (1 −  𝛼)

× (𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 … (3.5) 

 

Dimana α adalah konstanta yang ditentukan user. 

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. 

 

ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑚𝑦, 𝑚𝑥) … (3.6) 

 

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. 

 

𝑆𝑢𝑚𝑏𝑢 𝑍 = 𝐴𝑐𝑢𝑎𝑛 − 𝐻𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 … (3.7) 

 

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.  

Setelah melakukan perhitungan dari semua sumbu, 

mikrokontroller akan mengirimkan nilai sumbu X, Y dan Z 

hasil dari perhitungan melalui port Serial untuk diproses pada 

komputer untuk dibuatkan visualisasinya.. 

 

3.8. 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. Hasil visualisasi dari 

sistem deteksi bisa dilihat pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.8 Hasil implementasi visualisasi 

 

4. PENGUJIAN 

4.1. Pengujian  Kestabilan  Pembacaan Sistem 

 

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 menderita noise dan sensor gyroscope 

mengalami gyroscopic drift. Untuk mengatasi hal tersebut, 

digunakanlah filter complementary yang mengkombinasikan 

kedua nilai dari kedua sensor tersebut menjadi satu nilai beru 

yang lebih stabil dan lebih akurat. 

 

Gambar 4.1 Pengujian kestabilan perangkat lunak 
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Berikut grafik hasil pengujian filter complementary 

terhadap sumbu X yang ditunjukan pada Gambar 4.1. 

 

Berikut hasil pengujian filter complementary terhadap 

sumbu Y yang ditunjukan pada Gambar 4.3. 

 

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 mengalami noise sehingga nilai 

pembacaan bisa dikatakan kurang stabil. Pada pengujian ini, 

bisa dibilang bahwa filter complementary sanggup mengatasi 

masalah-masalah yang dialami oleh kedua sensor dan 

menghasilkan nilai yang cukup stabil, walaupun dalam kurun 

waktu yang cukup lama. 

 

4.2. Pengujian Akurasi Pembacaan Sistem 

 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

akurasi sistem dengan nilai busur pengukur sudut. Dari hasil 

tersebut nantinya akan bisa dihitung sudut defiasi 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. 

 

Berikut hasil pengujian pembacaan akurasi sistem 

terhadap sumbu X yang ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Gambar 4.2 Grafik hasil pengujian kestabilan sistem 

pada sumbu X 

Gambar 4.3 Grafik hasil pengujian kestabilan sistem 

pada sumbu Y 

Gambar 4.4 Pengujian keakurasian 

pembacaan sistem 
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Tabel 4.1 Hasil pengujian sumbu X 

No Sudut 

Sebenarnya 

Sudut Bacaan 

Sensor 

Defiasi 

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° 

 

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 4.2.  

Tabel 4.2 Hasil pengujian sumbu Y 

No Sudut 

Sebenarnya 

Sudut Bacaan 

Sensor 

Defiasi 

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° 

 

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 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil pengujian sumbu Z 

No Sudut 

Sebenarnya 

Sudut Bacaan 

Sensor 

Defiasi 

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° 

 

Berdasarkan nilai hasil penguijan dari akurasi 

pembacaan sistem, dapat dikatakan bahwa sistem bekerja 

dengan baik. Walaupun nilai dari sensor tidak 100% akurat, 

namun defiasi dari nilai pembacaan sistem terhadap nilai 

sudut yang sebenarnya bisa dikatakan cukup baik dengan 

nilai defiasi rata-rata yang akan ditunjukan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Nilai defiasi rata-rata 

No Sudut 
RMSE dari 

defiasi 

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 defiasi 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 dialami 

oleh sensor tersebut. Untuk defiasi pada nilai sumbu Z, 

adalah karena pengaruh medan bumi, awalan hadap sistem 

saat proses pengkalibrasian terjadi sangat berpengaruh 

terhadap nilai defiasi 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. 

 

4.3. Pengujian Kehandalan Pembacaan Sistem Jika 

Terjadi Hentakan 

 

Pengujian pada subbab ini hampir sama dengan 

pengujian pada subbab sebelumnya, namun pada pengujian 

yang ini, dibedakan 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°. 

 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap 

hentakan pada sumbu X yang akan ditunjukan pada Tabel 

4.5 

 

Gambar 4.5 Pengujian Kehandalan Sistem 
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Tabel 4.5 Hasil pengujian kehandalan sumbu X 

No Sudut Uji 

Hasil 
Bacaan 
Sistem 

Defiasi 
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° 

 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap 

hentakan pada sumbu Y yang akan ditunjukan pada Tabel 

4.6. 

Tabel 4.6 Hasil pengujian sumbu Y 

 

Berikut hasil pengujian kehandalan sistem terhadap 

hentakan pada sumbu Z yang akan ditunjukan pada Tabel 

4.7. 

Tabel 4.7 Hasil pengujian sumbu Z 

 

Berdasarkan hasil pengujian dari kehandalan sistem 

terhadap hentakan didapatkan nilai RMSE sebagaimana 

yang akan ditunjukan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Nilai defiasi rata-rata 

No Sudut 
RMSE dari 

defiasi 

1 X 1.72° 

2 Y 1.47° 

3 Z 2.77° 

 

Dari nilai tersebut dapat dianalisa bahwa sistem bisa 

dihandalkan, dengan rata-rata defiasi yang tidak lebih dari 

3°, dengan begitu bisa dikatakan kalau filter complementary 

dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada sensor 

yang dipakai. 

No Sudut Uji 

Hasil 
Bacaan 
Sistem 

Defiasi 
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° 

No Sudut Uji 

Hasil 
Bacaan 
Sistem 

Defiasi 
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° 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. 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 

defiasi 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. 

5.2. 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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