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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang, selain sebagai mahasiswa pertukaran 

pelajar yang harus menghadiri kelas reguler, penulis juga melakukan penelitian di 

Interaction Laboratory TDU. Penelitian yang dilakukan berupa sebuah proyek 

robot yang dikerjakan secara tim yang beraggotakan empat orang, dimana 

penelitian ini dijadikan laporan kerja magang. Penelitian yang dilakukan lebih 

kepada cara pemrograman robot, yang mana sesuai dengan jurusan penulis, 

dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hardware.  Selama praktek 

kerja magang berlangsung, penulis berada di bawah supervisi Prof. Naoki 

Mukawa, selaku kepala laboratorium dan Natsuki Saito sebagai pembimbing di 

laboratorium. Koordinasi pekerjaan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Natsuki Saito yang memberikan pengarahan dan penjelasan detail aplikasi. 

Selama praktek kerja magang, penulis belajar banyak hal baru khususnya 

dalam hal pemrograman. Penulis belajar bagaimana cara membuat program yang 

berkaitan langsung dengan hardware dimana hasil dari program yang dibuat dapat 

langsung dilihat, baik berupa input dari kinect maupun robot motion yang 

dihasilkan. Walaupun awalnya sempat mendapatkan kesulitan dalam membuat 

program robot ini, namun akhirnya penulis berhasil menyelesaikan program ini 

berkat bantuan kedua orang yang telah disebutkan sebelumnya, yang selalu 

bersedia memperkenalkan dan membimbing penulis tentang cara pemrograman 

robot. Selain itu, pengetahuan dan  pengalaman penulis selama belajar di UMN 

juga sangat bermanfaat dalam menyelesaikan proyek ini, khususnya saat penulis 

belajar bahasa pemrograman visual C++ yang mana digunakan penulis dalam 

membuat program robot ini. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Selama praktek kerja magang ini, penulis menjadi bagian dari salah satu 

tim peneliti dari Interaction Laboratory Prof. Naoki Mukawa. Bersama tiga rekan 
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lainnya, Verdy Susanto, Natsuki Saito, dan Ryo Fujimori, penulis membangun 

sebuah aplikasi robot interaktif yang dapat bergerak berdasarkan input yang 

diterima dari kinect sensor dan arduino (microphone). 

Kinect sensor akan membaca dan mendeteksi wajah user di sekitar area 

yang terjangkau oleh kamera kinect, lalu akan mengkonversi informasi yang 

didapat tersebut menjadi sebuah  informasi yang lebih berguna bagi program 

robot. Lalu informasi tersebut akan dikirim ke program robot, yang kemudian 

akan diolah menjadi sebuah sinyal yang akan dikirimkan ke robot sehingga robot 

dapat bergerak atau membuat suatu motion. Program kinect  yang dibuat akan 

mendeteksi lokasi wajah user dan menentukan apakah user tersebut sedang 

melihat ke arah robot atau tidak. Jika user sedang melihat ke arah robot, maka 

berdasarkan informasi lokasi wajah user, robot juga akan menggerakkan 

kepalanya menghadap ke arah user tersebut.  

Program arduino dibuat menggunakan microphone sebagai sensor suara. 

Microphone akan mendeteksi apakah ada suara di sekitar lingkungan atau tidak. 

Program arduino yang dibuat akan mendeteksi apakah user sedang berbicara di 

area sekitar robot atau tidak. Jika ada suara yang terdeteksi di area sekitar robot, 

maka program arduino akan menganggap bahwa user sedang berbicara. Lalu jika 

suara tersebut sudah tidak terdeteksi lagi sekitar 300 ms atau lebih, maka program 

ini akan mengkonklusikan bahwa user sudah berhenti berbicara dan kemudian 

mengirimkan informasi ini kepada program robot. Setelah itu, program robot akan 

mengolah informasi yang diterima ini dan kembali mengirim sinyal kepada robot 

agar robot mengangguk sebagai bentuk respon terhadap user. 

Selain membuat program kinect dan program arduino, penulis juga 

mengimplementasikan pemrograman socket dalam membangun aplikasi robot ini. 

Pemrograman socket diperlukan sebagai penghubung antara beberapa program 

yang berbeda. Pada aplikasi robot ini, pemrograman socket dibutuhkan untuk 

mentrasmisikan data atau informasi dari program kinect  dan program arduino 

menuju ke program robot untuk diolah dan diteruskan ke robot. 
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3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang ini dapat diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu 

proses pelaksanaan, kendala yang ditemukan, dan solusi atas kendala yang 

ditemukan tersebut. Sebelum membahas ketiga uraian tersebut, berikut penulis 

lampirkan tabel realisasi kerja magang. 

 

Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang 

Minggu Kegiatan 

1 - Perkenalanan proyek yang akan dibuat 
- Demonstrasi cara penggunaan kinect sensor dan robot 
- Pembagian tugas yang harus dikerjakan 

2 - Konfigurasi aplikasi robot dan instalasi kinect 
- Instalasi program visual C++ 2010 

3 - Mempelajari koding dan algoritma program kinect  (face  detector      
   program) 
- Mempelajari kembali bahasa pemrograman visual C++ 

4 - Mendapatkan koordinat user’s face rotation dalam kinect’s view 
- Mendapatkan koordinat tengah dari wajah user dalam kinect’s   view 

5 - Membagi kinect’s view menjadi 9 area yang sama besar 
- Mendeteksi wajah user yang terjangkau oleh kamera kinect 
- Menentukan posisi wajah user dalam kinect’s view 

6 - Membagi wajah avatar menjadi 9 area yang sama besar 
- Mendeteksi  koordinat akhir hidung avatar dalam program kinect 
- Menentukan apakah user sedang melihat ke arah kinect atau tidak 

7 - Perkenalan pada arduino  
- Perkenalan merakit circuit sederhana 
- Perkenalan pemrograman arduino dasar untuk sensor tekanan dan  
   temperatur 

8 - Merakit circuit dengan menggunakan sensor microphone 
- Membuat program yang mendeteksi suara user 

9 - Presentasi untuk  perkembangan proyek yang sedang dikerjakan 
10 - Perbaikan dan peningkatan pada program kinect yang dibuat 

- Perbaikan pada program arduino 
11 - Membuat program socket (server – client) 

- Mengirim data dari program kinect ke program socket (server) 
12 - Mengimplementasikan program socket ke dalam program robot 

- Testing sistem untuk program kinect dan program robot 
13 - Memperbaiki tampilan kinect’s view pada program kinect 

- Testing sistem secara keseluruhan 
- Memperbaiki bug dan error yang muncul 

14 - Final presentasi untuk sistem robot yang dibuat 
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3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Sebelum membahas tentang proses pelaksanaan yang dilakukan penulis 

dalam membangun aplikasi ini, berikut penulis lampirkan gambaran umum dari 

aplikasi robot yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Gambaran Umum Aplikasi 
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Aplikasi yang dibangun ini menggunakan kinect dan arduino (microphone) 

sebagai sensor yang menerima input dari user. Kinect sensor akan mendeteksi 

wajah user yang tertangkap oleh kamera kinect. Kemudian program kinect yang 

ada di komputer akan mengambil informasi tersebut, lalu mengolahnya sehingga 

didapatkan informasi baru yang lebih bermanfaat. Informasi baru tersebut 

mengenai kondisi wajah user di depan kinect, apakah user sedang melihat ke arah 

kinect atau tidak. Lalu informasi ini akan dikirim ke program komputer yang 

kemudian akan diolah dan diteruskan ke robot sehingga robot akan melakukan 

suatu gerakkan atau motion, dimana robot akan melihat ke arah user tersebut, 

sebagai respon terhadap user. 

 Sementara itu, microphone digunakan sebagai sensor suara user. Program 

arduino akan mendeteksi apakah user sudah berhenti berbicara atau belum. Jika 

sudah, maka program arduino akan mengirim informasi ini kepada program robot 

yang kemudian akan diteruskan ke robot. Lalu robot akan menganggukkan 

kepalanya sebagai respon terhadap user. Namun, program arduino ini tidak dapat 

diselesaikan karena microphone yang digunakan kurang sensitif.  

Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat melaksanakan kerja magang, mulai 

dari perancangan aplikasi, pembuatan progam, implementasi, testing, dan lain-lain  

yang dikerjakan setahap demi setahap setiap minggunya. Berikut penjabaran dari 

masing-masing hal yang dilakukan.              

 

A. Minggu 1 – Perkenalan Proyek 

Pada minggu pertama, penulis diperkenalkan dengan proyek robot yang 

akan dibuat. Penulis dijelaskan dan dibimbing tentang tujuan dan fungsi dari 

aplikasi robot yang akan dibuat. Karena penulis belum pernah membuat suatu 

proyek yang berhubungan dengan robot sebelumnya, maka pada minggu pertama 

ini penulis juga diperkenalkan pada kinect sensor dan robot yang akan digunakan 

untuk membangun aplikasi ini. Berikut adalah gambar dari kinect sensor dan 

robot yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 
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Gambar 3.2  Kinect  Sensor 

Sumber: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855355.aspx 

 

Gambar 3.2 di atas menunjukkan sebuah kinect sensor yang penulis 

gunakan untuk mendeteksi wajah user. Kinect sensor yang digunakan dalam 

aplikasi ini sama dengan kinect sensor yang digunakan untuk Xbox 360. Kinect 

sensor ini memiliki kamere RGB dan sensor kedalaman yang menyediakan 

kemampuan untuk menangkap gerak secara 3D dan mengenali wajah seseorang. 

Sensor kedalaman yang digunakan mampu merekam data video 3D dalam kondisi 

pencahayaan apapun. 

 
Gambar 3.3  Robovie  mR2 

Sumber: http://www.gizmodo.fr/category/gizmodo-next/page/91 
 

 Gambar 3.3 di atas adalah Robovie mR2, yaitu robot yang digunakan 

dalam penelitian ini. Robovie mR2 memiliki ketinggian 30 cm dan berat hanya 2 
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kg. Selain itu, mata, kepala, lengan, dan pinggangnya dapat digerakkan dengan 

total 18 derajat kebebasan yang dikontrol melalui program di komputer. 

 Setelah selesai demonstrasi robot dan kinect sensor, saatnya pembagian 

tugas untuk masing-masing anggota. Penulis bersama satu anggota lainnya 

mendapat bagian untuk membuat program kinect, program arduino, dan 

pemrograman socket yang digunakan untuk mengirim atau mentransmisikan data 

dari kedua program tersebut kepada program robot untuk diolah menghasilkan 

sebuah robot motion yang dapat membuat robot melakukan sebuah gerakkan. 

 

B. Minggu 2 – Konfigurasi Robot dan Instalasi Kinect 

 Pada minggu kedua, Natsuki Saito selaku pembimbing di Interaction 

Laboratory, melakukan konfigurasi robot dan instalasi kinect sensor pada laptop 

penulis. Setelah selesai, robot dan kinect sensor diuji dengan dijalankan pada 

laptop penulis. Hal ini dilakukan agar penulis dapat membuat program sendiri 

tanpa bergantung kepada komputer laboratorium yang kemungkinan tidak setiap 

saat bisa digunakan karena dipakai oleh anggota laboratorium yang lainnya. 

Setelah itu, Natsuki Saito melakukan instalasi program Microsoft Visual 

C++ 2010 Express pada laptop penulis, yang merupakan bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam pembuatan program kinect ini. Setelah semua proses 

instalasi selesai, penulis siap untuk  membuat program kinect sesuai dengan 

arahan yang diberikan. 

 

C. Minggu 3 – Mempelajari Algoritma “Face Detector Program” 

Pada minggu ketiga, penulis diberikan souce code “face detector program”  

oleh Natsuki Saito. Penulis diminta untuk mempelajari algoritma dan seluruh 

detail dari program tersebut karena program kinect yang akan dibuat untuk 

aplikasi robot ini berlandaskan dari program tersebut. Berdasarkan program yang 

diberikan tersebut, penulis diminta untuk memodifikasi program tersebut dan 

mendapatkan output sesuai yang diminta. Penulis diminta untuk mendeteksi posisi 

wajah user pada kinect’s view dan menentukan apakah user sedang melihat ke 

arah kinect  atau tidak. 
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Selagi mempelajari alur program tersebut, penulis juga mempelajari 

kembali bahasa pemrograman visual C++ untuk mengingatkan kembali syntax-

syntax dasar yang digunakan dalam bahasa visual C++ ini. Penulis membuka 

kembali materi-materi tentang bahasa pemrograman visual C++  yang diajarkan 

pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) saat penulis masih 

berada di semester tiga.  

“Face detector program”  yang diberikan akan menampilkan dua bagian 

dalam satu windows forms, yaitu bagian kinect’s view, yang merupakan tampilan 

lingkungan sekitar yang terjangkau oleh kamera kinect, dan juga bagian avatar’s 

face, yang merupakan animasi wajah user  yang akan mewakilkan gerakan dan 

ekspresi wajah user yang terdeteksi oleh kamera kinect. Berikut penulis lampirkan 

screenshot dari “face detector program” saat dijalankan. 

 
Gambar 3.4  Tampilan  “Face  Detector  Program” 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=ruSHueJhp3I 
 

D. Minggu 4 – Mendapatkan Koordinat User’s face rotation 

Pada minggu keempat, penulis mencari koordinat user’s face rotation pada 

kinect’s view yang akan digunakan untuk mendeteksi pergerakan rotasi wajah user. 

Nilai koordinat yang didapatkan dalam bentuk x, y, dan z. Nilai koordinat tersebut 

untuk sementara akan disimpan ke dalam sebuah notepad (.txt). Program ini akan 
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menuliskan perubahan rotasi wajah user secara real time ketika program 

dijalankan. Gambar berikut menunjukkan hasil koordinat user’s face rotation 

yang disimpan dalam file .txt. 

 
Gambar 3.5  Koordinat  User’s  Face  Rotation 

 

Selain mencari nilai dari koordinat user’s face rotation, pada minggu 

keempat ini penulis juga mencari koordinat titk tengah dari wajah user yang 

nantinya akan  digunakan untuk menentukan posisi wajah user dalam kinect’s 

view. Berikut adalah gambar wajah user dalam kinect’s view. 

 
Gambar 3.6   Wajah User dalam  Kinect’s View 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=ruSHueJhp3I 
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Dalam gambar 3.6 di atas, selain garis berwarna kuning yang memenuhi 

seluruh wajah user terdapat pula garis berwarna ungu yang berbentuk kotak. 

Melalui garis berwarna ungu tersebut penulis mendapatkan koordinat tengah dari 

wajah user. Pertama, penulis mencari batas minimum dan maksimum koordinat x 

dan y dari garis ungu tersebut. Kemudian, penulis membagi dua sama besar kedua 

nilai koordinat x dan y yang telah didapatkan tersebut sehingga penulis dapat 

menghitung koordinat titik tengah dari wajah user dalam kinect’s view. 

 

E. Minggu 5 – Menentukan Posisi Wajah User dalam Kinect’s View 

Pada minggu kelima, penulis hanya membantu salah satu rekan penulis, 

Verdy Susanto, dalam melanjutkan pemrograman kinect. Penulis membantu 

Verdy dalam menentukan letak posisi wajah user dalam kinect’s view dengan 

berperan sebagai objek dalam kinect’s view.  

Pertama, akan dicari batas minimum dan maksimum dari koordinat x dan 

y pada kinect’s view. Kemudian, tampilan kinect’s view akan dibagi menjadi tiga 

bagian sama besar secara horizontal dan vertikal sehingga didapatkan sembilan 

area yang sama besar. Kesembilan area yang telah ditentukan tersebut adalah top 

left, top, top right, left, middle, right, bottom left, bottom, dan bottom right. 

Berikut adalah gambar ilustrasi yang dilakukan untuk membagi tampilan kinect’s 

view. 

 
Gambar 3.7  Ilustrasi  Tampilan  Kinect’s  View 
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Setelah membagi tampilan kinect’s view ke dalam sembilan area, 

koordinat titik tengah yang telah dibuat pada minggu keempat digunakan untuk 

menentukan posisi wajah user dalam kinect’s view. Kemudian koordinat titik 

tengah wajah user akan dibandingkan dengan kesembilan area yang telah 

didefinisikan dalam kinect’s view sehingga akan didapatkan posisi wajah user. 

Untuk sementara, posisi wajah user yang telah didapatkan (top left, middle, dan 

lain-lain) akan kembali disimpan ke dalam file .txt (notepad) yang berbeda. 

Berikut dilampirkan ilustrasi gambar dalam menentukan posisi wajah user dalam 

kinect’s view berdasarkan tampilan kinect’s view dan  koordinat titik tengah wajah 

user. 

 
Gambar 3.8  Tampilan Kinect’s View untuk Posisi Middle 

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=ruSHueJhp3I 

 

Pada gambar 3.8, dapat dilihat titik berwarna merah yang merupakan titik 

tengah wajah user berada di tengah-tengah kinect’s view, yang mana tampilan 

kinect’s view sudah dibagi menjadi sembilan area yang dipisahkan oleh garis 

berwarna biru. Dengan begitu, program kinect ini akan menyimpulkan bahwa 

posisi wajah user sedang berada di tengah.  Kemudian, program kinect akan 

menuliskan posisi wajah user ke dalam file .txt sementara secara real time selama 

program tetap dijalankan. Berikut adalah ilustrasi gambar lain dari user yang 

berbeda dengan posisi wajah yang berbeda pula terhadap kinect’s view. 
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Gambar 3.9  Tampilan Kinect’s View untuk Posisi Top 

 

Pada gambar 3.9, koordinat titik tengah dari wajah user (titik merah) 

berada di posisi tengah atas (top) dalam kinect’s view seperti yang mana telah 

diwakilkan oleh garis berwarna biru. Dengan begitu, program kinect akan 

menyimpulkan bahwa posisi wajah user berada pada tengah atas dari kinect’s 

view dan kemudian akan menuliskan informasi ini ke dalam notepad. Berikut 

tampilan notepad (tempat penyimpanan data sementara) apabila wajah user 

berpindah posisi dari tengah ke atas secara perlahan. 

 

 
Gambar 3.10  Posisi Wajah User dalam Kinect’s View 
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F. Minggu 6 – Menentukan User Melihat ke Arah Kinect atau Tidak 

Pada minggu keenam, penulis masih  melanjutkan pemrograman kinect 

sensor namun sudah tidak berhubungan dengan kinect’s view lagi. Penulis 

memodifikasi source code avatar untuk menentukan apakah user sedang melihat 

ke arah kinect atau tidak. Penulis memanfaatkan perputaran wajah avatar sebagai 

representasi pergerakkan wajah user yang digunakan untuk menentukan ke arah 

mana user sedang melihat. Sama halnya dengan yang dilakukan saat 

memodifikasi kinect’s view, wajah avatar harus terlebih dahulu dibagi menjadi 

tiga bagian sama besar secara horizontal dan vertikal sehingga didapatkan 

sembilan area yang sama besar. Namun sebelumnya, penulis mencari batas 

minimum dan maksimum koordinat x dan y dari titik ujung hidung avatar terlebih 

dahulu baru kemudian wajah avatar akan dibagi menjadi sembilan area 

berdasarkan batas yang telah dicari tersebut.  

Setelah membagi wajah avatar menjadi sembilan area, selanjutnya penulis 

mendeteksi koordinat titik akhir dari hidung avatar. Koordinat hidung avatar ini 

digunakan sebagai patokan atau pedoman yang menentukan ke arah mana user 

sedang melihat (top left, top, middle, bottom right, dan lain-lain). Berikut adalah 

ilustrasi gambar cara penulis menentukan ke arah mana user sedang melihat. 

 

 
Gambar 3.11  Tampilan Wajah Avatar 
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Pada gambar 3.11, garis berwarna biru memisahkan kesembilan area yang 

telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, titik berwarna merah merupakan titik 

koordinat ujung hidung avatar yang dijadikan pedoman untuk menentukan arah 

penglihatan user. Pada gambar di atas, titik berwarna merah berada pada posisi 

bawah kanan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa user sedang melihat ke 

arah bawah kanan dari kinect’s view. 

Setelah itu, penulis membandingkan ke arah mana avatar sedang melihat 

dengan posisi wajah user dalam kinect’s view. Dengan kedua informasi tersebut, 

penulis dapat menentukan apakah user sedang melihat ke arah kinect atau tidak. 

Berikut penulis tunjukkan kondisi-kondisi arah penglihatan avatar dan posisi 

wajah user dalam kinect’s view dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa user 

sedang melihat ke arah kinect. 

• Apabila avatar sedang melihat ke arah top left, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view harus berada pada bottom right 

• Apabila avatar sedang melihat ke arah top, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view harus berada pada bottom.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah top right, maka posisi wajah user 

dalam kinect’s view harus berada pada bottom left.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah left, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view harus berada pada right.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah middle, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view juga harus berada pada middle.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah right, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view harus berada pada left.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah bottom left, maka posisi wajah user 

dalam kinect’s view harus berada pada top right.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah bottom, maka posisi wajah user dalam 

kinect’s view harus berada pada top.  

• Apabila avatar sedang melihat ke arah bottom right, maka posisi wajah user 

dalam kinect’s view harus berada pada top left.  
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 Dengan menggunakan kesembilan kondisi tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan apakah user sedang melihat ke arah kinect atau tidak. Program 

kinect akan melakukan pengecekkan dan menyimpulkan hasilnya secara real time 

selama program dijalankan dan akan akan menyimpan informasi ini sementara 

pada file notepad yang berbeda. Informasi yang akan disimpan berupa kata-kata 

seperti “looking” dan “not looking”, yang menunjukkan kondisi yang sebenarnya 

dari yang user lihat. Berikut penulis lampirkan ilustrasi gambar yang 

menunjukkan posisi wajah user dalam kinect’s view dan perputaran wajah avatar 

sehingga didapatkan hasil atau output yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12  Tampilan Program Kinect untuk Kondisi “Looking” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.13  Tampilan Program Kinect untuk Kondisi “Not Looking” 

Sumber: http://www.hirotakaster.com/archives/2012/07/kinect-sdk-15-demo.php 
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Pada gambar 3.12, dapat dilihat posisi wajah user berada di kanan (right) 

dari kinect’s view dan user sedang melihat ke arah kiri yang berarti user sedang 

melihat ke arah kinect. Dengan begitu, program akan menyimpulkan bahwa user 

sedang melihat ke arah kinect. Namun dalam proses penentuannya, perputaran 

wajah user akan diwakilkan oleh koordinat akhir dari hidung avatar. Dalam 

gambar tersebut, posisi wajah user berada di kanan dan koordinat hidung avatar 

berada di kiri, yang mana sesuai dengan salah satu dari sembilan kondisi yang 

telah disebutkan, sehingga program akan memberikan output “looking” untuk 

kondisi pada gambar tersebut. 

Sementara pada gambar 3.13, posisi wajah user berada di tengah dari 

kinect’s  view, namun user sedang melihat ke arah kiri. Dalam representasi wajah 

avatar, koordinat hidung avatar berada di sebelah kiri dan posisi wajah user 

berada di tengah kinect’s view, sehingga program akan menyimpulkan bahwa user 

sedang tidak melihat ke arah kinect dan akan memberikan output “not looking” 

yang akan dicetak dalam suatu file notepad secara real time selama program 

masih berjalan. Berikut adalah contoh tampilan file notepad apabila user 

mengalihkan pandangan dari kondisi melihat ke arah kinect dan secara perlahan 

melihat ke arah kiri atau kanan kinect.  

 
Gambar 3.14  Tampilan Output Program dalam Notepad 
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G. Minggu 7 – Perkenalan Arduino 

 

 
Gambar 3.15  Logo Arduino 

Sumber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduino_Logo.svg 
 

Arduino adalah sebuah platform prototipe elektronik yang bersifat open-

source berdasarkan pada hardware dan software yang mudah digunakan dan 

fleksibel. Arduino dapat merasakan dan mendeteksi lingkungan dengan menerima 

input dari berbagai macam sensor dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar 

dengan mengontrol cahaya, motor, dan berbagai aktuator lainnya. Mikrokontroler 

pada papan arduino diprogram menggunakan bahasa pemrograman arduino.  

 

 
Gambar 3.16  Arduino Uno 

Sumber: https://www.sparkfun.com/products/11021 
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Pada minggu ketujuh ini, penulis diperkenalkan dan dijelaskan tentang 

pengertian dan kegunaan dari arduino uno (gambar 3.16). Penulis diajarkan 

bagaimana cara merangkai circuit yang dihubungkan dengan arduino uno. Natsuki 

Saito mengajarkan penulis cara merangkai circuit dengan menggunakan sensor 

tekanan dan temperatur.  Setelah circuit selesai dirangkai, Natsuki Saito juga 

memberikan penjelasan tentang cara pemrograman dasar arduino uno ini.    

 

 
Gambar 3.17  Pressure Sensor 

Sumber: https://www.sparkfun.com/tutorials/389 
 

     
Gambar 3.17 di atas merupakan sensor tekanan yang digunakan penulis 

saat belajar membuat program arduino. Penulis diajarkan membuat program 

sederhana yang memanfaatkan sensor tekanan tersebut sebagai input. Program 

akan memberikan output berupa angka-angka yang menunjukkan seberapa kuat 

tekanan yang diberikan pada  sensor tersebut. Ketika program dijalankan, user 

hanya perlu menekan sensor tersebut dan program akan memberikan output 

berupa angka kekuatan tekanan user. Sebelum membuat program, penulis 

diwajibkan untuk merangkai circuit terlebih dahulu. Berikut adalah gambar 

rangkaian circuit menggunakan sensor tekanan. 
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Gambar 3.18  Rangkain Circuit dengan Sensor Tekanan 

Sumber: https://www.sparkfun.com/tutorials/389 
 

Selain sensor tekanan, penulis juga diajarkan pemrograman sederhana 

dengan menggunakan sensor temperatur. Sama halnya dengan sensor tekanan, 

penulis diwajibkan untuk merangkai circuit terlebih dahulu. Kemudian,  circuit 

yang sudah terangkai akan dihubungkan ke komputer. Setelah itu, penulis baru 

dapat melakukan pemrograman untuk mengontrol sensor temperatur tersebut. 

 
Gambar 3.19  Temperature Sensor 

Sumber: https://www.sparkfun.com/products/10988 
  

Pengembangan aplikasi robot..., Daniel Halim, FTI UMN, 2014

https://www.sparkfun.com/tutorials/389
https://www.sparkfun.com/products/10988


Gambar 3.19 di atas merupakan sensor temperatur yang digunakan penulis 

dalam mempelajari pemrograman dasar arduino uno.  Penulis diajarkan membuat 

program sederhana yang dapat menaikkan temperatur dari sensor tersebut. Saat 

program dijalankan, maka ujung dari sensor tersebut secara perlahan akan 

memanas hingga dapat melelehkan sebuah plastik yang menyentuh ujung sensor 

tersebut. Berikut adalah gambar rangkaian circuit menggunakan sensor 

temperatur. 

 
Gambar 3.20  Rangkaian Circuit dengan Sensor Temperatur 

Sumber: http://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor/using-a-temp-sensor 
 

H. Minggu 8 – Program Arduino dengan Menggunakan Microphone 

Setelah selesai belajar membuat program arduino sederhana, pada minggu 

kedelapan ini penulis mulai membuat program arduino yang merupakan bagian 

dari  aplikasi robot dengan menggunakan microphone sebagai sensor suara. 

Pertama, penulis merangkai circuit yang akan digunakan dalam pemrograman 

terlebih dahulu. Circuit yang dibuat akan dihubungkan dengan microphone dan 

papan arduino uno, baru kemudian akan dihubungkan ke sebuah komputer untuk 

dikontrol melalui program yang akan dibuat. Sebelum dibahas lebih jauh, berikut 

penulis tunjukkan gambar microphone yang digunakan dan gamnbar circuit yang 

dirangkai oleh penulis. 
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Gambar 3.21  Microphone 

Sumber: http://www.internetnow.gr/agora/87-electret-microphone.html 
 

 

 
Gambar 3.22  Rangkaian Circuit dengan Microphone 

Sumber: http://lowvoltage.wordpress.com/2011/05/15/lm386-mic-amp/ 
 

Gambar 3.22 di atas merupakan rangkaian circuit yang dibuat penulis 

untuk membuat program arduino ini. Program arduino yang dibuat bertujuan 

untuk mendeteksi suara user di sekitar robot dan mengirimkan informasi yang 

didapat kepada program robot. Saat program dijalankan, microphone akan selalu 

stand by mendeteksi apakah ada suara di sekitar robot atau tidak. Jika ada suara 

yang terdeteksi, maka program akan mencetak output setiap 100 ms berupa kata 

“speak”. Jika suara sudah tidak terdeteksi lagi, maka program akan mencetak 

output “not speak” dan mengirimkan informasi ini kepada program robot untuk 

diolah dan diteruskan kepada robot, kemudian robot akan menganggukkan 

kepalanya.  
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Pada proses pengerjaannya, program arduino ini sudah mampu mendeteksi 

suara user dan menampilkan output berupa kata “speak” atau “not speak” yang 

ditampilkan pada layar komputer. Namun karena microphone yang digunakan 

untuk mendeteksi suara user tersebut kurang bagus atau kurang peka, dimana 

microphone baru dapat mendeteksi suara user jika ada suara yang sangat keras, 

maka untuk sementara program arduino ini tidak dilanjutkan. Pembimbing 

mengarahkan penulis agar proses pengiriman informasi dari program arduino ini 

menuju ke program robot tidak dilakukan dahulu selagi menunggu pemutusan dan 

pemesanan sensor suara yang lain yang akan digunakan dalam pemrogragam 

arduino ini. Berikut penulis lampirkan screenshot dari tampilan program arduino 

yang penulis buat beserta output yang dihasilkan.  

 
Gambar 3.23  Program Arduino dengan Microphone 
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Gambar 3.24  Tampilan Output Program Arduino 

 

I. Minggu 9 – Presentasi Perkembangan Aplikasi Robot 

Pada minggu ini, penulis diminta oleh Prof. Naoki Mukawa untuk 

melakukan presentasi tentang perkembangan aplikasi robot yang sedang dibangun. 

Penulis diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam 

membangun aplikasi robot ini dan juga hal-hal yang akan dilakukan untuk sebulan 

berikutnya. Penulis sempat mengalami kesulitan dalam membuat slide presentasi 

karena penulis diminta untuk membuatnya dalam bahasa Jepang. Namun, berkat 

bantuan Natsuki Saito, penulis berhasil menyelesaikan slide presentasi tersebut 

tepat waktu dan presentasi pun berjalan dengan lancar.  

 

J. Minggu 10 – Perbaikan Program Kinect dan Arduino  

Pada minggu kesepuluh ini, penulis hanya melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan untuk program kinect dan arduino yang sudah dibuat. Untuk 

program kinect, penulis diminta untuk menggabungkan output yang dihasilkan 

program ke dalam satu file notepad saja sehingga lebih memudahkan dalam 

mengirim informasi kepada program robot. Sementara pada program arduino, 

penulis hanya diminta untuk mengubah waktu delay yang menentukan apakah 
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user sudah berhenti berbicara atau belum. Jadi, program akan menyimpulkan 

bahwa user sudah berhenti berbicara apabila microphone sudah tidak mendeteksi 

adanya suara lagi dalam 300 ms atau lebih. Berikut adalah tampilan output dari 

program kinect yang sudah digabungkan ke dalam satu file notepad. 

 
Gambar 3.25  Tampilan Output Program Kinect 

 

K. Minggu 11 – Membuat Program Socket 

Pada minggu kesebelas, penulis memulai membuat program socket yang 

digunakan sebagai penghubung untuk trasnmisi data antara beberapa program 

yang berbeda, seperti program kinect, program arduino, dan program robot. 

Karena microphone yang digunakan dalam pemrograman arduino kurang sensitif, 

maka pembimbing menyarankan penulis agar tidak melanjutkan pemrograman 

arduino dan fokus pada penghubungan antara program kinect dan program robot. 

Oleh karena itu, pembimbing menyarankan penulis untuk membuat program 

socket yang menghubungkan program kinect dan program robot agar aplikasi 

yang dibuat selama ini dapat dilihat hasilnya. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemrograman socket yang 

penulis buat, berikut penjelasan socket secara umum adalah mekanisme 

komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar program atau 

proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin.  Dengan penjelasan singkat 

tersebut, diharapakan pembaca mampu memahami fungsi pemrograman socket 
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dalam aplikasi ini. Socket interface dalam berkomunikasi dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

 
Gambar 3.26  Socket Interface 

Sumber: http://searchglobalonline.blogspot.com/2013/02/pengertian-socket-
programming-dan-mutex.html 

 

Pertama, penulis bersama Verdy membuat program socket client-server 

sederhana yang dapat saling berhubungan dan berkirim-kiriman data. Penulis 

lebih difokuskan pada pembuatan program client. Setelah program socket 

sederhana tersebut berhasil, penulis mencoba mengimplemenstasikan   program 

client ke dalam program kinect. Penulis mencoba memindahkan data yang tadinya 

disimpan sementara ke dalam notepad menjadi langsung dikirim secara real time 

ke program server saat program kinect dijalankan. 

Program server dibuat sementara menggunakan tampilan console cmd 

sederhana untuk mengetes transmisi data antara program client yang sudah 

diimplementasikan ke dalam program kinect dengan program server. Apabila 

transmisi data sudah berhasil, maka program server yang telah dibuat akan 
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diimplementasikan ke dalam program robot.  Namun pada minggu ini, proses 

pengerjaan hanya diselesaikan pada program server dengan tampilan console cmd 

dan program client yang sudah diimplementasikan ke dalam program kinect. 

Berikut tampilan program server yang menerima data dari program kinect secara 

real time saat kedua program dijalankan. 

 

 
Gambar 3.27  Tampilan Program Server 

 

Pengetesan program dilakukan dengan menjalankan program server 

terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan program client (kinect). Setelah 

dijalankan, program server akan berhenti dan menunggu program client untuk 

connect. Kemudian, program client juga harus menunggu program server untuk 

menerima request tersebut agar kedua program dapat terhubung dan saling 

bertukar data. 

 

L. Minggu 12 – Implementasi Program Server pada Program Robot 

Pada minggu ini, seluruh anggota tim diminta untuk menyelesaikan 

aplikasi yang dibuat secara keseluruhan. Salah satu bagian utama yang dikerjakan 

pada minggu ini adalah mengimplementasikan program server ke dalam program 

robot yang mana dikerjakan oleh rekan penulis, Verdy. Dengan begitu, program 

robot dapat menerima langsung setiap informasi tentang user yang didapatkan 
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dari kinect sensor secara real time saat kedua program dijalankan. Saat program 

robot menerima informasi dari program kinect, program robot akan mengolah dan 

mengkonversi informasi yang diterima menjadi sebuah robot motion yang akan 

dikirimkan ke robot sehingga robot dapat melakukan suatu gerakkan yang dapat 

dilihat langsung sebagai respon terhadap user. 

Saat Verdy mengimplementasikan program server ke dalam program robot, 

penulis dan Verdy menemukan kesulitan dalam mensinkronkan transmisi data 

antara kedua program tersebut. Penulis harus mengatur waktu delay pada setiap 

program agar kedua program memiliki waktu yang sama dalam pengolahan data. 

Dengan begitu, program dapat berjalan secara bersamaan dan proses transmisi 

data juga berjalan dengan lancar tanpa adanya ketidaksinkronan komunikasi 

antara kedua program dimana program kinect terlalu cepat dalam mengirim 

informasi, sementara program robot belum siap untuk menerima informasi 

tersebut karena sedang melakukan pengolahan data yang sebelumnya. 

Di samping itu, selagi Verdy mengimplementasikan program server, 

pembimbing membuat robot motion yang nantinya akan dipanggil dan dieksekusi 

saat aplikasi robot dijalankan. Penulis ditunjukkan cara membuat robot motion 

dengan menggunakan aplikasi “RobovieMaker 2”, yaitu aplikasi bawaan yang 

disediakan untuk menciptakan robot motion dari Robovie mR2 yang digunakan. 

Aplikasi “RobovieMaker 2” ini dapat membuat robot motion yang menggerakkan 

seluruh bagian tubuh dari robot, seperti mata, kepala, lengan, dan juga pinggang 

robot. Saat aplikasi robot dijalankan,  program robot akan mengkonversi 

informasi yang diterima dari program kinect dan mengeksekusi robot motion yang 

telah dibuat sesuai dengan kondisi user yang sebenarnya di depan kinect sensor. 

Berikut adalah tampilan aplikasi “RobovieMaker 2”. 
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Gambar 3.28  Tampilan “RobovieMaker 2” 

 

M. Minggu 13 – Testing dan Perbaikan Bug dan Error 

Secara garis besar aplikasi robot ini sudah selesai pada minggu ke-12. 

Oleh karena itu, pada minggu ini hanya dilakukan pengetesan terhadap aplikasi 

secara keseluruhan. Pengetesan dilakukan terhadap setiap detail program yang 

dibuat dan memperbaiki beberapa error kecil yang ditemukan pada aplikasi ini. 

Selain itu, pembimbing juga meminta penulis untuk melakukan perubahan kecil 

pada program kinect. Penulis diminta untuk mengubah tampilan kinect’s view 

yang awalnya dinamis menjadi statis agar seluruh tampilan yang tertangkap 

kamera kinect dapat ditampilkan dalam layar komputer saat program dijalankan. 

 

N. Minggu 14 – Presentasi Final 

Pada minggu terakhir, penulis diminta untuk mempresentasikan seluruh 

detail aplikasi dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan aplikasi 

ini. Penulis diminta menjelaskan tujuan dari aplikasi yang dibuat, algoritma dan 

cara penulis membuat aplikasi ini, cara penulis menentukan user sedang melihat 
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ke arah kinect atau tidak, cara penulis menghubungkan program kinect dan 

program robot, dan kesimpulan dari aplikasi yang dibuat.   

Berikut adalah screenshot dari aplikasi robot yang dibangun untuk 

beberapa kondisi user di depan kinect sensor. 

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 3.29  Hasil Aplikasi Robot 
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3.3.2    Kendala yang Ditemukan 

Selama melaksanakan praktek kerja magang ini, ada beberapa kendala 

yang penulis hadapi sehingga memperlambat pengembangan aplikasi yang 

dibangun. Penulis mengklasifikasikan kendala tersebut menjadi dua kategori, 

yaitu teknis dan non teknis.  

• Teknis 

Penulis belum  pernah melakukan pemrograman yang berhubungan langsung    

dengan hardware. Dalam praktek kerja magang ini, penulis tergabung dalam 

interaction lab. yang mana mengharuskan penulis berhubungan dengan hardware. 

Hal ini merupakan yang pertama kali bagi penulis melakukan pemrograman yang 

berkaitan dengan kinect sensor, arduino, dan robot sehingga awalnya penulis 

menemukan kesulitan dan sempat ragu terhadap aplikasi robot yang akan dibuat.  

• Non Teknis 

Kendala non teknis yang dihadapi penulis adalah masalah bahasa. Penulis 

mengerjakan proyek robot ini secara berkelompok yang terdiri dari empat orang 

dan di antaranya adalah dua orang Jepang termasuk pembimbing penulis. Penulis 

mendapat kesulitan ketika pembimbing ingin menjelaskan dan menyampaikan 

tugas mingguan yang diberikan ataupun apabila ada informasi yang ingin 

disampaikan. Penulis kesulitan untuk mendengar dan menangkap informasi yang 

disampaikan dan sesekali penulis juga kesulitan untuk menyampaikan suatu 

informasi atau pertanyaan tentang aplikasi robot yang dibuat ini. Hal ini 

menyebabkan banyak waktu yang terbuang sia-sia karena proses penyampaian 

tugas atau informasi memakan waktu yang lebih lama dari biasanya.  

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan tersebut, berikut adalah 

solusi yang didapatkan untuk mengatasinya.  

• Teknis 

1. Pada awal pengerjaan aplikasi ini, pembimbing banyak membantu 

penulis dengan memperkenalkan dan menjelaskan cara penggunaan 

(demonstrasi) dari hardware (kinect sensor, arduino,  robot) yang akan 
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digunakan untuk membangun aplikasi ini. Selain itu, pembimbing juga 

menunjukkan dan menjelaskan contoh pemrograman dasar yang 

berhubungan langsung dengan hardware yang digunakan agar penulis 

dapat memahaminya.  

2. Profesor dan pembimbing di laboratorium yang selalu bersedia 

membantu penulis setiap saat, mengajarkan, mendukung, membimbing, 

dan mengarahkan penulis selama mengerjakan aplikasi ini membuat 

penulis lebih yakin dan percaya diri dalam menyelesaikan aplikasi ini.  

3. Memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan 

memanfaatkan search engine semaksimal mungkin. 

4. Melakukan latihan dan percobaan terus menerus, penulis  mulai terbiasa 

dalam membuat program yang berhubungan dengan hardware. Bahkan 

penulis merasa lebih tertarik dalam membuat aplikasi seperti ini,  karena 

hasil atau output dari program yang dibuat dapat langsung dilihat, seperti 

robot motion. 

• Non Teknis 

Kesulitan bahasa yang dihadapi dapat diselesaikan dengan bantuan profesor 

yang sesekali datang membantu. Profesor datang untuk membantu 

menerjemahkan informasi yang ingin disampaikan oleh pembimbing kepada 

penulis. Begitu juga sebaliknya, terkadang profesor membantu menerjemahkan 

pertanyaan yang ingin penulis tanyakan kepada pembimbing mengenai aplikasi 

yang sedang dibangun. Selain itu, “google translate” merupakan solusi yang 

terbaik apabila profesor sedang sibuk atau tidak ada di ruangan. Dengan 

menggunakan aplikasi tersebut, penulis dan pembimbing sangat terbantu dalam 

hal berkomunikasi. Walaupun hasilnya tidak selalu akurat, namun baik penulis 

maupun pembimbing mampu mengerti inti pembicaraan yang sedang dibahas. 
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