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PENGEMBANGAN HEAD MODULE UNTUK 

KEMAMPUAN MEMAHAMI UCAPAN, RESPONS 

SUARA, DAN MENDETEKSI WAJAH SERTA WARNA 

PADA DOMESTIC SERVICE ROBOT 
Nama  : Ismail Nur Adli 

Pembimbing : 1. Astria Nur Irfansyah, S.T., M.Eng., Ph.D. 

    2. Muhammad Attamimi, B.Eng., M.Eng., Ph.D. 

ABSTRAK 
 
Saat ini Domestic service robot (DSR) yang memiliki kemampuan berkomunikasi 

serta mendeteksi objek rumah tangga yang kompleks semakin dibutuhkan. 

Berdasarkan jurnal [1] dan [3], penelitian DSR saat ini hanya berfokus pada 
satu buah sistem sesuai objektifitas tujuan. Untuk memudahkan penelitian 

DSR kedepannya, diperlukan sebuah wadah yang menyatukan berbagai 
sistem seperti otak manusia. Maka pada tugas akhir ini penulis merancang 

Head Module. Head Module merupakan wadah sistem modular yang 

menggabungkan modul speech recognition, modul text to speech, dan modul 
image processing  untuk memudahkan proses penelitian serta menambah 

kapabilitas dari domestic service robot.  Head Module diuji agar dapat 

berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang modular dan multithread 
menggunakan platform ROS. Dengan skenario uji coba melakukan voice user 

interface (VUI) atau interaksi suara untuk memahami intruksi, lalu robot 
memberikan respons dan melakukan image processing sesuai intruksi yang 

diterima, sehingga hasil image processing dapat menggerakkan servo motor 

yang telah ditambahkan pan dan tilt. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan mengikuti batasan masalah yang telah dirumuskan, keseluruhan 

sistem dapat berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang modular dan 
multithread menggunakan platform ROS. Pada speech recognition memiliki 

tingkat akurasi setinggi 87% untuk mode pencarian languange model, dan 

81% untuk mode pencarian keyphraseword. Output suara dari text to speech 
bisa dibedakan sehingga kemungkinan terjadi salah rekognisi hanya 14%. 

Pengaplikasian pan dan tilt pada sensor kamera menambah jarak pandangan 

90° kekanan kiri, dan 50° keatas bawah. Diharapkan kedepannya Head 
Module dimanfaatkan pada penelitian Autonomous domestic service robots, 

sehingga bisa ter realisasi sebuah domestic service robots yang bisa 
diaplikasikan didalam rumah tangga yang dinamis dan berjalan harmonis 

terintegrasi dengan manusia. 
 
Kata kunci: Robotics, Speech Recognition, Machine Vision, Text to Speech 
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Development of Head Module for Ability to Understand 

Speech, Voice Response, Faces and Colors Detection of 

Domestic Service Robot 

 
Name  : Ismail Nur Adli 

Supervisor : 1. Astria Nur Irfansyah, S.T., M.Eng., Ph.D. 

    2. Muhammad Attamimi, B.Eng., M.Eng., Ph.D. 

 

ABSTRACT 
 

Nowdays smart robot research is growing, specifically in domestic service 

robot (DSR). The more growth of the house hold robot research, result in 

increasing number of demands from consummers on the capabilities of 

the robot in carrying out their duties in a complex and dynamic household 

environment. The capabilities of domestic service robot currently limited. 

To simplify the process of researching domestic service robots, needed a 

container that can unite various system into a single system such as the 

human brain. Head module is a system container that combine the 

capabilities of speech recognition, text to speech and image processing, 

to facilitate the research process and increase capabilities of the domestic 

service robot. Head module can perform voice user interface (VUI) or 

voice interaction using speech recognition based on Indonesian language 

and can be run offline using CMUSphinx speech recognition toolkit. Text 

to speech designed to tell the users that the robot has received instructions 

that were recognized correctly. In placing the camera sensor, pan and tilt 

are added to increase the visibility of a wider and more flexible 

implementation of vision, one of the examples designed is object tracking. 

Based on the results of tests that have been carried out following the 

problem constraints that have been formulated, the whole system can run 

as a single, modular and multithread system using the ROS platform. 

Speech recognition has an accuracy level as high as 94% for the languang 

model search mode, and 85% fot the keyphraseword search mode. Voice 

output from text to speech can be isolated so that it is not recognized as 

an instruction word. The application of pan and tilt on the camera sensor 

adds to the visibility of 90° to the left and right, and 45° to the up an down. 

 

Keyword: Robotics, Speech Recognition, Machine Vision, Text to Speech 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
  Dunia saat ini diatur oleh otomatisasi. Dimana operasi kompleks 

dapat dibuat otomatis untuk menyederhanakan tugas. Manfaat 

otomatisasi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tugas  rumah 

tangga yang sederhana[1]. Maka, pada era ini Autonomous domestic 

service robots menjadi kunci penelitian dalam robotika. Skenario 

didalam rumah tangga sangat dinamis, sehingga robot perlu 

beradaptasi secara konstan dengan situasi baru tetapi juga harmonis 

berintegrasi dengan manusia[2], [3]. 

 Saat ini domestic service robots yang dikenal secara umum 

adalah robot Roomba, yaitu sebuah robot rumah tangga yang 

berfungsi untuk membersihkan debu pada lantai dengan sistem 

penyedot, dan bisa bergerak secara otomatis. Dari segi kemampuan, 

robot Roomba ini masih sangat terbatas, maka dari itu banyak 

dilakukan riset mengenai domestic service robots untuk memenuhi 

permintaan dari konsumen terhadap kapabilitas dari robot. Tetapi 

pada umumnya penelitian yang dilakukan hanya memiliki satu 

objektifitas tujuan, seperti contoh, robot pengambil barang, robot 

pembersih kaca, dan robot pembersih lantai. Masing masing penelitian 

tersebut memerlukan spesifikasi serta sistem  robot yang berbeda beda 

sesuai dengan kebutuhan penelitian.   

 Jika ingin merancang sebuah robot yang bisa berinteraksi 

dengan manusia dan juga bisa berinteraksi dengan kondisi lingkungan 

baru yang tidak diketahui, kita harus memastikan kapabilitas serta 

kemampuan robot beradaptasi terhadap variabilitas situasi dan uji 

yang coba dilakukan kepada robot dalam skenario aktual[3]. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah wadah yang menggabung 

kan tiga buah sistem yang bisa melakukan beragam fungsi sistem, 

seperti interaksi verbal ( text to speech ), pengenalan suara ( speech 

recognition ), dan pengolahan citra ( image processing )[4].   

 Tujuan pada tugas akhir ini adalah merancang sebuah head 

module. Head module merupakan sebuah wadah yang 

menggabungkan tiga buah sistem, yaitu  informasi visual pengenalan 
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(recognition), kemampuan merekognisi sinyal suara (speech 

recognition) dan mekanisme robot yang memiliki kemampuan 

berbicara (text to speech). Pada head module ini akan dibagi menjadi 

modul visual (penglihatan), auditory (pendengaran), & speech 

(bicara). 

 Masing masing modul memiliki fungsi yang berbeda, dalam 

modul visual akan difokuskan untuk melakukan pengenalan gambar 

yang memiliki tujuan mengenali objek sekitar dan bisa dikembangkan 

untuk melakukan penghindaran objek (object avoidance). Dalam 

modul auditory akan dibuat sistem speech recognition yang 

menggunakan mirophone array untuk memaksimalkan kemampuan 

robot dalam menerima intruksi secara tepat, dan pada modul speech 

akan dibuat sistem text to speech yang berfungsi sebagai media 

komunikasi verbal antara robot dengan manusia. 

 Dengan adanya head module ini diharapkan kedepannya bisa 

dimanfaatkan pada penelitian  Autonomous domestic service robots, 

sehingga bisa ter realisasi sebuah domestic service robots  yang bisa 

diaplikasikan didalam rumah tangga yang dinamis dan berjalan 

harmonis terintegrasi dengan manusia. 

 

1.2 Permasalahan  
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana mengintegrasikan sistem visual (penglihatan), 

 auditory (pendengaran), & speech (bicara). 

2. Bagaimana  membuat sistem yang bersifat modular. 

3. Bagaimana merancang modul auditory & speech yang bisa 

 melakukan text to speech & speech recognition. 

4. Bagaimana cara mengisolasi sinyal suara speaker dari mic agar 

 tidak terjadi kesalahan intruksi pada sistem.  

 

1.3  Tujuan 
Tujuan usulan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Mensinkronkan sistem visual (penglihatan), auditory 

 (pendengaran), & speech (bicara). 

2. Membuat sistem yang bersifat modular. 
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3. Modul auditory & speech yang bisa melakukan text to speech & 

 speech recognition 

4. Mengantisipasi terjadinya kesalahan  intruksi dalam sistem.  

     

1.4 Batasan Masalah 
      Adapula beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

      1. Speech recognition hanya merekognisi kata yang telah dibuat 

      2 Sensor kamera yang digunakan RaspiCam Module V1.3. 

      3. Text to Speech hanya sebagai respon suara. 

      4. Lingkungan uji coba diruangan yang tidak terlalu berisik. 

5. Penelitian ini difokuskan untuk membuat wadah yang  

 menggabungkan beberapa sistem, bersifat multithread dan 

 modular. 

 

1.5 Metodologi 
a) Studi Literatur 

 Ditahap ini, akan mengumpulkan dan mengkaji teori yang untuk 

mendukung tugas akhir ini sebagai landasan utama agar tidak keliru. 

Literatur yang digunakan akan memiliki batasan-batasan tertentu. 

Yaitu, literatur yang digunakan harus bersumber dari paper, jurnal, 

buku, maupun artikel yang berasal dari badan pemerintahan atau 

institusi akademik terpercaya.  

 

b) Perancangan hardware 

 Pada tahap ini akan dilakukan sebuah proses perancangan desain 

hardware dari platform Head module, serta perancangan dilakukan 

sesuai dengan riset dari tiap komponen untuk memastikan masing 

masing komponen bisa berkerja secara optimal serta tidak saling 

mempengaruhi performa dari spesifikasi keunggulan dari hardware 

tersebut. 

 

c) Perancangan Software 

Ditahap ini dirancang software untuk  modul visual (penglihatan), 

auditory (pendengaran), & speech (bicara)., guna menunjang 

kemampuan robot dalam rekognisi, text to speech & speech 

recognition. Dalam tugas akhir ini camera difokuskan untuk 

mendapatkan data frame pixel. Dalam modul auditory akan dibuat 
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sistem speech recognition yang menggunakan mirophone array untuk 

memaksimalkan kemampuan robot dalam menerima intruksi secara 

tepat, dan pada modul speech akan dibuat sistem text to speech 

menggunakan speaker audio. 

 

d) Pengujian Software Setiap Sistem 

 Pada tahap ini akan dilakukan uji coba untuk setiap sistem inti 

yang harus bisa berjalan, yaitu speech recognition, text to speech¸ 

image processing. Pada speech recognition harus bisa dipastikan 

aktivasi suara serta intruksi bisa diterima dengan baik  ̧ pada text to 

speech diperhatikan apakah respons suara dari sistem, sudah sesuai 

dengan yang telah dirancang penulis, pada image processing diuji 

coba apalah hasil olahan citra digital sudah bisa dieksekusi dan 

dijalankan sesuai kebutuhan uji coba. 

 

e) Pengujian Sistem Head Module  

 Pada tahap sebelumnya telah dirancang tiap bagian inti sistem. 

Maka pada tahap ini semua sistem digabungkan dan disatukan pada 

platform ROS. Uji coba ini difokuskan apakah output dari setiap node 

program sudah terpublish pada topic. Sebaliknya juga untuk node 

yang ingin mensubscribe, diuji coba apakah benar data yang telah 

disimpan topic tersebut dapat diterima oleh node lain. Jika tidak ada 

masalah, maka diuji coba apakah pseudo code pada tiap program 

dapat berjalan sesuai yang dirancang penulis. 

 

f) Analisa Data dan Evaluasi 

 Pengujian sistem yang telah dilakukan akan diartikan dalam 

bentuk data yang akan diolah. Setelah adanya data tersebut, evaluasi 

akan dilakukan dan penganalisaan juga akan dilakukan baik sistem 

berhasil menjawab tujuan, dan masalah yang telah diangkat ataupun 

tidak.  

 

g) Penyusunan Laporan 

 Penyusunan laporan akan dilakukan seiring dengan tahap-tahap 

lainnya. Isinya berkaitan dengan tugas akhir yang dikerjakan, meliputi 

pendahuluan, studi literatur, perancangan dan pembuatan sistem, 

pengujian dan Analisa serta penutup.  
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1.6 Sistematika Penulisan 
Penulis membagi laporan penelitian ini menjadi lima bab yang 

terhubung satu sama lain. Hal ini untuk menghindari kesalahan 

interpretasi terhadap isi di dalam laporan. Penjelasan tentang masing-

masing bab dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika penulisan, serta relevansi 

dari penelitian yang dilakukan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang membantu 

penelitian. Beberapa teori yang dapat membantu dalam penelitian ini 

berlangsung adalah hidden markov model (HMM), deteksi kata 

offline, pengolahan citra, dan Robot Operating System (ROS). 

 

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Perancangan sistem ini meliputi 

perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. 

 

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dibahas mengenai pengujian dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. Sistem pengambilan data juga diuji dengan 

melakukan evaluasi pada data hasil dari pembelajaran obyek. 

Selanjutnya dilakukan analisa berdasarkan data hasil pengujian.   

 

BAB  5 PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah 

diperoleh. 

1.7 Relevansi   
 Hasil dari penelitian ini diharapkan alat dan sistem ini dapat 

memudahkan dalam pengambilan data dan proses penelitian secara 

nirkabel yaitu berupa sebuah intruksi. Sistem ini juga diharapkan 

dapat diterapkan pada robot DSR, sehingga dapat digunakan oleh 

semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. 
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BAB II 

TINAJUAN PUSTAKA DAN TEORI PENUNJANG 

 
 Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka dan teori penunjang 

yang dapat membantu penelitian. Tinjauan pustaka akan berisi megenai 

penelitian – penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Teori ini 

nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk perancangan sistem pada 

bab III. 

 
2.1 Pengenalan Ucapan ( Speech Recognition ) 

     Pengenalan ucapan dalam bahasa inggris speech recognition 

merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan computer atau 

sebuah sistem untuk menerima masukan berupa intruksi atau 

percakapan yang diucapkan. Speech recognition dapat memahami 

ucapan dengan cara mengubah mengubah gelombang suara sinyal 

analog yang dikonversi ke sinyal digital, lalu mencocokkan sinyal 

digital tersebut dengan suatu pola yang telah tersimpan didalam 

perangkat. Dalam proses mengubah gelombang sinyal analog ke 

digital dilakukan proses ekstraksi parameter parameter yang dapat 

merepresentasikan sinyal suara. Umumnya metode yang sering 

digunakan yaitu Hidden Markov Model (HMM). Speech Recognition 

memiliki empat tahapan dalam prosesnya, yaitu: 

1. Tahap penerimaan masukan, masukan diterima oleh 

perangkat melalui sensor suara, yaitu mickrofon. 

2. Tahap ekstraksi fitur, ditahap ini menjadi tahap pembuatan 

basis data sebagai pola sesuai suara yang diterima pada tahap 

pertama.  
Berikut adalah tahapan ekstraksi fitur ucapan berdasarkan HMM : 

1) Tahap ekstraksi tampilan : 

 Pengubahan sinyal suara analog ke digital. 

2) Tahap pemodelan : 

 Pembuatan suatu model HMM dari data data berupa 

sampel  ucapan sebuah kata yang sudah berupa data 

digital 

3) Tahap sistem pengenalan HMM : 
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 Penemuan parameter parameter yang dapat                            

merepresentasikan  sinyal suara untuk analisis lebih 

lanjut 

3. Tahap perbandingan 

Pada tahap ini dimulai dengan proses konversi sinyal suara 

digital hasil dari proses ekstraksi kedalam bentuk spektrum 

suara ke dalam bentuk diskrit untuk dikalkulasi. Selanjutnya 

tiap elemen yang telah dikalkulasi akan dikonversi ke bentuk 

bilangan biner. Data biner akan dibandingkan dengan pola 

pada basis data, dan kemudian diterjemahkan sebagai 

keluaran dalam bentuk tulisan 

2.1.1 CMUSphinx 

     CMUSphinx atau biasa disebut sphinx, merupakan sebuah tool 

kit speech recognition yang berfungsi untuk membantu 

mengembangkan sistem speech recognition secara offline atau biasa 

disebut local.  CMUSphinx bersifat open source, dan software 

sumber daya yang bisa digunakan yaitu, pelatihan model akustik 

( adaptation acoustic model ), pembuatan model bahasa ( language 

model ) dan kamus  pelafalan ( dictionary ). Keunggulannya yaitu 

dapat melakukan speech  recogniti secara offline. Tapi 

diperlukan penyetelan dan pembuatan pelafalan model serta model 

bahasa untuk  hasil yang maksimal. Karen jika diaplikasikan 

langsung, hasil rekognisinya sangat buruk. 

 

2.1.2 Hidden Markov Model 

 Dalam speech recognition, peneliti menggunakan Hidden 

Markov Model sebagai model statistikanya. Hidden Markov Model 

sendiri merupakan sebuah model statistik dari sebuah sistem  yang 

diasumsikan proses markov dengan parameter yang tidak diketahui, 

dan diharapkan dapat menentukan parameter parameter tersembunyi 

dari parameter parameter yang dapat diamati. Sehingga parameter 

parameter yang ditentukan bisa diproses untuk analisis selanjutnya, 

seperti rekognisi pola.  

 

2.1.3 Fonem  

 Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda tetapi mirip jika 

didengar. Sebagai contohnya yaitu ‘ pola ‘  dengan ‘ bola ‘, sekilas 
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terdengar sama tapi memiliki arti yang berbeda, maka dari itu ‘p’ 

dan ‘b’ merupakan dua fonem yang berbeda. Variasi fonem dapat 

bergantung pada peletakan suku kata dalam suku kata. Fonem biasa 

ditulis dalam dua garing miring ‘/ /’ Disini akan diambil contoh pada 

fonem /p/. Bila berada pada awal suku kata, akan diucapkan secara 

lepas, contoh katanya yaitu  ‘pola’, namun jika terletak diakhir kata 

akan tertutup waktu mengucapkannya, contoh kata ‘mantap’. Variasi 

fonem yang tidak membedakan arti ini disebut alofon, selain alofon 

ada banyak variasi fonem. Maka dari itu memperhatikan setiap 

detail pada peletakan huruf karakter pun perlu dijadikan 

pertimbangan pada speech recognition[9]. 

 

2.1.4 Kamus Bahasa ( Dictionary ) 

 Kamus bahasa atau Dictionary,  merupakan sebuah pemecahan 

atau penjabaran dari penyebutan tiap karakter dalam kata yang 

disebut. Maka dari itu fonem dan dictionary berhubungan erat. Tiap 

negara memiliki kamus fonemnya sendiri, karena masing masing 

negara memiliki ciri khas dari cara berbicara dari bahasanya. Untuk 

itu mengolah dictionary agar bisa diimplementasikan pada bahasa 

Indonesia sangat diperlukan, berikut merupakan contoh dari 

dictionary 

 
 Gambar 2.1 Contoh Tabel Dictionary 

Kata Fonem 

DETEKSI D  EH  T  EH  K  S  IY 

KIRI K  IH  R  IY 

  

 Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk karakter fonem /I/, memiliki 

dua buah fonem yaitu ‘ IH ‘ dan ‘ IY ’, tergantung peletakannya 

fonem itu akan berbunyi berbeda tapi tidak mengubah arti yang 

disebut alofon.  

 

2.1.5 Model Bahasa ( Languange Model ) 

 Dalam speech recognition kendala terbesar mengenai efisiensi 

waktu terletak pada proses pembandingan kata yang terekognisi 

dengan ribuan kata yang tesimpan pada database. Maka dari itu 

dengan sistem model bahasa, yang biasa disebut languange model, 

dapat meminimalisir pengalokasian waktu dengan cara membatasi 

kata yang dikomparasi. Dengan languange model dapat 
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didefinisikan fonem mana yang dapat mengikuti fonem sebelumnya.  

Tabel berikut akan menunjukkan kedua kata dengan fonem awal 

yang mirip. 

 
            Gambar 2.2  Contoh Tabel Fonem 

Kata Fonem 

MERAH MM  ER  AH 

MERAIH MM  EH  R  AE IH 

BERHENTI B  ER  H  EN  T  IY 

  

 Misal kata yang diucapkan adalah kata ‘ MERAH ‘. Karena 

proses rekognisi ucapan bersifat sekuensial. Kata pertama yang 

masuk adalah /M/ dengan fonem ‘ MM ‘, sehingga selain kata 

dengan fonem yang diawali ‘ MM ’ akan langsung dieleminasi, 

sehingga proses rekognisi semakin cepat. 

 

2.1.6 Akustik Model 

 Akustik model merupakan hubungan antara sinyal audio dan 

fonem, atau hal lainnya yang membentuk sebuah kata atau speech. 

Akustik model dirancang dengan cara mentraining data set kata yang 

sangat besar dengan menggunakan metode Hidden Markov model, 

dan menghasilkan output berupa representasi statistika dari setiap 

fonem pada kata, dan setiap fonem memiliki Hidden Markov 

Modelnya masing masing. Jadi dengan adanya akustik model pada 

rekognisi suara, setiap kata yang diucapkan akan diekstraksi 

fonemnya melalui speech decoder, lalu akan dicocokkan dengan 

Hidden Markov Model yang tesimpan pada file akustik model[10]. 

 

2.2 Pengolahan Citra Digital  
 Pengolahan citra digital banyak dimanfaatkan baik dalam 

lingkup masyarakat, perusahaan maupun peneliti. Hal ini dilakukan 

untuk menyajikan citra digital menjadi lebih informatif. Sehingga data 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluannya masing – masing, 

seperti meningkatkan kualitas foto, melakukan editing, filtering dan 

lainnya. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam 

pengolahan citra digital. 
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2.2.1 Citra 

 Citra bisa merupakan gambar, foto atau tampilan dua dimensi 

yang menggambarkan suatu visualisasi objek. Citra bisa berupa 

cetak ataupun digital. Citra digital tersimpan dalam deretan angka 

yang terurut secara dua dimensional. Citra digital tersimpan pada  

array yang merupakan hasil dari tingkat kecerahan dari setiap piksel 

yang menyusun citra tersebut. 

 Citra digital yang tersimpan pada array  tersusun atas unsur-

unsur kecil yang disebut piksel. Struktur dari array sendiri tersusun 

dalam baris horizontal dan kolom vertical. Maing-masing piksel 

menyimpan nilai tingkat kecerahan yang beragam dan dapat 

diwujudkan dalam angka digital, sehingga proses operasi matematis 

dapat diberlakukan terhadap citra digital. 

 

2.2.2 Pixel, Resolusi, dan intensitas 

 Semua gambar yang ada didalam computer merupakan 

kumpulan ribuan titik yang sangat kecil, dan tiap titik memiliki 

warna tertentu. Kotak-kotak kecil tersebut yang disebut pixel, maka 

ukuran dari citra dinyatakan dalam pixel.  

 Jumlah pixel per daerah akan disebut dengan resolusi. Resolusi 

lah yang akan menemtukan kualitas dari gambar. Jika gambar 

diperbesar, resolusi gambar akan menjadi pecah. Maka semakin baik 

atau besar resolusi gambar, semakin tinggi kemampuan 

pembesarannya. 

 Pixel membentuk gambar dengan memiliki warna-warna 

tertentu. Jumlah warna yang dimiliki gambar disebut intensitas. 

Semakin banyak jumlah warna dalam suatu gambar maka akan 

semakin bagus atau biasa disebut resolusi tinggi[11]. 

 

2.2.3 RGB  

 Ruang warna RGB merupakan ruang warna yang umum 

digunakan dalam ruang dimensi tiap pixel dalam suatu gambar 

ataupun video. RGB itu sendiri merupakan kombinasi warna primer 

dari merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue). Masing – masing 

komponen memiliki nilai jangkau dari 0-255. Dengan kombinasi 

dari ketiga nilai tersebut, seluruh warna dapat dihasilkan.   
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2.2.4 HSV 

 Ruang warna HSV biasanya digunakan pada pengolahan citra 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik. HSV sendiri terdiri dari 

Hue, Saturation dan Value. Pada gambar 2.7 merupakan visualisasi 

dari HSV. 

 

 
Gambar 2.3  HSV Color [12] 

 

HSV atau Hue, Saturation, dan Value memiliki arti seperti berikut : 

1. Hue : Menyatakan warna atau nilai warna dari suatu 

pixel dan memiliki jangkauan nilai 0 – 360. 
2. Saturation : Menyatakan kecermelangan dan intensitas 

dari warna, memiliki jangkauan nilai 0-180. 
3. Value : Menyatakan sebuah tingkat keterangan dari 

sebuah warna. Menunjukkan jumlah cahaya yang 

dipantulkan. Memiliki jangkauan nilai 0-180. 

 

2.2.5 Gray-Scaling 

 Kebanyakan dalam proses awal sebelum melakukan pengolahan 

citra, akan dilakukan konversi warna menjadi citra gray-scale, hal 

ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan citra 

digital. Dapat dipahami bahwa citra yang berwarna terdiri dari 3 

layer matriks yaitu B-layer, G-layer, R-layer, masing masing 

mewakili 3 warna inti yaitu biru, hijau, dan merah. Sehingga untuk 
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dilakukan proses pengolahan citra digital harus mempertimbangkan 

ke 3 layer tersebut. Jika dilakukan pengolahan dengan gray-scale 

maka matriks yang dimiliki akan berubah menjadi 1 layer. Proses 

pengolahan pun menjadi jauh lebih cepat, yang sebelumnya harus 

menghitung 3 kali, menjadi hanya 1 kali saja cukup. 

 

2.2.6 Contour 

 Kontur dapat dipahami sebagai lekukan yang menyambung 

semua titik yang memiliki warna atau intensitas yang sama. Kontur 

sangat berguna untuk digunakan sebagai alat menganalisis bentuk, 

dan digunakan juga sbeagai rekognisi objek serta deteksi objek. 

Dalam melakukan proses pencarian kontur pun harus dalam dua 

nilai piksel yang memungkinkan. Jadi sebelum dicari kontur 

biasanya dilakukan thresholding  atau konversi ke gray-scale, 

dikonversi ke gambar biner, dan dicari kontur yang memiliki nilai 

yang sama. 

 

2.3 Visi Komputer 
 Visi komputer adalah bidang ilmiah interdisipliner yang 

membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman 

tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Dari perspektif teknik, 

bidang ini berupaya mengotomatiskan tugas-tugas yang dapat 

dilakukan oleh sistem pengelihatan manusia. Tugas penglihatan 

computer meliputi metode 

untuk memperoleh, memproses, menganalisis dan memahami 

gambar digital, dan ekstraksi data dimensi tinggi dari dunia nyata 

untuk menghasilkan informasi numerik atau simbolis, misalnya dalam 

bentuk keputusan. Pengertian dalam konteks ini berarti transformasi 

gambar visual (input retina) menjadi deskripsi mengenai dunia sekitar 

yang dapat berinteraksi dengan proses pemikiran lain dan memperoleh 

tindakan yang sesuai. Pemahaman gambar ini dapat dilihat sebagai 

penguraian informasi simbolik dari data gambar menggunakan model 

yang dibangun dengan bantuan geometri, fisika, statistik, dan teori 

pembelajaran. Sub-domain dari pengelihatan komputer 

meliputi rekonstruksi adegan, deteksi peristiwa, pelacakan 

video, pengenalan objek, estimasi pose 3D, pembelajaran, 

pengindeksan, estimasi gerakan, dan pemulihan gambar.[8] 
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2.3.1 Deteksi Objek 

 Deteksi objek dalam pengolahan gambar adalah suatu proses 

yang digunakan untuk menentukan keberadaan objek tertentu dalam 

suatu citra digital. Dalam pengolahannya, proses deteksi bisa 

dilakukan dengan berbagai macam metode yang pada umumnya 

dilakukan dengan proses pengolahan citra input. Fitur dari objek 

citra yang telah didapatkan akan dibandingkan dengan fitur objek 

yang sudah diproses. Hasil perbandingan tersebut dapat digunakan 

untuk menentukan apakah suatu objek terdeteksi atau tidak.  

 

 

 
Gambar 2.4 Deteksi Objek 

 

2.3.2 Tracking Objek 

 Tracking atau Pelacakan objek bisa dipahami artinya yaitu 

mengikuti jalannya objek, atau suatu kegiatan untuk mengikuti jejak 

suatu objek. Dari segi sistemnya pelacakan sistem berarti suatu sistem 

yang mampu melacak atau mencari suatu hal dengan memberikan 

informasi tentang hal tersebut. Dalam pengolan citra digital, teknik 

pelacakan sistem serin g diimplementasikan untuk membantu 

kegiatan manusia yang diperlukan suatu sistem yang bisa melacak 

objek yang diinginkan secara otomatis. Sistem pelacakan objek ini 

sering mengalami kesulitan karena dilingkungan nyata yang dinamis 

terdapat banyak objek yang tidak terduga dan tidak bisa dibedakan 

oleh sistem antara objek yang diinginkan dilacak dan objek tambahan 

tersebut[11] . 
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Gambar 2.5 Tracking Objek 

2.4 Open CV 

 
 

Gambar 2.6 Open CV [13] 

 OpenCV (Open Source Computer Vision Library) merupakan 

suatu pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang memudahkan 

pengguna berkutik di bidang computer vision dan pembelajaran 

mesin. Pustaka ini menyediakan lebih dari 2500 algoritma yang telah 

dioptimalkan. Algoritma – algoritma tersebut memudahkan pengguna 

dalam menyelesaikan pekerjaan seperti mencari dan mengenali muka, 

mengikuti pergerakan kamera, dan berbagai proses pengolahan 

gambar lainnya. Pustaka ini juga digunakan oleh berbagai perusahaan 

besar seperti Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, 

Toyota dan lainnya. OpenCV dapat digunakan pada berbagai bahasa 

pemrograman, seperti C++, Python, Java, dan MATLAB serta 

dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, 

Android, dan Mac OS[13]. 
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2.5 Robot Operating System 
 

 

 
Gambar 2.7 ROS.org [14] 

 

 Robot Operating System (ROS)  dikembangkan pada tahun 

2007 oleh Stanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL) dengan 

dukungan  Stanford AI Robot project. Robot Operating System 

adalah  meta-operating system atau framework yang bersifat open 

source yang dapat digunakan untuk robot. ROS mempunyai 

sebuah service seperti halnya  sebuah sistem operasi pada umumnya, 

termasuk abstraksi perangkat keras, kendali perangkat tingkat bawah, 

implementasi dari fungsi-fungsi yang biasa digunakan, penyampaian 

pesan/data diatara proses serta management package. ROS juga 

menyediakan alat dan library yang memungkinan pengguna untuk 

mendapatkan, membangun, memprogram hingga menjalankan 

program melalui banyak komputer 

 Dengan ROS, bisa memulai untuk memprogram dan 

mengendalikan sebuah robot dengan mudah, dikarenakan ada banyak 

contoh dan source code yang disediakan, termasuk sensor dan 

perangkat yang akan menambahkan fungsionalitas baru pada robot, 

seperti navigasi otonom dan persepsi visual[14]. 

 

2.5.1 Perkembangan ROS 

 Saat ini ROS terus dikembangkan oleh banyak peneliti serta 

banyak digunakan untuk pengembangan proyek otomasi. ROS 

dijadwalkan rilis setiap bulan Mei dengan jangka sistem support 

antara dua hingga lima tahun. Berikut adalah tabel perkembangan 

distribusi ROS. 

 
Tabel 2.1 Perkembangan ROS 

Distro  Tanggal Rilis Support Sistem 

ROS Melodic Morenia Mei 2018 Mei 2023 

ROS Lunar Lorgerhead 23 Mei 2017 Mei 2019 

ROS Kinetic Kame 23 Mei 2016 April 2021 
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ROS Jade Turtle 23 Mei 2015 Mei 2017 

ROS Indigo Igloo 22 Juli 2014 April 2019 

ROS Hydro Medusa 4 September 2013 Mei 2015 

ROS Groovy Galapagos 31 Desember 2012 Juli 2014 

ROS Fuerte Turtle 23 April 2012 - 

ROS Electric Emys 30 Agustus 2011 - 

ROS Diamond back 2 Maret 2011 - 

ROS C Turtle 2 Agustus 2010 - 

ROS Box Turtle 2 Maret 2010 - 

 

2.5.2 ROS nodes 

 Pada umumnya, nodes melupakan titik proses yang melakukan 

tugas komputasi. Jadi setiap nodes merupakan code program yang 

terregister pada ROS Master, dan dapat berkomunikasi dengan node 

lain pada sistem. Desain ROS sendiri memisahkan antara setiap 

node secara independent dan hanya bisa berkomunikasi serta 

berinteraksi dengan nodes lain menggunakan kapabilitas 

komunikasi ROS. Salah satu nilai jual ROS yaitu dapat 

melaksanakan tugas yang beragam secara serentak tetapi secara 

independent. Sehingga jika terjadi error, proses debugging bisa 

menjadi sangat mudah dan efisien 

 

2.5.3 ROS topics 

 Setiap node menyediakan informasi untuk node lainnya, atau 

nodes lain memerlukan informasi data dari node lainnya. Setiap 

pertukaran data ini berarti memiliki informasi. Informasi ini dalam 

ROS disebut topic. Sebuah topik mendefinisikan jenis tipe pesan 

yang akan dikirimkan. Jadi ketika nodes akan mengirimkan 

informasi, nodes harus menentukan informasi itu jenis tipe pesannya 

apa dan akan dikirimkan ke topic mana. Node pun dapat mengambil 

informasi data dengan cara mensubscribe ke topic yang diinginkan. 

 

2.6 Raspberry Pi 4 
 Raspberry Pi 4 merupakan sebuah salah satu platform mini PC 

yang paling dikenal diseluruh dunia. Sebelum muncul versi Raspbeery 

pi 4, sudah terdapat versi pendahulunya yaitu Raspberry 2B/3B/3B+, 

yang dari segi desain dan dimensi yang relatif identic. Raspberry Pi 4 

telah menggunakan prosessor baru yaitu Broadcom BCM2711B0. 
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Prosesor ini menggunakan CPU 64-bit Quad-Core ARM Cortex-A72 

dengan clockspeed 1.5 GHz. Tersedia tiga pilihan kapasitas RAM, 

yaitu RAM 1 GB, 2GB dan 4FB. Terdapat peningkatan CPU serta 

GPU dibanding model pendahulunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Raspberry Pi 4 dan Pin Out 

 
Tabel 2.2 Spesifikasi Raspberry Pi 4 

 

 
 

Spesifikasi Raspberry pi 4 

CPU BCM2711B0 64-bit Quad-Core Cortex-A72 

@ 1.5 GHz 

RAM 1/2/4 GB LPDDR4 

GPU Broadcom VideoCore VI @ 500 MHz 

Output Video 2x Micro HDMI 

Resolusi 4K 60 Hz + 1080p atau 2x 4K 30 Hz 

Output Audio Audio Jack 3.5 mm 

Wifi 802.11ac Dual Band @ 2.4 Ghz & 5 GHz 

Bluetooth Bluetoth 5.0 

Ethernet Gigabit Ethernet @ 1 Gbps 

USB 2x USB 3.0 & 2x USB 2.0 

Catu Daya 5V @ 3A 

Port Catu Daya USB Type C 

GPIO 40 pin 
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2.7 Raspberry Pi Camera Module v1.3 
 Raspbeery Pi Camera Module  merupakan sebuah modul kamera 

yang telah disediakan oleh Raspberry Pi. Kamera ini dapat 

dikoneksikan langsung dengan raspberry melalui konektor CSI pada 

Raspberry Pi. Kamera memiliki resolusi 5MP, dan mampu merekan 

pada 720p pada 30 fps. Modul ini terpasang pada Raspberry Pi dengan 

menggunakan kabel pita 15 pin ke 15 pin MIPI Camera Serial 

Interface (CSI) pada raspberry pi yang didesain khusus untuk modul 

kamera. CSI bus mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi 

dan secara eksklusif membawa data piksel ke prosesor BCM2835. 

Modul kamera ini sendiri berukuran kecil, sekitar 25mm x 24mm x 

9mm dan beratnya sekitar 3g. Modul kamera ini dapat digunakan pada 

seluruh model Raspberry Pi mulai dari 1, 2, 3 dan 4. Spesifikasi dari 

modul kamera adalah sebagai berikut : 

1. Sensor : Omnivision OV5647 

2. Piksel : 5 MP 

3. Resolusi sensor : 2592 x 1944 piksel 

4. Video : 1080p30, 720p60 dan 640x480p60/90 

5. Besar CCD : ¼ inch 

6. Panjang Focal : 3,6 mm Adjustable 

7. Sudut Diagonal : 60 derajat 

8. Dimensi : 25 mm x 24 mm x 9mm 

 

 
Gambar 2.9 Raspberry Pi Camera Module V1.3 
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2.8 PCA9685 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 PCA 9685 & Pin Out [17] 

 Merupakan sebuah modul yang memiliki sebuah fitur yaitu 

terdapat 16 kanal PWM dengan hanya menggunakan 2 pin port I2C. 

Jika 16 kanal masih dianggap kurang bisa diekspansi hingga 62 modul 

atau setara dengan 992 kanal PWM. 

Modul PCA9685 ini merupakan modul opensource yang 

dikembangkan oleh Adafruit Industries. Untuk mengakses modul 

diperlukan protocol I2C dengan alamat default 0x40. Serta bisa 

dikontrol dari port 3v3 pada mikrokontroller. 

 

2.9 Servo Motor 
 Motor servo merupakan sebuah actuator yang dirancang dengan 

system control umpan balik loop tertutup (close loop), sehingga dapat 

diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros 

output motor. 

 Terdapat dua jenis motor servo yaitu AC dan DC. Motor servo 

AC lebih dapat menangani arus yang tinggi, sehingga lebih sering 

diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Bila dibedakan dari 

rotasinya, terbagi menjadi dua yaitu : 

a) Motor servo standar ( servo rotation 180° ), yaitu sebuah 

servo yang putaran poros outputnya terbatas hanya 90° 

kearah kanan dan 90° kearah kiri. Total putarannya hanya 

setengah lingkaran atau 180°. 
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b) Motor servo rotation continuous, merupakan jenis motor 

servo yang sama seperti standar, hanya saja perputaran 

porosnya tanpa batasan. Dengan kata lain dapat berputar 

kekanan atau kiri tanpa batas. 

2.10 Mikrofon Array 
 Mikrofon array adalah alat yang berkerja seperti mikrofon pada 

umumnya, tetapi sebagai ganti memiliki satu mic masukan, 

mikrofon array memiliki 2 atau lebih mic untuk merekam suara. 

Mikrofon array pada system array berkerja secara serempak untuk 

merekam suara. Mikrofon array dapat dirancang atau didesain sesuai 

dengan keiinginan jumlah input suara yang diinginkan.  

 Karakteristik utama yang harus dimiliki mikrofon array adalah 

pencocokan mikrofon. Dalam arti semua mikrofon dalam system 

array harus memiliki kemampuan untuk menangkap suara secara 

bersamaan. Jika tidak, bisa terjadinya satu mic memiliki gain lebih 

besar disbanding mic yang lainnya. Atau mic yang satu memiliki 

fase sudut yang berbeda sendiri, sehingga merekam suara 

mendahului mic yang lainnya. Bahkan bisa saja beberapa mic 

menangkap suara dari segala arah, dan mic yang lainnya hanya 

menangkap suara dari satu arah. Untuk menghindari hal itu ada 3 

aspek yang harus diperhatikan dalam perangcangan mikrofon Array. 

a) Arah, arah adalah kemampuan mikrofon dalam menangkap 

suara dari arah mana. Bisa dari segala arah atau biasa 

disebut omnidirectional, atau satu arah saja ( one direction 

). 

b) Sensivitas, sensivitas sangat mempengaruhi gain. Biasanya 

perbedaan sensivitas maksimum pada system mikrofon 

array adalah kurang lebih ±1.5dB, jadi tidak ada perbedaan 

lebih dari  3db. 

c) Fase, merupakan aspek penting terakhir yang harus cocok 

dengan mikrofon array. Fase adalah garis derajat refrensi 

untuk saat mikrofon mulai merekam, artinya menentukan 

waktu untuk semua mikrofon mulai serta berhenti 

merekam. Jika terdapat satu  saj ayang fasenya berbeda, 
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maka akan merekam suara pada waktu yang berbeda. 

Sehingga menghasilkan keluaran suara   

yang tidak sinkron. 

 

2.10.1 ReSpeaker 4-Mic Array Circular 

 

 
Gambar 2.11 ReSpeaker 4-Mic Array Circular 

 

 ReSpeaker 4-Mic Array Circular dalah papan ekspansi quad-

mikrofon untuk dirancang dan diaplikasikan pada AI dan suara. 

Board ini dikembangkan berdasarkan AC108, ADC quad-channel 

yang sangat terintegrasi dengan transisi output I2S / TDM untuk 

menangkap suara definisi tinggi, yang memunkinkan perangkat 

untuk mengambil suara dalam radius 3 meter. Memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

a) Doa 

DOA atau direction of Arrival, merupakan sebuah 

kemampuan untuk memprediksi serta melacak lokasi 

dari sumber suara. 

b) KWS 

KWS atau key word search, merupakan kemampuan 

untuk mendeteksi suara tertentu yang telah deprogram 

sebelumnya, dan mengabaikan sinyal suara yang bukan 

merupakan kata atau kalimat yang telah deprogram. 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 
      Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan sistem secara 

keseluruhan, meliputi perancangan perangkat keras dan perancangan 

perangkat lunak. Perancangan perangkat keras terdiri dari perancangan 

mekanik dan elektronik. Sedangkan perancangan perangkat lunak 

berhubungan dengan pemrograman untuk mengolah data audio menjadi 

teks, mengirimkan pesan intruksi, serta menggabungkan ketiga unsur inti 

yaitu penglihatan, pendengaran serta kemampuan berbicara pada sistem. 

 

3.1 Diagram Blok Sistem 
 Pada penelitian ini, diagram blok keseluruhan sistem dapat 

dilihat pada gambar 3.1 Terdapat Intruksi Audio, Responsi Suara, 

Pengambilan Gambar ,Pengolahan Data, dan Pergerakan Servo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggabungkan 

beberapa hardware dan modul yang berbeda menjadi satu kesatuan 

sistem, dengan syarat semua program modul berdiri sendiri atau 

independent tidak tergabung dengan modul lainnya. Tujuan utamanya 

yaitu memungkinkan melakukan penelitian yang lebih fleksibel, 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 
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karena dari satu buah sistem yang besar, dipecah menjadi sub sistem 

yang memiliki perannya masing masing. Sehingga proses debugging 

atau pengkoreksian error pun menjadi semakin cepat dan efisien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram blok sistem dan flowchart pada gambar 3.1, 

gambar 3.2 keluaran hasil dari pengujian sistem ini adalah pergerakan 

servo serta suara audio text to speech. Segala input intruksi melalui 

audio kalimat suara manusia, yang nantinya kalimat tersebut akan 

dikonversi menjadi sebuah text melalui speech to text yang akan 

menentukan intruksi apa yang akan dijalankan sesuai dengan perintah 

text yang telah dikonversi.  

Berikut adalah gambar dari skema rangkaian elektronik yang telah 

dirancang pada penelitian ini. 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi Sistem 
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Gambar 3.3 Skema Rangkaian Elektronika 

 
 

 

MOUSE 

Raspi Camera Module 
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3.2 Pemilihan Hardware  
 Pada penelitian ini, pemilihan hardware yang pertama dilakukan,  

Setiap komponen hardware harus bisa berfungsi secara maksimal dan 

dapat digunakan tanpa mengurangi fungsi dari masing masing 

hardware. Penelitian ini bertujuan untuk diaplikasikan kedalam riset 

robot asisten rumah tangga ( Domestic Service Robot ), sehingga 

pemilihan ukuran hardware tidak boleh besar, tetapi memiliki 

kemampuan yang baik dalam segi fungsional yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 Untuk hardware yang mejadi Head atau kepala dalam sistem ini 

adalah Raspberry Pi 4. Maka setiap komponen hardware yang dipilih 

dilakukan uji coba dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Apakah hardware yang digunakan kompatibel dengan 

Raspberry Pi 4, dan dapat berfungsi sebagaimana fungsinya 

2. Daya serta arus yang diperlukan oleh hardware tidak boleh 

melebihi kapasitas yang bisa dihasilkan GPIO Raspberry Pi4  

3. Sensor yang digunakan diharapkan tidak mengakibatkan 

efek samping pada Raspberry Pi 4, seperti arus serap yang 

sangat besar, pemakaian memori berlebih.  

 Berdasarkan pertimbangan 3 poin diatas, hardware yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Raspberry Pi 4 

2. Raspberry Pi Camera Module V1.3 

3. Servo Motor MG90 ( 2 Buah ) 

4. ReSpeaker Microphone 4-Mic Array 

5. Speaker Miniso Model M20 
6. PCA9685 Servo Driver 

3.3 Perancangan Perangkat Keras 
 Tahap ini meliputi perangcangan elektronik serta perancangan 

mekanik. Perancangan elektronik difokuskan untuk uji coba, serta 

perangkaian dari beberapa komponen pada hardware inti agar tidak 

terjadinya short atau  kesalahan pemasangan yang bisa mengakibatkan 

kerusakan pada hardware lainnya. Perancangan mekanik difokuskan 

untuk membuat kerangka yang dapat dikombinasikan dengan 

komponen dan hardware. 
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3.3.1 Perancangan Elektronik 

 Pada perancangan elektronik, komponen serta hardware yang 

digunakan, akan dipasangkan pada GPIO Raspberry Pi 4. Untuk servo 

motor akan dipasang melalui PCA9685. Pada proses  pemasangan pin 

komponen dengan GPIO Raspberry Pi 4 dilakukan dengan secara 

teliti, karena bisa menyebabkan reverse current atau arus balik yang 

menyebabkan komponen rusak. 

 

3.3.1.1 Pemasangan PCA9685, Servo Pada Raspberry Pi 4 

Pada penelitian ini diperlukan dua buah servo motor untuk 

digunakan sebagai pan dan tilt (menoleh dan mengangguk) seperti 

layaknya gerakan kepala manusia. Komponen PCA9685 dipilih 

karena Raspberry Pi 4 tidak memiliki pin PWM yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian. PCA9685 dapat menghasilkan 

PWM sebanyak 16 saluran (channel), dan hanya memerlukan pin 

SDA, SCL untuk komunikasinya. Sehingga menghemat 

pemakaian GPIO Raspberry Pi 4 untuk kebutuhan yang lainnya.  

3.3.1.2 Pemasangan ReSpeaker 4-Mic Array 

 Karena produk ReSpeaker memang difokuskan untuk 

diaplikasikan pada Raspberry Pi. Maka memiliki desain seperti 

gambar dibawah berikut , sehingga untuk digunakan bisa langsung 

dipasang pada GPIO Raspberry Pi. Tetapi karena pada penelitian 

ini dibutuhkan GPIO pin yang lain. Maka penulis menghubungkan 

pinout ReSpeaker dengan GPIO Rasberry Pi 4 pada pin yang 

diperlukan saja melalui kabel jumper.  

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 3.4 Perancangan Elektronik 
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3.3.2 Perancangan Mekanik 

 Pada perancangan mekanik, meliputi bagian kerangka yang 

berfungsi selayaknya kepala. Yaitu mengangguk keatas kebawah, 

serta menengok kekanan dan kekiri. Hal yang diperhatikan adalah 

tempat serta posisi untuk memasang motor servo pada kerangka. 

Motor servo harus bisa bergerak leluasa 180° untuk memaksimalkan 

fungsinya. Untuk bagian fondasi atau badan, digunakan desain 

seperti gambar 3.5 Bagian fondasi tidak dirancang satu arah 

layaknya kepala melainkan berbentuk segi 8 untuk memaksimal kan 

kemampuan mikrofon array yang dapat menangkap suara dari rentan 

seluas 360°. Fondasi juga digunakan untuk menyimpan komponen 

dan hardware yang digunakan, untuk meningkatkan estetika alat. 

Pencetakan mekanik dengan print laser berbahan akrilik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.5 Desain Mekanik 
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Gambar 3.6 Desain keseluruhan hasil 

3.4 Perancangan Rekognisi Ucapan (Speech Recognition) 
 Kemampuan Rekognisi ucapan pada penelitian ini memiliki 

beberapa kriteria yang ingin terpenuhi, yaitu sebagai berikut : 

1. Rekognisi ucapan berbasis bahasa Indonesia. 

2. Memiliki tingkat rekognisi yang akurat ( diatas 80 % ). 

3. Sistem bisa dijalankan dalam kondisi offline atau lokal.  

 Pada penelitian ini tidak berfokus pada pembuatan sebuah sistem 

speech recognition dengan metode baru. Tetapi difokuskan untuk 

mengembangkan sistem speech recognition bersifat open-source yang 

sudah ada. Kriteria ditentukan untuk mengantisipasi lokasi yang tidak 

memiliki koneksi internet, serta sistem offline untuk menjaga privasi 

pengguna.  

 Setelah studi literatur dipilih CMUSphinx speech reocognition 

toolkit yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan speech 

recognition.    
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3.4.1 Merancang speech recognition dengan tookit CMUSphinx 

 CMUSphinx speech recognition toolkit, merupakan sebuah 

toolkit rekognisi ucapan yang bersifat open-source. Ditujukan untuk 

pengguna yang ingin mengembangkan speech recognition 

menggunakan bahasa negara yang diinginkan. Memiliki beberapa 

kelebihan yaitu berjalan offline, akurasi yang tinggi, bisa mengatur 

kata apa saja yang ingin terekognisi.  

 Tetapi untuk meningkatkan akurasi rekognisi diperlukan tiga 

komponen inti yang harus dirancang yaitu language model, 

dictionary, dan acoustic model. Didalam CMUSphinx sudah 

terdapat toolkit yang akan membantu menghasilkan file dictionary 

dengan format .dic dan file  language model dengan format .lm. 

Serta untuk mode pencariannya bisa diatur antara language model 

atau keywordphrase.  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7 Contoh file .dic dan .lm 
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3.4.1.1 Perancangan Dictionary  

  Dictionary merupakan kamus fonem yang sangat diperlukan 

dalam sistem speech recognition. Kamus fonem ini yang akan 

menjadi patokan pelafalan dalam penyebutan kata yang telah 

ditentukan seperti gambar 3.8. Namun file .dic yang telah 

terbentuk, dibentuk mengikuti peraturan fonem bahasa Inggris. 

Maka untuk beberapa kata fonemnya harus diubah menyesuaikan 

pelafan serta penyebutan dalam bahasa Indonesia.  

 

 
               Gambar 3.8 Dictionary 

  Gambar 3.8 merupakan hasil file .dic yang terbentuk. Dapat 

dilihat format fonem berdasarkan pelafalan dalam bahasa Inggris. 

Karena itu pada kata yang harusnya disebut ‘ KANAN ‘ menjadi 

‘ KEYNAN ’. Semua itu terjadi karena fonem bahasa inggris 

berbeda. Maka dari itu setiap kata harus diuji dan dikoreksi agar 

kata itu bisa direkognisi oleh sistem. Koreksi fonem tetap 

mengikuti peraturan fonem bahasa  

Inggris yang disesuaikan agar mendekati pengucapan dalam 

bahasa Indonesia, koreksi dilakukan berdasarkan berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Phoneme set [15] 
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 Perlu diperhatikan pada gambar 3.10, terkadang peletakan huruf 

dapat merubah bentuk fonem yang akan dibuat. Berdasarkan kata 

‘ KIRI ‘ . Peletahan huruf /I/ yang berada ditengah dan diakhir 

memiliki fonem yang berbeda. Untuk konteks ini butuh 

pemahaman tentang kombinasi antar fonem pada kata. Huruf /I/ 

kedua tertulis fonem ‘ IH ‘ karena nada baca ditekan tinggi, 

sedangkan huruf /I/ yang terletak diakhir tertulis dengan fonem 

‘IY’ karena dibaca dengan menurun. Maka cara baca kata tersebut 

pun harus menjadi pertimbangan. 

 

3.4.1.2 Perancangan Languange Model 

 Untuk language model tidak diperlukan ada perubahan seperti 

file dictionary. Languange model sendiri merupakan komponen 

penting konfigurasi sistem, yang akan memberitahu decoder 

prediksi kata yang akan muncul ketika ada proses rekognisi 

ucapan. Jika terjadi peerubahan fonem pada file .dic, file languang 

model  tidak memerlukan perubahan. Namun jika pada file 

dictionary ditambah sebuah kata yang tidak ditulis sejak awal, 

decoder tidak bisa merekognisi karena data kata tersebut tidak 

tercantum dalam file .lm tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Dictionary yang sudah diolah 

Gambar 3.11 Contoh file languange model 
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3.4.1.3 Adaptasi acoustic model  

 Akustik model merupakan hubungan antara sinyal audio dengan 

fonem. Merupakan sebuah model yang memiliki representasi 

statistik pada setiap fonem. Agar mudah dipahami, berikut gambar 

diagram blok alur sistemnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Dapat dipahami melalui gambar 3.12 hubungan antara akustik 

model dengan dictionary. Namun hal yang perlu diperhatikan 

adalah akustik model yang tersedia dibentuk dengan format 

pelafalan bahasa Inggris. Maka agar format fonem bahasa 

Indonesia dapat diaplikasikan, dilakukan metode adaptasi akustik 

model. 

 Tujuan adaptasi ini untuk membuat representasi statistika fonem 

dalam pelafalan bahasa Indonesia kedalam file akustik model yang 

telah disediakan. Dipilih melakukan adaptasi dibanding pembuatan 

akustik model yang baru dikarenakan aspek efisiensi waktu. Bisa 

menjadi satu kesatuan riset jika ingin membuat akustik model yang 

baru. 

 Prosesnya pertama tama harus memilih kata yang ingin 

diadaptasikan. Lalu dicatat dalam format file .transcription, dan 

disiapkan juga file .fields sebagai label.  

  

Gambar 3.12 Alur rekognisi dengan akustik model 
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 Setelah dibuat dua file tersebut, selanjutnya penulis merekam 

pelafalan kata tersebut dalam kondisi yang berbeda. Seperti 

diucapkan dari jauh, dari dekat, dari samping, atau dalam kondisi 

ada noise suara lainnya. Setiap kata yang tertulis pada file 

transcription harus direkam, tidak boleh ada yang terlewat. 

 

 
 

 
Gambar 3.14 File perancangan akustik model 

Gambar 3.13 Contoh fileids dan transcription 
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 Disini penulis merekam sebanyak 150 wav file atau audio file, 

karena pada file kata.transcription terdapat 150 kata. Pengulangan 

kata ditulis karena masing masing kata direkam dalam posisi serta 

kondisi yang diusahan tidak sama. 

 Setelah ketiga file itu tersedia, untuk proses adaptasinya 

digunakan toolkit sphinxTrain, dengan menggunakan program 

map_adapt. Dalam proses adaptasi ini tidak dibuat transformasi 

generic, tetapi memperbarui setiap parameter dalam model. 

Berikut pseudo code untuk map_adapt : 

 

 
Gambar 3.15 Pseudo code map_adapt 

3.4.1.4 Perancangan keyword dan keyphrase 

  Toolkit ini menyedeiakan dua mode pencarian yang praktis yaitu 

keyword dan keyphrase. Untuk mode keyword, ditentukan sebuah 

kata kunci atau hot word. Hanya kata kunci tersebut yang dapat 

terekognisi selama penggunaan mode keyword, yang biasanya 

dapat kita lihat pada Siri. Sementara mode keyphrase hanya akan 

merekognisi kalimat yang telah ditentukan dan disimpan dalam 

file keyword.list . 

   

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3.16 Contoh set mode pencarian keyword 
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 Jika diamati pada gambar 3.17 terdapat kumpulan angka. 

Angka tersebut mrupakan threshold. Semakin kecil threshold 

(1e-1), semakin besar kemungkinan terjadinya false alarm, yaitu 

alarm yang meberitahu pengguna bahwa tidak ada kata yang 

terekognisi. Namun jika angka threshold membesar (1e-50), 

semakin besar pula kemungkinan terjadinya false recognition 

atau rekognisi kata yang salah. Maka dari itu setiap parameter 

threshold pada setiap kata harus diuji coba satu persatu, sampai 

mendapatkan threshold yang tepat. 

 

3.5 Perancangan text to speech 
 Kemampuan berbicara atau text to speech dalam penelitian ini 

difokuskan untuk bisa memberikan response sesuai dengan intruksi 

yang diterima sistem. Maka text to speech tidak difokuskan untuk 

bisa melakukan interaksi percakapan normal layaknya obrolan antar 

manusia. Karena itu penulis memilih untuk menggunakan eSpeak. 

Penggunannya mudah, tinggal menulis kata yang ingin diucapkan, 

lalu dieksekusi programnya.  

 Dalam metode sintesis ucapan atau pembuatan ucapan terdapat 

dua tahap, yaitu tahap menerjemahkan teks kedalam fonem, lalu 

tahap membentuk gelombang sinyal sinus yang terbentuk dari kata 

fonem sebelumnya. Agar bisa diaplikasikan dengan bahasa 

Gambar 3.17 Threshold keyphrase 
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Indonesia, tinggal menambah format “ -vid “ , -v yang berarti versi 

dan id merupakan Indonesia.  

3.6 Perancangan Vision 
 Perancangan sistem visi disesuaikan dengan tujuan uji coba 

tugas akhir ini, yaitu sebuah kesatuan sistem yang berjalan secara 

bersamaan ( multithread ) dan berbentuk modular. Tidak ada 

ketentuan khusus dalam perancangan program tetapi dengan 

pertimbangan hasil output data dari setiap program yang berjalan 

secara multithread harus bisa dimanfaatkan oleh program lainnya. 

Dalam perancangan visi ini dipilih dua buah algoritma pemrograman, 

yaitu deteksi objek berbasis warna, dan yang kedua rekognisi wajah 

menggunakan library open-source yang telah dirancang oleh Intel.  

 

3.6.1 Perancangan Deteksi Warna Objek  

Dipilihnya program deteksi objek karena diperlukan sebuah 

program yang dapat menjadi acuan pergerakan servo. Dengan adanya 

deteksi objek, bisa digabungkan dengan objek tracking. Dalam 

penelitian ini tidak difokuskan untuk membuat metode deteksi 

dengan cara merekognisi benda. Tetapi deteksi dilakukan 

berdasarkan warna objek tersebut. Sehingga warna yang dipilih yaitu 

warna merah, hijau, biru. 

 

3.6.1.1 Pengambilan Threshold HSV 

 Pengambilan nilai threshold HSV bertujuan untuk 

mendapatkan nilai threshold warna merah,hijau, dan biru. Nilai 

thresholdyang digunakan terdapat 8 parameter. Masing masing 

untuk Hue, Saturation, dan Value diambil dua nilai, yaitu nilai batas 

atas dan nilai batas bawah. Warna yang akan terdeteksi hanya 

warna yang berada diantara nilai thresholdyang telah ditentukan. 

Khusus untuk Hue terdapat 2 parameter tambahan, karena range 

warna merah pada Hue yaitu 0 – 40 untuk nilai batas bawah dan 

155 – 180 untuk batas nilai atas. 

 Dalam proses ini digunakan pustaka OpenCV untuk 

memudahkan pengambilan nilai threshold. Mula-mula dibuat 

trackbar untuk masing masing parameter yang diperlukan yaitu 
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Hue, Saturation, dan Value untuk menentukan batas nilai atas dan 

bawah. Berikut gambar trackbar yang terdiri dari 8 parameter yang 

telah disebutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setiap parameter nilai threshold ini akan disatukan menjadi 

sebuah array 3 dimensi, karena HSV terdiri dari 3 dimensi array. 

Setelah disatukan menjadi array 3 dimensi, digunakan 

cv2.inRamge, yang berfungsi jika variable terdapat diantara range 

Gambar 3.18 Trackbar HSV 
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nilai tersebut maka bernilai 1, dan diluar nilai tersebut bernilai 0. 

Berikut program yang digunakan :  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Pseudo code deteksi warna 

Gambar 3.20 Segmentasi warna 
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3.6.1.2 Deteksi dengan kontur 

  Kontur dipahami sebagai lekukan yang menyambung titik yang 

memiliki warna atau intensitas yang sama. Kontus memiliki hasil 

yang lebih baik jika dilakukan dilingkungan dengan perhitungan 

citra yang memiliki nilai 1 dan 0. Dari tahap sebelumnya didapat 

segmentasi warna pada FGmaskcomp, sehingga dapat 

diaplikasikan metode kontur dengan program sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.21 Pseudocode Deteksi Kontur 

 

  Dapat dilihat dari pseudo code pada gambar 3.21 setiap kontur 

yang terdeteksi akan dicari ukuran kontur tersebut, serta dengan 

menggunakan metode cv2.boundingrect didapat titik  piksel (x,y) 

untuk digambar sebuah kotak pada kontur yang didapat. Lalu 

dengan menggunakan cv2.minEnclosingCircle didapat titik tengah 

dari objek untuk digambar sebuah garis yang melewati titik 

tersebut. 
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3.6.2 Perancangan Rekognisi Wajah 

  Rekognisi wajah pada program digunakan sebuah pustaka open-

source yang telah disediakan oleh Intel. Rekognisi wajah ini 

menggunakan metode haarcascade classifier. Face detector akan 

menguji tiap lokasi pada gambar dan mengklasifikasinya sebagai 

‘wajah’ atau ‘bukan wajah’. Metodenya seperti rantai filter yang 

telah ditrain untuk merekognisi wajah, jika berhasil melalui semua 

filter akan dianggap ‘wajah’ jika tidak dianggap ‘bukan wajah’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Tracking Objek Servo 
 Pada subbab perancangan deteksi objek sebelumnya, telah 

didapat objek terdeteksi yang dapat diketahui titik (x,y) piksel secara 

real time dan continue. Dalam uji coba ini objek diharapkan selalu 

Gambar 3.22 Hasil Deteksi kontur 

Gambar 3.23 Rekognis Wajah 
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berada ditengah layar walaupun objek berpindah. Maka diperlukan 

sebuah algoritma tracking agar objek tetap ditengah layar. 

 

3.7.1 Algoritma tracking 

 Agar objek selalu berada dititik tengah layar, ada beberapa hal 

yang perlu diketahui yaitu panjang dan lebar dari frame yang 

digunakan. Pada penelitian ini frame yang digunakan adalah 

(640,480) berarti dapat dipahami titik tengahnya adalah (320,240). 

 

 
Gambar 3.24 Titik Tengah Layar 

 Hal sama berlaku untuk objek yang terdeteksi, dengan 

menggunakan cv2.boundingRect dapat diketahui titik tengah objek 

karena didapat variable ( x, y, w, h ) dari objek terdeteksi. 

 

 
Gambar 3.25 Titik Tengah Objek 

 Untuk mendapatkan titik tengah dari objek yang terdeteksi 

melalui perhitungan seperti berikut 
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     Gambar 3.26 Pseudocode Pencarian Titik Tengah 

  Setelah diketahui titik tengah objek dan titik tengah layar. 

Memasuki algoritma inti. Jika nilai titik tengah objek lebih kecil 

dibandingkan nilai titik tengah layar, maka sudut akan bertambah 5 

derajat, karena dalam kondisi ini titik tengah objek beradapa 

disebelah kiri titik tengah layar, sehingga agar objek berada di titik 

tengah layar sudut harus bergeser kekanan. Hal sama berlaku untuk 

sebaliknya dan juga berlaku untuk bidang Y. 

 

 
        Gambar 3.27  Pseudocode Komparasi Sudut 

 

 Perlu diperhatikan pentingnya diberi pembatas sudut jika servo 

mendeteksi objek yang melebihi atau kurang dari batas kemampuan, 
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karena akan terjadi eror jika servo bergerak melebihi batas  

kemampuan sudutnya. 

 

3.8 Perancangan ROS 
Iinti dari keseluruhan sistem pada tugas akhir ini adalah membuat 

sebuah wadah yang menggabungkan speech recognition, text to 

speech, dan image processing menjadi satu kesatuan sistem dan 

bersifat modular. Tujuan sistem disatukan, agar robot memiliki 

kapabilitas sikap serta perilaku yang mendekati manusia. Contohnya 

manusia untuk mengambil barang membutuhkan informasi mata, 

untuk menghindari klakson butuh informasi telinga, dan untuk 

memberi peringatan butuh kemampuan komunikasi mulut.  

Maka jika dikonversi ke media robot, informasi mata manusia bisa 

didapat dengan dipasang sensor camera, untuk menunjang 

kemampuan pendengaran pada robot diperlukan sensor mikrofon, 

dan agar robot bisa beriteraksi serta memberikan respons kepada 

manusia ditambahkan speaker. 

Setiap bagian diharapkan bisa berjalan bersamaan seperti 

multithreading tetapi tetap saling berkaitan. Untuk itu dipilih 

platform ROS untuk pengembangan, karena ROS meerupakan 

platform yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

multithreading. Serta untuk kedepannya memudahkan kolaborasi 

pengembangan software robotik.  

 Komponen inti ROS yaitu terdapat node yang merupakan code 

program yang terregister pada ROS Master, lalu topic yang 

merupakan media penyimpanan informasi hasil publish sebuah node, 

lalu ada message yang mendefinisikan tipe data yang digunakan 

apakah berupa string, image, atau lainnya. Untuk media komunikasi 

digunakan publish untuk mengirim data ketopic, dan subscribe untuk 

mengambil data dari topic. 
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Gambar 3.28  Graph Keseluruhan Sistem di ROS 

 

3.8.1 Perancangan node Speech Recognition 

 Dalam node speech recognition, difokuskan untuk melakukan 

proses rekognisi ucapan, lalu setiap ucapan yang terekognisi akan 

dipublish kedalam topic “ kosakata “. Dalam node speech recognition 

tidak ada proses subscribe, karena tidak memerlukan data input dari 

node lain. Berikut program inisiasi node, dan publish topic yang 

dituju. 

 

 

 

 

 

3.8.2  Perancangan node text to speech 

 Node ini akan mensubscribe topik “kosakata” yang telah 

dipublish oleh node speech recognition. Setiap kata intruksi 

memiliki respons yang berbeda. Serta selain respons suara 

ditambah respons LED yang akan berubah warna tergantung 

kondisi apakah sedang berbicara, atau mendengarkan. Dalam 

proses subscribe menggunakan fungsi callback, yaitu sebuah 

metode agar program tetap berjalan secara synchronous. Berikut 

program insiasi node, subscribe topic dan fungsi callback. 

 

Gambar 3.29 Inisiasi node dan Publish 
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                    Gambar 3.30 Fungsi Callback 

 

 

 

 

 

 Untuk LED terbagi menjadi 2 kondisi, mendengarkan dan 

berbicara. Ketika mendengarkan LED akan menyala biru tua dengan 

konstan tanpa ada perubahan warna, namun ketika sistem sedang 

berbicara, maka LED akan menyala kelap kelip warna biru tua dan 

biru muda. 

3.8.3  Perancangan node Image 

     Agar program dapat disebut modular, maka satu komponen 

harus bisa digunakan oleh beberapa program secara bersamaan. 

Maka dari itu data citra digital dari kamera harus dimodularkan. 

Pada dasarnya jika menjalankan program yang menggunakan 

hardware yang sama secara bersamaan akan terjadi error. Node ini 

menggunakan tipe data message berupa cv_bridge. Perlu diketahui 

ROS saling mengirim gambar antar node dengan message format 

khusus yaitu sensor_msgs/Image dan gambar disebut ROS image. 

Agar bisa digunakan pada pustaka OpenCV harus dilakukan 

konversi dari ROS image menjadi OpenCV image. Maka dari itu 

digunakanlah  cv_bridge untuk konversi dari ROS image menjadi 

OpenCVimage.  

Gambar 3.31 Program Insiasi Subscriber 
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Gambar 3.32 Publish Node 

3.8.4  Perancangan node Deteksi Objek 

     Pada node ini diperlukan subscribe topic “kosakata” serta 

“image”. Subcribe topic “image” dilakukan karena node ini tidak 

terhubung langsung dengan sensor kamera. Lalu subscribe topic 

“kosakata”, agar bisa menjalankan beberapa fungsi yang terdapat 

pada node ini. Yaitu dapat merubah warna objek yang terdeteksi 

melalui perintah suara.  

       Pada node ini juga dilakukan pengolahan dan perhitungan data 

piksel dari objek terdeteksi untuk dikonversi menjadi nilai sudut. 

dan mempublish nilai tersebut pada topic “posisi”. 

 

 
Gambar 3.33 Hasil Sudut X & Y 

3.8.5 Perancangan node Servo 

 Node servo hanya berfungsi untuk mensubscribe topic “posisi”. 

Isi data tersebut sudah berupa dua nilai yaitu x dan y. Nilai x dan y tersebut 

akan digabungkan dengan program set servo agar servo bergerak sesuai 

dengan data yang diterima melalui topic “posisi”. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Halaman ini sengaja dikosongkan--- 
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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 
 

     Bab ini membahas mengenai pengujian dan analisa terhadap sistem 

yang sudah dirancang dan dibuat. Bab ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah sistem dapat menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan pada 

tugas akhir ini. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian speech 

recognition, text to speech, image processing untuk memastikan bahwa 

sistem yang dirancang ini memiliki kapabilitas yang mendekati manusia, 

serta memastikan sistem bersifat independen satu sama lain dan dapat 

berjalan secara multithread dan modular. Pengujian sistem dilakukan 

mengikuti batasan masalah yang dirumuskan pada tugas akhir ini. 

4.1 Pengujian Speech Recognition 
Pengujian speech recognition dilakukan untuk mengetahui tingkat 

akurasi dari sebuah sistem rekognisi ucapan. Pada pengujian ini 

dilakukan pada dua kondisi sistem yang berbeda, yaitu sistem speech 

recognition online, dan sistem speech recognition offline. Uji coba 

dilakukan pada pustaka speech recognition Google API, lsetelah itu 

pada CMUSphinx speech recognition toolkit..Uji coba dilakukan pada 

dua kondisi online dan offline untuk menunjukkan perbedaan 

kemampuan akurasi pada masing masing sistem. Pada subbab ini akan 

diuji akurasi , lalu agar hasil uji coba lebih presisi dan akurat, penulis 

menambah pengukuran menggunakan metode pengukuran confusion 

matrix, dengan rumus sebagai berikut:  

 

Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 

 F - Score = 
2∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

 

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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Dimana : 

Case = Mendeteksi kata yang terekognisi dengan benar 

TP = Kata yang terekognisi dengan benar 

FP = Kata yang tidak terekognisi atau kosong 

FN = Kata yang terekognisi salah 

 

4.1.1 Pengujian Pustaka Speech Recognition Google API 

 Pada proses rekognisi sistem speech online memiliki beberapa 

keunggulan yaitu dapat mengakses database API Google Speech 

Recognition, sehinga dengan proses yang cepat dapat menghasilkan 

akurasi yang tinggi. Berikut uji coba dengan diucapkan 5 kalimat 

acak : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Kalimat Uji Coba 

No Kalimat TP FP FN P R 
F-

Score 

Akura

si 

1 Jalankan deteksi 

warna dua objek 

75 0 0 100% 100% 100% 15 

2 Maju depan mundur 

belakang sekarang 

73 0 2 100% 97% 98% 13 

3 Hadap kanan kiri 

atas bawah 

74 0 1 100% 98% 99% 14 

4 Ambilkan gelas dan 

sendok itu 

73 0 2 100% 97% 98% 13 

5 Hentikan sistem dan 

aktivasi rekognisi 

75 0 0 100% 100% 100% 15 

Total 375 0 5 100% 97% 98% 94% 

Gambar 4.1 Contoh Hasil Uji coba Speech online 
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 Dapat diperhatikan dari hasil uji coba. Mendapatkan nilai 

precision 100% yang berarti kata pasti terekognisi, dan recall 97% 

yang berarti terdapat 3% kemungkinan terjadinya kesalahan 

rekognisi. Serta sistem sendiri memiliki tingkat akurasi 94%.  

 

4.1.2 Pengujian Pustaka Pocketsphinx 

 Setelah melakukan uji coba pada sistem online. Uji coba 

berikutnya dilakukan pada pustaka pocketsphinx. Pocketsphinx 

merupakan pustaka speech recognition  bagian dari CMUSphinx. 

Sistem speech recognition  berbasis bahas Inggris, dan dilakukan uji 

coba rekognisi 10 kata acak. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Dapat dilihat dari tabel diatas, hasil rekognisi sangat buruk yaitu 

21% akurasi. Hal ini terjadi karena pada sistem speech recognition 

offline, tidak bisa mengakses database cloud seperti sistem online, 

sehingga hasil rekognisi pun buruk. 

 

4.1.3   Pengujian CMUSphinx Speech Recognition Toolkit 

   Dijelaskan pada subbab3.. bahwa untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal pada penggunaan CMUSphinx toolkit, diperlukan 

untuk merancang akustik model, languang model, dan dictionary. 

  Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Kata 

No Kata  Benar Salah Akurasi 

1 Hey 6 4 60% 

2 You 2 8 20% 

3 I 1 9 10% 

4 Nice 5 5 50% 

5 Morning 4 6 40% 

6 Great 2 8 20% 

7 Look 0 10 0% 

8 Rain 0 10 0% 

9 Fine 1 9 10% 

10 Call 0 10 0% 

Total 21 79 21% 
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Perlu diperhatikan pengujian kosa kata yang diucapkan ketika 

pengujian sudah diperbaiki fonem pada dictionary dari fonem 

pengucapan bahasa Ingrris ke dalam bahasa Indonesia, serta dalam 

uji coba ini menggunakan akustik model yang sudah diadaptasikan 

dengan pengucapan fonem bhasa Indonesia.  

 

4.1.3.1 Pengujian Akurasi CMUSphinx Speech Recognition Toolkit 

   Dalam uji coba ini pertama dilakukan uji coba keakuratan 

deteksi kata, kata yang diucapkan sesuai dengan yang telah 

dirancang dan tersedia dalam file dictionary. Dilakukan uji coba 

kata dahulu, karena jika rekognisi kata memilkiki tingkat akurasi 

yang buruk, dapat dipastikan pada rekognisi kalimat akan 

mendapatkan tingkat akurasi yang buruk juga, Uji coba ini 

menggunakan mode pencarian languang model, dengan 

menggunakan  dictionary yang sudah diperbaiki dan akustik model 

yang sudah diadaptasikan fonemnya. Uji coba dilakukan dengan 

mengucapkan kata yang sama sebanyak 15 kali. 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Kata 

No Kata  Benar Salah Akurasi 

1 Aktivasi 12 3 80% 

2 Asisten 15 0 100% 

3 Atas 15 0 100% 

4 Bawah 15 0 100% 

5 Biru 12 3 80% 

6 Berhenti 15 0 100% 

7 Deteksi 12 3 80% 

8 Grayscale 14 1 94% 

9 Hadap 15 0 100% 

10 Kanan 14 1 94% 

11 Kiri 15 0 100% 

12 Hijau 14 1 94% 

13 Merah 14 1 94% 

14 Rekognisi 12 3 80% 

15 Wajah 14 1 94% 

Total 238 17 92% 
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 Dari hasil uji coba perkata didapat tingkat akurasi 92%. Berikut 

akan dilakukan uji coba rekognisi kalimat. 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Pengujian Kalimat 

 Dari hasil uji coba, didapat total tingkat precision 97% atau bisa 

diartikan terdapat 3% kemungkinan kata tidak terekognisi, dan 96% 

recall, bisa diartikan terdapat 4% kemungkinan terjadinya rekognisi 

kata yang salah. Serta memiliki tingkat akurasi 87%, memenuhi 

target kriteria yang diinginkan.  

 

4.2 Pengujian Text to Spech 
 Untuk pengujian text to speech diuji dengan memperhatikan 

apakah output suara audio dari speaker akan menjadi input suara bagi 

speech recognition, karena hal itu ingin dihindari. Setelah dilakukan 

uji coba, terdapat permasalahan yaitu keluaran audio speaker 

dianggap input suara untuk speech recognition oleh sistem. Karena 

pada dasarnya mode pencarian languang model akan merekognisi 

kata yang tidak terdapat pada file dictionary juga, dan kata yang tidak 

Tabel 4.4 Hasil Uji Rekognisi CMUSphinx 

No Kalimat TP FP FN P R F-

Score 

Akura

si 

1 Hadap kanan kiri atas 

bawah 

68 5 2 93% 97% 95% 12 

2 Asisten aktivasi 

rekognisi wajah merah 

72 2 1 97% 98% 97% 14 

3 Merah hijau biru 

berhenti deteksi  

70 0 5 100% 94% 97% 12 

4 Berhenti deteksi 

grayscale merah biru 

72 1 2 98% 97% 97% 13 

5 Aktivasi rekognisi 

wajah deteksi 
grayscale 

72 2 1 97% 98% 97% 14 

Total 355 9 11 97% 96% 96% 87% 
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tersedia tersebut oleh sistem akan direkognisi dengan kata yang 

menurut sistem paling mendekati.  

 Untuk mengetasi itu mode pencarian diganti menjadi 

menggunakakan mode pencarian keword phrase. Pada setiap mode 

memiliki kekurangan seta kelebihannya masing masing. Dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.5 Perbedaan Kelebihan dan Kekurangan 

No Mode Kelebihan Kekurangan 

1 Language Model 
Memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi 

Ada suara sedikit 

langsung 

direkognisi 

2 Keyword Phrase 

Hanya akan 

merekognisi kata yang 

telah dithreshold 

Kemungkinan 

terjadi kesalahan 

rekognisi lebih 

besar 

 

Berikut adalah tabel uji coba menggunakan keyphrase mode: 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Keyphrase Mode 

No Kalimat TP FP FN P R F-

Score 

Akurasi 

1 Biru 9 0 1 100% 90% 95% 9 

2 Merah 10 0 0 100% 100% 100% 10 

3 Hijau 9 0 1 100% 90% 95% 9 

4 Wajah 7 0 3 100% 100% 70% 7 

5 Aktivasi 8 0 2 100% 80% 89% 8 

6 Berhenti 6 0 4 100% 60% 75% 6 

7 Rekognisi 

Wajah 

8 0 2 100% 80% 89% 8 

Total 30 0 5 100% 85% 91% 81% 
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Gambar 4.3 Hasil Uji Coba Keyphrase Mode 

 Dapat dilihat dari hasil uji coba mode pencarian keyphrasemode 

terdapat kemungkinan 15% rekognisi kata yang salah, dan yang 

lebih sering terjadi yaitu seperti gambar 4.3 hal ini diakibatkan 

karena kata yang memiliki fonem mirip serta peletahan angka 

threshold yang kurang tepat mengakibatkan terjadinya rekognisi 

ganda. Namun dilihat dari sisi statistiknya dari 10 kali pengucapan 

hanya 1 kali terjadi hal seperti diatas, karena itu tidak berdampak 

besar pada sistem penelitian ini. 

Selanjutnya diuji coba berapa persen kemungkinan terjadinya 

kesalah pahaman sistem, yang menganggap input audio dari texto to 

speech sebagai input suara, berikut tabelnya: 

         Tabel 4.7 Uji Coba Membedakan Suara 

No Audio Benar 
Salah 

Terekognisi 
Akurasi 

1 Siap 14 1 94% 

2 Aktivai Sistem 13 2 86% 

3 Warna Biru 15 0 100% 

4 Warna Merah 13 2 86% 

5 Warna Hijau 11 4 73% 

6 Menghentikan Sistem 13 2 86% 

7 Mencari Wajah 12 3 80% 

Total 91 14 86% 

 

4.3 Pengujian Deteksi Warna Objek 
 Dilakukan deteksi objek berbasis warna dengan 3 kondisi warna 

yang berbeda yaitu merah, hijau dan biru. Hasil pengambilan batasan 

threshold HSV diaplikasikan pada program, sehingga sistem bisa 

mengenali tiga jenis warna yang berbeda, dan dapat mendeteksi ketiga 

warna tersebut secara terpisah. Berikut hasil uji coba. 
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       Tabel 4.8 Hasil Segmentasi HSV Biru 

No Citra 

Toleransi Persen 

area 

terdeteksi 

(%) 

H 

Low 

H 

High 

Val 

Low 

Val 

High 

Sat 

Low 

Sat 

High 

1 (a) 0 0 0 0 0 0 0% 

2 (b) 13 40 60 170 70 200 0% 

3 (c) 63 86 74 238 83 234 10% 

4 (d) 65 88 80 238 87 234 60% 

5 (e) 67 92 98 239 89 237 90% 

6 (f) 72 106 114 255 94 255 99% 

7 (g) 88 106 114 255 94 255 40% 

8 (h) 93 106 120 255 110 255 10% 

 

 

Gambar 4.4 Hasil Deteksi Objek Warna Biru 

 (a) 

 (c)  (d)  (e) 

 (b) 

 (f)  (g)  (h) 
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                     Tabel 4.9 Hasil Segmentasi HSV Merah 

No Citra 

Toleransi Persen 

area 

terdeteksi 

(%) 

H 

Low 

H 

High 

Val 

Low 

Val 

High 

Sat 

Low 

Sat 

High 

1 (a) 0 0 0 0 0 0 0% 

2 (b) 0 0 64 150 50 150 8% 

3 (c) 0 11 74 150 50 150 10% 

4 (d) 0 11 97 152 93 170 40% 

5 (e) 0 14 97 170 93 170 70% 

6 (f) 0 14 103 187 95 199 96% 

7 (g) 0 15 104 234 95 255 99% 

8 (h) 0 30 104 234 95 255 110% 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Deteksi Objek Warna Merah 

 (a) 

 (c)  (d)  (e) 

 (b) 

 (f)  (g)  (h) 
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       Tabel 4.10 Hasil Segmentasi Warna Hijau 

No Citra 

Toleransi Persen 

area 

terdeteksi 

(%) 

H 

Low 

H 

High 

Val 

Low 

Val 

High 

Sat 

Low 

Sat 

High 

1 (a) 0 0 0 0 0 0 0% 

2 (b) 20 40 60 170 30 150 0% 

3 (c) 23 45 74 180 39 160 0% 

4 (d) 25 56 88 197 45 180 40% 

5 (e) 31 61 93 212 51 202 77% 

6 (f) 31 64 100 255 57 233 89% 

7 (g) 35 66 102 255 62 242 96% 

8 (h) 43 71 111 255 64 255 99% 

 

Gambar 4.6 Hasil Deteksi Objek Warna Biru 

 (a) 

 (c)  (d)  (e) 

 (b) 

 (f)  (g)  (h) 
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4.4 Pengujian Deteksi Wajah 
 Dalam pengujian deteksi wajah, diuji coba apakah pustaka open-

source face cascade dapat dijalankan tanpa error.  

 
               Tabel 4.11 Hasil Uji Jarak Deteksi Wajah 

No Jarak Persen Area Terdeteksi 

1 10cm 0% 

2 20cm 0% 

3 30cm 0% 

4 40cm 0% 

5 50cm 10% 

6 60cm 40% 

7 70cm 70% 

8 80cm 100% 

9 90cm 50% 

10 100cm 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Hasil Pengujian Deteksi Wajah, (a) Jarak dibawah 50cm (b) Jarak 

50cm (c) Jarak 80cm (d) Jarak 90cm (e) Pengujian deteksi lebih dari 1 wajah 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e) 
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 Setelah diujicoba, program tidak bisa mendeteksi wajah jika lokasi 

wajah berada terlalu dekat dengan sensor kamera, jadi posisi wajah 

harus berada pada jarak sekitar 80cm dari kamera agar dapat 

terdeteksi dengan benar 

 

4.5 Pengujian Tracking Objek 
   Pada bab perancangan sebelumnya telah dirancang algoritma 

untuk menggerakkan servo, dari algoritma tersebut dapat 

mendapatkan nilai sudut agar servo tetap mengikuti objek. 

 

 
Gambar 4.8 Uji Coba Tracking 

 

 Setelah dilakukan ujicoba, servo dapat mengikuti objek dengan 

baik. Namun jika pergerakan objek terlalu cepat, servo tidak bisa 

mengikuti karena objek keluar dari zona pantauan deteksi. Hal itu 

diakibatkan karena kecepatan pengolahan citra tidak secepat 

pergerakan objek. 

 

4.6 Pengujian ROS 
 Pengujian ini difokuskan untuk memastikan bahwa alur sistem 

berjalan sesuai dengan perancangan. Setiap program harus berdiri 

sendiri atau bisa disebut independen, dan untuk data informasi sensor 

harus bisa digunakan secara bersama atau modular, lalu program bisa 

berjalan multithread. 

 Untuk pengujiannya sendiri dilakukan dengan cara memastikan 

bahwa setiap node dapat berfungsi sesuai dengan apa yang telah 

dirancang. Memastikan dan menguji apakah node yang telah 

dirancang telah mempublish data informasi ke topik yang tepat atau 

tidak. Serta memastikan apakah output data tersebut telah disubscribe 

oleh node yang memperlukan informasi data tersebut. 
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  Gambar 4.9  Graph ROS 

 

 Gambar graph keseluruhan sistem pada ROS yang telah dirancang. 

Lingkaran menandakan node, berisi satu kesatuan program. Kotak 

menandakan topik, lokasi untuk menyimpan data informasi yang 

dipublish oleh node. 

 

4.6.1 Pengujian Speech Recognition 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Dalam uji coba ini diuji apakah kata yang sudah terekognisi telah 

dipublish pada topic ‘ /kosakata ‘ dengan benar. Uji coba 

menggunakan rostopic echo, merupakan tool debugging dalam ROS 

untuk melihat isi data topic yang telah ditentukan. Berikut hasil uji 

coba. 

 Untuk memudahkan visualisasi dapat dilihat pada gambar 4.10, 

untuk warna biru menandakan node sedang mempublish data 

kedalam topik. Warna merah menandakan sebuah topik yang 

menyimpan data yang telah disubscribe. Warna hijau menandakan 

node yang sedang mensubscribe informasi data dari topik yang 

dipilih.  

Gambar 4.10  Biru Publish, Merah Topik, Hijau Subscribe 
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   Gambar 4.11 Gambar Hasil Rostopic Echo 

 Dapat dilihat dari hasil echo pada topic ‘ /kosakata ‘ , tiap kata 

yang terekognisi tersimpan pada topic kosakata, sehingga data string 

hasil rekognisi sudah siap disubscribe oleh node lainnya. Sehingga 

dapat dipastikan fungsi publish pada speech recognition berjalan 

dengan baik. 

4.6.2 Pengujian Node Text to Speech 

 Pada pengujian ini diuji apakah node text to speech  bisa 

mensubscribe topik ‘ /kosakata ‘ dengan benar. Serta diuji coba 

apakah modul text to speech dapat memberikan output audio yang 

berbeda tergantung dari input intruksi yang diberikan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Gambar 4.12 Hasil Uji Coba Komunikasi dengan Publish dan Subscribe 
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 Terminal kiri merupakan log output /kosakata, untuk terminal 

kanan merupakan log program text to speech. Dapat dilihat bahwa 

node text to speech  telah mesubscribe topik ‘ /kosakata ‘ dengan 

benar dan mengeluarkan suara sesuai dengan kata yang terekognisi. 

 Selain output audio terdapat output LED pada mikrofon yang 

dapat menyala sesuai dengan kondisi. Ketika dalam kondisi 

mendengarkan LED menyala biru tua, lalu ketika sistem berbicara 

LED akan menyala kelap kelip berganti warna antara warna biru tua 

dan biru muda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Pengujian Modular Kamera 

Jika menjalankan dua buah program diwaktu yang sama dan 

menggunakan hardware yang sama akan terjadi error. Untuk itu data 

citra yang didapat dari sensor kamera dimodularkan shiengga bisa 

menjalankan dua buah program yang menggunakan hardware 

kamera secara bersamaaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sensor kamera harus dipublish agar bisa menjalankan 

beberapa program yang membutuhkan data sensor kamera secara 

multithread. Dapat dilihat pada gambar 4.14 terdapat dua node yaitu 

Gambar 4.13 Output LED Mikrofon 

Gambar 4.14  Graph Modular Image 
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node /deteksi_warna_objek serta node /deteksi_wajah yang 

mensubscribe data informasi kamera dari topik /webcam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gambar 4.15 Hasil Uji Coba Modular Kamera 

 

 Pada gambar 4.15, window yang tertulis image raw merupakan 

data citra yang dipublish ke dalam topik ‘ /webcam ‘, lalu data 

tersebut disubscribe oleh node hsv_color_logic dan facecascade  

untuk mengeksekusi programnya. 

 

4.6.4 Pengujian Servo  

 Servo mendapatkan informasi sudut dari hasil olaham citra yang 

dihasilkan output berupa sudut. Nilai sudut tersebut dipublish pada 

topic ‘ /posisi ‘. Lalu node servo mensubscribe data sudut tersebut 

untuk menggerakkan motor servo.  
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Gambar 4.16 Hasil Uji Coba Subscribe Sudut 

dapat dilihat pada gambar dibawah, terminal kiri merupakan log 

output dari node hsv_color_logic , dan  yang kanan merupakan log 

terminal ari node servo yang telah menerima sudut. 

Dengam ditambahnya hardware pantilt menambah jarak 

pandangan sebesar 90° bidang x , serta 50° bidang y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17  Hasil Uji Pan Tilt 
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---Halaman ini sengaja dikosongkan--- 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada pada 

pelaksanaan tugas akhir dengan judul Pengembangan Head Module 

untuk Penglihatan, Pendengaran, dan Kemampuyan Berbicara 

Domestic Service Robot. Didapat kesimpulan sebagai berikut: 

a) Sistem speech recognition untuk mode pencarian 

language memiliki tingkat akurasi 87%, dan 81% untuk 

mode keywordphrase. 

b) Robot memiliki kemampuan untuk mengisolasi suara 

dengan akurasi 86%. 

c) Dengan pan tilt mendapatkan jarak pandangan yang 

lebih luas 90° untuk bidang x, dan 50° untuk bidang y.  

d) Sistem head module dapat berfungsi secara modular 

dan multithread menjalankan sistem visual 

(penglihatan), auditory (pendengaran), & speech 

(bicara). 

5.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan, terdapat beberapa 

kekurangan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Serta terdapat 

saran tambahan untuk penelitian selanjutnya agar sistem robot DSR 

dapat terealisasi dengan baik. 

a) Pada proses pengolahan citra digital, bisa 

dikembangkan dengan menggunakan kamera realsense, 

dengan menggunakan kamera realsense dapat 

dilakukan mapping atau memanfaatkan data depth 

untuk mlakukan rekognisi objek yang lebih baik. 

b) Tingkat akurasi dari speech recognition dapat 

ditingkatkan dengan membuat akustik model dengan 

data set suara yang sangat banyak, sehingga 

mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik 
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Lampiran 
  

A. Progam 

A.1 Program Speech Recognition 

 

#!/usr/bin/env python3 

 

import time 

import sys, os 

import pyaudio 

from pocketsphinx import * 

 

#Untuk LED Pattern 

# from pixels import Pixels, pixels 

# from alexa_led_pattern import AlexaLedPattern 

# from google_home_led_pattern import GoogleHomeLedPattern 

 

#Untuk ROS 

import rospy 

from std_msgs.msg import String 

 

MODELDIRhmm = "/home/pi/TA_Ismail/src/head_module/scripts" 

MODELDIRdic = "/home/pi/TA_Ismail/src/head_module/scripts/lmdic" 

 

pub = rospy.Publisher('kosakata', String, queue_size=10) 

rospy.init_node('speech_offline') 

 

#Inisiasi Decoder 

config = Decoder.default_config() 

config.set_string('-hmm', os.path.join(MODELDIRhmm, 'en-id')) 

config.set_string('-dict', os.path.join(MODELDIRdic, '6799.dic')) 

config.set_float('-kws_threshold', 1e-15) 

# config.set_float('-samprate', 44100.0) 

# config.set_int('-nfft', 2048) 

decoder = Decoder(config) 

 

# Set search = menentukan mode mana dahulu 



72 

 

decoder.set_kws('keyphrase', 

'/home/pi/TA_Ismail/src/head_module/scripts/keyword.list') 

decoder.set_keyphrase('keyword', "ASISTEN")  

decoder.set_search('keyword') 

 

p = pyaudio.PyAudio() 

stream = p.open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=16000, 

input=True, frames_per_buffer=1024) 

stream.start_stream() 

 

in_speech_bf = False 

decoder.start_utt() 

while True: 

    buf = stream.read(512) 

    if buf: 

        decoder.process_raw(buf, False, False) 

        if decoder.get_in_speech() != in_speech_bf: 

            in_speech_bf = decoder.get_in_speech() 

            if not in_speech_bf: 

                decoder.end_utt() 

                if decoder.hyp() != None: 

                    # Jika benar mengubah menu ke KWS 

                    print ('Result:', decoder.hyp().hypstr) 

                    a=decoder.hyp().hypstr 

                    word=str(a) 

                    # Menpublish kata yang terekam 

                    pub.publish(word) 

                    if decoder.get_search() == 'keyword': 

                        print("***** Mode KWS *****") 

                        decoder.set_search('keyphrase') 

                    else: 

                        print("***** Panggil Saya! *****") 

                        decoder.set_search('keyword') 

 

                decoder.start_utt() 

    else: 

        break 

decoder.end_utt() 
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A.2 Program   

 

#!/usr/bin/env python3 

from pixels import Pixels, pixels 

from alexa_led_pattern import AlexaLedPattern 

from google_home_led_pattern import GoogleHomeLedPattern 

import time 

 

import rospy 

from std_msgs.msg import String 

from subprocess import call 

 

word='' 

a='' 

pixels.listen() 

 

def katakata(word): 

    if 'ASISTEN' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Asisten") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Siap!"]) 

        time.sleep(1) 

        pixels.listen() 

 

    if 'AKTIVASI' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Aktivasi") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Aktivasi sistem!"]) 

        time.sleep(1) 

        pixels.listen() 

 

    if 'BEE' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 
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        print("Anda bicara : Biru") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Warna biru!"]) 

        pixels.listen() 

 

    if 'MERAH' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Merah") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Warna merah!"]) 

        pixels.listen() 

 

    if 'HIJAU' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Hijau") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Warna hijau!"]) 

        pixels.listen() 

 

    if 'BERHENTI' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Hentikan") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Menghentikan sistem!"]) 

        time.sleep(1) 

        pixels.listen() 

 

    if 'DETEKSI' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Deteksi") 

        time.sleep(1) 
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        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Deteksi objek!"]) 

        time.sleep(1) 

        pixels.listen() 

 

    if 'REKOGNISI' and 'WAJAH' in word: 

        # print("Anda ngomong : ",word) 

        print("Anda bicara : Rekognisi Wajah") 

        time.sleep(1) 

        pixels.speak() 

        word='' 

        call(["espeak","-vid+f2","Rekognisi Wajah!"]) 

        time.sleep(1) 

        pixels.listen() 

 

def panggil(data): 

    global word 

 

    word=str(data.data) 

    katakata(word) #TAR CICOBA 

    # print(word)  

    # print("Menunggu Subscribe") 

 

 

def textToeSpeak(): 

    global word 

    #Inisiasi publish ke topik mana disini 

    rospy.init_node('textToSpeech') 

 

    rospy.Subscriber('kosakata', String, panggil) 

 

    rospy.spin() 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    textToeSpeak() 
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A.3 Program Publish Image Kamera 

 

#!/usr/bin/env python3 

from picamera.array import PiRGBArray 

from picamera import PiCamera 

import time 

import cv2 

 

import rospy 

from imagePublisherClass import ImagePublisher 

 

# initialize the camera and grab a reference to the raw camera capture 

camera = PiCamera() 

camera.resolution = (320  , 240) 

camera.framerate = 15 

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(320, 240)) 

# allow the camera to warmup 

time.sleep(0.1) 

# capture frames from the camera 

rospy.init_node('talker1_node') 

rate = rospy.Rate(10) # 10hz 

pub = ImagePublisher('/webcam/image_raw') 

 

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr", 

use_video_port=True): 

    # grab the raw NumPy array representing the image, then initialize the 

timestamp 

    # and occupied/unoccupied text 

    image = frame.array 

    pub.publishImage(image) 

    font=cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX 

    image=cv2.putText(image,'Image Raw',(70,35),font,1,(0,0,0),2) 

    # show the frame 

    cv2.imshow("Frame", image) 

    cv2.moveWindow("Frame",340,34) 

    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF 

    # clear the stream in preparation for the next frame 

    rawCapture.truncate(0) 

    # if the `q` key was pressed, break from the loop 
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    if key == ord("q"): 

        break 

cv2.destroyAllWindows() 

 

Progam Publisher Class 

 

#!/usr/bin/env python3 

import rospy 

from sensor_msgs.msg import Image 

from cv_bridge import CvBridge 

class ImagePublisher: 

    def __init__(self, topic): 

        self.pub = rospy.Publisher(topic, Image, queue_size=10) 

        self.bridge = CvBridge() 

    def publishImage(self, img): 

        # Passthrough untuk melewatkan data frame 

        imgmsg = self.bridge.cv2_to_imgmsg(img, "passthrough") 

        self.pub.publish(imgmsg) 

 

  

Program Listener Class 

 

#!/usr/bin/env python3 

import rospy 

from sensor_msgs.msg import Image 

from cv_bridge import CvBridge 

class ImageListener: 

    def __init__(self,topic): 

        self.sub = rospy.Subscriber(topic, Image, self.callback_image) 

        self.bridge = CvBridge() 

    def callback_image(self, msg): 

        self.image = msg 

        self.cv_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(msg, "passthrough") 

    def getImg(self): 

        return self.cv_image 
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A.4 Program Deteksi Warna Objek 

 
#!/usr/bin/env python 

import cv2 

import time 

import numpy as np 

 

import rospy 

from imagePublisherClass import ImagePublisher 

from imageListenerClass import ImageListener 

from std_msgs.msg import String 

from pose2DPublishClass import publisherClass 

from head_module.msg import custom 

 

# from adafruit_servokit import ServoKit 

from subprocess import call 

# myKit=ServoKit(channels=16) 

 

# #Inisiasi Servo 

# myKit.servo[0].angle=90 

# myKit.servo[1].angle=60 

 

# Webcam=cv2.VideoCapture(0) 

# dispW=int(Webcam.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) 

# dispH=int(Webcam.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) 

dispW = 320 

dispH = 240 

 

#Inisiasi objek 

ObjX=int(dispW/2) 

ObjY=int(dispH/2) 

ScreenX=int(dispW/2) 

ScreenY=int(dispH/2) 

PosX=90 

PosY=60 

 

#Parameter yang dibutuhkan 

# bunyi=1 

a=0 
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b=0 

x=0 

y=0 

lb=0 

ub=0 

lb2=0 

ub2=0 

 

FGmaskComp=[] 

def callback(msg): 

    global a 

    global b 

    global lb 

    global ub 

    global lb2 

    global ub2 

    global FGmaskComp 

    # global bunyi 

 

 

    word=str(msg.data) 

    print(word) 

    if 'AKTIVASI' in word: 

        a=1 

    if 'MERAH' in word: # Merah 

        time.sleep(3) 

        b=1 

        # bunyi = 1 

        lb=[0,104,68] 

        ub=[15,255,255] 

        lb2=[168,104,66] 

        ub2=[179,255,255] 

    if 'BEE' in word: # BIRU 

        time.sleep(3) 

        b=1 

        # bunyi = 1 

        lb=[72, 110, 97] 

        ub=[106, 255, 255] 

        lb2=[72, 110, 97] 
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        ub2=[106, 255, 255] 

    if 'HIJAU' in word: # HIJAU 

        time.sleep(3) 

        b=1 

        # bunyi = 1 

        lb=[43, 111, 64] 

        ub=[71, 255, 255] 

        lb2=[43, 111, 64] 

        ub2=[71, 255, 255] 

    if 'BERHENTI' in word: 

        b=0 

 

def aktivasi(): 

    while True: 

        if a == 1: 

            break 

 

def eksekusi(): 

    global PosX 

    global PosY 

    while not rospy.is_shutdown(): 

        # ret, frame = Webcam.read() 

        # cam.publishImage(frame) 

        img = sub.getImg() 

        if b: 

            hsv=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV) 

            l_b=np.array(lb) 

            u_b=np.array(ub) 

 

            l_b2=np.array(lb2) 

            u_b2=np.array(ub2) 

 

            FGmask = cv2.inRange(hsv,l_b,u_b) 

            FGmask2 = cv2.inRange(hsv,l_b2,u_b2) 

            FGmaskComp=cv2.add(FGmask,FGmask2) 

 

            

contours,_=cv2.findContours(FGmaskComp,cv2.RETR_EXTERNAL,c

v2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
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            countours=sorted(contours,key=lambda 

x:cv2.contourArea(x),reverse=True) 

 

            for cnt in countours: 

                area=cv2.contourArea(cnt) 

                (x,y,w,h)=cv2.boundingRect(cnt) 

                (x1,y1),_=cv2.minEnclosingCircle(cnt) 

                x1=int(x1) 

                y1=int(y1) 

                ObjX=int((x+x+w)/2) 

                ObjY=int((y+y+h)/2) 

                #print("Nilai X : ",x,"dan nilai Y : ",y) 

                # msg.xf = x 

                # msg.yf = y 

                # pixel.publish(msg) 

                if area >= 1500 : 

                    # if bunyi: 

                    #     call(["espeak","-vid+f2","Objek Terdeteksi!"]) 

                    #     bunyi = 0 

                    cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,250,154),3) 

                    cv2.line(img,(0,y1),(dispW,y1),(0,250,154),3) 

                    cv2.line(img,(x1,0),(x1,dispH),(0,250,154),3) 

 

 

                if area >=1500: 

                    if ObjX < ScreenX-50: 

                        PosX += 4 

                    elif ObjX > ScreenX+50: 

                        PosX -= 4 

                    if ObjY < ScreenY-50: 

                        PosY += 4 

                    elif ObjY > ScreenY+50: 

                        PosY -= 4 

                    if PosX > 180: 

                        PosX = 180 

                    if PosX < 0: 

                        PosX = 0 

                    if PosY > 140: 

                        PosY = 140 
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                    if PosY < 0: 

                        PosY = 0 

 

                    print("=======================") 

                    x=PosX 

                    y=PosY 

                    print("Nilai sudut x & y :" ,x,y) 

                    pub.publishPose(x,y) 

                    print(x,y) 

 

        cv2.imshow('Webcam',img) 

        cv2.moveWindow('Webcam',0,34) 

 

        keyEvent=cv2.waitKey(1) 

        if keyEvent==ord('q'): 

            break 

        rate.sleep() 

    # Webcam.release() 

    cv2.destroyAllWindows() 

 

if __name__=='__main__': 

 

    # NODE SUBSCRIBE 

    rospy.init_node('hsv_color_logic') 

    rospy.Subscriber('kosakata', String, callback) 

 

    # NODE PUBLISHER 

    topic = 'posisi' 

    pub = publisherClass(topic) 

    sub = ImageListener('/webcam/image_raw') 

 

    rate = rospy.Rate(10) 

 

    aktivasi() 

    eksekusi() 
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A.5 Program Face Cascade 

 

#!/usr/bin/env python 

import cv2 

import numpy as np 

 

import rospy 

from imageListenerClass import ImageListener 

from std_msgs.msg import String 

# Webcam=cv2.VideoCapture(0) 

 

word='' 

a=0 

 

def callback(msg): 

    global word 

    global a 

    word=str(msg.data) 

    print(word) 

    if 'REKOGNISI' and 'WAJAH' in word: 

        a=1 

 

def aktivasi(): 

    while True: 

        if a == 1: 

            break 

 

def eksekusi(): 

    while not rospy.is_shutdown(): 

        # ret, frame=Webcam.read() 

        frame = sub.getImg() 

        gray=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

        faces=face_cascade.detectMultiScale(gray,1.3,4) #(frame, scale 

factor, minNeighbors) 

        for (x,w,y,h) in faces: 

            cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2) 

            roi_gray= gray[y:y+h,x:x+w] 

            roi_eye=frame[y:y+h,x:x+w] 

            eyes=eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray) 
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            for (ex,ey,ew,eh) in eyes: 

                cv2.rectangle(roi_eye,(ex,ey),(ex+ew,ey+eh),(255,0,0),2) 

 

 

        cv2.imshow('Webcam',frame) 

        cv2.moveWindow('Webcam',0,300)  

        keyEvent=cv2.waitKey(1) 

        if keyEvent==ord('q'): 

            break 

        rate.sleep() 

    cv2.destroyAllWindows() 

 

if __name__=='__main__': 

    rospy.init_node('face_recognition') 

 

    sub = ImageListener('/webcam/image_raw') 

 

    rospy.Subscriber('kosakata', String, callback) 

 

    

face_cascade=cv2.CascadeClassifier('/home/pi/PyPro/cascade/face2.xml

') 

    

eye_cascade=cv2.CascadeClassifier('/home/pi/PyPro/cascade/eyeglass.x

ml') 

 

    rate = rospy.Rate(10) 

 

    aktivasi() 

    eksekusi() 
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A.6 Program Servo Motor 

 

#!/usr/bin/env python3 

import time 

import rospy 

from std_msgs.msg import String 

from pose2DSubscribeClass import listener 

from head_module.msg import custom 

 

from adafruit_servokit import ServoKit 

myKit=ServoKit(channels=16) 

 

diffX=0 

diffY=0 

nilaix=[] 

nilaiy=[] 

pixelX = 0 

pixelY = 0 

 

def inti(): 

    while not rospy.is_shutdown(): 

        sub.getPos() 

        if sub.x != 0.0: 

            if sub.y != 0.0: 

                myKit.servo[2].angle= int(sub.x) 

                myKit.servo[3].angle= int(sub.y) 

                print("Sudut input x : ",sub.x," , input y : ",sub.y) 

 

        rate.sleep() 

 

if __name__ == '__main__': 

    #Subscribe posisi servo 

    rospy.init_node('servo_advanced') 

    rate = rospy.Rate(10) 

    sub = listener('posisi') 

 

    # rospy.Subscriber('pixel', custom, callback) 

    #Program inti 

    inti() 
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A.7 Program Roslaunch 

 

<launch> 

  <node name="imagePublisher" pkg="head_module" 

type="raspiPublisher.py" output="screen" > 

    </node> 

 

  <node name="speechRecognition" pkg="head_module" 

type="speechOffline.py" output="screen"> 

  </node> 

 

  <node name="textToSpeech" pkg="head_module" 

type="texttoeSpeak.py" output="screen"> 

  </node> 

 

  <node name="deteksi_warna_objek" pkg="head_module" 

type="hsvColorLogic.py"> 

  </node> 

 

  <node name="servo_motor" pkg="head_module" 

type="servoAdvanced.py"> 

  </node> 

 

  <node name="deteksi_wajah" pkg="head_module" 

type="faceCascade.py"> 

  </node> 

 

</launch> 
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B. Datasheet 

B.1 Datasheet MG90S 
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B.2 Datasheet PCA9685 
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B.3 Datasheet Raspberry Pi 4 GPIO 
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B.4 Datasheet GPIO Respeaker 4-Mic Array Circular 
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