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4  

BAB IV  

PERANCANGAN PERMAINAN MENGGUNAKAN 

SENSOR KINECT DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 ANALISA PENGOLAHAN GAMBAR PADA SENSOR KINECT 

Kinect adalah salah satu perangkat sensor yang merupakan perpaduan dari 

beberapa sensor. Diantaranya sensor suara, sensor inframerah, dan kamera. Untuk 

sensor suara, kinect memiliki 4 buah sensor yang terletak terpisah untuk dapat 

memperkirakan arah dari  sumber suara. Selain itu kinect juga memiliki kamera 

RGB ( Red, Green, Blue) untuk menangkap gambar dengan warna RGB. 

Untuk menentukan posisi benda, kinect memanfaatkan pantulan cahaya 

inframerah. Pemancar inframerah akan memancarkan cahaya inframerah dengan 

pola tertentu, yang kemudian pola tersebut akan di tangkap oleh penangkap 

inframerah. Dengan memperhitungkan posisi pantulan pola, kinect dapat 

memperkirakan jarak dari banyak titik yang kemudian disusun menjadi data 3 

dimensi.  

Data 3 dimensi yang dihasilkan sebenarnya hanya berupa gambar biasa 

yang terdiri dari banyak titik atau piksel. Masing-masing piksel pada gambar 

memiliki nilai warna 0 sampai 255. Data gambar yang didapat kemudian diolah, 

untuk mendapatkan visualisasi 3 dimensi. 

 

Gambar 4.1 Ilustrasi pengolahan gambar 
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Untuk mengetahui pergerakan pada benda yang berada di depan perangkat 

kinect, dilakukan pengolahan gambar. Pengolahan gambar dilakukan dengan 

membandingkan setiap piksel pada satu frame dengan frame yang lain.  

 

Gambar 4.2 Ilustrasi pengolahan gambar 

Seperti pada gambar ilustrasi di atas, dengan menggunakan perhitungan 

matriks, frame pertama dikurangkan dengan frame kedua, hasil dari pengurangan 

tersebut adalah matriks 0, yang berarti tidak ada pergerakan yang terdeteksi. 

 

Gambar 4.3 Ilustrasi pergerakan benda pada sumbu x 

Sedangkan pada gambar ilustrasi diatas terlihat adanya selisih pada piksel 

(1,1) dan (2,1). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nilai warna pada frame 

pertama di piksel (1,1) bergerak ke kanan 1 piksel  pada frame kedua di piksel (2,1). 

Sehingga dapat disimpulkan adanya pergerakan pada sumbu x.  

 

Gambar 4.4 Ilustrasi pergerakan benda pada sumbu y 

Pada gambar di atas menunjukkan adanya selisih perbedaan nilai warna. 

Selisih tersebut ada pada piksel (1,1) dan piksel (1,0), yang berarti adanya 

pergerakan antara kedua frame pada sumbu y. 
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Contoh-contoh di atas adalah ilustrasi bagaimana data gambar di proses 

untuk mengetahui adanya pergerakan. Untuk mengolah data gambar yang dikirim 

oleh perangkat kinect, Microsoft juga mengembangkan sebuah plugin khusus untuk 

perangkat komputer dengan sistem operasi windows, yaitu Kinect for Windows 

SDK. Kinect for Windows SDK dapat memproses data gambar dan menentukan 

posisi, baik posisi tubuh, posisi tangan, gerakan tubuh, bahkan jumlah orang yang 

terdeteksi perangkat kinect. 

Dengan melakukan pengolahan data gambar, Kinect for Windows SDK 

dapat mendeteksi pergerakan dan menentukan benda apa yang ada di depannya, 

dalam kasus ini adalah tubuh pemain sebagai pengontrol permainan. Dengan 

algoritma tertentu Kinect for Windows SDK dapat menentukan objek benda yang 

ada di depan perangkat kinect adalah seorang player atau bukan.  

 

4.2 PEMBUATAN PERMAINAN 

Pembuatan permainan dilakukan dengan menggunakan game engine Unity 

3D. Permainan dibuat dengan konsep seorang penerjun yang menghitung soal 

matematika dengan menabrak awan sebagai jawabannya. Sebelum memasuki 

proses pembuatan permainan terlebih dulu melalui beberapa tahap, yaitu: konsep 

permainan dan pengumpulan data asset. Keduanya dibutuhkan untuk mendasari 

permainan yang akan dibuat, karena konsep akan menentukan asset yang akan 

digunakan. 

4.2.1 KONSEP PERMAINAN 

Permainan yang berjudul “Terjumlah” diambil dari kata terjun dan 

menjumlah. Seperti judulnya, konsep permainan ini adalah karakter utama yang 

sedang melakukan terjun payung yang diharuskan menghitung soal dengan 

menangkap awan yang memiliki nilai angka di dalamnya. Jumlah awan yang 

ditangkap oleh karakter utama akan diakumulasikan sebagai jawaban dari soal yang 

diberikan.  

Di dalam permainan, jika berhasil menjawab soal dengan nilai yang benar, 

maka akan muncul kembali soal baru dengan pertanyaan random dengan range 
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tertentu. Semakin banyak menjawab soal dengan benar, semakin besar range soal 

yang diberikan. Setiap 5 soal yang dapat dijawab, maka kecepatan pergerakan awan 

akan semakin cepat. Hal ini ditujukan untuk menambah tantangan di dalam 

permainan. 

Setiap memulai permainan akan memiliki 3 nyawa cadangan yang akan 

berkurang bila akumulasi nilai awan yang ditabrak melebihi jawaban dari soal. Apa 

bila jumlah nyawa cadangan kosong dan jumlah nilai awan yang ditangkap 

melebihi nilai jawaban dari soal, maka permainan berakhir, dan kembali ke menu 

utama.  

4.2.2 PENGUMPULAN DATA ASSET 

Untuk membuat sebuah permainan dibutuhkan beberapa bahan, dan 

persiapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah asset dan persiapan sensor yang 

akan digunakan. 

A) Asset Gambar 

Sesuai dengan konsep yang ada, tema pada asset disesuaikan dengan 

suasana langit saat terjun payung. Menu utama memiliki tampilan sederhana.  

 

Gambar 4.5 Aset Awan dan gambar nyawa 

Seperti pada Gambar 4.5 merupakan aset gambar awan yang 

kemunculannya akan di random pada saat permainan dimulai. Ada pula gambar 

parasut yang melambangkan nyawa atau cadangan parasut pada penerjun atau 

palyer. 
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Gambar 4.6 Gambar aset latar belakang 

Gambar 4.6 adalah gambar tampilan latar belakang untuk menu dan pada 

saat permainan. 

 

 

Gambar 4.7 Gambar aset karakter dan tombol 

Gambar 4.7 adalah gambar aset untuk karakter utama atau player, tombol-

tombol, serta aset gambar-gambar pelengkap. 

Seperti pada gambar aset di atas, semuanya disesuaikan dengan tema awan-

awan yang sederhana, karena ditujukan untuk pengguna anak-anak. Warna yang 

digunakan pun menggunakan warna cerah agar lebih menarik perhatian pengguna.  
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B) Persiapan Sensor Kinect 

Pada persiapan sensor kinect, kita harus meng-install Kinect for Windows 

SDK, yang bisa didapatkan gratis melalui web resmi Microsoft. Kemudian 

diperlukan plugin agar unity 3D dapat membaca data pada perangkat kinect, ada 

beberapa plugin yang berbayar, salah satunya ialah zigfu. Ada juga plugin yang 

disediakan oleh Microsoft yaitu Unity Pro packages. Tetapi dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan plugin Unity Asset yang bisa di dapatkan melalui Unity Asset 

Store.  

Pada Unity Asset Store tersedia berbagai macam asset, mulai dari asset 2D, 

3D, sampai Script dan Plugin. Semua asset yang tersedia ada yang berbayar dan 

gratis. Di dalam penelitian ini, menggunakan salah satu asset gratis yang tersedia 

di dalam Unity Asset Store.  

 

Gambar 4.8 Paket aset pada Unity Asset Store 

Asset yang digunakan ialah “Kinect with MS-SDK”, seperti yang tampak 

pada Gambar 4.8. Aset tersebut dikembangkan dan dipublikasikan oleh Rumen 

Filkov[17]. 

Package Asset ini berisi script yang membaca plugin Kinect for Windows 

SDK, yang digunakan untuk menerima data dari kinect. Selain itu package “Kinect 

with MS-SDK” berisi asset-asset tambahan seperti contoh permainan-permainan 

sederhana sebagai demo. 

Untuk mengunduh pada Unity Asset Store dapat langsung dari unity dengan 

mebuka menu ”Window” kemudian pilih “Asset Store”. 
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Gambar 4.9 Membuka jendela Asset Store 

Kemudian akan muncul jendela yang memperlihatkan beberapa asset-asset 

yang populer digunakan. Setelah itu cari asset dengan nama “Kinect with MS-

SDK”, kemudian pilih asset seperti gambar berikut : 

 

Gambar 4.10 Hasil pencarian pada Unity Asset Store 

 

Gambar 4.11 Tampilan package 

Lalu klik tombol download, dan tunggu hingga asset terunduh, dan muncul 

jendela “Import Unity Package”. Kemudian klik “Import”. 
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Gambar 4.12 Jendela Import Unity Package 

Setelah proses import selesai, maka akan muncul beberapa folder dan file di 

dalam asset pada jendela project. 

 

Gambar 4.13 Asset pada projek Unity 3D 

Di dalam folder “kinectScript” terdapat satu script yang dapat mendeteksi 

posisi badan, dengan 3 sumbu (x, y dan z). Tetapi di dalam permainan hanya akan 

digunakan pergerakan kanan dan kiri saja, sehingga hanya dibutuhkan 1 sumbu  saja 

sebagai input dalam permainan yaitu sumbu x. 

Untuk mengambil nilai posisi sumbu x diperlukan sebuah game objek yang 

diberi nama penghubung. Sehingga sensor kinect akan menggerakkan posisi dari 

game object, kemudian posisi sumbu x pada game object penghubung lah yang akan 

menjadi parameter pergerakan karakter utama pada permainan. 
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C) Persiapan Sensor Ultrasonik 

Untuk melakukan sinkronisasi sensor ultrasonik dibutuhkan perangkat 

keras Arduino untuk berkomunikasi dengan Unity 3D. Kemudian penulisan dan 

pengunggahan program pada Arduino diperlukan perangkat lunak yaitu Arduino 

IDE. Penulisan program dilakukan untuk mengolah data yang diterima oleh sensor 

ultrasonik yang berupa jarak waktu gelombang ultrasonik dipancarkan dan 

menerima pantulan gelombang. Perangkat Arduino akan mengolah data dalam 

millisecond menjadi jarak sensor ultrasonik dan benda, dengan perhitungan 

matematika seperti pada persamaan (1). 

 Perhitungan matematika, akan diperoleh jarak dari benda yang berada di 

depan sensor. Data tersebut akan dikirimkan kepada komputer menggunakan 

fasilitas serial port. Kemudian pada Unity 3D juga harus membuka serial port pada 

script, sehingga dapat saling berkomunikasi. 

Untuk menuliskan program pada Arduino digunakan perangkat lunak 

Arduino IDE. Pertama pastikan port komunikasi yang dipilih adalah jalur yang 

digunakan Arduino yang terpasang pada komputer. Dengan cara buka opsi tool 

pada bagian atas, kemudian lihat pada pilihan “port”, jika tidak muncul tulisan atau 

tanda panah pada bagian port, berarti perangkat Arduino belum terhubung.  

 

Gambar 4.14 Tanda perangkat Arduino belum terhubung 

Setelah memastikan perangkat Arduino terhubung maka akan muncul 

tulisan pada bagian port atau tanda panah dimana dapat terlihat jalur komunikasi 
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yang terbuka, kemudian pilih komunikasi dengan perangkat Arduino yang 

terpasang. 

 

Gambar 4.15 Tanda perangkat Arduino sudah terhubung 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penulisan bahasa pemrograman 

pada Arduino IDE.  

 

Gambar 4.16 Script pada perangkat Arduino 

 

Seperti pada Gambar 4.22, pertama adalah mengenalkan pin yang akan 

digunakan sebagai input dan output. Dalam penelitian ini digunakan pin nomor 13 

dan 12. Dilanjutkan dengan membuat fungsi “void setup()”, yang akan dijalankan 

pada saat perangkat pertama kali dibangunkan. “Serial.begin(9600)” digunakan 

untuk membuka komunikasi data dengan komputer. Kemudian mendefinisikan 

fungsi pin nomor 13 digunakan sebagai output dan pin 12 sebagai input. 
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Fungsi “void loop()” akan dijalankan selama perangkat Arduino hidup, 

setelah melakukan fungsi setup(). Sebelum mengirimkan sinyal trigger pada 

Arduino pastikan pin trigger pada posisi rendah/low, kemudian tunggu untuk 

memberi delay selama 2 mili detik. Untuk mengirim sinyal trigger cukup dengan 

mengaktifkan pin trigger kemudian beri delay 10 mili detik, kemudian matikan. 

Kemudian tunggu sampai sinyal echo diterima dari sensor ultrasonik. Hasil yang 

didapat dibagi dengan 58 untuk menemukan jarak benda terdekat dalam sentimeter. 

Setelah jarak ditemukan, “Serial.write(distance)” digunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mengirim data jarak yang telah dihitung. 

Dilanjutkan dengan mengatur komunikasi dengan permainan yang berada 

pada Unity 3D. Script diletakkan pada game object penghubung pada unity 3D.  

 

Gambar 4.17 Script penghubung aeduino 

Penulisan script dilakukan menggunakan Microsoft Visual Studio 

Community. Hal ini karena Microsoft Visual Studio Community yang merupakan 

salah satu perangkat lunak bawaan untuk menuliskan bahasa pemrograman pada 

Unity 3D. Langkah pertama adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang 
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dibutuhkan dalam script dan juga Serial port untuk dapat berkomunikasi dengan 

Arduino. 

Selanjutnya “void Start()” sama fungsinya dengan “Void setup()” pada Arduino, 

yang akan dijalankan saat pertama kali dibangunkan. Dalam fungsi Start () di tulis 

sp = new SerialPort(COM, 9600);  untuk mendiskripsikan komunikasi yang akan 

dilakukan. Sedangkan untuk sp.Open(); berfungsi untuk membuka komunikasi.  

Kemudian pada fungsi update sp.ReadByte(); digunakan untuk menangkap 

data yang dikirim oleh Arduino. Data yang diberikan Arduino kemudian lemparkan 

pada fungsi jalan (). Fungsi jalan () akan mengolah data jarak dan menggerakkan 

game object dengan perhitungan matematika yang sudah di sesuaikan dengan posisi 

sumbu x pada unity 3D. 

 

 

4.2.3 PEMBUATAN PERMAINAN 

Pembuatan permainan terdiri dari beberapa tahap, yaitu (1) Main Menu, 

(2)Game Play, dan (3) Script Penghubung. 

A) Main Menu 

Permainan “Terjumlah” memiliki 1 tampilan menu utama dan 4 game play. 

Tetapi untuk mengurangi ukuran file, permainan dibuat menjadi 1 (satu) scene, 

dengan memasukan masing-masing tampilan menu utama dan game play dalam 

sebuah game object, yang kemunculannya diatur menggunakan script. Pada menu 

utama terdapat 4 tombol game play dengan 4 operasi hitung yang berbeda. Tetapi 

keempat tombol tersebut mengaktifkan game objek game play yang sama, dengan 

fariabel oprasi yang berbeda. 
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Gambar 4.18 Tampilan Menu 

Pergerakan karakter utama yang digambarkan sebagai seorang penerjun 

mengikuti posisi x dari game object penghubung yang digerakkan oleh sensor 

kinect atau ultrasonik. Terlihat pada Gambar 4.14 ada 4 pilihan menu oprasi hitung 

yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk memilih menu game play, pengguna 

hanya perlu menggerakkan karakter utama pada posisi tombol play dengan operasi 

hitung yang diinginkan selama 4 detik yang ditandai dengan status bar di bawah 

tombol. 

 

B) Game Play 

Pembuatan game play diawali dengan melakukan penulisan script dasar 

untuk game play, yaitu pergerakan awan dan tabrakan karakter utama dengan awan 

yang akan menjadi parameter panambah nilai. 

 

Gambar 4.19 Script pergerakan awan 

Pembuatan script untuk pergerakan awan dilakukan dengan mengubah 

transform posisi benda awan pada fungsi Update seperti terlihat pada Gambar 4.15. 

Fungsi Update akan dijalankan setiap satu frame pada layar monitor. Dilanjutkan 
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dengan membuat collider supaya dapat menjadi trigger ketika menabrak karakter 

utama yang nantinya akan menambah nilai pada jawaban soal. 

Kemudian memberi collider pada game object awan yang akan menabrak 

karakter utama, dengan cara klik “Add Component” pada jendela Inspector sebelah 

kanan, lalu cari komponen collider, karena benda yang akan diberi collider adalah 

awan maka menggunakan polygon collider agar dapat dibentuk sesuai bentuk awan. 

Karena collider digunakan sebagai trigger, maka beri tanda centang pada atribut “Is 

Trigger” di bagian inspector awan. 

 

Gambar 4.20 Penambahan collider awan 

 

Gambar 4.21 Centang atribut "is trigger" 

Dilanjutkan dengan menambahkan script pada awan.cs untuk memberi tahu 

script utama jika awan menabrak karakter utama serta mengirimkan nilau dari awan 

tersebut. 
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Gambar 4.22 Script Awan.cs 

Seperti terlihat pada Gambar 4.18, fungsi OnTriggerEnter2D adalah fungsi 

yang akan dieksekusi jika collider pada game object yang memiliki script tersebut 

menabrak atau masuki collider pada game object lain. Dengan script di atas, maka 

ketika awan menabrak karakter utama, awan akan mengirim informasi kepada 

script utama bahwa karakter menabrak awan dan nilai dari awan tersebut, lalu awan 

akan hilang/hancur. Untuk menghindari penumpukan jumlah awan yang telah 

melewati layar, maka diberikan collider pembatas di luar layar, di bagian atas 

sebagai pembatas awan, ketika awan menabrak pembatas tersebut maka awan akan 

hancur. 

Dilanjutkan dengan membuat Script untuk membuat soal. Pembuatan soal 

terlebih dulu dengan melihat variabel soal yang akan dibuat. Angka yang muncul 

pada soal akan muncul dengan menggunakan fungsi random angka dengan range 

tertentu. Range pada random angka akan semakin besar seiring dengan jumlah soal 

yang berhasil di jawab. Dari setiap jawaban yang benar yaitu mendapat nilai 

jawaban sama persis seperti jawaban soal, atau salah, yaitu mendapat nilai lebih 

dari jawaban soal, selama masih memiliki nyawa, maka akan muncul soal baru 

sampai nyawa yang dimiliki habis. Setiap permainan dimulai, pemain memiliki 3 

nyawa cadangan yang akan berkurang jika pemain salah dalam menjawab 

pertanyaan.  

C) Script Penghubung 

Dalam penelitian ini dibangun 2 buah permainan dengan game play yang 

sama, tetapi dengan sensor input yang berbeda, yaitu sensor kinect dan sensor 
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ultrasonik. Perbedaan kedua permainan tersebut ada pada script yang terdapat pada 

game object penghubung sebagai parameter penggerak karakter utama. 

Untuk sensor kinect, pada game object penghubung menggunakan script 

yang tersedia pada Unity Package “Kinect with MS-SDK” dengan nama script 

“AvatarController.cs”.  

 

Gambar 4.23 Jendela inspektor pada game object penghubung 

Script AvatarController.cs akan mengambil data posisi dari pemain yang 

tertangkap oleh perangkat kinect, baik pada sumbu horisontal, yaitu sumbu x dan z, 

maupun vertikal yaitu sumbu y. Data posisi yang di dapat, akan diterjemahkan dan 

di terapkan pada game object yang memiliki script AvatarController.cs. Untuk 

pergerakan sumbu x dan z game objek akan langsung bergerak menyesuaikan 

pengguna yang terdeteksi oleh perangkat kinect, sedangkan untuk sumbu y, menu 

vertical movement perlu diaktifkan pada jendela inspector. 

Akan tetapi pada game object main camera harus diberi script 

KinectManager.cs untuk dapat mengaktifkan perangkat kinect. 
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Gambar 4.24 Jendela inspektor pada main camera 

 

4.2.4 SCRIPT PERMAINAN 

Pembuatan script adalah hal yang sangan penting, karena script adalah 

kerangka berpikir untuk sebuah program. Dalam permainan “Terjumlah” ini juga 

tidak lepas dari script yang masing-masing memiliki kegunaannya sendir-sendiri. 

1. Script player_hendler untuk mengatur posisi karakter utama yang 

digerakkan dengan game object penghubung sebagai parameter. 

Karakter utama hanya bergerak ke kanan dan ke kiri saja, sehingga 

hanya menggunakan pergerakan posisi game object penghubung pada 

sumbu x saja. 

public class player_hendler : MonoBehaviour { 

void Start () { 

        posisi = new Vector3(transform.position.x, transform.position.y, 

transform.position.z); 

 } 

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

        posisiConector = conector.transform.position; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)) { 

            posisi.x -= speed * Time.deltaTime; 

        } 
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        if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))        { 

            posisi.x += speed * Time.deltaTime; 

        } 

        if (conector)        { 

            posisi.x = (posisiConector.x * maxLebar * 2) - maxLebar; 

        } 

        jarak = speed * Time.deltaTime; 

        posisi.y = posisi.y - jarak; 

        if (main_script.over == false)        { 

            if (posisi.y < posY)            {      

posisi.y = posY; 

            } 

        } 

        if (posisi.x < -maxLebar)        { 

            posisi.x = -maxLebar; 

        } 

        if (posisi.x > maxLebar)        { 

            posisi.x = maxLebar; 

        } 

        transform.position = new Vector2(posisi.x, posisi.y); 

 } 

} 

Gambar 4.25 Script Playe_Handler.cs 

2. Script menu_selecter adalah script yang digunakan untuk memilih 

pilihan menu operasi hitung yang akan dimainkan. 

public class menu_selecter : MonoBehaviour{ 

    void Update()    { 

        posisi = selecter.transform.position.x; 

        for (int i = 0; i < 4; i++)        { 

            if (posisiButton[i] < posisi && posisi < (posisiButton[i] + lebar))      { 

                lama[i] += Time.deltaTime; 

            } 

            else            { 

                lama[i] = 0; 

            } 

            ProgresBar[i].value = lama[i] / 3; 

            if (lama[i] > 3)            { 

                lama[i] = 0; 

                Debug.Log("Level : " + i); 

                pilihanOperasi = i; 

                Application.LoadLevel(namaScene); 

            } 

        } 

    } 

} 

Gambar 4.26 Script menu_selecter.cs 

3. Script awan.cs berfungsi untuk mengontrol pergerakan awan ke atas dan 

kecepatannya. Selain pergerakan script ini akan menghancurkan game 

object ketika melewati batasan diluar layar dan memberi informasi pada  

public class Awan : MonoBehaviour { 
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 void Start () { 

  speed = (main_script.speed / 10); 

 } 

 // Update is called once per frame 

 void Update () { 

      jarak = speed * Time.deltaTime; 

 transform.position = new Vector2 (transform.position.x, (transform.position.y + 

jarak)); 

 } 

 void OnTriggerEnter2D(Collider2D lain){ 

  if (lain.gameObject.name == "Destroyer") { 

   Destroy (gameObject); 

 } else if (lain.gameObject.tag == "Player") { 

   main_script.tabrak = true; 

   main_script.value_awan = value_awan; 

   Destroy (gameObject); 

  } 

 } 

} 

Gambar 4.27 Script awan.cs 

4. Script main_script adalah script utama yang mengatur jalannya 

permainan dan peraturannya. Ada berbagai macam fungsi yang terdapat 

pada script ini, diantaranya random soal, mengontrol operasi hitung 

yang dipilih, menghitung score, menambahkan kecepatan untuk 

menambah tantangan, dan lain-lain. 

public class main_script : MonoBehaviour { 

    void Start () { 

        speed = kecepatan; 

        over = false; 

        nilai = 0; 

        life = 3; 

        level_range = 0; 

        level_local = 0; 

        posisi = posisi_awan.transform.position; 

        if (!kinect)        { 

            gameStart(); 

        } 

    } 

    // Update is called once per frame 

    void Update()    { 

        if (kinect)        { 

            if (playerCek && localPlayerCek == false)            { 

                localPlayerCek = true; 

                gameStart(); 

            } 

        } 

        PosPlayer = Player.transform.position; 

        if (buat_awan)        { 

            create_awan(); 

            buat_awan = false; 

        } 
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        if (tabrak == true)        { 

            hasil += value_awan; 

            hasil_text.text = "" + hasil; 

            tabrak = false; 

            Debug.Log("Tabrak awan " + value_awan); 

            value_awan = 0; 

        } 

        if (soal == hasil)        { 

            score += 10; 

            score_text.text = "Score : " + score; 

            create_soal(); 

            hasil = 0; 

            Debug.Log("Berhasil..."); 

        } 

        if (hasil >= soal)        { 

            create_soal(); 

            hasil = 0; 

            life -= 1; 

            if (life == -1)            { 

                gameover(); 

            }            else            { 

                gambar_nyawa[life].enabled = false; 

            } 

        } 

    } 

    void gameStart()    { 

        create_soal(); 

        create_awan(); 

    } 

    void create_awan(){ 

        posBaru = new Vector2(posisi.x, posisi.y); 

        posBaru.x += Random.Range (0f, 11.0f); 

        int angka = Random.Range (0, 9); 

        Instantiate (gambar_awan[angka], posBaru, Quaternion.identity); 

        jarak_awan = 25/speed ; 

        Invoke("create_awan", jarak_awan); 

    } 

    public void create_soal(){ 

        level_range += 1; 

        if (level_range >= 5) { 

         level_range = 0; 

         level_local += 1; 

         speed = speed * 1.2f; 

        } 

        if (level_local > JumlahSoal.Length-1)        { 

            level_local = 0; 

        } 

        int value_a ; 

        int value_b ; 

        if (StaticSelect)        { 

            switch (operasi)            { 

                case Oprasi.Tambah: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    soal = value_a + value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " + " + value_b + " =  "; 
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                    break; 

 

                case Oprasi.Kurang: 

                    do                    { 

                        value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                        value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

 

                    } while (value_a <= value_b); 

                    soal = value_a - value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " - " + value_b + " =  "; 

                    break; 

 

                case Oprasi.Kali: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    soal = value_a * value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " x " + value_b + " =  "; 

                    break; 

 

                case Oprasi.Bagi: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    int value_c = value_a * value_b; 

                    soal = value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_c + " : " + value_a + " =  "; 

                    break; 

                default: 

                    Debug.Log("Default case (Case soal gagal)"); 

                    break; 

 

            } 

        } 

        else { 

            switch (menu_selecter.pilihanOperasi)            { 

                case 0: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    soal = value_a + value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " + " + value_b + " =  "; 

                    break; 

 

                case 1: 

                    do                    { 

                        value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                        value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    } while (value_a <= value_b); 

                    soal = value_a - value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " - " + value_b + " =  "; 
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                    break; 

 

                case 2: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    soal = value_a * value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_a + " x " + value_b + " =  "; 

                    break; 

 

                case 3: 

                    value_a = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].w, 

(int)JumlahSoal[level_local].x); 

                    value_b = Random.Range((int)JumlahSoal[level_local].y, 

(int)JumlahSoal[level_local].z); 

                    int value_c = value_a * value_b; 

                    soal = value_b; 

                    soal_text.text = " " + value_c + " : " + value_a + " =  "; 

                    break; 

                default: 

                    Debug.Log("Default case (Case soal gagal)"); 

                    break; 

            } 

        }  

        hasil = 0; 

        hasil_text.text = "?"; 

    } 

 

    void gameover(){ 

        main_menu.score = score; 

        Application.LoadLevel (NextLevel); 

    } 

} 

Gambar 4.28 main_script.cs 

4.3 PERBANDINGAN SENSOR KINECT DAN ULTRASONIK 

Perbandingan sensor dilakukan dengan beberapa parameter yaitu jarak 

maksimum, jarak minimum, akurasi, derajat jangkauan horisontal dan vertikal serta 

interaksi dengan benda. Masing-masing sensor dibandingkan dengan para meter 

yang sama secara berurutan. 

4.3.1 JARAK OPTIMAL 

Penelitian jarak optimal dilakukan pada sensor kinect dengan berdiri 

didepan sensor dan melihat respon dari sensor, untuk sensor ultrasonik dilakukan 

dengan meletakkan benda datar didepan sensor, kemudian ditarik mundur secara 

perlahan dan lihat respon dari sensor. 
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Gambar 4.29 Gambar tampilan sensor kinect pada jarak 110 cm 

 

Gambar 4.30 Gambar tampilan sensor kinect pada jarak 465 cm 

Untuk sensor kinect, karena adanya keterbatasan ruangan, penelitian 

dilakukan di luar ruangan dan pada malam hari karena untuk menghindari gangguan 

pada sinar inframerah dari sinar matahari. Dari data yang didapat sensor kinect 

memiliki jarak optimal yaitu ada pada jarak 110 cm sampai 465 cm.  

Terlihat pada gambar pertama jarak terdekat untuk mendeteksi jarak 

sebenarnya bisa lebih dekat, tetapi untuk mendeteksi bahwa ada seorang pengguna, 

pada jarak 110 cm, tergantung pada tinggi badan dari pengguna tersebut. Jarak 

optimal paling jauh pada jarak 465 cm. Terlihat pada gambar ke-dua bahwa pada 

jarak tersebut, bagian kepala model tersebut tidak terdeteksi skeleton.  

Sedangkan untuk sensor ultrasonik jarak optimalnya berapa pada 2 cm 

sampai 210 cm. Percobaan dilakukan dengan menggunakan benda datar selebar 40 

cm x 40 cm. 

 



36 

 

 

4.3.2 DERAJAT HORISONTAL 

Penelitian dilakukan dengan mengikat sensor dengan benang, kemudian 

mengikatkan benda pada ujung yang lain dengan jarak 40 cm. kemudian benda 

ditarik dan diletakkan didepan sensor dan menggeser-geserkannya, tandai tempat 

dimana sensor tidak merespon benda tersebut. Setelah itu tarik garis lurus dari 

posisi sensor dan titik dimana sensor tidak merespon benda, lalu hitung 

menggunakan busur. 

 

Gambar 4.31 Gambar Hasih derajat horisontal pada kinect 

Setelah dilakukan pengukuran pada sensor kinect didapatkan hasil selebar 

55°.  

 

Gambar 4.32 Gambar Hasih derajat horisontal pada ultrasonik 

Sedangkan pada sensor ultrasonik didapatkan hasil 60°. 
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4.3.3 DERAJAT VERTIKAL 

Metode yang dilakukan untuk mengukur derajat vertikal sama dengan 

derajat horosontal, tetapi dengan memutar sensor sebesar 90° pada sumbu z.  

 

Gambar 4.33 Gambar Hasih derajat vertikal pada kinect 

Pada sensor kinect didapatkan hasil 45°. 

 

Gambar 4.34 Gambar Hasih derajat vertikal pada ultrasonik 

Sedangkan pada sensor ultrasonik didapatkan hasil 58°. 

4.3.4 KEMIRINGAN BENDA 

Untuk kemiringan benda yang dimaksud adalah benda datar mengarah pada 

sensor, dan diputar pada sumbu y. Kemudian diukur sejauh mana kemiringan benda 

yang dapat direspon oleh sensor.  
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Gambar 4.35 Kemiringan benda pada sensor kinect 1 

 

Gambar 4.36 Kemiringan benda pada sensor kinect 2 

Percobaan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Kinect Developer 

Toolkit yang dikembangkan oleh Microsoft. Seperti terlihat pada Gambar 4.35 dan 

Gambar 4.36, kemiringan benda tersebut, tidak memiliki kelemahan pada sensor 

kinect. Terlihat pada gambar warna biru, sensor masih mendeteksi benda pada 

posisi yang sama. 

 

Gambar 4.37 Kemiringan benda pada sensor ultrasonik 

Sedangkan hasil yang didapat pada sensor ultrasonik memiliki kelemahan 

saat benda datar dimiringkan ke kanan lebih dari 30° dan miring ke kiri lebih dari 

25°. Saat melebihi batas tersebut sensor kehilangan akurasi dalam menghitung jarak 

benda di depannya. Hal ini dikarenakan sensor ultrasonik memanfaatkan 
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gelombang ultrasonik dengan menunggu pantulan gelombang kembali pada sensor. 

Benda datar yang miring membuat pantulan gelombang yang dipancarkan sensor 

tidak kembali kepada sensor tetapi memantulkannya pada arah yang lain. 

4.3.5 TRANSPARANSI BENDA 

Transparansi benda yang dimaksud adalah benda padat atau keras yang 

transparan. Pada penelitian ini digunakan penggaris mika transparan. Penggaris 

diletakkan di depan sensor dan dilihat bagaimana masing-masing sensor merespon 

benda tersebut. 

 

Gambar 4.38 Tampilan sensor kinect pada benda padat transparan 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sensor kinect mengalami gangguan 

dengan adanya pembiasan pada objek transparan seperti penggaris mika. Hal ini 

dikarenakan sensor kinect memanfaatkan pancaran cahaya inframerah dengan pola 

tertentu sebagai pattern untuk menentukan index pola yang akan diolah menjadi 

data kedalaman. Sehingga keakuratan posisi penggaris menjadi tidak tepat. Seperti 

terlihat pada Gambar 4.34 di atas, warna bagian tengah penggaris sama dengan 

warna latar belakang, yang menandakan bagian tengah penggaris tidak memiliki 

kedalaman. 
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Gambar 4.39 Benda transparan pada sensor ultra sonik 

Sedangkan pada sensor ultrasonik tidak mengalami gangguan apapun, 

karena pada benda transparan yang keras, gelombang ultrasonik tetap dapat 

terpantulkan dengan baik. Karena gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dengan 

baik pada benda keras, walaupun benda tersebut transparan. 

4.3.6 PERAKITAN 

Untuk perakitan sensor kinect pada perangkat komputer hanya terdiri dari 

dua bagian yaitu, sensor kinect itu sendiri dan adaptor penyuplai tenaga untuk 

perangkat kinect. Dengan demikian untuk melakukan instalasi perangkat kinect 

cukup mudah, hanya tinggal menghubungkan perangkat kinect dan adaptor, 

kemudian dihubungkan pada perangkat komputer. 

 

Gambar 4.40 Kelengkapan perangkat kinect 

Sedangkan pada sensor ultra sonik, terdiri dari beberapa perangkat yaitu 

kabel USB, Arduino, sensor ultrasonik, kabel penghubung pin. Dalam merakit 

sensor ultrasonik diperlukan perancangan instalasi dan pemrograman pada 

perangkat Arduino untuk berkomunikasi dengan perangkat komputer. Kemudian 

menghubungkan 4 pin pada sensor ultrasonik dengan perangkat Arduino 

menggunakan kabel satu per satu. Setelah itu barulah hubungkan perangkat 

Arduino pada perangkat komputer.  



41 

 

 

 

Gambar 4.41 Arduino dan sensor ultrasonik serta kelengkapannya 

Dalam perakitan sensor ultrasonik harus berhati-hati dan lebih teliti, karena 

pada perangkat Arduino memiliki banyak pin yang berbeda, sedangkan yang 

digunakan hanya 4 pin saja. Jika terjadi kesalahan dalam menghubungkan pin pada 

perangkat Arduino dan sensor ultrasonik, maka data tidak dapat diterima oleh 

perangkat Arduino, dan tidak akan sampai pada perangkat komputer. Sedangkan 

untuk merakit perangkat kinect hanya tinggal menghubungkannya pada adaptor 

tenaga. Dengan demikian, dalam proses perakitannya perangkat kinect terbilang 

lebih sederhana daripada merakit perangkat Arduino untuk sensor ultrasonik. 

4.3.7 DATA KELUARAN 

Sensor inframerah pada perangkat kinect dapat menangkap gambar 

kedalaman. Data kedalaman tersebut yang dapat diolah menjadi data 3 dimensi. 

Sehingga dengan perangkat kinect dapat mendeteksi pergerakan pada 3 sumbu 

sekaligus, yaitu sumbu x, y dan z.  

Sedangkan sensor ultrasonik hanya dapat penangkap jarak benda terdekat 

pada satu arah saja. Sehingga dapat dikatakan sensor ultrasonik hanya dapat 

mendeteksi satu sumbu saja yaitu z. 

4.4 PEMBAHASAN 

Dari hasil beberapa perbandingan di atas, didapatkan data perbandingan 

sensor kinect dan sensor ultrasonik sebagai berikut: 

Parameter Sensor Kinect Sensor Ultrasonik 

Jarak Optimal 110 cm sampai 465 cm 2 cm sampai 210 cm 
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Derajat 

Horisontal 

55° 60° 

Derajat Vertikal 45° 58° 

Kemiringan 

Benda 

Tidak berpengaruh Kemiringan ke kanan lebih 

dari 30° dan miring ke kiri 

lebih dari 25° akan membuat 

sensor tidak akurat. 

Transparansi 

Benda 

Benda transparan dapat 

membiaskan arah pancaran 

sinar inframerah yang akan 

mengganggu akurasi dari 

sensor kinect. 

Tidak berpengaruh 

Perakitan Sederhana untuk dirakit Cukup rumit untuk dirakit  

Data keluaran 3 sumbu, yaitu sumbu 

x,y,dan z 

1 sumbu, yaitu sumbu z 

Tabel 4.1 Tabel perbandingan 

Dengan demikian kedua sensor masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kekurangan dan kelebihan tersebut didasarkan pada pemanfaatan 

cahaya inframerah pada kinect dan gelombang ultrasonik pada sensor ultrasonik.  


