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BAB II 

STUDI LITERATUR 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait yang menjelaskan penggunaan sistem Indoor 

Localization, Pedestrian Dead Reckoning (PDR), sensor accelerometer, dan 

sensor gyroscope sebagai rujukan dalam penelitian ini berupa jurnal terkait 

sepuluh tahun terakhir yang akan digunakan sebagai bahan referensi dalam 

pengerjaan penelitian ini.  

Penelitian mengenai penggunaan metode Pedestrian Dead Reckoning 

(PDR) menggunakan sensor accelerometer dan magnetometer ponsel pada sistem 

Indoor Positioning System menggunakan ponsel cerdas juga pernah dilakukan 

oleh Azkario Rizky Pratama dan Widyawan pada tahun 2013 [8]. Pada penelitian 

ini, metode Pedestrian Dead Reckoning (PDR) mencakup beberapa operasi dasar, 

yakni deteksi orientasi, filtrasi, deteksi langkah, dan estimasi jarak perpindahan. 

Pada penelitian ini pada proses filtrasi menggunakan proses High-pass filtering 

dan Low-pass filtering. Threshold didapatkan dari perhitungan empiris. Hasil 

yang didapatkan menunjukkan bahwa deteksi langkah terhadap pola jalan yang 

berbeda-beda tanpa melakukan kalibrasi menghasilkan persentase kesalahan 

dengan rata-rata 2.925%. Pendekatan Scarlett mampu mengestimasi panjang 

langkah lebih baik daripada pendekatan yang lainnya. Namun pada penelitian ini 

terdapat kelemahan, yaitu pada sensor magnetometer yang sangat sensitif pada 

medan magnet di lingkungan sekitar yang mengakibatkan kinerja sensor untuk 

menentukan arah orientasi terganggu. 

Penelitian mengenai sistem Indoor Localization menggunakan metode 

Pedestrian Dead Reckoning dengan melibatkan sensor accelerometer dan 

gyroscope pernah dilakukan oleh Hui-Huang, dkk pada tahun 2014 [9]. Pada 

penelitian tersebut mengembangkan aplikasi Indoor Localization berbasis 

smartphone menggunakan sensor accelerometer dan gyroscope. Metode 

Pedestrian Dead Reckoning digunakan dalam membangun sistem Indoor 

Localization. Untuk data gyroscope, peneliti mengambil data sumbu-y dan 
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sumbu-z dikarenakan pengguna menggenggam handphone di depan tubuh dan 

data pada sumbu-x mendekati titik 0 (nol). Pada pedeteksi langkah, penelitian ini 

menggunakan Zero-crossing dimana ketika sign accelerometer berubah dari 

positif ke negatif dan kembali lagi ke positif maka pengguna dianggap sedang 

berjalan. Hasil dari pengujian deteksi langkah mendapatkan error hampir 0%. 

Hasil dari pengujian orientasi mendapatkan error sebesar 2,58%  untuk ke kanan 

dan 3,51% ke kiri. Hal ini terjadi karena pengguna tidak benar-benar menghadap 

kekanan maupun kekiri 90 derajat. Hasil dari pengujian tersebut mendapatkan 

error sebesar 6,9% yang artinya mengalami kesalahan 69 cm dalam 10 m. Hal ini 

diakibatkan karena pengguna tidak benar-benar memegang smartphone didepan 

tubuh.  

Penelitian mengenai dengan sistem Indoor Positioning System 

menggunakan sensor motion yaitu accelerometer dan magnetometer pernah 

dilakukan oleh Dinar Winia, dkk pada tahun 2016 [6].  Pada penelitian tersebut 

melakukan pengembangan metode Indoor Positioning System menggunakan 

sensor motion yaitu accelerometer dan magnetometer sebagai solusi real time 

tracking indoor position terutama saat penentuan posisi pengguna yang tidak 

dapat ditentukan dengan cepat karena infrastruktur gedung yang kurang memadai 

seperti sinyal Wi-Fi pada gedung yang tidak tersebar secara merata. Secara umum 

alur kerja sistem yang digunakan yaitu sistem menampilkan posisi awal pengguna 

pada peta, setelah itu sistem akan mendeteksi pergerakan penggunakan 

menggunakan sensor dan sensor akan terus mengumpulkan data selama aplikasi 

masih berjalan. Jika terjadi perubahan nilai pada data sensor, maka aplikasi akan 

melakukan update posisi pengguna. Pada penelitian ini menggunakan 

pendeteksian arah dan langkah pengguna, metode ini digunakan dengan cara 

menghitung nilai signifikansi dari nilai perubahan sensor. Sistem ini menganggap 

segala pergerakan adalah kedepan. Pengujian pada sistem menghasilkan rata-rata 

persentase akurasi untuk pendeteksian langkah dan arah terhadap pengguna adalah 

sebesar 94,8% dan 94,48%. Pada penelitian ini hanya mengandalkan metode 

deteksi langkah dan arah hadap tanpa memperhitungkan panjang langkah yang 

mengakibatkan kesalahan pada langkah menjadi besar. 
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Penelitian tentang menggunakan accelerometer dalam indoor positioning 

berbasis perangkat seluler juga pernah dilakukan oleh Paulo Pombinho, dkk pada 

tahun 2014 [10]. Dalam penelitian ini mengusulkan teknik berdasarkan deteksi 

langkah kaki dan arah untuk dapat menghitung posisi pengguna di dalam gedung 

atau ruangan. Penelitian ini telah menetapkan empat parameter yang digunakan 

untuk mendeteksi langkah, diantaranya adalah amplitudo puncak λp yang 

mewakili pergeseran positif minimum dalam akselerasi yang disebabkan oleh 

langkah kaki, amplitude puncak λt yang mewakili perubahan negatif minimum 

dalam akselerasi, interval waktu minimum Δtmin yang perlu dilalui sebelum 

menyelesaikan pola berjalan dan interval Δtmax interval waktu maksimum untuk 

mengetahui pola berjalan terdeteksi. Algoritma pendeteksian langkah bekerja 

secara konstan untuk memeriksa apakah akselerasi saat ini lebih besar dari λp. 

Jika pola langkah muncul lebih dari Δtmin tetapi kurang dari Δtmax dan mencapai 

λt menciptakan pola yang mirip dengan yang ditunjukkan sebelumnya, maka 

langkah dicatat bersama dengan orientasi saat ini yang diperoleh dari kompas 

digital. Jika setelah Δtmax belum mendeteksi pola langkah, maka pola langkah 

dihilangkan. Parameter yang sangat penting yang dapat menyebabkan akumulasi 

kesalahan tinggi adalah ukuran langkah, karena bervariasi tidak hanya antara 

pengguna yang berbeda, tetapi juga tergantung pada kecepatan dan cara pengguna 

bergerak. 

Penelitian tentang menentukan threshold dan validasi peak juga pernah 

dilakukan oleh Chalovich dan Eisenberg pada tahun 2013 [11]. Penelitian ini 

hanya berfokus pada deteksi langkah dengan beberapa metode yaitu kalkulasi 

adaptive threshold, deteksi heel-strike, mencari heel-strike yang tidak terdeteksi, 

membuang heel-strike yang tidak valid, menghitung langkah, dan 

mengklasifikasikan langkah. Untuk menentukan threshold pada heel-strike points 

menggunakan Adaptive Threshold. Adaptive Threshold digunakan karena 

memungkinkan akurasi pada deteksi langkah lebih besar pada kecepatan berjalan 

yang berbeda. Untuk memvalidasi peak, local minimum dan local maximum peak 

harus sudah terdeteksi pada sinyal magnitude dari sensor accelerometer. Jika local 

minimum lebih besar dari threshold1 dan local maximum sebelumnya lebih besar 

dari local minimum ditambah dengan threshold2 maka peak telah divalidasi. Jika 
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memiliki 2 peak maka pilih peak yang lebih besar. Pergerakkan dinilai aktif 

terdeteksi ketika sinyal dari magnitude melebihi ambang batas (threshold). Hasil 

dari penelitian ini adalah dapat mendeteksi langkah dengan akurasi 95%.  

Penelitian tentang sistem indoor localization untuk menggantikan fungsi 

GPS dalam menentukan posisi pengguna di dalam ruangan juga pernah dilakukan 

oleh Alifa Ridho M, dkk pada tahun 2016 [7]. Penelitian ini memanfaatkan sinyal 

Wi-Fi untuk menggantikan GPS di dalam ruangan. Sistem indoor localization 

yang digunakan merupakan sistem yang dikembangkan pada ASP.NET Web 

Service. Web Service tersebut dapat diakses dengan http request dengan format 

yang sudah ditentukan dan mengembalikan teks dengan format XML yang berisi 

informasi lokasi pengguna. Informasi lokasi pengguna kemudian digunakan 

sebagai titik awal pada pencarian rute menuju tujuan. Koneksi Wi-fi digunakan 

untuk mengambil data-data sinyal Wi-fi di sekitar pengguna. Proses pencarian 

rute terpendek menggunakan algoritma A*. Untuk menentukan arah, penelitian ini 

memanfaatkan kompas digital yang tertanam pada smartphone. Sensor tersebut 

akan menghasilkan nilai azimuth yang digunakan pada proses selanjutnya. Sistem 

ini memiliki hasil akurasi pendeteksian posisi sebesar 88,953%. Hasil akurasi 

penelitian ini tergolong rendah dari penelitian indoor localization lainnya, 

dikarenakan sinyal Wi-Fi tidak tersebar merata. Sistem ini terdapat kekurangan 

yaitu jika sinyal Wi-Fi tidak terdeteksi atau mengalami gangguan maka sistem 

tidak dapat digunakan. 

Penelitian tentang Indoor Navigation berbasis QR Code juga pernah 

dilakukan oleh Joseph pada tahun 2014 [12]. Penelitian ini mengembangkan 

sistem navigasi di dalam gedung tanpa menggunakan GPS yang dapat membantu 

dan memandu pengguna. Navigasi menggunakan QR Code adalah salah satu 

solusi yang hemat biaya untuk memberikan informasi lokasi pengguna. Qr Code 

akan ditempatkan di seluruh bagian gedung dan membawa informasi yang 

diperlukan untuk sistem navigasi. Pengguna perlu memindai QR code terdekat di 

dalam gedung agar sistem dapat memberikan peta lokasi dan posisi saat ini. Pada 

saat pengguna memindai QR code, kode yang diambil akan melalui proses decode 

untuk mengambil informasi yang ada di dalam QR code. Informasi yang 

diterjemahkan ini berisi peta lantai dan detail lokasi pengguna. Dalam 
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implementasinya, Android SDK digunakan untuk mengembangkan antarmuka 

klien pada smartphone, Apache server digunakan untuk server web, JSP 

digunakan sebagai frontend, dan MySQL digunakan sebagai server basis data. 

Terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yaitu kompleksitas untuk 

mengimplementasikan sangat memakan waktu. 

Penelitian tentang landmark menggunakan QR code juga pernah dilakukan 

oleh Fuiqiang Gu, dkk pada tahun 2016 [13]. Pada penelitian ini melakukan 

penelitian tentang sensory landmark. Sensory landmark mengacu pada titik lokasi 

dimana setidaknya satu jenis sensor menghadirkan pola yang berbeda, stabil, dan 

dapat diidentifikasi. Conventional landmark dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis yaitu visual landmark, cognitive landmark, dan structural landmark. Visual 

landmark sangat menonjol karena kontras dengan lingkungan sekitar dan sangat 

mudah diingat, contohnya adalah QR code. Qr code adalah visual landmark yang 

sangat menjanjikan karena respon dari Qr code sangat cepat dan mudah. 

Penelitian ini memadukan metode PDR dan sensory landmark. Konsep pada 

penelitian ini tidak hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan lokasi di 

dalam ruangan, tetapi juga dapat digunakan navigasi, tracking, dan layanan 

berbasis lokasi lainnya. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian terkait Indoor Localization dan 

Pedestrian Dead Reckoning yang telah dijabarkan sebelumnya, didapatkan bahwa 

penggunaan sensor accelerometer dan gyroscope dapat diterapkan dengan baik 

dalam metode Pedestrian Dead Reckoning. Pedestrian Dead Reckoning dipilih 

dalam penelitian ini karena dapat melakukan akumulasi estimasi perpindahan 

dengan hanya mengandalkan sensor accelerometer dan gyroscope yang tertanam 

pada smartphone, hemat biaya, tidak mengandalkan GPS, dan memiliki akurasi 

yang tinggi walaupun hanya mengandalkan sensor accelerometer dan gyroscope 

[9]. Metode lain seperti menggunakan sinyal Wi-Fi tidak digunakan karena 

terdapat banyak kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah rendahnya 

akurasi yang dihasilkan karena access point tidak tersebar secara merata dan jika 

sinyal Wi-Fi mati atau mengalami gangguan maka sistem tidak dapat digunakan 

[2]. Dengan kata lain metode menggunakan sinyal Wi-Fi sangat bergantung 

kepada sinyal Wi-Fi dan jaringan internet.  
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Pada metode Pedestrian Dead Reckoning memiliki tiga tahapan yaitu 

deteksi langkah, estimasi panjang langkah, dan penentuan arah hadap. Pertama 

deteksi langkah, sistem membutuhkan threshold untuk menentukan terjadinya 

sebuah langkah. Sensor accelerometer digunakan untuk mengukur nilai 

percepatan sumbu x, y, dan z. Metode deteksi titik puncak percepatan vertikal 

menjadi solusi untuk mendeteksi terjadinya sebuah langkah, percepatan vertikal 

dihasilkan oleh dampak ketika kaki menyentuh tanah. Kedua estimasi panjang 

langkah, penelitian ini menggunakan pendekatan Scarlett. Pendekatan Scarlett 

mampu mengestimasi panjang langkah lebih baik daripada pendekatan yang 

lainnya[8]. Ketiga penentuan arah hadap, penentuan arah adalah sebuah teknik 

yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui apakah suatu pengguna sedang 

bergerak atau tidak. Terdapat alternatif lain selain menggunakan kompas yaitu 

dengan menggunakan sensor gyroscope. Pada sensor ini hanya mengambil sumbu 

z karena sumbu z dapat menghasilkan azimuth. Untuk menentukan posisi awal 

pengguna, penelitian ini memanfaatkan teknologi QR code. Qr code adalah visual 

landmark yang sangat menjanjikan karena respon dari Qr code sangat cepat dan 

mudah [13]. Berikut Tabel 2.1 menjelaskan penelitian terkait sistem yang akan 

dibangun: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 

No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

1 Azkario Rizky 

Pratama dan 

Widyawan 

Pedestrian 

Dead 

Reckoning pada 

Ponsel Cerdas 

sebagai Sistem 

Penentuan 

Posisi dalam 

Ruangan 

2013 Pada penelitian ini sistem 

yang dikembangkan 

berfokus pada estimasi 

perpindahan dengan 

memanfaatkan sensor 

accelerometer  yang 

tertanam pada smartphone. 

Hasil yang didapatkan untuk 

mendeteksi langkah tanpa 

kalibrasi menghasilkan 

persentase kesalahan rata- 
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    rata 2.925%. Pendekatan 

scarlett adalah pendekatan 

yang memiliki kesalahan 

estimasi panjang langkah 

yang paling rendah. 

Penelitian ini terdapat 

kelemahan, yaitu sensor 

magnetometer sangat 

sensitif pada medan magnet 

di lingkungan sekitar yang 

mengakibatkan kinerja 

sensor untuk menentukan 

arah orientasi terganggu. 

2 Hsu H. H, 

Peng W. J, 

Shih T. K, Pai 

T. W, dan Man 

K. L 

Smartphone 

Indoor 

Localization 

with 

Accelerometer 

and Gyroscope 

2014 Penelitian ini menggunakan 

sensor accelerometer dan 

gyroscope. Penelitian ini 

menggunakan metode 

Pedestrian Dead Reckoning 

dalam membangun sistem 

Indoor Localization. Ketika 

pengguna mulai bergerak di 

peta sistem, sistem 

merekam waktu real-time 

dari panjang langkah dan 

perubahan orientasi untuk 

setiap langkah dari sensor 

Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

menggunakan sensor 

gyroscope untuk 

menentukan arah  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    mendapatkan hasil error 

gyroscope untuk 

menentukan arah 

mendapatkan hasil error 

sebesar 2,58% pada saat 

pengguna menghadap 90 

degrees kekanan dan 3,51% 

untuk menghadap 90 

degrees kekiri. Deteksi 

langkah mendapatkan error 

sebesar 1,40%. 

3 Dinar Winia 

Mahandhira, 

Hari Ginardi, 

dan Dini Adni 

Navastara 

Penggunaan 

Accelerometer 

dan 

Magnetometer 

pada sistem 

Real Time 

Tracking Indoor 

Position untuk 

Studi Kasus 

pada Gedung 

Teknik 

Informatika ITS 

2016 Pada penelitian ini 

melakukan pengembangan 

metode Indoor Positioning 

System menggunakan 

sensor motion yaitu 

accelerometer dan 

magnetometer sebagai 

solusi real time tracking 

indoor position. Pada 

penelitian ini mendapatkan 

rata-rata persentase akurasi 

untuk pendeteksian langkah 

dan arah terhadap pengguna 

adalah sebesar 94,8% dan 

94,48%. Pada penelitian ini 

hanya mengandalkan 

metode deteksi langkah dan 

arah hadap tanpa 

memperhitungkan panjang 

langkah yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    mengakibatkan kesalahan 

pada langkah menjadi besar. 

4 Paulo 

Pombinho, 

Ana Paula 

Afonso, dan 

Maria Beatriz 

Carmo 

Indoor 

Positioning 

Using a Mobile 

Phone with an 

Intergrated 

Accelerometer 

and Digital 

Compass 

2014 Penelitian tentang 

menggunakan 

accelerometer dalam indoor 

positioning berbasis 

perangkat seluler. Dalam 

penelitian ini mengusulkan 

teknik berdasarkan deteksi 

langkah kaki dan arah untuk 

dapat menghitung posisi 

pengguna di dalam gedung 

atau ruangan. Penelitian ini 

juga menggunakan 

informasi denah bangunan 

untuk membuat grafik yang 

dapat digunakan untuk 

meningkatkan akurasi pada 

sistem. Penelitian ini telah 

menetapkan empat 

parameter yang digunakan 

untuk mendeteksi langkah, 

diantaranya adalah 

amplitudo puncak λp yang 

mewakili pergeseran positif 

minimum dalam akselerasi, 

amplitude puncak λt yang 

mewakili perubahan negatif 

minimum dalam akselerasi, 

interval waktu minimum 

Δtmin, dan interval Δtmax.  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    Untuk mengidentifikasi 

dengan tepat lokasi 

pengguna di dalam gedung, 

penelitian ini menggunakan 

posisi terakhir yang 

diketahui yang diberikan 

oleh GPS sebagai posisi 

awal pada sistem. Parameter 

yang yang dapat 

menyebabkan akumulasi 

kesalahan tinggi adalah 

ukuran langkah, karena 

bervariasi tidak hanya 

antara pengguna yang 

berbeda, tetapi juga 

tergantung pada kecepatan 

dan cara pengguna 

bergerak. Oleh karena itu 

penelitian ini membutuhkan 

metode estimasi untuk 

mengukur panjang langkah. 

5 Chalovich J. 

M.  dan 

Eisenberg E 

Validity of 

Using Tri-Axial 

Accelerometers 

to Measure 

Human 

Movement 

2013 Penelitian ini hanya 

berfokus pada deteksi 

langkah. Untuk menentukan 

threshold pada heel-strike 

points menggunakan 

Adaptive Threshold. 

Adaptive Threshold 

digunakan karena 

memungkinkan akurasi 

pada deteksi langkah lebih  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    
besar pada kecepatan 

berjalan yang berbeda-beda. 

Penelitian ini dapat 

mendeteksi langkah dengan 

akurasi 95%. 

6 Alifa Ridho 

Musthafa, Hari 

Ginandi R.V, 

dan Arunanto 

F.X 

Sistem Navigasi 

Indoor 

Menggunakan 

Sinyal Wi-Fi 

dan Kompas 

Digital Berbasis 

Integrasi 

dengan 

Smartphone 

untuk Studi 

Kasus pada 

Gedung 

Bertingkat 

2016 
Penelitian ini memanfaatkan 

sinyal Wi-Fi untuk 

menggantikan GPS di sinyal 

Wi-Fi untuk menggantikan 

GPS di dalam ruangan. 

Sistem indoor localization 

yang digunakan merupakan 

sistem yang dikembangkan 

pada ASP.NET Web 

Service. Koneksi Wi-fi 

digunakan untuk mengambil 

data-data sinyal Wi-fi di 

sekitar pengguna. Proses 

pencarian rute terpendek 

menggunakan algoritma A*. 

Untuk menentukan arah, 

penelitian ini memanfaatkan 

kompas digital yang 

tertanam pada smartphone. 

Sistem ini memiliki hasil 

akurasi pendeteksian posisi 

sebesar 88,953%. Hasil 

akurasi penelitian ini 

tergolong rendah dari  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    

penelitian indoor 

localization lainnya, 

dikarenakan sinyal Wi-Fi 

tidak tersebar merata. 

Sistem ini terdapat 

kekurangan yaitu jika sinyal 

Wi-Fi tidak terdeteksi atau 

mengalami gangguan maka 

sistem tidak dapat 

digunakan. 

7 Josymol 

Joseph 

QR Code Based 

Indoor 

Navigation with 

Voice Response 

2014 Penelitian ini 

mengembangkan sistem 

navigasi di dalam gedung 

menggunakan QR code. Qr 

Code akan ditempelkan di 

seluruh bagian gedung. 

Pengguna perlu memindai 

QR code terdekat di dalam 

gedung agar sistem dapat 

memberikan peta lokasi dan 

posisi saat ini. Terdapat 

kelemahan dalam penelitian 

ini, yaitu kompleksitas 

untuk 

mengimplementasikan 

sangat memakan waktu. 

8 Fuang Gu, 

Kourosh 

Khoshelham, 

Jianga Shang, 

dan Fangwen  

Sensory 

Landmarks for 

Indoor 

Localization 

2016 Penelitian ini melakukan 

penelitian tentang sensory 

landmarks. Sensory 

landmark mengacu pada  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

 Yu   titik lokasi dimana 

setidaknya satu jenis sensor 

menghadirkan pola yang 

berbeda, stabil, dan dapat 

diidentifikasi. Qr code 

adalah visual landmark yang 

sangat menjanjikan karena 

respon dari Qr code sangat 

cepat dan mudah. Penelitian 

ini memadukan metode 

PDR dan sensory landmark. 

Konsep pada penelitian ini 

tidak hanya dapat digunakan 

untuk membantu 

menemukan lokasi di dalam 

ruangan, tetapi juga dapat 

digunakan navigasi, 

tracking, dan layanan 

berbasis lokasi lainnya. 

9 Anggreini 

Intan Permata 

Sari 

Indoor 

Localization 

Menggunakan 

Accelerometer 

dan Gyroscope 

Berbasis 

Smartphone  

2020 Penelitian ini menggunakan 

metode Pedestrian Dead 

Reckoning dalam sistem 

Indoor Localization. 

Penelitian ini mengadopsi 

sensor accelerometer dan 

gyroscope yang tertanam 

pada smartphone. 

Pedestrian Dead Reckoning 

dipilih dalam penelitian ini 

karena dapat melakukan  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    akumulasi estimasi 

perpindahan dengan hanya 

mengandalkan sensor 

accelerometer dan 

gyroscope yang tertanam 

pada smartphone. 

Pedestrian Dead Reckoning 

memiliki tiga tahapan yaitu 

deteksi langkah, estimasi 

panjang langkah, dan 

penentuan arah hadap. 

Penelitian ini menggunakan 

metode deteksi titik puncak 

percepatan vertikal untuk 

mendeteksi terjadinya 

sebuah langkah, percepatan 

vertikal dihasilkan oleh 

dampak ketika kaki 

menyentuh tanah. 

Pendekatan Scarlett 

digunakan karena mampu 

mengestimasi panjang 

langkah lebih baik daripada 

pendekatan yang lainnya[8]. 

Sensor gyroscope 

digunakan untuk 

menentukan arah hadap 

pengguna. Untuk 

menentukan posisi awal 

pengguna, penelitian ini  
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No Nama Peneliti Jenis Pengujian Tahun Keterangan 

    memanfaatkan teknologi QR 

code. Qr code adalah visual 

landmark yang sangat 

menjanjikan karena respon 

dari Qr code sangat cepat 

dan mudah. 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan sub bab yang berisi tentang pengetahuan berupa 

referensi teori yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian. Pengetahuan yang 

dibahas meliputi konsep umum Location Based Service (LBS), Global 

Positioning System (GPS), Indoor Localizatio, pola berjalan, sensor pada  

smartphone, Pedestrian Dead Reckoning (PDR) dan pengetahuan pendukung 

lainnya. 

2.2.1 Location Based Service (LBS) 

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah layanan 

informasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile melalui jaringan seluler 

dan memanfaatkan kemampuan mendeteksi lokasi pada perangkat mobile [14]. 

Terdapat beberapa teknologi yang digunakan Location Based Service (LBS) untuk 

mendapatkan lokasi grafis dari sebuah perangkat mobile, diantaranya Global 

positioning System, Indoor Positioning System, dan Indoor Localization. Salah 

satu aplikasi yang menggunakan konsep Location Based Service (LBS) adalah 

Maps. 

2.2.2 Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) merupakan sebuah sistem navigasi yang 

dapat memberikan informasi tentang lokasi suatu objek. Global Positioning 

System (GPS) merupakan teknologi yang awalnya digunakan untuk kepentingan 

militer dan sekarang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat biasa secara 

global [5].  Posisi sebuah objek yang dideteksi dan direpresentasikan dalam 
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bentuk koordinat garis bujur dan garis lintang. Global Positioning System (GPS) 

dapat memberikan informasi sebuah lokasi dengan menggunakan minimal tiga 

satelit [7]. 

2.2.3 Indoor Localization 

Indoor Localization merupakan teknologi yang digunakan untuk 

mendeteksi posisi sebuah objek di dalam ruangan atau di dalam gedung. 

Teknologi ini dapat menjadi alternatif ketika berada di dalam ruangan atau di 

dalam gedung. Indoor Localization didasari oleh data sensor atau perangkat 

jaringan yang digunakan untuk menemukan suatu benda atau lokasi seseorang di 

dalam gedung. Indoor Localization memanfaatkan beberapa teknologi lain, seperti 

Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), sinar inframerah, ultrasound, 

dan sinyal Wi-Fi [5].  

2.2.4 Pola Berjalan 

Berdasarkan cara manusia berjalan menunjukkan bahwa pola pergerakan 

manusia memiliki siklus yang berulang dan konsisten. Siklus berjalan manusia 

terdiri dari dua fase, yaitu fase berdiri dan berjalan. Untuk mendeteksi sebuah 

langkah harus melakukan pembelajaran pada fase berjalan. Fase berjalan dibagi 

menjadi fase swing dan fase heel-touch-down [15]. Fase heel-touch-down juga 

biasa disebut dengan fase berdiri (stance) dimana ketika salah satu kaki berdiri di 

atas tanah. Fase ayunan (swing) berakhir ketika telapak kaki menapak tanah (heel-

touch-down) kembali dan bersiap untuk memulai fase stance berikutnya. Pola 

berjalan manusia dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan siklus berjalan manusia dapat 

dilihat pada Gambar 2.2  

. 

Gambar 2. 1 A Walking Behaviour[15] 
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Gambar 2. 2 Siklus Berjalan 

2.2.5 Sensor Pada Smartphone 

Sensor yang terdapat pada smartphone salah satunya adalah sensor 

accelerometer dan sensor gyroscope. Masing-masing sensor tersebut memiliki 

tiga sumbu koordinat, yaitu Sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X adalah sumbu yang 

mendatar (horizontal), Sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus (vertikal), dan 

Sumbu Z terletak tegak lurus terhadap bidang X dan Y pada smartphone. Poros 

yang terdapat pada sensor tidak berubah walaupun smartphone mengalami 

orientasi. Koordinat poros sensor pada smartphone bersifat statis jadi jika 

smartphone dalam keadan posisi vertikal atau horizontal, maka posisi poros 

sensor pada smartphone masih akan tetap sama seperti sebelumnya [16]. 

Koordinat sumbu pada smartphone dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Koordinat Sumbu Pada Smartphone 

2.2.5.1 Sensor Accelerometer 

Sensor accelerometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur 

percepatan, mendeteksi dan mengukur suatu getaran (vibrasi), dan mengukur 

percepatan akibat adanya gaya gravitasi. Percepatan merupakan suatu keadaan 

berubahnya kecepatan terhadap waktu. Sensor accelerometer mengukur 
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percepatan akibat gerakan yang terjadi pada benda yang melekat padanya. Sensor 

accelerometer dapat digunakan untuk mengukur getaran pada mobil, mesin, 

bangunan, instalasi pengamanan, dan alat-alat elektronik lainnya, seperti mouse 

komputer, telepon, dan sensor ini banyak digunakan untuk keperluan melakukan 

navigasi [17].  

Accelerometer mengukur percepatan termasuk gravitasi sehingga selalu 

ada nilai 9.8     . Jadi ketika smartphone diletakan di atas meja maka terdapat 

akselerasi sebesar 9.8      meskipun perangkat diam. Ketika digerakan ke sisi 

kanan, akselerasi sepanjang Sumbu X menjadi positif dan ketika digerakan ke sisi 

kiri menjadi negatif. Demikian pula halnya jika ponsel digerakan ke arah atas, 

maka nilai akselerasi di sepanjang Sumbu z adalah positif dan saat digerakan ke 

bawah, maka nilai akselerasi akan menjadi negatif.  

2.2.5.2 Sensor Gyroscope 

Sensor gyroscope adalah sensor yang mengukur perubahan kecepatan 

sudut perangkat. Kecepatan sudut adalah besaran vektor yang menyatakan sebuah 

frekuensi sudut pada benda dan sumbu putarnya[18]. Dengan kata lain sensor ini 

dapat mengukur kecepatan sudut sepanjang Sumbu X, Sumbu Y, dan Sumbu Z. 

Sensor ini mengukur kecepatan sudut dalam satuan SI yang merupakan radian per 

detik. Satuan radian per detik dikonversi ke derajat per detik untuk dapat 

memahami hasil lebih cepat. 

Ketika smartphone diletakan diam di atas meja atau tidak ada gerakan, 

maka nilai Sumbu X, Y, dan Z adalah 0 (nol). Hal itu terjadi karena sensor 

mengukur perubahan dalam kecepatan sudut dan bukan kecepatan absolut. 

Biasanya, ketika smartphone dalam keadan diam, nilai gyroscope sepanjang tiga 

sumbu tidak tepat nol sehingga diperlukan kalibrasi untuk memperbaikinya dan 

membuat nilai menjadi nol sepanjang ketiga sumbu [16]. Kalibrasi dilakukan 

dengan cara mengambil banyak sampel dan kemudian hitung nilai rata-rata pada 

sampel. Nilai rata-rata yang telah dihitung dianggap sebagai noise atau bias yang 

nantinya digunakan sebagai nilai pengurangan dari setiap nilai yang dihasilkan.  

Pengukuran kecepatan sudut memiliki karakteristik dinamik yang tinggi.. 

Poros gyroscope selalu sejajar dengan arah awal akibat efek giroskopik, sehingga 

arah dan sudut rotasi dapat dihitung dengan penyimpangan dari arah awal. Sensor 
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gyroscope sangat baik digunakan untuk mendeteksi perubahan orientasi 

perangkat. 

2.2.6 Pedestrian Dead Reckoning (PDR) 

Pedestrian Dead Reckoning (PDR) adalah sebuah metode penentuan 

posisi pengguna dengan cara menambahkan perpindahan yang terjadi terhadap 

posisi awal pengguna yang telah diketahui. Perpindahan yang terjadi diestimasi 

dengan bantuan sensor accelerometer yang melekat pada pengguna [8]. 

Perpindahan objek atau perpindahan pengguna direpresentasikan dengan sebuah 

langkah kaki, sehingga mengetahui terjadinya sebuah langkah dan estimasi 

panjang langkah menjadi poin yang sangat penting untuk mengetahui besarnya 

perpindahan yang terjadi.  

Prosedur PDR diilustrasikan pada Gambar 2.4, dimana tahapan-tahapan PDR 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Data Mentah Sensor 

Mengakses data sensor accelerometer dan gyroscope. 

2. Penentuan Arah 

Memperkirakan arah pengguna dengan menggunakan sensor gyroscope. 

3. Deteksi Langkah 

Pembacaan data dari sensor accelerometer untuk mendeteksi terjadinya 

sebuah langkah pejalan kaki. 

4. Estimasi Panjang Langkah 

Melakukan estimasi panjang langkah dengan menggunakan pendekatan 

Scarlet untuk mengetahui besaran perpindahan yang terjadi. 

5. Posisi pengguna 

Menampilkan pembaharuan perpindahan posisi pengguna dari posisi awal.  
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Gambar 2. 4 Algoritma Pedestrian Dead Reckoning [19] 

2.2.6.1 Deteksi Langkah 

Deteksi langkah merupakan suatu proses yang sangat diperlukan untuk 

mengetahui perpindahan yang dilakukan oleh seseorang pejalan kaki. Dalam 

melakukan langkah memiliki beberapa pola-pola tertentu. Pola tersebut terjadi 

berulang-ulang ketika melakukan sebuah langkah, sehingga dengan menganalisis 

pola-pola ini pendeteksian dapat dilakukan. Siklus berjalan manusia terdiri dari 

dua fase, yaitu fase berdiri dan berjalan. Untuk mendeteksi sebuah langkah harus 

melakukan pembelajaran pada fase berjalan. Fase berjalan dibagi menjadi fase 

swing dan fase heel-touch-down [15].  

Sensor accelerometer digunakan untuk mengukur nilai percepatan dalam 

Sumbu X, Y, dan Z. Pada pendeteksian langkah, data yang dihasilkan dari sensor 

accelerometer diubah menjadi nilai magnitude (jumlah vektor) percepatannya. 

Magnitude dirumuskan sebagai berikut : 

ma nit  e   √x   y  z                    (1) 

Pada saat kaki berada pada fase stance, percepatan kaki bernilai nol (  ( )   ), 

dimana    adalah nilai magnitude. 

Cara sederhana untuk mendeteksi langkah adalah dengan mengetahui  nilai 

percepatan pada setiap fase ataupun kondisi seseorang saat berjalan kemudian 
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membandingkannya dengan nilai threshold yang telah ditentukan. Beberapa 

metode dapat digunakan untuk menganalisis data akselerasi misalnya deteksi 

puncak (peak detection) dan deteksi perlintasan titik nol (zero crossing). Metode 

deteksi titik puncak percepatan vertikal juga bisa menjadi solusi, percepatan 

vertikal dihasilkan oleh dampak ketika kaki menyentuh tanah(heel-touch-

down)[20]. Titik-titik puncak dari akselerasi vertikal berkaitan dengan terjadinya 

langkah, karena akselerasi vertikal terbentuk akibat imbas kaki yang menapak ke 

lantai atau tanah. Jika titik puncak dari magnitude melebihi threshold maka 

dianggap berjalan.  

2.2.6.1.1 Nilai Threshold 

Nilai threshold adalah sebuah nilai batas yang sangat berperan penting 

terhadap metode Pedestrian Dead Reckoning lebih tepatnya pada pendeteksian 

terjadinya sebuah langkah. Nilai threshold didapatkan dengan cara 

mengimplementasikan metode empiris, karena untuk mencari nilai suatu threshold 

sangat sulit mendapatkan pemodelan matematisnya. Metode empiris yang 

dimaksud adalah sebuah metode yang mengamati pola suatu data untuk 

menghasilkan sebuah nilai. Data yang digunakan adalah kumpulan data akselerasi 

yang dihasilkan dari sensor accelerometer. 

2.2.6.1.2 High-pass Filter 

Secara konseptual, sensor akselerasi menentukan akselerasi yang diterapkan pada 

perangkat dengan mengukur gaya yang diterapkan pada sensor. Namun, gaya 

gravitasi selalu mempengaruhi akselerasi yang diukur. Karena alasan ini, saat 

perangkat atau smartphone berada di atas meja sensor accelerometer akan 

membaca nilai gravitasi sebesar 9.8     . High-pass filter berfungsi mengurangi 

gaya gravitasi yang dihasilkan oleh sensor accelerometer. Konstanta filter berasal 

dari kalulasi perhitungan antara konstata waktu (t) yang merupakan representasi 

dari latensi pada sensor dan delivery rate sensor (dT) [24]. 

alpha   
  

    
                                                     (2) 

grav   alpha   grav        alpha    NA                        (3)         
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highpass   NA                      (4)  

Keterangan : 

Alpha : Konstanta (0.8) 

NA : Nilai Accelerometer 

2.2.6.2 Estimasi Panjang Langkah 

Secara umum, terdapat dua metode untuk mengestimasi sebuah panjang 

langkah, yakni metode statik dan metode dinamik. Metode statik mengasumsikan 

bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang memiliki panjang yang 

sama, yang dapat ditentukan melalui persamaan di bawah ini [8] :  

stepsize   height   k                                 (5)        

dengan   merupakan konstanta, sebesar 0.415 untuk pria dan 0.413 untuk wanita. 

Sedangkan metode dinamik melakukan estimasi panjang langkah dengan 

memproses hasil pembacaan sinyal akselerasi yang dihasilkan oleh sensor 

accelerometer dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, misalnya 

[8]: 

1. Pendekatan Weinberg 

Pendekatan ini memiliki prinsip bahwa pantulan vertikal yang terjadi ketika 

seseorang melakukan langkah memiliki hubungan langsung terhadap panjang 

langkah [21]. Pantulan vertikal dihitung berdasarkan pada selisih nilai 

akselerasi maksimum dan minimum yang dihasilkan oleh sensor 

accelerometer. Pendekatan Weinberg dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan dibawah ini:  

stepsize   k  √amax-amin
 

          (6) 

2. Pendekatan Scarlett 

Pendekatan ini mencoba memecahkan permasalah akurasi pada estimasi 

perpindahan langkah yang disebabkan oleh adanya variasi pantulan langkah 

(spring) yang berbeda-beda pada masing-masing orang [22]. Pendekatan ini 

memberi solusi sederhana yang menunjukkan adanya hubungan antara nilai 

akselerasi maksimum, minimum dan rata-rata akselerasi yang di hasilkan dari 
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sensor accelerometer terhadap sebuah langkah. Pendekatan ini dihitung 

dengan menggunakan persamaan : 

stepsize k 

∑  ai 
N
i  
N

-amin

amax-amin
             (7) 

3. Pendekatan Kim 

Pendekatan ini merepresentasikan adanya hubungan antara nilai rata-rata 

akselerasi dari sensor accelerometer dalam sebuah siklus langkah kaki 

terhadap sebuah panjang langkah [15]. Pendekatan ini dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

stepsize k √
∑  ai 
N
i  

N

 

             (8) 

Nilai K dapat diperoleh dari rumus berikut [23] : 

Kvalue  .   -  .     v̅step  .    v̅step
                       (9) 

v̅step √v̅stepx
   v̅stepy

   v̅stepz
                                       (10) 

vstepx  ∫ ar stepX(t)dt                                        (11) 

vstepy  ∫ ar stepY(t)dt                                   (12) 

vstepz  ∫ ar stepZ(t)dt                                       (13) 

v̅stepx  mean vstepx)                                            (14) 

v̅stepy  mean vstepy)                                            (15) 

v̅stepy  mean vstepy)                                            (16) 

Nilai 0.68 adalah nilai minimum dari kecepatan berjalan dan nilai 0.36 adalah 

nilai dari rata-rata hasil sample yang dihasilkan oleh sensor accelerometer. 

Keterangan : 

ar stepX = Nilai accelerometer pada Sumbu X 

ar stepY = Nilai accelerometer pada Sumbu Y 

ar stepZ  = Nilai accelerometer pada Sumbu Z 
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2.2.6.3  Penentuan Arah 

Penentuan arah adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mendeteksi 

dan mengetahui apakah suatu pengguna sedang bergerak atau tidak. Kompas 

digital dapat digunakan untuk menentukan arah dari pengguna, tetapi kompas 

tidak cocok digunakan di dalam ruangan atau di dalam gedung karena sangat 

mudah terpengaruh oleh medan magnet dari peralatan atau sumber lain [9]. Selain 

kompas digital, terdapat alternatif lain untuk menentukan perubahan arah yaitu 

dengan menggunakan  sensor gyroscope. Sensor gyroscope adalah sensor yang 

dapat mengukur perubahan kecepatan sudut suatu perangkat. Kecepatan sudut 

adalah besaran vektor yang menyatakan sebuah frekuensi sudut pada benda dan 

sumbu putarnya[18]. Dengan kata lain sensor ini dapat mengukur kecepatan sudut 

sepanjang Sumbu X (pitch), Sumbu Y (roll), dan Sumbu Z (yaw). Sensor ini 

mengukur kecepatan sudut dalam satuan SI yang merupakan radian per detik. 

Satuan radian per detik dikonversi ke derajat per detik untuk dapat memahami 

hasil lebih cepat.   

2.2.7 Perhitungan Persentase Galat 

Perhitungan persentase galat atau perhitungan persentase kesalahan 

merupakan persentase sebuah perbedaan antara nilai perkiraan yang diukur dan 

nilai yang sudah pasti. Perhitungan persentase galat dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

   |   |             (17) 

Apabila nilai sebenarnya tidak atau belum diketahui, maka menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

   
|   |

 
              (18) 

  adalah nilai sebenarnya atau nilai yang sudah pasti, sedangkan   adalah nilai 

perkiraan yang diukur. 

 

 


