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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Deteksi pergerakan manusia merupakan salah satu teknologi yang dipelajari 

dalam bidang computer vision, dimana teknologi ini dapat digunakan untuk 

berbagai macam aplikasi seperti game, interaksi manusia dengan komputer, 

keamanan, dan bidang kesehatan. Untuk mendeteksi pergerakan manusia, langkah 

awal yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mengenali objek manusia 

tersebut. Untuk itu maka akan digunakan data kedalaman yang didapatkan dari 

kinect sensor dan melakukan proses yang disebut skeletonization untuk 

mendeteksi manusia yang berada dalam jangkauan kamera dan kemudian melacak 

posisi skeleton dari tubuh manusia tersebut. 

Secara umum ada dua metode dalam pendeteksian pergerakan manusia, 

yaitu model fitting approach dan learning approach. medel fitting approach 

secara umum melibatkan pencocokan model yang telah dirumuskan sebelumnya 

dengan gambar yang didapatkan. Jadi masalah yg sama telah dimodelkan 

sebelumnya untuk memperkirakan parameter dari titik fitur yg dilacak, kelemahan 

pendekatan ini sangat tergantung pada inisialisasi yang tepat. Sedangkan model 

yang kedua yaitu learning approach, pendekatan ini sangat tergantung pada 

besarnya variasi dan jumlah training data yg digunakan, sehingga memerlukan 

biaya ekstra. 

Pendekatan yang digunakan pada tugas akhir ini adalah learning approach 

menggunakan gambar kedalaman yang didapatkan dari kinect sensor, tujuannya 

agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan prosesnya lebih cepat, sedangkan 

untuk mengatasi masalah besarnya training data yang diperlukan agar prosesnya 

lebih cepat tanpa harus mengurangi tingkat akurasi maka digunakan classifier 

untuk mengenali gerakan-gerakan yang belum terekam, sehingga tidak perlu 

merekam semua kombinasi dari pergerakan anggota badan. Untuk membuat 

proses menjadi lebih ringan maka pose-pose yang mirip dibuang, karena biasanya 

perbedaan pose antara satu frame dengan frame berikutnya tidak terlalu 

signifikan. 
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Kinect merupakan Hardware yg menggunakan kamera dan microfon khusus 

untuk melihat dan mendengar pengguna. Dewasa ini kinect dikembangkan di 

berbagai jenis kebutuhan dengan menggunakan librari Microsoft SDK dan 

OpenNI, kinect mampu mendeteksi pencitraan dan sering digunakan untuk 

pengimplementasian computer vision seperti face detection, face recognition, 

face/objeck tracking dll. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah meliputi beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana mengenali objek yang tertangkap oleh kamera sebagai 

manusia? 

2. Bagaimana menentukan titik-titik rangka pada tubuh manusia? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengenali objek manusia yang tertangkap oleh kamera. 

2. Mendapatkan titik-titik rangka pada tubuh manusia. 

3. Melakukan pengujian atas fungsionalitas yang telah diimplementasikan. 

 

1.4. Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Kamera yang digunakan hanya satu perangkat keras yaitu kinect sensor. 

2. Untuk pendeteksian di dalam ruangan saja. 

3. Pendeteksian pergerakan manusia hanya dilakukan untuk satu orang saja. 

4. Yang dimaksud dengan pergerakan disini adalah pergerakan anggota 

tubuh. 

5. Titik-titik yang dibentuk akan membentuk seperti rangka manusia, untuk 

Microsoft SDK terdiri dari 20 titik, sedangkan untuk OpenNI 15 titik. 
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6. Proses dilakukan secara real time. 

7. Jumlah fps tidak diperhitungkan karena sangat tergantung pada spesifikasi 

dari komputer yang digunakan. 

 

1.5. Metodologi penyelesaian masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini adalah: 

1) Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan computer vision, kinect sensor, 

skeletal tracking, dan resolusi kedalaman kinect. 

2) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

penggunaan librari Microsoft SDK dan OpenNI pada kinect sensor, dan 

penggunaan sensor kedalam untuk deteksi pergerakan. 

3) Rancang sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pendeteksian pergerakan manusia menggunakan 

fitur kedalaman yang dihasilkan oleh kinect sensor. Pengujian dilakukan 

dengan memasang kinect sensor di dalam ruangan kemudian seseorang akan 

menggerakkan anggota badannya di depan kinect sensor. 

4) Analisa Hasil  

Pada tahap ini dilakukan analisa untuk hasil dari implementasi dan pengujian 

proses deteksi pergerakan manusia. 

5) Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Penulisan laporan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam hal ini 

penulisan skripsi yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik 

Informatika. Selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian terhadap deteksi pergerakan manusia menggunakan fitur 

kedalaman. 
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1.6. Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar pencitraan yang meliputi 

computer vision, kinect sensor, skeletal tracking, dan resolusi 

kedalaman kinect. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai model skeletal tracking pada 

Mircrosoft SDK dan OpenNI serta rancangan sistemnya. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa terhadap skeletal 

tracking pada Mircrosoft SDK dan OpenNI sehingga didapatkan 

perbandingan nilai akurasi dari kedua librari tersebut. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 

 


