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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer dewasa ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, termasuk dalam bidang Visi Komputer. Visi Komputer adalah suatu 

pembelajaran menganalisa gambar dan video untuk memperoleh hasil, 

sebagaimana yang bisa dilakukan manusia yang mempunyai kemampuan untuk 

melihat dan mengenali suatu citra. (Irianto, 2009). Salah satunya adalah 

penerapan didalam sistem pendeteksi pergerakan manusia, yang dapat digunakan 

sebagai kamera pengawasan untuk peningkatan keamananan dari tempat yang 

tidak berpenjaga.  

Proses pendeteksian manusia menggunakan visi komputer bertujuan 

melakukan pengenalan dan menangkap informasi dari suatu lingkungan yang 

diawasi oleh kamera serta melakukan pengamatan aktivitas pada objek yang 

bergerak. Proses pendeteksian pergerakan manusia tersebut menggunakan kamera 

dan data kedalaman yang didapatkan dari kinect sensor. Jika terdapat beberapa 

aktifitas dari pergerakkan manusia maka akan terjadi pemisahan gerakkan tersebut 

dengan latar belakangnya, dengan mengubah gambar dari citra RGB menjadi citra 

keabuaan dan diperhalus dengan citra biner. Proses analisa pergerakkan aktivitas 

berupa pelacakan terhadap objek dengan melalui beberapa tahap yaitu pemisahan 

antara objek dan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan metode, 

background substraction, thresholding dan melakukan tracking untuk melacak 

keberadaan serta aktivitas pergerakkan objek yang digambarkan pada peta 

tracking. 

Dewasa ini kinect dikembangkan diberbagai jenis kebutuhan salah satunya 

dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 serta library pendukung 

seperti openNI dan openCV, kinect dapat diimplementasikan kedalam computer 

vision seperti Human Detection (Xia, L., Chen, CC., Aggarwal, J.K, 2011), People 

Detection and Tracking (Riccardo, C., Enrico, P., Patric J., 2011), Skeletal 

Tracking (Mukerjee, A., Guha, P.,2010), Face Tracking (Yang, F., Huang, J., Yu, 
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X., Cui, X., Metaxas, D., 2011), Hand Tracking (Oikonomidis, I., Kyriazis, N., 

Argyros, A.A, 2011), dan lain sebagainya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan  masalah pada tugas akhir ini adalah meliputi beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendeteksi manusia sebagai objek dapat tertangkap oleh     

kamera ? 

2. Bagaimana melacak aktivitas pergerakan objek kedalam peta tracking ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mendeteksi objek manusia yang tertangkap oleh kamera. 

2. Mendeteksi pergerakan manusia pada suatu lingkungan yang diamati. 

3. Membedakan antara objek satu dan lingkungan pada saat terdeteksi oleh 

kamera. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Hanya tertuju pada pendeteksian dan pelacakan terhadap pergerakan manusia 

yang dijadikan sebagai objek. 

2. Kamera yang digunakan hanya satu perangkat keras yaitu kamera kinect 

sensor. 

3. Kamera hanya sebatas menampilkan objek yang terdeteksi, tanpa melakukan 

perekaman / penyimpanan hasil pendeteksian pergerakkan manusia. 

4. Untuk pendeteksian dilakukan didalam ruangan dengan ukuran 5 x 5 meter. 

5. Objek hanya dibatasi satu orang saja, dengan mengitari lintasan path yang 

disudah ditentukan didalam peta tracking pada ruangan. 

6. Tidak menggunakan data training untuk mendeteksi objeknya, pendeteksian 

dilakukan secara langsung / real-time oleh kamera dan sistem. 
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1.5. Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini adalah: 

1) Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari dari berbagai literatur, artikel maupun 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan computer vision, kinect, 

dan human detection and tracking / pendeteksiaan pergerakkan manusia serta 

yang berhubungan dengan batasan masalah. 

2) Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada berupa 

penggunaan library OpenNI, library OpenCV sebagai penghubung ke 

perangkat kamera 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 mengunakan kamera kinect yang dipasang didalam suatu ruangan, 

kemudian objek akan mengitari ruangan. Hasil aktivitas objek tersebut akan 

dilacak pergerakkannya oleh peta tracking.  

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, cara kerja dan jarak ideal dari kamera 

kinect, pengenalan pendeteksian manusia beserta tahapannya.   

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana pengenalan terhadap 

objek dan penjelasan mengenai metode yang akan digunakan untuk 

menunjang antara sistem dan kamera. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini berisi hasil dari implementasi dari Bab III yang membahas 

tentang hasil pengujian dan kemudian kinerja system dilakukan 

analisa, untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dari pengujian. Sedangkan saran berisi 

tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dikaji. 

 

 

 

 


