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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menggambar adalah hal yang paling disukai oleh anak-anak, akan 

tetapi bukan hanya anak-anak tetapi juga dapat semua umur. Jaman dulu 

menggambar masih menggunakan peralatan, baik itu pewarna, media, dan 

kuas selanjutnya karena perkembangan jaman akhirnya dapat menggambar 

menggunakan komputer dengan menggunakan mouse dan keybord di 

tangan, kita dapat menggambar sesuai keinginan kita. Selanjutnya tanpa 

menggunakan keybord maupun mouse kita sudah dapat menggambar 2 

dimensi. Dalam hal ini user menggunakan Kinect sehingga ketika user 

berinterkasi dengan perangkat, user akan melakukan gerakan tangan tanpa 

menyentuh perangkat.  

Kinect adalah salah satu product Microsoft yang di luncurkan pada 

tahun 2010. Kinect merupakan kumpulan dari beberapa sensor yang 

memungkinkan sensor tersebut mengirimkan informasi kepada aplikasi 

sehingga kita dapat berinteraksi dengan Kinect. Bentuk interaksi yang 

dapat ditangkap oleh Kinect yaitu dengan melakukan gerakan tangan dan 

suara. Banyak sekali aplikasi aplikasi yang dikembangkan oleh para 

developer untuk mengembangkan sensor Kinect dan dengan adanya 

perkembangan SDK Kinect yang diluncurkan oleh microsoft maka para 

developer akan mudah untuk mengembangkannya. Dalam hal ini penulis 

akan melakukan pengembangan aplikasi yang sudah ada yaitu Kinect 

Paint yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi menggambar yang 

merupakan open source dan dapat dikembangkan lagi oleh developer. 

Aplikasi tersebut dapat didownload dengan mudah di internet. Penulis 

akan melakukan fokus penelitian tentang bagaimana cara bekerja pada 

aplikasi Kinect Paint tersebut dan akan mengembangkan aplikasi tersebut 

dari sisi area peka pada Kinect.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi menggambar menggunakan 

Kinect? 

2. Bagaimana cara kerja dari Metode Skeleton Tracking pada aplikasi  

menggambar menggunakan Kinect? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan dalam 

pengembangan aplikasi menggambar menggunakan Kinect ini sebagai 

parameter pengerjaan tugas akhir ini di antaranya sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C# 

2. Perangkat yang digunakan Kinect Xbox 360 

3. Menggambar dalam bentuk 2 Dimensi 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi 

menggambar menggunakan Kinect dengan Metode Skeleton Tracking.  

1.5. Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1. Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan study literature yang berkaitan dengan tegnologi  

Kinect. Selain itu juga dilakukan study literature tentang penerapan bahasa 

pemrograman C# pendukung Kinect. Adapun sumber data atau literature dapat 

diambil dari buku, jurnal, paper dan juga internet dalam bentuk softcopy, serta 

tanya jawab melalui forum baik di internet maupun non-internet. 

1.5.2. Pembangunan Model  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan model yang akan digunakan 

untuk membangun aplikasi menggambar menggunakan sensor kedalaman 

Kinect. Adapun yang akan dibuat pada tahap ini adalah flowchart yang 

menjelaskan alur jalannya aplikasi.   



3 
 

1.5.3. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi menggambar 

menggunakan sensor kedalaman Kinect dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C#. Langkah pertama adalah melakukan intalasi Visual 

Studio 2010 atau C#. Kemudian melakukan instalasi selanjutnya yaitu 

SDK Kinect, yang mana fungsi daripada SDK Kinect ini merupakan 

software yang membantu untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis 

Kinect, dengan menggunakan SDK Kinect maka Kinect sensor mampu 

melakukan pelacakan tubuh manusia dan pendeteksian suara. Selanjutnya  

melakukan penginstalan Kinect Developer Toolkit agar laptop dapat 

mendeteksi ketika melakukan penyambungan kabel USB pada laptop. 

Langkah selanjutnya menjalankan aplikasi Kinect Paint dan 

mengembangkannya. 

1.5.4. Pengujian dan Analisis 

Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah aplikasi yang telah 

dikembangkan masih terdapat kesalahan atau sudah memenuhi parameter 

pembuatan aplikasi tersebut. Jadi dirasa sudah memenuhi syarat  maka 

akan dilakukan analisis keberhasilan aplikasi yang sudah dikembangkan. 

Adapun analisis yang akan dilakukan adalah analisis apakah Kinect sensor 

sudah dapat melakukan pelacakan tubuh manusia sehingga Kinect dapat 

menginformasikan bahwa jika user terlalu dekat dengan Kinect maka akan 

diinformasikan user terlalu dekat dengan sensor Kinect dan jika user 

terlalu jauh maka diinformasikan user terlalu jauh dengan Kinect. 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap –tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh 

hasil analisis dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Laporan ini disusun secara sistematika yang terbagi ke dalam 

beberapa BAB. Diantaranya adalah : 

BAB I. Pendahuluan  

  Berisi tentang gambaran umum latar belakang dan penulisan tugas 

akhir, maksud dan tujuan rumusan masalah, batasan masalah, metode 

penelitian. 

BAB II. Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan 

sebagai landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan tugas akhir. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa dan rancangan aplikasi menggambar 2 

dimensi  menggunakan sensor 3Dimensi of Kinect dengan menggunakan 

metode Skeleton Tracking. 

BAB IV. Implementasi dan Uji Coba 

Berisi tentang implementasi dan pengujian kinerja aplikasi  menggambar 

2 dimensi menggunakan Kinect  

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Berisi hasil ringkasan dan uraian kesuluruhan Tugas Akhir, serta 

saran-saran untuk mengembangkan program selanjutnya. 

 


