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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Kinect merupakan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. 

Sensor Kinect memiliki sebuah kamera RGB, sensor inframerah, sensor IR Projected 

dan multi-array microphone yang mampu menyajikan pengenalan 3D pada seluruh 

tubuh dan juga kemampuan dalam pengenalan suara.  Pada awalnya Kinect dibuat 

untuk console game buatan Microsoft (XBOX), tetapi hingga saat ini banyak orang 

yang mampu mengoptimalkan kinerja Kinect. Dari hal itu, sekarang Kinect mampu 

mendeteksi pergerakan tubuh manusia dan suara manusia menjadi suatu perintah 

yang bisa diproses oleh komputer.  

Penggunaan Kinect pada tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

Kinect mampu bekerja dengan baik dalam menentukan jarak antar node pada suatu 

graph secara visual. Maksud visual disini adalah penbentukan node/vertex dengan 

menginputkan suatu objek lingkaran menggunakan tangan dengan mengarahkan 

tangan pada posisi yang diinginkan pada layar monitor, kemudian berhenti/tidak 

menggerakkan tangan sekitar 15 detik sampe objek terbentuk lingkaran dengan 

nomor. User akan menginputkan objek dengan visual sebanyak 5 node/lingkaran.   

Kelebihan yang dimiliki oleh Kinect dibandingkan dengan kamera pada 

umumnya yakni kemampuan untuk menghasilkan citra kedalaman secara realtime 

dari sensor inframerah dan inframerah projected. Hasil dari citra kedalaman tersebut 

yang selanjutnya akan diolah untuk dihitung lintasannya. Citra kedalaman lebih 

toleran terhadap cahaya, sehingga ketika ada perubahan cahaya hasil dari citra 

tersebut tidak berubah, hal tersebut yang mendasari digunakannya kamera Kinect 

untuk penelitian yang dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma A* (A Star) ke dalam graph untuk 

mendapatkan jarak suatu lintasan ? 

b. Bagaimana memanfaatkan teknologi Kinect dalam menentukan jarak antar node 

pada suatu graph ? 

c. Bagaimana menentukan jarak pengukuran agar mendapatkan ukuran yang tepat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penyusunan tugas akhir ini antara lain: 

a. Dapat membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah penghitungan jarak 

tiap node/vertex pada sebuah graph menggunakan kamera Depth pada  Kinect  

b.  Untuk melakukan penelitian dalam menentukan seluruh kemungkinan lintasan 

menggunakan algoritma A* (A Star) dari jarak yang dihasilkan oleh sensor. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas: 

a. Hanya menghitung jarak terpendek dan jarak terpanjang tanpa ada halangan / 

rintangan. 

b. User menentukan sendiri vertex awal dan vertex akhir. 

c. Jumlah node / vertex yang diinputkan maksimal 5 vertex. 

d. Jarak perhitungan sensor dengan objek kurang lebih 2-4 m. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

a. Studi literatur 

Pada tahap pertama ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari 

buku-buku maupun referensi internet yang berhubungan dengan algoritma A* (A 

Star) dan Kinect. 

b. Analisis dan Perancangan  

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

membangun aplikasi graph dan mengimplementasikan algoritma A*  yang akan 

dihubungkan dengan sensor Kinect. Perhitungan algoritma A* yaitu dengan 

mencari seluruh kemungkinan lintasan yang bisa dilewati. Untuk fitur Kinectnya 

sendiri sudah bisa mengidentifikasi bentuk lingkaran yaitu node sehingga Kinect 

bisa langsung digunakan untuk menghitung jarak antar node. Melakukan 

perancangan aplikasi, membuat desain sistem dengan UML (Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram). 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan atau pengkodean program graph beserta 

pengimplementasian algoritma A* pathfinding ke dalam program graph yang 

sudah ditentukan untuk mencari seluruh kemungkinan lintasan.  

Pembuatan vertex dilakukan dengan menggambarkan secara visual di depan 

kamera Kinect tanpa dihubungkan dengan garis. Setelah itu, Kinect akan langsung 

mengenali objek lingkaran, kemudian kita melihat tampilan koordinatnya dan 

mencari jarak yang diinginkan dan aplikasi menyediakan gambar lintasan yang 

terbentuk sesuai dengan input-an user.   

d. Pengujian dan Analisa hasil 

Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi akan diuji dan dianalisa apakah 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. 
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e. Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini akan 

dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas ini sebagai berikut: 

1. Bab I membahas tentang latar belakang penelitian tentang aplikasi pengukur jarak 

vertex/node suatu graph dengan menggunakan sensor Kinect, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistem penulisan laporan penelitian. 

2. Bab II membahas tentang dasar-dasar teori yang bekaitan dengan penelitian 

Tugas Akhir ini. 

3. Bab III membahas tentang perancangan sistem yang meliputi bagaimana sistem 

bekerja, UML, dan UI dari aplikasi yang dibuat. 

4. Bab IV membahas hasil dari penelitian pengukuran vertex/node suatu graph 

dengan menggunakan sensor Kinect. 

5. Bab V merupakan suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Tugas Akhir 

ini. 

6. Lampiran-lampiran berisi tentang daftar pustaka, source code dan biografi 

penulis. 

 

 


