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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini, teknologi sangat banyak berkembang dengan pesat. 

Terbukti dengan adanya banyak sekali alat teknologi yang diciptakan untuk 

membantu dan memudahkan kerja atau kegiatan  manusia.  Teknologi yang baru –

baru ini hadir Salah satunya adalah sistem pengukur tinggi badan menggunakan 

kamera Kinect. Sistem ini dapat mengukur tinggi badan manusia secara otomatis 

dan tidak lagi menggunakan cara yang manual. Munculnya teknologi pengukur  

tinggi badan manusia secara otomatis, membuat penulis terinspirasi untuk 

membuat sistem pengukur panjang objek benda secara otomatis yang juga 

menggunakan alat bantu kamera kinect. Tujuan dari dibuatnya sistem ini, untuk 

mempermudah pengukuran panjang objek benda secara otomatis, yang diharapkan 

nantinya dapat mempermudah para user untuk keperluan penelitian pengukuran 

panjang objek, terlebih lagi jika panjang objek yang diukur memiliki dimensi 

yang cukup panjang.  

Kamera Kinect adalah teknologi baru perangkat permainan yang dibuat oleh 

microsoft ada tahun 2010. Perangkat ini memindai gerakan manusia untuk diolah 

kedalam fungsi yang diinginkan pengembang. Perangkat ini mampu mendeteksi 

gerakan yang dilakukan oleh pemain melalui teknologi 3D motion capture, facial 

recognition, dan voice recognition. 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 (Mien Hendry, 2013). 

Penulis disini menggunakan metode Iterative Closest Point yang digunakan 

untuk merekonstruksi permukaan 2D atau 3D objek benda dari scan yang 

berbeda, ICP juga dapat melakukan  proses registrasi suatu obyek dengan obyek 

yang lain. Registrasi sendiri merupakan proses untuk menentukan hubungan titik 

per titik antara dua buah citra atau lebih yang diambil dari tempat yang sama di 

waktu yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda serta kondisi pencitraan 

yang berbeda (Meidya Koeshardianto dkk, 2011). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengukur panjang dimensi objek yang telah di capture 

menggunakan sensor kamera kinect? 

2. Bagaimana cara kerja metode Iterative Closest Point untuk mendeteksi 

dimensi sebuah benda? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian.Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Objek 3D (benda asal) merupakan benda dengan kontur permukaan 

yang sederhana.  

2. Panjang objek benda yang diukur hanya meliputi objek yang berbentuk 

kotak. 

3. Library Iterative Closest Point menggunakan kinect SDK. 

4. Rekonsturksi point cloud menggunakan kinect SDK. 

 

1.4 Tujuan Penilitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk menditeksi dimensi sebuah benda menggunakan metode ICP 

pada sensor kamera kinect.  

2. Untuk mengukur panjang dimensi objek yang telah di capture 

menggunakan sensor kamera kinect. 

1.5 Metodologi 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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1 Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku 

dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. 

Khususnya kajian mengenai metode Iterative Closest Point, Point Cloud 

dan sensor kamera Kinect. 

2 Membuat desain dan rancangan sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep-konsep dasarnya, 

dilakukanlah  perancangan terhadap konsep dasar tersebut. Analisa yang 

dilakukan adalah bagaimana menditeksi suatu objek benda dengan metode 

Iterative Closest Point menggunakan library kinect SDK. Setelah objek 

benda direkonstruksi oleh point cloud dan di registrasi oleh ICP. Barulah 

dilakukan pengukuran panjang objek benda tersebut. 

 

3 Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa 

pemrograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan aplikasi pengukuran panjang objek 

benda yang telah dibuat pada tahap sebelumnnya diimplementasikan 

kedalam bahasa pemrograman. 

 

4 Pengujian dan analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai 

serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem, apakah memenuhi 

spesifikasi yang direncanakan pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap 

hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian dievaluasi dan 

diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

5 Penyusunan laporan tugas akhir  

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skirpsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB 1 .Pendahuluan 

Bab I Berisi penjelasan  mengenai latar belakang, rumusan  masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan yang digunakan untuk 

menyusun laporan tugas akhir  

 BAB II .Landasan Teori 

Bab II berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang 

diperlukan untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya untuk 

mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan tugas akhir 

 BAB III .Analisa dan Perancangan sistem 

Bab III berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta desain 

pengujiannya. 

BAB IV .Implementasi dan Pengujian 

Bab IV  membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem setelah 

terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. 

BAB V .Penutup 

Bab V berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan 

  


