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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Permainan video game modern menuntut penyedia perangkat 

permainan untuk membuat sebuah perangkat permainan yang menggunakan 

alat yang seminimal mungkin dan menggunakan video game yang interaktif 

antara pemain game dan game yang dimainkan oleh pemain game tersebut. 

Salah satu game modern yang interaktif adalah game Stepmania yang bisa 

dimainkan dengan kamera Kinect. 

Tujuan utamanya adalah membuat game yang tidak hanya sekedar 

permainan satu arah tetapi membuat game menjadi permainan yang dua arah 

dan membuat sebuah permainan yang lebih interaktif dalam penyajiannya 

juga untuk membuat sebuah game yang tidak hanya sebuah game tapi juga 

untuk tujuan kesehatan karena dengan memainkan permainan ini, pemainnya 

melakukan gerakan agar game Stepmania ini berjalan. 

Permasalahan utama dalam pembuatan game Stepmania 

menggunakan kamera Kinect ini adalah bagaimana caranya untuk mengetahui 

pergerakkan pemain tanpa harus menggunakan dance-pad. Kinect sensor 

mempunyai kemampuan untuk mendeteksi pergerakan manusia tersebut 

sehingga dapat digunakan dalam pembuatan game ini. 

Dalam penelitian sebelumnya gerakan menari yang akan menjadi 

acuan pemain dibuat oleh menarir profesional yang dalam hal ini disebut 

guru. Dalam pembuatan skenarionya guru bebas untuk membuat koreografi 

gerakan menari. Setelah semua gerakan selesai dibuat maka gerakan-gerakan 

ini akan menjadi acuan dalam penentuan skor pemain. Dalam game ini 

pemain akan mengikuti gerakan dari guru. Yang menjadi tugas dalam 

penelitian sebelumnya adalah membuat sebuah sistem yang secara otomatis 

mencocokan gerakan pemain dengan gerakan guru, menghitung keseluruhan 

skor yang didapat pemain dan memberikan umpan balik berupa gerakan yang 

dilakukan oleh pemain dibandingkan dengan gerakan guru. (Alexiadis, 

Dimitrios, dkk.) 
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Permasalahan  yang  muncul pada penelitian sebelumnya yaitu 

gerakan yang dilakukan oleh pemain bisa memuat kamera Kinect melakukan 

kesalahan dalam membaca gerakan yang dilakukan oleh pemain tersebut. 

Contohnya kaki yang digerakan serong ke kanan atas maka  kamera Kinect 

membaca gerakan tersebut ke atas padahal maksud dari pemain tersebut 

melakukan gerakan ke serong kanan atas. Sehingga disini penulis hanya 

menggunakan empat step gerakan untuk game Stepmania ini, yaitu : atas, 

bawah, kanan dan kiri. 

Dengan Stepmania yang hanya menggunakan empat step gerakan ini, 

penulis dapat meminimalisir error yang dilakukan oleh kamera Kinect. 

Penulis melakukan penelitian ini karena adanya tuntutan zaman yang semakin 

berkembang, dimana pemain game menginginkan permainan yang lebih 

menarik dan tidak banyak  menggunakan perangkat yang harus digunakan 

dalam memainkan suatu game tersebut. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah meliputi beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendeteksi user yang tertangkap oleh kamera ? 

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

3. Bagaimana mendeteksi pergerakan manusia? 

4. Bagaimana mencocokan gerakan-gerakan yang dilakukan pemain dengan 

gerakan menari yang seharusnya? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
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1. Mendeteksi user yang tertangkap oleh kamera. 

2. Mendapatkan titik-titik rangka pada tubuh manusia. 

3. Mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh manusia. 

4. Mencocokan gerakan yang dilakukan user dengan gerakan menari yang 

seharusnya. 

5. 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. Gerakan menari yang dilakukan hanya empat arah : atas, bawah, kanan 

dan kiri. 

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

3. Untuk pendeteksian di dalam ruangan saja. 

4. Jarak objek dari kamera maksimal 3 meter. 

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

 

1.5 Metodologi penyelesaian masalah 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, akan di gunakan pendekatan 

analysis, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan kinect sensor,skeletal tracking, 

dan game Stepmania. 

2. Analisis Masalah 

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

penggunaan librari OpenNI pada kinect sensor, dan penggunaan sensor 

kedalam untuk deteksi pergerakan. 

3. Rancangan Sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan  pendeteksian pergerakkan manusia 

menggunakan kinect sensor. Pengujian dilakukan dengan memasang 
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kinect sensor di dalam ruangan kemudian seseorang menggerakkan 

kakinya di depan kinect sensor.  

4. Analisis Hasil 

Pada tahap ini dilakukan analisis untuk hasil dari implementasi dan 

pengujian proses deteksi pergerakan manusia. 

5. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil implementasi dan analisis 

dari yang di implementasikan di atas. Serta menyimpulkan hasil yang telah 

dilakukan selama percobaan, pengimplementasian dan analisis. 

6. 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 game stepmania dengan kamera 

kinect. 

 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan daam 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 kinect sensor, skeletal tracking, stepmania. 

BAB III : Analisis dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana pembuatan 

objek dan penjelasan mengenai metode yang akan digunakan 

pada saat melakukan kalibrasi kamera. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 
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Bab ini membahas tentang pengujian dan analisis kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


