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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kursi roda merupakan salah satu alat bantu untuk bergerak yang umumnya 

dipergunakan oleh beberapa penyandang difabel dan lansia akibat kesulitan  atau          

tidak mampu berjalan menggunakan kaki. Hal tersebut dapat disebabkan  penyakit, 

kelainan fisik sejak lahir maupun kecelakaan. Dari data yang dikeluarkan oleh 

WHO pada tahun 2010, diperkirakan 10 % dari populasi dunia (sekitar 650 juta 

orang) merupakan penyadang difable dengan 10% diantaranya memerlukan alat 

bantu kursi roda Penggunaan kursi roda konvesional memiliki keterbatasan yaitu  

diperlukannya dorongan oleh orang lain atau pengguna sendiri untuk bergerak. Hal 

ini menyebabkan adanya ketergantungan pengguna kursi roda  terhadap orang lain 

untuk berpindah. Oleh karena itu untuk membantu kemandirian penyandang difable 

tersebut sangatlah dibutuhkan kursi roda otomatis yang membantu mereka dalam 

beraktivitas.  

Akhir-akhir ini penelitian dibidang kursi roda otomatis telah dilakukan 

dengan menggunakan konsep mobile robot, yaitu robot yang mampu berpindah 

tempat dengan kontrol yang telah disesuaikan. Untuk memberikan perintah pada 

kursi roda otomatis ini, maka diperlukan suatu HMI (Human Machine Interface).  

Pada umunya joystick digunakan HMI  untuk mengendalikan arah gerak kursi roda 

otomatis tersebut. Penelitian sebelumnya dengan menggunakan joystick ini salah 

satunya telah dilakukan oleh Roni Ardiweri, Mahasiswa Teknik Elektro Universitas 
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Internasional Batam (UIB) pada tahun 2014.  Pada penelitian ini, kursi roda telah 

mampu untuk bergerak dengan arah yang diatur melalui joystick.  

Selain dengan penggunaan joystick, pengontrolan kursi roda ini dapat 

dilakukan dengan HMI lainnya. Salah satu bentuk HMI yang menjadi trend 

pengembangan adalah dengan pergerakan tubuh manusia, contohnya pergerakan 

kepala. Salah satu keuntungan dengan menggunakan pergerakan kepala adalah 

penyandang difabel yang kesulitan menggerakan tangan akan mampu untuk 

mengontrol kursi roda untuk  bergerak hanya dengan gerakan kepala. Untuk 

mengenali gerakan ini umunya digunakan kamera dengan bantuan pengolahan citra 

digital. 

Penelitian yang menggunakan pengolahan citra digital untuk mengenali 

pergerakan kepala yang dipergunakan untuk mengontrol kursi roda telah dilakukan 

oleh Dwi Afiat Abrianto, Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Diponegoro pada 

tahun 2012. Pada penelitian ini digunakan metode Haar-Like Feature untuk 

mengenali dan mendeteksi posisi mata.  Perpindahan posisi mata ini  ditangkap oleh 

kamera, berdasarkan posisi mata ini maka kursi roda akan bergerak sesuai perintah 

yang telah ditentukan. Kelemahan dari penelitian ini adalah pendeteksian 

pergerakan kepala bekerja pada sudut maksimal 30o dimana pada sudut ini mata 

masih terdeteksi. Kesulitan lain dengan metode ini adalah diperlukan kalibrasi 

untuk menentukan titik tengah/ posisi awal mata. Hal ini sulit dilakukan apabila 

pada kursi roda tidak terdapat bentuk interface seperti monitor.  

Salah satu metode yang sering digunakan dalam motion detection berbasis 

citra adalah Optical Flow. Metode ini mampu melakukan estimasi gerakan yang 

dapat digunakan untuk pengenalan gerakan kepala. Paramitha Saikia dan Karen Das 
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(2012) menggunakan metode ini untuk mengenali gerakan kepala dan didapat 

tingkat kesuksesan sebesar 92,5%. Sutijha Martin dkk. (2012) juga merancang 

sistem pengenalan gerakan kepala menggunakan Optical Flow dengan tingkat 

kesuksesan sebesar 97,4 %.   

Dari latarbelakang di atas, maka dirancang sebuah kursi roda otomatis 

dengan menggunakan Pengenalan Gerakan Kepala dengan menggunakan metode 

Optical Flow.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana membuat sistem yang mampu melakukan pengenalan gerakan 

kepala dengan menggunakan Optical Flow? 

2. Bagaimana menerapkan pengenalan gerakan kepala dengan Optical Flow 

pada kursi roda otomatis sehingga kursi roda dapat bergerak berdasarkan 

gerakan kepala? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kursi roda otomatis diuji pada bidang datar sehingga kursi roda dapat 

bergerak dengan baik 

2. Gerakan kepala yang dikenali berupa menunduk, menengadah, menoleh ke 

kiri dan kanan 

3. Pergerakan kursi roda ditentukan menjadi 4, yaitu: maju, mundur  dan 

berotasi ke kanan atau ke kiri  
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4. Tidak ada objek bergerak lain yang memiliki warna mendekati warna kulit 

manusia dalam pengujian 

 

1.4 Tujuan & Manfaat  

1.4.1  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat sistem yang mampu melakukan pengenalan gerakan kepala 

dengan menggunakan Optical Flow. 

2. Menerapkan pengenalan gerakan kepala dengan Optical Flow pada kursi 

roda otomatis sehingga kursi roda dapat bergerak berdasarkan gerakan 

kepala. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah mengurangi ketergantungan pengguna 

kursi roda terhadap orang lain saat ingin berpindah tempat terutama bagi 

penyandang difabel yang kesulitan menggerakkan tangan.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami. 

Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini dibahas mengenai teori dasar yang merupakan referensi yang 

langsung berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, sistem atau langkah 

kerja, perancangan dan langkah – langkah penelitian. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian penelitian yang telah disusun,  

pengambilan data dan analisa mengenai pengujian tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berrisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada 

penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan saran untuk penelitian 

berikutnya. 
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