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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dapat berinteraksi antara satu sama lainnya melalui komunikasi 

dalam bentuk bahasa. Komunikasi dalam bentuk bahasa terjadi baik secara verbal 

maupun non verbal. Komunikasi secara verbal menggunakan kata-kata lisan untuk 

menyampaikan pesan sedangkan komunikasi non verbal menyampaikan pesan 

menggunakan bahasa isyarat. Dalam pengggunaannya, bahasa isyarat berdasarkan 

pada orientasi, bentuk dan gerak tangan, lengan maupun tubuh untuk 

mengungkapkan ekspresi penggunanya. (Mulyana, 2005) 

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan 

gesture recognition sebagai aplikasi pembacaan gerak tangan menjadi kata telah 

mulai dilakukan. Mulai dari Farida Asriani (2010) dari Universitas Jenderal 

Soedirman melakukan penelitian mengenai gesture recognition untuk pengenalan 

pola gerak tangan statis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kamera 

webcam. Kemudian, untuk menutupi kekurangan dari penggunaan kamera yang 

masih terbatas pada gerak statis dan belum dapat bekerja dinamis secara real time 

berkembanglah ide dari Mohammad Iqbal (2011) dari Institut Teknologi Sepuluh 

November yang mengembangkan sarung tangan berbasis sensor flex dan 

accelerometer untuk pengenalan bahasa isyarat Indonesia. 

Pada akhir tahun 2010, Microsoft meluncurkan teknologi baru yaitu kinect 

Xbox 360 atau lebih dikenal dengan kinect. Kinect merupakan controller game 

yang diproduksi oleh Microsoft untuk Video Game XBOX 360. Dengan 
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menggunakan kamera yang mirip dengan webcam, kinect dapat menangkap 

gerakan pengguna yang pada akhirnya pengguna tidak perlu menyentuh secara 

langsung controller game.  

Kinect kemudian dipilih untuk menggantikan kamera webcam dan sarung 

tangan untuk pengembangan pengenalan gesture. Penggunaan kamera kinect tidak 

terpengaruh pada citra wajah seperti pada webcam. Hal ini dikarenakan kinect 

menerapkan fitur depth sensor yang digunakan untuk mengenali dan melacak 

gerak tubuh manusia, tanpa harus ada koneksi kabel ditubuh pengguna. 

Simon Lang (2011) mengunakan metode HMM pada pengenalan gesture 

dengan menggunakan kinect. Hasil menunjukkan bahwa kinect dan kamera 

kedalaman (depth camera) secara umum cocok digunakan untuk pengenalan 

gesture. Tercatat akurasi pada penelitian ini dengan delapan dari sembilan isyarat 

yang diberikan yaitu sebesar 97.7% saat dilatih oleh lebih dari satu orang. Tingkat 

akurasi yang tinggi ini menjadi pertimbangan penggunaan metode HMM dalam 

perancangan aplikasi gesture recognition. 

Pada penelitian ini akan dirancang program aplikasi gesture recognition 

sebagai pembacaan gerakan tangan menjadi kata dengan metode Hidden Markov 

Model menggunakan depth sensor pada kamera kinect. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang suatu program aplikasi gesture recognition sebagai 

pembacaan gerakan tangan menjadi kata dengan metode Hidden Markov Model 

menggunakan depth sensor pada kamera kinect. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Isyarat yang digunakan mengacu pada gesture yang sudah 

ditentukan/didefinisikan oleh peneliti terlebih dahulu. 

2. Pengenalan gesture dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. 

3. Posisi pengguna berada di tengah layar dan kondisi peletakan kamera 

kinect adalah fix. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat sistem/program aplikasi gesture recognition sehingga 

mampu melakukan pembacaan gerakan tangan. 

2. Dengan mengaplikasikan metode Hidden Markov Model, sistem 

mampu melakukan pengenalan gerakan dengan tingkat keberhasilan 

diatas 80%. 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut pada aplikasi 

gesture recognition sebagai pengenalan gerak menjadi kata. 

2. Sebagai referensi untuk pengolahan inputan yang berasal dari kamera 

Kinect. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur. 

Dicari literatur yang menunjang penelitian baik dari buku maupun 

jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian yang dikerjakan. 

2. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian aplikasi 

gesture recognition ini antara lain : 

a. Mempelajari jenis dan penggunaan dari depth sensor yaitu pada 

kamera Kinect. 

b. Mempelajari proses pengeluaran dan pengolahan data input dari 

depth sensor yaitu pada kamera Kinect. 

c. Mempelajari metode hidden markov model sebagai pengenalan 

gesture. 

d. Mempelajari sistematika pembuatan program visual studio dengan 

bahasa c# pada kamera Kinect. 

3. Metode Perancangan 

Tahapan perancangan dalam penulisan ini dibagi menjadi 

beberapa tahapan, yaitu : 

a. Perancangan algoritma dan tahapan langkah pengenalan serta 

pengolahan data input dari depth sensor yaitu pada kamera Kinect. 

b. Perancangan algoritma data training dari data input yang 

didapatkan dengan menggunakan metode Hidden Markov Model. 
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4. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan menganalisa tingkat 

keberhasilan pengenalan gesture sesuai dengan gesture masukan yang 

diberikan oleh pengguna. 

 

1.6 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 dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika pembahasan pada perancangan aplikasi gesture 

recognition dengan metode Hidden Markov Model menggunakan 

depth sensor. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai kajian pemilihan sensor dan 

pemilihan metode pada gesture recognition, teori dasar dari gesture, 

kamera Kinect, dan metode Hidden Markov Model  yang merupakan 

referensi yang langsung berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang objek penelitian, sistem atau langkah kerja, 

perancangan dan langkah – langkah procedural dalam mencari akar 

permasalahan dan solusi pada perancangan aplikasi gesture 
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recognition dengan metode Hidden Markov Model menggunakan 

depth sensor. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian penelitian yang telah 

dibuat, pengambilan data serta analisa hasil dari perancangan aplikasi 

gesture recognition dengan metode Hidden Markov Model 

menggunakan depth sensor. 

BAB V PENUTUP 

Memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan diakhiri 

dengan saran. 
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