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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Current Research 

Di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan 

gesture recognition sebagai aplikasi pembacaan gerak tangan menjadi kata untuk 

pengenalan bahasa isyarat telah mulai dilakukan. Untuk metode pengambilan 

gambar yang digunakan sebagai input pada pembacaan gerakan tangan (hand 

gesture) menjadi kata pada bahasa isyarat ada tiga hardware yang digunakan 

yaitu berupa webcam, sarung tangan dan kamera kinect. 

Pada tahun 2010, Farida Asriani dari Universitas Jenderal Soedirman 

melakukan penelitian mengenai gesture recognition untuk pengenalan pola isyarat 

tangan statis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kamera webcam. 

Dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan perambat balik, hasil akurasi 

yang dicapai dari penelitian tersebut sebesar 69% . 

Kelemahan dari penggunaan kamera webcam adalah tidak dapat 

membedakan pose kata untuk isyarat statis yang hampir sama. Selain itu, citra 

wajah lebih dominan terhadap tangan dan masing-masing orang yang diambil 

datanya memiliki bentuk wajah yang berbeda sehingga dalam kelas yang sama, 

data bisa membawa informasi yang berbeda. Penggunaan webcam masih terbatas 

pada isyarat statis dan belum dapat bekerja dinamis secara real time. 

Setahun kemudian, pada tahun 2011, Mohammad Iqbal dari Institut 

Teknologi Sepuluh November mengembangkan sarung tangan berbasis sensor 

flex dan accelerometer untuk pengenalan bahasa isyarat Indonesia. Penggunaan 
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sarung tangan dapat bekerja dinamis secara real time serta tidak terpengaruh pada 

citra wajah karena langsung behubungan dengan tangan pengguna. Namun, 

penggunaannya tetap tidak dapat membedakan beberapa pose kata untuk isyarat 

yang hampir sama tetapi hasil akurasi rata-rata terbesar yang diperoleh adalah 

95,6%. Kekurangan dari penggunaan sarung tangan ini menimbulkan rasa tidak 

nyaman pada pengguna. Selain itu, koneksi sarung tangan ke pc masih 

menggunakan kabel sehingga menyulitkan pergerakan pengguna. 

Kemudian, pada tahun 2012, Willy Yudhithya dari Universitas Bina 

Nusantara (BINUS) melakukan penelitian mengenai pembelajaran bahasa isyarat 

dengan menggunakan kamera kinect. Metode yang digunakan merupakan 

Dynamic Time Warping (DTW) dengan tingkat keberhasilan pengenalan sebesar 

84.43% untuk 6 pola gerakan. 

Kekurangan penggunaan kamera kinect adalah tidak dapat membedakan 

beberapa pose kata untuk isyarat yang merupakan penyilangan kerangka tubuh 

(misal : tangan menyilang). Namun, 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. Selain itu, pengguna juga tidak direpotkan seperti pada penggunaan 

sarung tangan dikarenakan kinect bekerja seperti kamera biasa, tanpa harus ada 

koneksi kabel ditubuh pengguna sehingga tidak menyulitkan pergerakan 

pengguna. 

Pada penelitian ini, kemudian diputuskan untuk pembacaan gerak tangan 

menjadi kata untuk pengenalan gesture yang ditentukan menggunakan kamera 
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kinect dengan memperhatikan faktor hasil yang optimal tanpa adanya pengaruh 

dari citra wajah dan faktor kenyamanan pengguna. 

 

2.2 Metode pada Sign Language Recognition 

Pada aplikasi gesture recognition dengan menggunakan kamera kinect, 

terdapat beberapa metode yang umum digunakan antara lain Hidden Markov 

Model dan Dynamic Time Warping. Adapun kajian pustaka dan analisa dari kedua 

metode gesture recognition adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Hidden Markov Model 

Hidden Markov Model (HMM) adalah model Markov statistik dimana 

sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai proses Markov dengan status yang 

tidak diketahui (hidden). HMM dapat ditampilkan sebagai jaringan Bayesian 

dinamis sederhana. Matematika dibalik HMM dikembangkan oleh L.E. Baum dan  

rekan kerjanya. (Baum, L.E., 1966) 

Hidden Markov Model merupakan proses stokastik (sesuatu yang belum 

terjadi kepastiannya) ganda dengan didasari bahwa proses stokastik tidak dapat 

diamati (tersembunyi), namun hanya dapat diamati melalui satu proses stokasi 

yang menghasilkan urutan simbol yang diamati. (Rabiner & Juang, 1986) 

Proses stokastik pertama adalah rantai Markov (Markov chain) yang 

ditandai dengan kemungkinan posisi dan transisi. Posisi dari rantai kelihatan tidak 

tampak karena tersembunyi (hidden). Proses stokastik kedua menghasilkan 

keluaran yang dapat diamati pada tiap momen, tergantung pada distribusi 

probabilitas dari posisi yang bergantung. (Dymarski, 2011) 
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Simon Lang (2011) menggunakan metode HMM pada pengenalan bahasa 

isyarat dengan menggunakan kinect. Hasil menunjukkan bahwa kinect dan 

kamera kedalaman (depth camera) secara umum cocok digunakan untuk 

pengenalan bahasa isyarat. Tercatat akurasi pada penelitian ini dengan delapan 

dari sembilan isyarat yang diberikan yaitu sebesar 97.7% saat dilatih oleh lebih 

dari satu orang. 

Wenkai Xu et al (2012) menerapkan gesture recognition sebagai sistem 

kontrol pada media player termasuk MP3 player, Movie Player, E-Book dengan 

menggunakan metode HMM-FNN (Fuzzy Neural Network). Dengan 

menggunakan 5 buah isyarat dimana sebuah isyarat bergerak pada koordinat z, 

total akurasi yang didapatkan mencapai 92.8%. 

Vincius Godoy et al (2014) menggunakan metode HMM pada pengenalan 

gerak (gesture recognition) untuk pengembangan permainan edukasi bagi 

komunitas tunarungu. Digunakan sebanyak 9 buah sampel gerak dengan topologi 

gerak dari kiri ke kanan dengan dua buah metode yang digunakan yaitu Left and 

Right Hand Model-based (LRM) dan Left and Right Hand Ensemble-based 

(LRE). Hasil data menunjukkan dengan LRE didapatkan akurasi sebesar 85.0 % 

dan LRM sebesar 76.2%. Diluar dari itu, HMM dengan LRE menunjukkan tingkat 

akurasi sebesar 90.2% untuk pengenalan pada kandidat pertama. Namun 

identifikasi masih sebatas satu kata, belum menjadi sebuah kalimat. 

Chieh-Fu Hsieh et al (2014) melakukan segmentasi dan pengenalan 

bahasa isyarat secara real time untuk tunarungu dan tunawicara dengan 

menggunakan metode HMM. Digunakan sebanyak 50 isyarat dan masing-masing 

isyaratnya dilakukan 10 kali pengamatan. Ke-50 isyarat data tersebut termasuk 30 
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isyarat tanpa set data bentuk tangan dan 20 isyarat lainnya dimana 15 isyarat 

dengan set data bentuk tangan dan 5 sisanya menggunakan set data isyarat 

dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan rata-rata untuk signer-

dependent dan signer-independent dengan akurasi sebesar 95% dan 92%.  

2.2.2 Dynamic Time Warping 

Dynamic Time Warping (DTW) diperkenalkan pada tahun 60-an dan 

merupakan algoritma untuk mengukur kesamaan antara dua sekuens yang 

kemungkinan berbeda dalam waktu dan kecepatan. Misalnya, kesamaan dalam 

pola berjalan akan terdeteksi, bahkan jika dalam satu video orang tersebut berjalan 

lambat dan jika dalam video lain ia berjalan lebih cepat, atau bahkan jika ada 

percepatan dan deselerasi selama satu pengamatan. 

DTW telah digunakan dalam video, audio dan aplikasi grafis. 

Kenyataannya, data yang dapat berubah menjadi representasi linier dapat 

dianalisis dengan DTW (aplikasi terkenal telah memiliki pengenalan suara 

otomatis). Dengan menggunakan DTW, komputer dapat menemukan kecocokan 

optimal dari dua sekuen yang diberikan (misalnya tanda-tanda) dengan batas-

batas tertentu. 

Daniel Martinez Capilla (2012) melakukan penelitian penerjemah bahasa 

isyarat secara otomatis dengan menggunakan kamera kinect. Metode yang dipilih 

adalah Dynamic Time Warping (DTW) dengan tambahan, akan diamati effisiensi 

dari Nearest Neighbour DTW dan Nearest Group DTW terhadap suatu isyarat. 

Penelitian ini tidak menggunakan bahasa isyarat yang resmi namun menggunakan 

isyarat buatan sendiri. Terdapat 14 isyarat buatan dengan hasil akurasi penelitian 

sebesar 95.238%. 
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Willy Yudithya (2012) melakukan penelitian mengenai pembelajaran 

bahasa isyarat dengan menggunakan kamera kinect. Metode yang digunakan 

merupakan Dynamic Time Warping (DTW) dengan tingkat keberhasilan 

pengenalan sebesar 84.43% untuk 6 pola gerakan. 

Pat Jangyodsuk (2014) melakukan penelitian mengenai pengenalan bahasa 

isyarat Amerika dengan menggunakan data isyarat dari kinect menggunakan 

metode DTW untuk kesamaan lintasan dari isyarat dan Histogram of Oriented 

Gradient (HoG) untuk representasi bentuk tangan. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini adalah 82% akurasi dari 10 isyarat yang diberikan. 

Emre Iskligil (2014) melakukan penelitian mengenai pengenalan bahasa 

isyarat dengan metode DTW dan algoritma k Nearest Neighbour menggunakan 

kamera kinect. Penelian ini menggunakan data eksperimen sebanyak 40 isyarat 

dengan tester sebanyak 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengenalan rata-rata untuk signer-dependent dengan akurasi sebesar 91% dan 

signer-independent dengan akurasi sebesar 59.3%. 

2.2.3 Perbandingan antara Hidden Markov Model dan Dynamic Time 

Warping 

Dari hasil pembahasan diatas, dapat dibuat tabel perbandingan antara 

metode Hidden Markov Model (HMM) dan Dynamic Time Warping (DTW) yang 

digunakan pada kamera kinect tersebut. Akan dibandingkan besar hasil akurasi 

yang didapatkan dengan menggunakan metode HMM dan DTW. Kemudian, 

metode yang memiliki akurasi terbaik akan dijadikan sebagai metode untuk 

perancangan aplikasi gesture recognition. Data disajikan pada tabel 2.1 berikut 

ini. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Literatur , sumber : Data Primer. 

Author Metode Alat Akurasi Pengenalan Keterbatasan 

Vincius Godoy et al 

(2014) 
HMM Kinect 

Akurasi terbesar menunjukkan 

tingkat akurasi  sebesar 90.2% 

Identifikasi isyarat masih 

sebatas satu kata, belum 

menjadi sebuah kalimat. 

Simon Lang (2011) HMM Kinect 
Tingkat akurasi rata-rata 

didapatkan sebesar 97.7% 

Penelitian tercatat 

menggunakan delapan dari 

sembilan tanda yang 

digunakan. 

Wenkai Xu et al (2012) HMM Kinect 
Total akurasi yang didapatkan 

mencapai 92.8%. 

Peneliti menggunakan 5 

buah isyarat yang sederhana. 

Chieh-Fu Hsieh et al 

(2014) 
HMM Kinect 

Total akurasi pengenalan rata-

rata untuk signer-dependent 

dan signer-independent 

dengan akurasi sebesar 95% 

dan 92%. 

 

Daniel Martinez Capilla 

(2012) 
DTW Kinect 

Terdapat 14 isyarat buatan 

dengan hasil akurasi 

penelitian sebesar 95.238%. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan bahasa isyarat 

yang resmi namun 

menggunakan isyarat buatan 

sendiri. 

Willy Yudithya (2012) DTW Kinect 

Penelitian ini memiliki tingkat 

keberhasilan pengenalan 

sebesar 84.43% untuk 6 pola 

gerakan. 

Penelitian ini tidak dapat 

membedakan beberapa pose 

kata untuk isyarat yang 

merupakan penyilangan 

kerangka tubuh. 

Pat Jangyodsuk (2014) DTW Kinect 

Hasil yang didapat dari 

penelitian ini adalah 82% 

akurasi dari 10 isyarat yang 

diberikan. 

Penelitian masih sederhana, 

terbatas pada pengolahan 

data RGB. 

Emre Iskligil (2014) DTW Kinect 

Total akurasi pengenalan rata-

rata untuk signer-dependent 

dengan akurasi sebesar 91% 

dan signer-independent 

dengan akurasi sebesar 

59.3%. 

 

 

Dari tabel perbandingan diatas, didapatkan bahwa dari kedua metode yang 

digunakan, untuk akurasi terbesar dicapai oleh metode HMM dengan akurasi 

sebesar 97.7% dari Simon Lang (2011) dengan menggunakan delapan dari 

sembilan tanda. Sementara itu, untuk banyak tanda yang digunakan, HMM 

memiliki pengenalan rata-rata yang terbaik dengan akurasi sebesar 95% oleh 

Chieh-Fu Hsieh et al (2014) yang menggunakan 50 isyarat sementara untuk 

metode DTW oleh Emre Iskligil (2014) yang menggunakan 40 isyarat hanya 

mencapai akurasi sebesar 91% untuk pengenalan rata-ratanya. Oleh karena itu, 

Nurul Ridho, Perancangan Aplikasi Gesture Recognition dengan Metode Hidden Markov Model Menggunakan Depth Sensor, 2016 
UIB Repository©2016 



14 
 

Universitas Internasional Batam 

metode HMM ini akan dijadikan sebagai metode untuk perancangan aplikasi 

gesture recognition dengan menggunakan depth sensor. 

 

2.3 Gesture 

Untuk mendesain pengenalan gerakan (gesture), penting untuk mengetahui 

gerakan alami dari gesture manusia. Dalam perancangan programnya, sistem 

dirancang agar dapat memisahkan gesture dan yang bukan gesture (contoh 

kebiasaan gerak yang tidak terduga seperti menggaruk kepala) karena hal ini 

dapat menghindari hal yang membatasi pengguna untuk menempatkan atau 

memindahkan tangan mereka disaat mereka sedang tidak melakukan gesture yang 

diinginkan (Ying Yin, 2014). 

2.3.1 Definisi Gesture 

Kamus Webster mendefinisikan gesture sebagai “ … gerakan biasa dari 

tubuh atau anggota badan yang mengekspresikan atau menekankan sebuah ide, 

sentimen atau sikap”. Definisi ini berhubungan langsung dengan aspek 

komunikasi dengan pergerakan tangan dan tubuh manusia. Dalam review 

interpretasi visual dari hand gesture untuk HCI (Human Computer Interaction) 

Pavlović et al, 1997, suatu kondisi pada komputer pengontrol sebuah lingkungan 

dapat menggunakan tangan manusia untuk melakukan tugas yang meniru 

penggunaan tangan baik sebagai manipulator atau sebagai komunikasi manusia 

terhadap mesin. Dia menjelaskan hal ini dalam bagian penggunaan gesture baik 

sebagai manipulasi maupun komunikasi pada gesture taxonomy. Yang dimaksud 

dengan gesture dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Produksi dan Persepsi dari Sebuah Gesture , sumber (Pavlović et al, 

1997). 

Gesture dari tangan diawali dari konsep mental, yang diekspresikan 

dengan gerakan tangan dan lengan, dan ditampilkan secara gambar visual. 

Pavlović et al juga memberikan model (Gambar 2.1) untuk produksi dan persepsi 

dari gesture, berdasarkan model yang digunakan dalam bidang pengenalan bahasa 

isyarat. Menurut model mereka, gesture pada dasarnya merupakan mental konsep, 

memungkinkan hubungan dengan speech. Hal ini ditampilkan dengan pergerakan 

tangan dan lengan, sementara pengamat melihat gesture sebagai tampilan dari 

gambar yang mereka tafsirkan dengan menggunakan ilmu mereka mengenai 

gesture. Pada HCI, pengamat adalah komputer dan ilmu yang didapat merupakan 

hasil dari training data. 

2.3.2 Pengelompokan Gesture 

Wobbrock et al, 2009. membagi gesture menjadi empat kategori dimensi 

orthogonal : form, flow, binding, dan nature. Untuk masing-masing dimensinya, 

terdapat beberapa kategori, ditunjukkan pada Gambar 2.2. Dimensi form 

khususnya sesuai untuk pengenalan gesture karena memperhatikan karakteristik 

visual dari gesture. Dimensi flow dan binding sesuai untuk penggunaan layar 

aplikasi dikarenakan berhubungan dengan bagaimana user interface (UI) harus 

merespon kepada suatu gesture. Dimensi nature membagi gesture menjadi 

manipulasi dan komunikasi. 

Nurul Ridho, Perancangan Aplikasi Gesture Recognition dengan Metode Hidden Markov Model Menggunakan Depth Sensor, 2016 
UIB Repository©2016 



16 
 

Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 2.2 Pengelompokkan Gesture dalam Empat Dimensi. Singkatan “w.r.t” 

mengacu pada “with respect to” , sumber : (Ying Yin, 2014) 

Orang-orang melakukan gesture untuk komunikasi secara tindakan 

ataupun simbol. Gesture menggunakan tindakan secara langsung mengacu pada 

pergerakan itu sendiri. Pergerakan ini dibagi menjadi mimetic (yang berarti 

meniru beberapa gerakan) ataupun deictic (menunjuk suatu objek berdasarkan 

lokasi). Gesture secara simbol memegang peran linguistic dan sering ditampilkan 

dengan posture statis tangan yang berbeda-beda. Contohnya melakukan gerakan 

O.K untuk mengatakan kata “setuju”. 

2.3.3 Form dan Flow Dimensions 

Walaupun klasifikasi dari dimensi nature memberikan kita pengertian 

yang baik mengenai gesture, namun hal ini kurang berguna untuk mendesain 

sistem pengenalan gesture jika dibandingkan dengan dimensi form dan flow. 
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Ying yin, 2014, membedakan dua kategori pada dimensi form yaitu path 

dan pose. Kategori path mengandung karakter ditandai dengan jalur yang berbeda 

tanpa adanya pose tangan yang berbeda. Sebagai contoh, gesture swipe left 

(menggeser ke kiri) memiliki jalur gerakan dari kanan ke kiri sementara gesture 

circle (lingkaran) memiliki jalur gerakan melingkar tangan (Gambar 2.3). Untuk 

melakukan hal ini, pengguna biasanya menggenggam tangan secara biasa, rileks, 

namun dengan pose yang tidak terduga. 

 

Gambar 2.3 Contoh dari Path Gesture , sumber : (Ying Yin, 2014) 

Pose gesture ditandai dengan sikap tangan yang berbeda tanpa adanya 

jalur yang berbeda. Kategori dari gesture ini biasanya dihubungkan dengan 

manipulasi langsung dari objek virtual pada tampilan layar. Sebagai contoh, 

pengguna mungkin menggunakan sikap tangan menunjuk dan bergerak untuk 

menunjukkan berbagai macam benda yang terdapat pada tampilan. 

Pada dimensi flow, gesture flow adalah diskrit jika gesture dilakukan, 

dibatasi, dikenai dan direspon sebagai atomic event. Sebagai contoh, jika gerakan 

gelombang dianggap sebagai gesture flow diskrit, sistem akan merespon sekali, 

pada pengulangan terakhir dari gerak kiri-kanan. Flow adalah kontinu jika gerak 

terus-menerus dibutuhkan dan sistem harus merespon dari frame ke frame, 
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sebagai contoh pada gesture menunjuk, dimana kita ingin menampilkan cursor 

pada layar bergerak terus menerus sesuai dengan posisi tangan. Gambar 2.4 

menunjukkan contoh dari pengelompokan kedua dimensi ini. 

 

Gambar 2.4 Pengelompokkan Gesture dari Dimensi Flow dan Form , sumber : 

(Ying Yin 2014) 

 

2.4 Microsoft Kinect 

Pada pemaparan sebelumnya, telah dijelaskan beberapa platform yang 

digunakan dalam penelitian gesture recognition antara lain adalah webcam, 

sarung tangan dan kamera kinect. Pada penelitian ini akan digunakan kamera 

kinect dikarenakan penggunaannya yang real time dengan memperhatikan faktor 

hasil yang optimal tanpa adanya pengaruh atau gangguan dari citra wajah serta 

faktor kenyamanan pengguna. 

Kinect merupakan produk baru dari Microsoft yang diluncurkan pada 

akhir tahun 2010. Microsoft Kinect awalnya dikembangkan sebagai perangkat 

peripheral yang digunakan untuk konsol video game XBOX 360. Terdapat tiga 

buah sensor yaitu RGB, audio dan depth, sehingga dapat mendeteksi gerakan 
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untuk mengidentifikasi wajah maupun suara dari pengguna dan memungkinkan 

pemain untuk bermain game dengan menggunakan tubuh mereka sebagai 

kontroller. Berbeda dengan perkembangan sebelumnya untuk kontrol berbasis 

isyarat atau gerakan, dimana tidak dibutuhkan penggunaan aksesoris agar 

perangkat dapat melacak pengguna. Meskipun awalnya bertujuan untuk game, 

Microsoft Kinect membuka pintu untuk sejumlah aplikasi yang berguna pada 

bidang Computer Vision seperti Action Recognition, Gesture Recognition, Virtual 

Reality, dan Robotika. (Daniel M.C., 2012) 

Generasi kedua dari Microsoft Kinect merupakan Microsoft Kinect untuk 

Windows v2 (Kinect v2) diperkenalkan pada tahun 2013 dan telah dapat 

dikembangkan sejak Juli 2014. Kinect versi baru ini didasarkan pada prinsip time-

of-flight (ToF) dan menawarkan fitur berupa resolusi gambar yang tinggi dan 

jangkauan pandang yang lebih luas jika dibandingkan dengan pendahulunya. 

Tergantung dengan banyaknya sinyal yang di pancarkan untuk menetukan ToF, 

sensor mungkin dapat diaplikasikan di luar ruangan. 

2.4.1 Komponen dan Karakteristik 

Ditunjukkan pada Gambar 2.5 komponen dari perangkat kinect v2 terdiri 

dari kamera RGB, Sensor Kedalaman, Pemancar Inframerah dan mikrofon. 
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Gambar 2.5 Komponen Sensor didalam Kinect v2 , sumber : Microsoft Kinect 

a. Sensor kedalaman (depth sensor)/sensor 3D. Terdiri dari sebuah proyektor 

laser inframerah dikombinasikan dengan sensor CMOS monokrom dan 

memungkinkan sensor Kinect untuk memproses adegan 3D dalam kondisi 

cahaya lingkungan. Proyektor memancarkan grid cahaya inframerah pada 

bidang pandang dan peta kedalaman dibuat berdasarkan sinar yang sensor 

terutama dari reaksi benda yang diamati. Peta kedalaman menentukan 

jarak permukaan objek dari sudut pandang kamera. Memiliki resolusi 

512x424 dengan depth 16 bit dan frame rate 30 fps. Rentang sensor 

kedalaman optimal adalah 1.2 meter – 3.5 meter. (Gambar 2.6 (a) dan (c)) 

b. Kamera RGB yang memiliki 32-bit resolusi warna tinggi 1920x1080 

dengan frame rate 30 fps atau 15 fps tergantung dari kondisi cahaya.  

c. Sudut kemiringan (gambar 2.6) ini berkaitan dengan bidang pandang (field 

of view) yang didefinisikan sebagai berikut. 

1) Horizontal FoV  : 57 derajat 

2) Vertical FoV : 43 derajat 

3) Batas Kemiringan : ± 27 derajat 
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4) Batas Kedalaman : 1.2 – 3.5 meter 

d. Mikrofon terletak disepanjang bagian bawah bar horisontal. Hal ini 

memungkinkan untuk dilakukan pengenalan suara. Aliran data dalam 

kasus ini adalah 16-bit pada 16 kHz. 

 

Gambar 2.6 FoV dari Kamera, Depth Range dan Motorized Tilt Range , sumber : 

(Daniel M.C., 2012) 

Memperhatikan letak dari sensor depth pada kinect dan juga FoV kamera, 

depth range dan motorized tilt rangenya maka pada penelitian ini kamera kinect 

akan diletakkan pada posisi fix untuk menangkap pengguna dari kepala hingga 

badan. Dengan bantuan meja, kinect kemudian difokuskan untuk menangkap 

bagain dada dengan batas atas adalah kepala dan batas bawah adalah bagian 

pinggang.  

Hal ini dikarenakan kinect harus mendeteksi tangan pengguna dengan 

gerakan tangan akan berkisar diarea depan dada. Selain itu pengguna diatur untuk 

berdiri tegak menghadap ke kamera kinect dengan jarak yang ditentukan yaitu 

antara 1.2 – 2.5 meter sesuai dengan batas kedalaman dari sensor. 
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2.5 Hidden Markov Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pemaparan di sub bab 2.2 

tentang metode-metode yang digunakan dalam gesture recognition, telah 

dijelaskan bahwa dalam penelitian ini akan digunakan metode HMM. Oleh karena 

itu perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait metode Hidden Markov Model. 

Metode HMM merupakan metode pemodelan statistic markov yang 

disajikan dalam bentuk jaringan Bayesian dinamis sederhana. Proses stokastik 

pada model HMM dilakukan dua kali (ganda). Proses stokastik pertama adalah 

rantai markov yang terletak pada posisi tersembunyi dan merupakan rantai transisi 

yang menghasilkan urutan simbol yang dapat diamati. Sedangkan proses stokastik 

kedua adalah menghasilkan keluaran yang dihasilkan pada rantai transisi. 

HMM didefinisikan sebagai kumpulan lima parameter (N, M, A, B, dan 

π). Jika dianggap λ = (A, B, π) maka HMM mempunyai parameter tertentu N dan 

M. Ciri-ciri HMM adalah 

1. Observasi diketahui tetapi urutan keadaan (state) tidak diketahui 

sehingga disebut hidden. 

2. Observasi adalah fungsi probabilitas keadaan 

3. Perpindahan keadaan adalah dalam bentuk probabilitas. 

2.5.1 Parameter Distribusi 

HMM didefinisikan sebagai kumpulan lima parameter (N, M, A, B, dan 

π). Representasi dari parameter-parameter yang ada pada Hidden Markov Model 

dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Representasi Parameter HMM , sumber : (Muhammad Eko, 2011) 

Untuk parameter-parameter distribusi dari HMM adalah sebagai berikut : 

1. Probabilitas Transisi 

Distribusi probabilitas transisi antar state (A) dimana A = {aij} 

menyatakan distribusi probabilitas transisi dari state ke-i menuju state 

ke-j. 

  {   }        (        |                    ........... (2.1) 

2. Probabilitas Observasi 

Distribusi probabilitas simbol pengamatan (B) dimana B = {bjm} 

adalah distribusi probabilitas simbol observasi vm jika proses berada 

pada state ke-j, yang dinyatakan dalam matrik BN x M. 

  {   }                 |        dimana 

             ................................................................. (2.2) 

3. Distribusi Keadaan Awal 

Distribusi probabilitas peluang state awal (π) dimana π = {πi} 

menyatakan distribusi probabilitas inisialisasi pada state ke-i. 

  {  }                   .................................................... (2.3) 
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Sedangkan untuk parameter-parameter tertentu dari HMM ada dua yaitu N 

dan M. 

1. Banyaknya state dalam model (N) 

Dinotasikan himpunan terbatas untuk keadaan yang mungkin adalah Q 

= {q1, q2, …, qN}. 

2. Banyaknya simbol pengamatan yang berbeda pada setiap state (M). 

Simbol pengamatan berhubungan dengan keluaran fisik dari sistem 

yang dimodelkan. Dinotasikan himpunan terbatas untuk observasi 

yang mungkin adalah V = {V1, V2, …, VM}. 

2.5.2 Tipe HMM 

Model ergodic (ditunjukkan pada Gambar 2.8 disebelah kiri) adalah jenis 

yang paling umum dimana semua state saling terhubung dan probabilitas awal 

untuk masing-masing state dapat berupa nilai apa saja (selama batasan stokastik 

terpenuhi). 

 

Gambar 2.8 Model Ergodic (kiri) dan Model LR (kanan) , sumber : (Simon Lang, 

2011) 

Batasan tambahan dapat dikenakan pada jenis ini, yang menghasilkan 

model yang lebih spesifik seperti model LR (Gambar 2.8 pada bagian kanan). 

Jenis ini dapat digunakan pada pengenalan suara karena mewakili bagaimana 

Nurul Ridho, Perancangan Aplikasi Gesture Recognition dengan Metode Hidden Markov Model Menggunakan Depth Sensor, 2016 
UIB Repository©2016 



25 
 

Universitas Internasional Batam 

sinyal berubah dari waktu ke waktu. Contoh matriks probabilitas transisi dapat 

ditulis 

  (

          
          

 
 

 
 

      

     

)  

Jangkauan R dari model tersebut didefinisikan sebagai jumlah state yang 

state Si dapat dicapai (termasuk Si sendiri). Dalam contoh diatas, jangkauan 

berupa 2. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai 

            .............................................................................................. (2.4) 

              ...................................................................................... (2.5) 

Batasan lebih jauh dikenakan pada probabilitas state awal, sehingga 

   {
     
     

  .............................................................................................. (2.6) 

2.5.3 Tiga Masalah Dasar HMM 

Ada tiga permasalahan khusus yang dapat diselesaikan oleh metode 

Hidden Markov Model, diantaranya adalah : 

a. Evaluation (evaluasi) 

b. Decoding (penarikan kesimpulan) 

c. Learning (pembelajaran) 

Karakter masalah seperti diataslah yang mampu diselesaikan oleh metode 

Hidden Markov Model. 

a. Evaluation Problem 

Pengertian dari operasi evaluasi dalam Hidden Markov Model adalah 

perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan oleh Hidden 
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Markov Model. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma forward dan 

backward. 

Adapun perbedaan algoritma forward dan backward adalah pada runtutan 

observasi dari nilai probabilitasnya. Algoritma forward seperti namanya bergerak 

maju, dengan observasi sesuai dengan urutan dan sebaliknya algoritma backward 

bergerak secara mundur. Nilai probabilitas pada setiap langkah observasi 

digunakan dalam perhitungan selanjutnya. 

Akan dicari P(O|λ) atau peluang dari barisan observasi   {   

                   } jika diberikan HMM; λ = (A, B, π). Peluang ini 

dapat ditentukan secara induksi dengan menggunakan algoritma forward. 

Definisikan variable forward at(i) : 

  {                      }...................................................... (2.7) 

yaitu peluang barisan observasi O1, O2, …, Ot dan state si pada waktu t jika 

diberikan λ. Secara induktif P(O|λ) dapat dihitung sebagai berikut. 

1) Inisialisasi 

                            .......................................................................... (2.8) 

2) Induksi 

         [∑         
 
   ]                             .................... (2.9) 

3) Akhir 

   |    ∑      
 
     ......................................................................................... (2.10) 

b. Decoding Problem 

Pengertian dari operasi decoding atau inferensi dalam Hidden Markov 

Model adalah penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh dari nilai 

probabilitas observasi yang didapat sebelumnya pada operasi evaluasi. Operasi ini 
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juga sering kali digunakan untuk mencari nilai optimum. Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan algoritma viterbi. 

Algoritma viterbi adalah sebuah algoritma pemograman dinamis yang 

berfungsi untuk menemukan urutan statemen yang disembunyikan. Dalam hal ini 

algorima viterbi erat kaitannya dengan algoritma forward. 

Akan dicari barisan state yang optimal    {  
   

 
      

 } jika 

diberikan barisan O = O1, O2, …, Ot  dan model λ = (A, B, π). Barisan state 

terbaik yang akan ditentukan yaitu berupa lintasan tunggal yang terhubung dari t 

= 1, 2, …, T. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.9, begitu banyak lintasan tunggal 

yang mungkin. Kemudian akan dipilih satu lintasan tunggal yang memiliki 

peluang tertinggi diantara semua lintasan yang mungkin. 

 

Gambar 2.9 Barisan state (lintasan) yang mungkin untuk 1 ≤ i ≤ N dan 1 ≤ t ≤ T , 

sumber : (Firdaniza et al. 2006) 

Untuk menyelesaikan decoding problem ini digunakan algoritma viterbi. 

Dalam algoritma viterbi digunakan dua variabel bantu, yaitu : 

1.                      
                               |   

 ......................................................................................................... (2.11) 
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Dengan induksi diperoleh : 

                                             |   

 ........................................................................................................... (2.12) 

2.              
            

                             

   |   .............................................................................................. (2.13) 

Langkah-langkah dalam algoritma viterbi untuk menentukan barisan state 

terbaik yaitu : 

1) Inisialisasi 

                            ....................................................................... (2.14) 

        ................................................................................................ (2.15) 

2) Rekursi 

               [          ]                         ................... (2.16) 

            
     

[          ]                   ........................... (2.17) 

3) State terbaik pada waktu T(QT) 

            [     ]  ................................................................................... (2.18) 

  
         

     
[     ] ........................................................................... (2.19) 

4) Barisan state terbaik pada t = T-1, T-2, …, 1 

  
      ( 

 
   )                   ........................................ (2.20) 

c. Learning Problem 

Pengertian dari operasi learning dalam Hidden Markov Model adalah 

melatih parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat 

menemukan himpunan transisi state yang paling mungkin berserta probabilitas 

output-nya. 
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Untuk menyelesaikan permasalahan learning, digunakan algoritma Baum-

Welch. Algoritma ini secara umum berfungsi untuk menentukan nilai harapan dan 

maksimalisasi. Algoritma ini mempunyai dua langkah dalam penyelesaian 

masalah, yaitu : 

1. Menghitung nilai probabilitas forward dan backward untuk setiap 

statemen. 

2. Menentukan frekuensi dari pasangan transisi dan emisi dan 

membaginya dengan nilai probabilitas semua observasi. 

Jika diberikan sebuah HMM, dan barisan O = O1, O2, …, OT  dan 

bagaimana mengatur parameter model λ = (A, B, π) agar P(O|λ) maksimum. 

Untuk menyelesaikan masalah ini digunakan algoritma Baum-Welch. 

Dalam algoritma Baum-Welch didefinisikan empat variabel yaitu : variabel 

forward, variabel backward, variabel ξt (i,j), dan variabel γt (i). Variabel forward 

dan variabel backward akan digunakan dalam perhitungan variabel ξt (i,j), dan 

variabel γt (i). 

Variabel pertama, variabel forward telah didefinisikan pada persamaan 

(2.7), serta tahapan induksi diberikan oleh persamaan (2.8) – (2.10). Variabel 

kedua, yakni variable backward didefinisikan sebagai berikut 

                      |         ..................................................... (2.21) 

yaitu peluang dari barisan observasi parsial               , diberikan state si 

pada waktu t dan model λ. Selanjutnya βt(i) dapat diselesaikan secara induksi 

sebagai berikut : 

1) Inisialisasi 

                    ................................................................................... (2.22) 
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2) Induksi 

       ∑    
 
                                       ................... (2.23) 

Variabel ketiga yakni variabel ξt (i,j), didefinisikan sebagai berikut 

         (             |     .......................................................... (2.24) 

yaitu peluang proses pada saat t berada pada state si dan pada saat t + 1 berada 

pada state sj, jika diberikan barisan O dan model λ. Persamaan (2.24) dapat ditulis  

        
 (             |    

   |  
 ......................................................................... (2.25) 

atau dapat diekspresikan dengan variabel forward-backward sebagai berikut 

        
                          

∑ ∑                           
 
   

 
   

 (2.26) 

Variabel keempat yakni variabel γt (i) didefinisikan sebagai : 

              |     ............................................................................. (2.27) 

yaitu peluang proses berada pada state si saat waktu t, jika diberikan barisan 

observasi O, dan model λ. Persamaan (2.27) dapat diekspresikan dengan variabel 

forward-backward sebagai berikut 

        
           

∑            
 
   

 .................................................................................. (2.28) 

Peluang proses berada pada state si saat waktu t, jika diberikan barisan 

pengamatan O 

      ∑        
 
    ...................................................................................... (2.29) 

sehingga,  

∑      
   
                                       ................................... (2.30) 

Sama halnya, jika ξt (i,j) dijumlahkan atas indeks waktu t (dari t = 1 ke t = T-1) 

dapat diartikan sebagai perkiraan banyaknya transisi dari state si ke state sj. Jadi  

∑        
   
                                             ....................... (2.31) 
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Dengan menggunakan persamaan (2.30) dan (2.31), maka diperoleh rumus 

re-estimasi sebagai berikut  

 ̅                                                  

 ̅                .................................................................................. (2.31) 

 ̅   
                                                    

                                         
  

 ̅   
∑        

   
   

∑      
   
   

                 ....................................................... (2.32) 

 ̅     
                                                            

                                  
  

 ̅     
∑      

   
   

∑      
   
   

                 ................................................... (2.33) 

Persamaan (2.31) sampai dengan (2.33) dikenal dengan rumus re-estimasi 

yang dapat memperbaharui (mengatur kembali) parameter model λ = (A, B, π). 

Aspek yang sangat penting dari prosedur re-estimasi adalah batasan stokastik 

parameter HMM yang selalu dipenuhi pada setiap iterasi yakni 

∑  ̅ 
       ................................................................................................... (2.34) 

∑  ̅            
     ............................................................................... (2.35) 

∑  ̅              
     .......................................................................... (2.36) 

Jika model awal adalah λ = (A, B, π) dan proses dilaksanakan sehingga 

diperoleh taksiran parameter  ̅   ̅  ̅  ̅. Maka dengan algoritma Baum-Welch 

tadi diperoleh  ̅ lebih “optimal” dibandingkan dengan λ dalam artian P(O| ̅) > 

P(O|λ), yaitu diperoleh model baru  ̅ sehingga barisan pengamatan lebih mirip 

untuk dihasilkan. Jika proses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai 

dipenuhinya syarat tertentu maka peluang barisan pengamatan dapat diobservasi 

dari model dapat ditingkatkan. 
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