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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Saat ini banyak bermunculan permainan-permainan arcade yang sering 

ditemui pada beberapa game center. Permainan-permainan tersebut memanfaatkan 

berbagai macam sensor.  Seperti permainan “Pump It Up” yang menggunakan 

sensor yang diletakkan pada bagian bawah permainan. Permainan ini termasuk 

dalam kategori dance simulation machine sehingga pemain diharuskan untuk 

menari dengan menginjak sensor yang berada di bagian bawah permainan sesuai 

instruksi yang ada[1]. 

Ada juga permainan Street Basketball, perminan ini seperti pada olah raga 

basket, dimana pemain diharuskan memasukan bola sebanyak mungkin ke dalam 

keranjang basket. Sensor yang terletak pada keranjang basket akan terpicu jika ada 

bola basket yang masuk ke dalamnya. Permainan ini memiliki beberapa level, yang 

ditentukan oleh waktu, jika dalam waktu tertentu pemain memenuhi nilai yang 

ditentukan, maka akan masuk pada level selanjutnya. Juga ada penahan mekanik 

yang akan menahan bola untuk keluar ketika waktu habis atau pemain kalah dalam 

permainan[2]. 

Permainan-permainan di atas adalah beberapa contoh yang dapat membuat 

para pemain bergerak aktif dengan permainan yang dikombinasikan dengan 

teknologi. Akan tetapi, untuk membat atau merakit permainan tersebut cukup rumit 

untuk dilakuan. Setidaknya diperlukan perancangan, pemrograman, perakitan dan 

instalasi peralatan elektronik, untuk membuat sebuah permainan arcade.  

Sebenarnya ada perangkat yang lebih mudah untuk membuat permainan 

yang dapat membuat pemain diharuskan untuk menggerakan badannya untuk 

memainkannya. Salah satunya adalah dengan sensor kinect. Sensor ini 

dikembangkan oleh Microsoft untuk mendukung produk konsol permainan yang 

dibuatnya yaitu Xbox. Kinect dapat membaca jarak dari banyak titik, sehingga 

didapatkan data kedalaman. Data tersebut kemudian diolah dan dapat mendeteksi 
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gerakan pemain. Tidak hanya itu, kinect juga memiliki sensor suara pada 4 sudut 

yang berbeda, sehingga dapat memperkirakan sumber suara berada. Sensor 

accelerometer juga ditanamkan di dalam kinect untuk menyeimbangkan posisi 

sensor[3]. 

Bisa dikatakan sensor kinect dapat menangkap gambar dalam format 3 

dimensi. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai input dalam sebuah 

permainan. Data-data tersebut dapat dibuat sebuah permainan dengan 

menggunakan game engine Unity 3D yang sudah memiliki plug-in dan dapat 

tersinkronisasi dengan sensor kinect dengan menggunakan bahasa pemprograman 

C#. 

Sebelumnya, ada sebuah penelitian yang membandingkan sensor 

inframerah dan ultrasonik. Tetapi pada penelitian tersebut sensor infra merah yang 

digunakan adalah IR proximity sensor. Sensor inframerah ini hanya dapat 

mendeteksi jarak dari satu arah / titik saja. Kemudian dibandingkan dengan sensor 

ultrasonik, yang memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik 

ini bekerja dengan menghitung jarak waktu gelombang ultrasonik kembali.  

 Untuk mengembangkan penelitian tersebut, sensor inframerah pada 

proximity Sensor diganti dengan inframerah pada perangkat kinect. Sehingga dalam 

penelitian ini dilakukan perbandingan antara sensor inframerah pada perangkat 

Kinect dan sensor ultrasonik. Sensor inframerah pada kinect akan diteliti sampai 

pada deteksi posisi sumbu x, y dan z, sedangkan untuk sensor ultrasonik hanya pada 

sumbu z. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang ada 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prinsip kerja sensor inframerah pada perangkat kinect? 

2. Bagaimana cara membuat permainan dengan menggunakan sensor kinect 

dan ultrasonik? 

3. Bagaimana hasil perbandingan penggunaan sensor kinect dan ultrasonik? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui prinsip kerja sensor inframerah pada perangkat kinect. 

2. Mengetahui cara membuat permainan dengan menggunakan sensor kinect 

dan ultrasonik. 

3. Mengetahui hasil perbandingan penggunaan sensor kinect dan ultrasonik. 

 

  


