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5  

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Pada penelitian yang penulis lakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Prinsip kerja sensor kinect adalah dengan memancarkan cahaya 

inframerah dengan pola tertentu, yang kemudian tangkap oleh kamera 

inframerah. Setelah pola ditangkap kembali oleh kamera inframerah 

sensor kinect akan memperhitungkan jarak dari banyak titik berdasarkan 

pantulan pola cahaya inframerah. Setelah itu, data 3 dimensi dikirim 

memalui data gambar. Data gambar yang dikirim oleh kinect kemudian 

diolah menggunakan metode pengolahan gambar untuk mengetahui 

pergerakan dan bentuk benda. Sedangkan untuk sensor ultra sonik sudah 

dibahas pada penelitian sebelumnya. 

2. Untuk membuat permainan menggunakan sensor kinect, dibutuhkan 

plugin perangkat kinect untuk sistem oprasi windows ” Kinect for 

Windows SDK” untuk membaca data yang diterima dari perangkat 

kinect. Selain itu juga dibutuhkan aset “Kinect with MS-SDK” pada 

Unity 3D.  

3. Sedangkan untuk sensor ultra sonik diperlukan perangkat keras Arduino 

sebagai pengolah data dari sensor ultrasonik dan perangkat lunak 

Arduino IDE untuk mengunggah program pada perangkat Arduino. 

Kemudian dilakukan sinkronisasi komunikasi dengan Unity 3D. 

4. Dalam pembuatan permainan memerlukan beberapa perangkat lunak 

seperti Game engine Unity 3D dan  visual studio community. Tahapan 

dalam pembuatan permainan, yaitu (1) Main Menu, (2)Game Play, dan 

(3) Script Penghubung. 
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5. Diketahui bahwa sensor kinect dan ultrasonik dapat dibuat sebagai 

media input dalam sebuah permainan. Walaupun memiliki cara kerja 

yang berbeda, tetapi pada dasarnya kedua sensor tersebut bertujuan 

untuk mendeteksi jarak benda dari sensor. Perbedaannya terletak pada 

pemanfaatan gelombang yang digunakan dan data yang diterima. 

6. Sensor kinect menggunakan gelombang cahaya inframerah untuk 

menentukan letak banyak titik dengan menghitungnya dengan rumus 

matematika. Sehingga sensor kinect dapat menerima data kedalaman 

seperti bentuk 3 dimensi. Sedangkan sensor ultrasonik memanfaatkan 

gelombang ultrasonik yang memantul pada benda terdekat yang berada 

di depan sensor. Sehingga data yang diterima oleh sensor ultrasonik 

adalah 1 titik terdekat benda yang berada di depan sensor. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dapat menjelajah sensor RGB dan microphone array pada 

perangkat kinect. 

2. Penelitian sensor inframerah pada Kinect mengenai ketergantungan 

terhadap cahaya. 

 

  


