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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Tunarungu merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mendengar dan 

berbicara. Karena keterbatasan tersebut, penyandang tuna wicara menggunakan 

bahasa isyarat, yaitu menggunakan gerakan tangan mereka untuk berkomunikasi, 

berinteraksi, mengutarakan pendapat dan pikiran dengan masyarakat umum. 

Terdapat 2 (dua) standar bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Bahasa 

Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). 

Berdasarkan penelitian, penyandang tunarungu di Indonesia lebih mendukung 

penggunaan BISINDO untuk berkomunikasi (Mursita, 2015). Dalam 

komunikasinya, BISINDO menggunakan 2 (dua) jenis gerakan tangan, yaitu 

gerakan tangan statis dan gerakan tangan dinamis. Gerakan tangan statis adalah 

gerakan tangan tanpa adanya perubahan posisi yang digunakan untuk bahasa isyarat 

angka dan beberapa huruf selain J, R, dan Y. Sedangkan gerakan tangan dinamis 

menggunakan perpindahan posisi tangan untuk menyampaikan suatu makna yang 

digunakan untuk bahasa isyarat huruf J, R, dan Y. 

Adanya bahasa isyarat tersebut tidak sepenuhnya mengatasi keterbatasan 

para penyandang tunarungu dalam berkomunikasi karena sebagian besar 

masyarakat umum di Indonesia tidak mengerti akan bahasa isyarat. Beberapa studi 

telah berhasil membuat sistem yang dapat mengenali bahasa isyarat Indonesia 

dengan menggunakan perangkat khusus untuk mendeteksi gerakan tangan seperti 
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Microsoft Kinnect (Rakun, et al., 2013), dan sarung tangan bersensor (Supriyati, 

Endang, & Iqbal, 2013). Namun, hal tersebut kurang praktis dan tidak mudah 

digunakan. Oleh karena itu, sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia perlu 

diimplementasikan dalam perangkat yang lebih mudah dan praktis penggunaanya. 

Dalam penelitian sebelumnya (Yugopuspito, Murwantara, & Sean, 2018), 

telah dirancang sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dapat digunakan 

untuk membantu menerjemahkan BISINDO ke text sehingga dapat dimengerti oleh 

masyarakat Indonesia. Namun, aplikasi yang sebelumnya telah dibuat hanya dapat 

menerjemahkan gerakan tangan statis dan mengubahnya ke dalam bentuk huruf. 

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan adanya suatu sistem yang dapat mengenali 

gerakan tangan statis dan dinamis bahasa isyarat Indonesia.  

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perancangan aplikasi pengenalan 

karakter bahasa isyarat Indonesia yang dapat mendeteksi gerakan tangan statis dan 

dinamis BISINDO. Aplikasi tersebut akan dibangun dengan menggunakan 

algoritma Convolutional Neural Network dan Single Shot MultiBox Detector. 

Convolutional Neural Network merupakan salah satu algoritma yang banyak 

digunakan untuk pengenalan gerakan dengan memberikan hasil yang cukup akurat 

berdasarkan survei yang telah dilakukan (Asadi-Aghbolaghi, 2017) sehingga 

algoritma ini akan digunakan dalam aplikasi yang akan dibuat. Single Shot 

MultiBox Detector digunakan untuk mendeteksi tangan serta mengambil gambar 

tangan kanan dan kiri yang akan diproses oleh Convolutional Neural Network untuk 

menghasilkan prediksi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 
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lebih mengerti BISINDO sehingga memudahkan komunikasi dengan tunarungu di 

Indonesia.   

 

 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1) Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat 

untuk mengenali gerakan tangan statis dan dinamis karakter BISINDO? 

2) Bagaimana algoritma Convolutional Neural Network dan Single Shot 

MultiBox Detector dapat digunakan untuk mengenali karakter BISINDO? 

3) Apakah algoritma Convolutional Neural Network dan Single Shot MultiBox 

Detector merupakan algoritma yang tepat untuk mengenali karakter 

BISINDO? 

4) Bagaimana melakukan pengujian untuk mengetahui keakuratan aplikasi 

dalam mengenali karakter BISINDO? 

 

 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang  jelas dalam 

pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah 

sebagai berikut: 

1) Algoritma yang digunakan adalah algoritma Convolutional Neural Network  

dan Single Shot MultiBox Detector. 

2) Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi desktop atau laptop dengan sistem 
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operasi Windows 10. 

3) Aplikasi dikembangkan dengan  menggunakan  bahasa pemrograman 

Python dengan library Keras, dan OpenCV. 

4) Aplikasi yang dibuat menggunakan input berupa frame/gambar dengan 

resolusi 300x300 piksel dari webcam secara real-time. 

5) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan webcam HD 720p dengan 

pencahayaan yang cukup dan latar belakang pengambilan berwarna hitam. 

6) Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter BISINDO yang 

terdiri dari 26 karakter huruf dan 10 karakter angka. 

7) Aplikasi yang dibangun dalam tugas akhir ini menyediakan fitur untuk 

mengenali karakter BISINDO untuk karakter huruf dan angka. 

8) Jumlah maksimal tangan yang dapat dikenali adalah 2 tangan. 

  

 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi yang 

dapat mengenali bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) ke dalam teks secara real-

time menggunakan Convolutional Neural Network dan Single Shot MultiBox 

Detector. Penelitian ini juga bertujuan untuk: 

1) Merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang dapat mengenali 

karakter BISINDO. 

2) Mengetahui apakah algoritma Convolutional Neural Network dan Single 

Shot MultiBox Detector dapat mengenali gerakan statis dan dinamis 

karakter BISINDO dengan baik. 
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Setelah aplikasi selesai dibuat, akan dilakukan pengujian untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi dalam mengenali karakter BISINDO. 

 

 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Melakukan  studi  pustaka  untuk  mempelajari BISINDO, pengolahan citra 

digital, algoritma Convolutional Neural Network, dan algoritma Single Shot 

MultiBox Detector. 

2) Mengumpulkan dataset berupa video BISINDO. 

3) Melakukan perancangan aplikasi pengenalan karakter BISINDO. 

4) Mengimplementasikan algoritma Single Shot MultiBox Detector untuk 

mendeteksi lokasi tangan pada gambar. 

5) Mendapatkan area tangan dan melakukan akuisisi gambar tangan. 

6) Mengimplementasikan algoritma Convolutional Neural Network dan 

Single Shot MultiBox Detector untuk mengenali karakter BISINDO. 

7) Melakukan pengujian aplikasi dan analisis dari hasil pengujian yang 

didapatkan untuk menarik kesimpulan akhir. 

 

 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “APLIKASI PENGENALAN 

KARAKTER BISINDO MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORK DENGAN SINGLE SHOT MULTIBOX 

DETECTOR”. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan 

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan 

metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Pada akhir bab ini 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi bahasa 

isyarat Indonesia, Convolutional Neural Network, Single Shot 

MultiBox Detector, Machine Learning, dan teori-teori lainnya yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.  

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan aplikasi 

yang dibuat, dan cara kerja aplikasi. Perancangan pembuatan 

aplikasi akan membahas proses dan tahapan pembuatan aplikasi. 

Cara kerja aplikasi akan menjelaskan bagaimana aplikasi dapat 

mengenali karakter BISINDO. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara penggunaan 

graphical user interface aplikasi. Hasil dari pengujian aplikasi juga 

dijelaskan pada bab ini. Dalam pengujian aplikasi akan dipaparkan 

analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang akan 

digunakan untuk menarik kesimpulan dan saran. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang  diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan  serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

 

  


