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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan pendahuluan dalam pembangunan sistem pengenalan gerak 

tangan untuk mengidentifikasi marshalling signals pada ground marshall. 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Pesawat udara di Indonesia yang diartikan menurut UU No. 83 Tahun 1958 

merupakan alat yang dapat memperoleh daya angkat dari udara, sedangkan pada UU 

No. 2 Tahun 1962, pesawat udara diartikan sebagai alat angkut yang bergerak dari atas 

tanah atau air ke udara atau ke angkasa begitupun sebaliknya. Menurut UU No. 15 

Tahun 1992, pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena 

daya angkat dari reaksi udara, sedangkan UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009, 

mengartikan bahwa pesawat udara lebih mirip menurut Konvensi Chicago pada Tahun 

1944, yaitu “setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat 

dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang 

digunakan untuk penerbangan”. Konvensi Chicago 1944 dan UU No. 1 Tahun 2009 

secara umum membahas pengaturan pesawat udara sipil. Banyak pihak terkait dengan 

moda transportasi udara, diantaranya: (1) perusahaan angkutan udara, (2) penumpang, 

(3) ground handling, (4) penyelenggara bandar udara, (5) pemerintah selaku regulator 

dan (6) pengguna jasa serta masyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi. (Setiani, 

2015) 

Bandara merupakan penghubung internasional antara luar dan dalam negeri yang 

merupakan salah satu unsur yang penting untuk diperhatikan dan dikelola secara 

profesional. Bandara/ bandar udara mencakup sebuah kumpulan dengan berbagai 

kegiatan dan kebutuhan yang berbeda dan sering bertentangan. Fungsi pokok bandara 

adalah sebagai tempat: (1) pengendali dan mengatur lalu lintas angkutan, (2) pergantian 

moda bagi penumpang, (3) naik atau turun penumpang dan bongkar muat barang/ 
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muatan, (4) operasi berbagai jasa seperti: perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

fasilitas transit, promosi, dan lain-lain, (5) sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni 

titik tumbuh dalam perkembangan wilayah. (Setiani, 2015) 

Ground Marshall pada dasarnya adalah juru parkir pesawat. Ground Marshall 

sangat berperan penting dalam proses parkir pesawat di landasan penerbangan setiap 

bandara. Seorang ground marshall harus mampu memandu pilot setelah pesawat 

mendarat di landasan penerbangan dan mengarahkan pesawat ke tempat parkir yang 

ditunjukan oleh ground marshall. Seorang ground marshall dituntut untuk bertugas 

dengan cepat, tepat, dan tanggap selama memberikan arahan kepada pilot agar 

operasional bandara dapat berjalan lancar serta tepat waktu. 

Proses parkir pesawat dalam dunia penerbangan merupakan bagian yang sangat 

penting dalam seluruh aktivitas di landasan penerbangan sebuah bandara. Proses parkir 

pesawat harus berjalan cepat, efektif, dan aman dalam pelaksanaannya. Untuk 

membantu pilot dalam memarkirkan pesawat agar proses parkir pesawat menjadi lebih 

mudah maka muncullah sebuah ide untuk membuat sebuah sistem yang dapat 

mengindetifikasi arti gerakan tangan atau sinyal yang diberikan ground marshall 

terhadap pilot dalam proses berlangsungnya parkir pesawat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Aircraft Carrier Marshalling/ Tanda Penuntun Pesawat adalah sinyal visual 

antara personel di landasan dan pilot di pesawat. Hal tersebut adalah cara komunikasi 

utama antara marshaller/ penuntun dan pilot di dek pesawat. (Yongliang, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana memproses ekstraksi objek tangan dari gerakan marshalling signals 

berdasarkan hasil record skeletal tracking dari sensor Kinect. 

2. Bagaimana metode Hidden Markov Model diimplementasikan dalam 

pembangunan sistem untuk mendeteksi sekaligus mengidentifikasi marshalling 

signals.  
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1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian 

ini dibatasi ruang lingkup agar cakupannya dapat diketahui dengan jelas. Adapun ruang 

lingkup yang dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Sistem memproses hasil data dari sensor Kinect Xbox360 yang digunakan untuk 

merekam setiap gerakan marshalling signals. 

2. Data yang diolah oleh sistem merupakan data hasil record skeletal tracking yang 

dilakukan oleh sensor Kinect. 

3. Sistem hanya dapat mengidentifikasi 9 jenis gerakan marshalling signals dari 

total 29 gerakan marshalling signals yang berlaku dalam penerbangan komersil. 

4. Jarak antara sensor Kinect dengan ground marshall ± 2 meter sampai 4 meter. 

5. Marshalling signals yang dapat dideteksi hanya gerakan yang umumnya berlaku 

dalam penerbangan pesawat komersil di Indonesia. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat akurasi dalam 

mengidentifikasi marshalling signals dengan menghitung nilai orientasi sudut, jarak 

dan jumlah frame yang ditangkap pada kinect dari setiap gerakan melalui skeletal 

tracking dengan menggunakan metode Hidden Markov Model. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilampirkan dengan tujuan untuk memperjelas isi 

dari laporan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, kontribusi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan berbagai teori dasar yang menunjang dalam 

perancangan sistem deteksi hand gestures pada ground marshall menggunakan metode 

Hidden Markov Model. 



 
 

Institut Teknologi Nasional | 4  
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini 

terdapat pula blok diagram, flowchart, dan elemen pendukung sejenis lainnya untuk 

menjelaskan perancangan dalam penelitian yang dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari rancangan yang dilakukan dalam penelitian. Pada 

bagian ini juga memperlihatkan hasil pembangunan sistem berupa arsitektur hingga 

model sistem secara rinci. 

Pada bagian sub-bab pengujian menampilkan hasil pengujian dari implementasi 

sistem yang telah selesai serta menampilkan evaluasi sistem terhadap pengujian yang 

telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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