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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah yang akan 

dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dalam pembuatan 

sistem untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan 

yang digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Ukiran Bali merupakan salah satu seni budaya yang ada di Bali. Seni ukir 

Bali memiliki keunikan baik dari segi motif dan filosofi yang terkandung didalam 

setiap ukirannya. Ragam hias ukiran Bali memiliki banyak motif ataupun jenis 

dalam penerapannya pada arsitektur tradisional maupun bangunan di Bali, namun 

seiring perkembangannya banyak masyarakat kurang mengetahui atau memahami 

jenis ukiran Bali (Balimekarsari, 2011). Masyarakat kurang mengetahui tentang 

ukiran disebabkan minimnya informasi mengenai ukiran Bali.  

Informasi yang kurang mengenai ukiran Bali dapat diatasi dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang pengolahan citra, yakni untuk 

membangun aplikasi yang mampu mengenali ukiran Bali. Aplikasi yang dibangun 

merupakan aplikasi mobile yang dapat digunakan pada smartphone dengan sistem 

operasi Android. Aplikasi yang dimaksud yakni aplikasi Tracking Images Ukiran 

Bali berbasis Android. Aplikasi Tracking Images ini berfungsi untuk membantu 

pengguna untuk dapat mengenali ukiran Bali sekaligus melestarikan budaya Bali.  

Gagasan Tracking Images dipilih untuk diimplemetasikan pada aplikasi 

dikarenakan bermanfaat dalam penentuan posisi objek citra diantara objek-objek 

lain yang terekam bersama-sama dengan objek yang menjadi pusat perhatian. 

Proses Tracking Images semakin baik maka semakin bagus juga proses penentuan 

lokasi citra tersebut berada. Hal ini berguna untuk menentukan lokasi citra ukiran 

Bali, karena biasanya keberadaan ukiran Bali tidak hanya satu jenis melainkan 
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terdiri dari berbagai ukiran yang digabung sehingga membentuk suatu karya seni 

yang khas dari Bali. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunaka metode ORB. 

Metode ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) merupakan metode pengenalan 

berbasis fitur yang memiliki kemampuan pencocokan citra dengan baik 

berdasarkan skala rotation invariant yang lebih tahan terhadap noise dan penentuan 

keypoints yang lebih cepat dibandingkan metode SIFT dan SURF (Rublee, 2011). 

Metode ORB dalam beberapa penelitian merupakan metode yang banyak 

digunakan dikarenkan kemampuannya dalam pencocokan citra. Salah satu 

penelitian yang menggunakan metode ORB yakni: ‘Implementation Of High 

Performance Feature Extraction Method Using Oriented Fast And Rotated Brief 

Algorithm’ oleh Prashant Aglave, Vijaykumar.S. Kolkure. Hasil percobaan 

menunjukkan bahwa metode ini mampu mendeteksi objek untuk setiap sudut rotasi 

dan ukuran train image. Berdasarkan metode deteksi objek ORB, ekstraksi fitur 

ORB dapat memecahkan masalah rotasi invarian dan skala varian sampai batas 

maksimum dalam deteksi objek (Prashant, 2015).  

Penelitian ini berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan maka 

diimplementasikan pada aplikasi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi 

Tracking Images Terhadap Seni Ukir Bali dengan Metode ORB Berbasis 

Android” sebagai wadah dokumentasi untuk penyelesaian tugas akhir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah diambil berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Pengenalan dan Tracking 

Images Terhadap Ukiran Bali dengan Metode ORB dan OpenCV Berbasis 

Android. 

2. Bagaimana keakuratan penggunaan metode ORB dalam mengenali,   

tracking, dan memberikan informasi valid terhadap Ukiran Bali. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang timbul dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Membuat Aplikasi Tracking Images Terhadap Citra Seni Ukir Bali Dengan 

Metode ORB Berbasis Android. 

2. Mengetahui keakuratan akurasi proses tracking dalam mengenali dan 

memberikan informasi terhadap objek ukiran Bali secara real-time. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan diperoleh dari aplikasi Tracking Images Ukiran Bali 

pada platform Android adalah sebagai berikut. 

1. Bagi masyarakat dengan adanya aplikasi Tracking Images Ukiran Bali 

mereka bisa mengetahui macam-macam ukiran Bali sehingga dapat 

melestarikan budaya Bali. 

2.  Memberikan pengalaman berbeda dengan smartphone Android  untuk 

mengetahui ukiran dengan user interface yang mudah untuk digunakan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini dibuat beberapa 

asumsi dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah serta untuk 

menyederhadanakan dan membatasi permasalahan. Adapun batasan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan aplikasi pada platform Android menggunakan Eclipse. 

2. Pembuatan proses Pengenalan dan Tracking citra seni ukir Bali 

menggunakan metode ORB dan library OpenCV. 

3. Citra seni ukir Bali yang akan dikenali dan di-tracking merupakan citra yang 

sudah ditentukan. 

4. Aplikasi yang dirancang dapat mengenali Ukiran Bali dengan ornamen 

pepatraan, kekarangan dan keketusan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan, mulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori penunjang yang mendasari dalam 

membahas permasalahan, yaitu mengenai teori penggunaan 

fungsi-fungsi pustaka OpenCV, Android, Citra, Metode 

Pengenalan dan Tracking, Seni Ukir Bali dan alat-alat 

pendukung. 

BAB III :   METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Hal-hal yang dipaparkan pada bab ini , yaitu megenai tempat dan 

waktu, alur analisis, data yang terdiri dari sumber data dan metode 

pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perangkat 

pemodelan sistem yang terdiri dari diagram konteks, diagram 

berjenjang, DFD (Data Flow Diagram). 

BAB IV :   PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil uji coba perangkat 

lunak dan analisa sistem secara keseluruhan. 

BAB V :   PENUTUP 

Mencakup simpulan yang menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan dan memberikan saran-saran yang direkomendasikan 

untuk dapat melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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