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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Interaksi Manusia dan Komputer 

Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang memiliki hubungan 

dengan desain, implementasi, dan evaluasi pada sistem yang interaktif dalam 

konteks tugas-tugas yang dikerjakan oleh penggunanya. Interaksi yang dimaksud 

adalah komunikasi apapun antara pengguna dengan komputer, baik langsung 

maupun tidak langsung. Interaksi langsung berhubungan dengan dialog dengan 

adanya umpan balik dan kontrol dalam proses pengerjaan, sedangkan interaksi 

tidak langsung dapat berhubungan dengan batch processing atau sensor yang 

mengatur suatu lingkungan (Dix dkk., 2004).  

Tujuan utama dari bidang ilmu ini adalah mempelajari interaksi antara manusia 

dan mesin dengan tujuan (Dix dkk., 2004) 

1. cocok dengan tugas yang dilakukan, 

2. mudah untuk digunakan, dan bisa diadaptasikan dengan mudah pada 

pengetahuan dan pengalaman pengguna, 

3. dapat memberikan umpan balik bagi pengguna pada proses yang 

dilakukan, 

4. menampilkan informasi dalam format yang sudah biasa diketahui 

pengguna, 

5. sesuai dengan ‘principles of software ergonomics’. 

Salah satu bidang dalam interaksi manusia dan komputer adalah user interface, 

yang merupakan saluran informasi bagi manusia dan komputer untuk 

berkomunikasi (Lewis dan Rieman, 1993). Sebuah user interface memiliki fungsi 

sebagai jembatan dalam terjadinya sebuah interaksi antar manusia dan komputer 
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dimana pengguna tidak perlu mengetahui teknologi atau software yang digunakan 

dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, pengguna dapat melakukan pengaturan 

pada jam tangan digital atau menjalankan stopwatch dengan tombol-tombol yang 

ada pada jam tangan tersebut. Akan tetapi pengguna tidak perlu mengetahui 

proses yang terjadi pada jalannya jam atau stopwatch pada jam tangan digital 

tersebut (Stone dkk., 2005). 

Menurut Dennis Wixon, seorang peneliti dari Microsoft, ada tiga kategori utama 

dalam user interface, yaitu CLI (Command Line Interface), GUI (Graphical User 

Interface), NUI (Natural User Interface) (Wixon, 2008).  

2.1.1. Command Line Interface (CLI) 

Pada command line interface, pengguna harus mengetikkan perintah, yang 

biasanya merupakan singkatan, dengan alat input keyboard. Komputer akan 

memberikan umpan balik pada penggunanya dengan cara menampilkan list atau 

sebagainya. Selain singkatan, perintah juga dapat dimasukkan dengan 

menggunakan shortcut atau kombinasi tombol pada keyboard (Sharp dkk., 2007). 

Keuntungan dari menggunakan CLI adalah sangat cepat, apabila penggunanya 

telah mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan, dan merupakan 

interface yang paling akurat. Akan tetapi, pengguna CLI pemula harus menghafal 

perintah-perintah yang diperlukan. Pengguna terkadang harus melihat manual 

atau mengingat kembali informasi tentang perintah-perintah tersebut dan jumlah 

perintah yang digunakan tidak sedikit. Berdasarkan alasan tersebut, CLI tidak 

bisa disebut intuitif dan membutuhkan waktu yang lama bagi penggunanya untuk 

belajar (Alun-Jones, 2010). 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Command Line Interface 

2.1.2. Graphical User Interface (GUI) 

Graphical User Interface (GUI) adalah user interface yang direpresentasikan 

dengan gambar bagi pengguna untuk melakukan sesuatu. Aksi dilakukan melalui 

interaksi langsung pada gambar yang direpresentasikan. Konsep yang 

diimplentasikan pada GUI adalah seperti kertas-kertas di sebuah meja. Kertas-

kertas tersebut, yang diimplementasikan sebagai window untuk setiap kertas, 

dapat dipilih dan dapat dilakukan aksi drag and drop (Alun-Jones, 2010). 

Interaksi dengan GUI menggunakan sebuah mouse dan keyboard. 

GUI secara umum digunakan dengan desain WIMP (windows, icons, menus, 

pointers). Window umumnya dapat di-scroll, diubah ukurannya, dibuka, ditutup, 

dipindahkan, dan ditimpa. Icon menandakan aplikasi, obyek, perintah, atau tools 

(Smith dkk., 1982). Menu merepresentasikan sejumlah opsi dalam beberapa level 

yang bisa di-scroll dan dipilih. Pointer adalah pengendalian dari sebuah gambar 

yang menandakan petunjukan seperti mouse cursor.  

Kelemahan pada GUI adalah walaupun pengguna menengah dan ahli dapat 

langsung memahaminya, terkadang pengguna pemula akan merasa kesulitan 

dalam melakukan navigasi dengan GUI. Akan tetapi, beberapa implementasi GUI 

telah memperbaiki kelemahan yang ada pada CLI, sebagai contoh input error 

yang tidak ditangani dengan baik dan umpan balik yang kurang jelas (Alun-Jones, 

2010). 

Ketidakcocokan GUI dan CLI untuk komputasi pada generasi berikut disebabkan 

oleh konsep GUI dan CLI yang menggunakan paradigma lingkungan sebuah 

kantor. Sebuah cara baru yang lebih natural dalam menggunakan komputer 
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diperlukan dengan pertimbangan adanya tampilan tiga dimensi dan perangkat 

mobile. Paradigma GUI dan CLI tidak dapat mengendalikan tampilan tiga dimensi 

dan mobile dengan optimal (Alun-Jones, 2010).   

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Graphical User Interface yang Menggunakan WIMP 

2.1.3. Natural User Interface (NUI) 

Konsep utama dari Natural User Interface adalah metode dimana pengguna 

komputer dapat berinteraksi dengan komputer tanpa harus mengingat perintah 

tertentu, atau dengan kata lain, pola interaksi yang dilakukan dengan komputer 

sama dengan pola yang digunakan untuk interaksi pada dunia nyata. (Alun-Jones, 

2010). NUI menggunakan panca indera dan kemampuan yang dimiliki manusia, 

seperti sentuhan, penglihatan, suara, pergerakan, dan fungsi-fungsi kognitif 

seperti ekspresi, persepsi, dan kemampuan untuk mengingat kembali (Weiyuan, 

2010). 

Beberapa teknologi seperti Microsoft Kinect, Nintendo Wii, capacitive screen 

supporting pen, interaksi sentuh, dan pengenal suara adalah contoh untuk natural 

interaction. Selain yang telah disebutkan, beberapa riset mengenai teknologi NUI 

yang berbeda-beda telah dilakukan dan memberikan hasil yang menarik 

(Ranganathan, 2012).  
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Dari hasil riset tersebut, NUI memiliki kelebihan lebih intuitif, dapat mengurangi 

proses kognitif dalam interaksi manusia dan komputer, dapat menghilangkan 

perangkat input tambahan, dan dapat melakukan apapun yang dapat dilakukan 

user interface lainnya. Akan tetapi, pertumbuhan NUI tidak menunjukkan bahwa 

NUI dapat sepenuhnya menggantikan model user interface yang sudah pernah 

ada, hal ini disebabkan oleh adanya kesulitan dalam implementasi pengenalan 

perintah yang memiliki model yang cukup kompleks (Ranganathan, 2012).  

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Pengguna NUI untuk Bermain dengan Microsoft Kinect  

(Sumber: http://www.ubelly.com/2010/11/kinect-ing-people-through-natural-user-interface/) 

2.2. Gerak-isyarat (Gestures) 

Gerak-isyarat adalah gerakan-gerakan ekspresif dan memiliki arti tertentu pada 

gerakan tubuh seperti gerakan fisik jari, tangan, lengan, wajah, atau tubuh dengan 

tujuan untuk memberikan informasi tertentu yang memiliki arti dan berinteraksi 

dengan lingkungan (Mitra dan Acharya, 2007). 

Gerak-isyarat selalu digunakan dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, dan gerak-isyarat yang digunakan pun jumlahnya cukup banyak 

dalam berkomunikasi. Gerak-isyarat yang digunakan pada tiap konteks dan 

budaya sangat bervariasi (Morris dkk., 1979), tetapi sangat berhubungan dalam 

komunikasi. Hal ini telah dibuktikan oleh Rime (1982), yang menunjukkan bahwa 
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seseorang akan menggerakkan tangannya membentuk gerak-isyarat pada saat 

berbicara dengan telepon seperti saat seseorang tersebut berbicara dengan lawan 

bicaranya secara langsung.   

Vafaei (2013) membentuk sebuah taksonomi gerak-isyarat pada interaksi manusia 

dan komputer yang ditujukan pada gerak-isyarat yang dilakukan di udara dengan 

tujuan gerak-isyarat yang dipakai cukup spesifik dan tidak abstrak. Tujuan 

lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para desainer untuk 

memperhatikan ruang desain dan kemungkinan dan bentuk gerak-isyarat untuk 

tugas yang berbeda-beda dengan cepat.  

Vafaei menjelaskan bahwa bagian tubuh yang dipakai untuk melakukan gerak-

isyarat adalah tangan, lengan, kepala, kaki, dan pundak. Namun, pada penelitian 

ini bagian tubuh yang difokuskan hanya tangan dan lengan manusia, yang disebut 

juga hand gesture. Hand gesture adalah kumpulan teknik yang berbasiskan 

gerakan tangan dan lengan manusia dan merupakan sebuah media interaksi non-

verbal antar manusia. Gerakan-gerakan pada hand gesture bervariasi dari aksi 

yang simpel seperti menunjuk dan mengerakkan obyek sampai pada aksi yang 

lebih kompleks seperti mengekspresikan perasaan kita dan dapat membuat kita 

berkomunikasi satu sama lain (Pavlovic dkk., 1997).  

Menurut Vafaei, ada beberapa gerak-isyarat tangan yang umum dipakai untuk 

interaksi dengan komputer yang ditunjukkan pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Isyarat Dari Bentuk Tangan yang Umum Digunakan (Vafaei, 2013) 
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Gambar 2.5 Isyarat Dari Bentuk Tangan yang Umum Digunakan (Vafaei, 2013) (Lanjutan) 

2.3. Gesture Recognition   

Gesture recognition adalah interpretasi gerakan manusia secara matematis dengan 

menggunakan perangkat komputasi (Shukran dan Ariffin, 2012). Gesture 

Recognition termasuk dalam teknologi NUI yang bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan memberikan kemudahan dalam penggunaan program (Ranganathan, 

2012).  

Teknik yang digunakan untuk sistem pengenalan gerak-isyarat, terutama pada 

tangan, telah diajukan oleh banyak peneliti. Umumnya sistem-sistem ini dibagi 

menjadi dua, sistem yang berbasis sarung tangan (glove-based) dan yang berbasis 

penglihatan (vision-based) (Garg, Naveen, & Sangeev, 2009). 

Pendekatan menggunakan Data-Glove membutuhkan perangkat-perangkat sensor 

untuk mendigitalkan pergerakan tangan dan jari menjadi data yang multi-

parametrik. Sensor-sensor tambahan lainnya membantu terjadinya deteksi 

konfigurasi dan pergerakan tangan. Kekurangan pada perangkat sensor ini adalah 

Pengembangan Aplikasi ..., Ericko Yaputro, FTI UMN, 2014



14 
 

 
 

besarnya biaya yang dibutuhkan dan memakai sarung tangan atau pelacak 

(tracker) tidak membuat interaksi menjadi nyaman. Di sisi lain, dengan harusnya 

memakai sarung tangan membuat waktu untuk persiapan dalam menggunakan 

interface menjadi lebih lama (Dardas, 2012).  

Metode vision-based dianggap lebih natural dan berguna untuk aplikasi real-time. 

Berikut adalah keuntungan dari interface yang menggunakan basis computer-

vision (Dardas, 2012).  

1. Computer vision tidaklah mengganggu. 

2. Deteksi dapat dilakukan secara pasif dan hening. 

3. Sistem kamera yang diinstalasi bisa digunakan untuk pekerjaan lain. 

4. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk pendeteksian (sensing) dan 

pemrosesan sudah dipasarkan secara umum dengan harga yang terjangkau. 

Beberapa contoh perangkat vision-based adalah Microsoft Kinect dan Creative 

Interactive Gesture Camera. 

2.3.1. Microsoft Kinect 

Kinect adalah perangkat input motion sensing yang dibangun Microsoft untuk 

video game pada konsol Xbox 360 dan komputer personal dengan sistem operasi 

Windows. Pengguna Kinect dapat mengontrol dan berinteraksi dengan Xbox 360 

tidak harus memegang controller game, melainkan melalui tampilan antarmuka 

yang natural menggunakan gerak-isyarat dan perintah yang diucapkan dengan 

kata-kata (Microsoft, 2009). 

Berikut adalah komponen-komponen dari perangkat keras Microsoft Kinect 

(Microsoft, 2011). 

1. RGB Camera (1280 x 960 resolution 12 FPS, atau 640 x 480 resolution 30 

FPS) 

2. Multi-array microphone 

3. Three-axis accelerometer 

4. Infrared (IR) Emitter 

5. IR Depth Sensor 
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Gambar 2.5 Komponen Microsoft Kinect (Microsoft, 2012) 

Implementasi program menggunakan Microsoft Kinect memerlukan sebuah SDK 

(software development kit) yang saat ini hanya kompatibel dengan Windows 7 dan 

Windows 8. Aplikasi dapat dibangun menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 

dengan bahasa C++, C#, atau Visual Basic. Kinect SDK memiliki komponen-

komponen berikut (Microsoft, 2012b). 

1. Perangkat keras Kinect 

2. Kinect drivers 

3. Audio and Video Components 

4. DirectX Media Object (DMO) 

5. Windows 7 standard APIs 

 

Gambar 2.6 Interaksi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dengan Aplikasi 

(Microsoft, 2012b) 
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 Gambar 2.7 Arsitektur Kinect SDK (Microsoft, 2012b) 

Riset mengenai gesture recognition pada umumnya menggunakan Kinect 

(Dardas, 2012; Shukran dkk., 2012; Kim dkk., 2012; Dave dkk., 2012). Walaupun 

Kinect dapat mendeteksi gerak-isyarat tangan, perangkat keras tersebut tidak 

dilengkapi dengan perangkat lunak untuk mengenali gerak-isyarat tangan (Bergh, 

2011). Di sisi lain, resolusi pada sensor Kinect hanyalah 640x480. Walaupun 

resolusi tersebut dapat digunakan dengan cukup baik pada benda-benda yang 

besar seperti tubuh manusia, kesulitan ditemui dalam deteksi dan segmentasi 

obyek yang kecil dari gambar pada resolusi tersebut. Contohnya adalah tangan 

manusia yang hanya mencakup bagian kecil pada gambar yang dihasilkan (Ren, 

2011). 

2.3.2. Creative Interactive Gesture Camera 

Creative Interactive Gesture Camera adalah sebuah perangkat input motion 

sensing yang dibangun Creative untuk komputer yang menggunakan prosesor 

Intel dan memiliki sistem operasi Windows. Pengguna dapat memberikan input 

natural seperti hand gesture atau voice input pada komputer sebagai pengganti 

perangkat input lainnya seperti mouse atau keyboard untuk mengontrol jalannya 

sebuah aplikasi yang mendukung implementasi perangkat ini.  
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Gambar 2.8 Komponen pada Creative Interactive Gesture Camera (Intel Corporation, 2013c) 

Berikut adalah spesifikasi dari Creative Interactive Gesture Camera. 

1. RGB video resolution :HD 720p (1280x720) 

2. IR depth resolution :QVGA (320x240) 

3. Frame rate   :Up to 30 fps 

4. FOV (Field-of-View) :74° 

5. Range   : 0.5ft ~ 3.25ft 

6. Dual-array microphones 

7. Size   : 4.27” x 2.03” x 2.11” 

8. Weight   : 271g 

9. Multi-attach base 

10. Cable length  : 1.8 meters 

11. USB 2.0 Hi-Speed 

Berikut adalah syarat perangkat keras yang diperlukan sebuah komputer untuk 

mengimplementasikan Creative Interactive Gesture Camera. 

1. PC or laptop with 2
nd

 Generation Intel® Core™ processor or higher 

2. Microsoft® Windows® 8 / Windows 7 with Service Pack 1 or higher 

3. 4GB RAM 

4. USB 2.0 or USB 3.0 port 

5. 4GB free hard-disk space 

Penggunaan Creative Interactive Gesture Camera pada sebuah aplikasi yang 

dikembangkan memerlukan sebuah Software Development Kit (SDK) yang 

disediakan oleh Intel. Pemrograman aplikasi untuk SDK ini dapat dilakukan 
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menggunakan bahasa C# atau C++ dengan berbagai tools, seperti Microsoft 

Visual Studio dan Unity Game Development Environment. Gambar 2.12 

menunjukkan arsitektur pada Intel Perceptual Computing SDK. Berikut adalah 

fitur-fitur yang dimiliki Intel Perceptual Computing SDK (Intel Corporation, 

2013). 

1. Speech Recognition 

2. Facial Analysis 

3. Close-Range Depth Tracking 

4. Augmented Reality  

Intel Perceptual Computing SDK juga menyediakan modul pendeteksian jari yang 

dapat mendeteksi lokasi tangan dan jari-jarinya dan juga dapat mengenal pose 

atau gerak-isyarat. Modul ini memberikan empat tipe hasil pemrosesan, yait blob 

information, hasil pendeteksian geometric node, pose/gesture notification, dan 

notification alert. Geometric node adalah sendi-sendi tulang pada tubuh manusia 

atau bagian tubuh tertentu. 

 

Gambar 2.9 Hand Labels (Intel Corporation, 2013c) 

Intel Perceptual Computing SDK juga menyediakan pose-pose dan gerak-isyarat 

yang sudah ditentukan (predefined) dan memberikan hasil dari pengenalan 

(recognition) pada pose dan gerak-isyarat tersebut. Berikut adalah gerak-isyarat 

dan pose yang sudah disediakan (Intel Corporation, 2013c). 
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Tabel 2.1 Gerak-Isyarat dan Pose yang Sudah Disediakan 

Navigation Gestures Swipe left/right/up/down 

Hand Gestures Wave, Circle 

Pose Gestures Thumbs up/down, peace, big 5 

 

 

Gambar 2.10 Gesture Labels; Dari Kiri ke Kanan dan Atas ke Bawah: Swipe right, swipe left, 

wave, big 5, thumbs down, thumbs up, peace (Intel Corporation, 2013c). 

 

Gambar 2.11 Arsitektur Intel Perceptual Computing SDK (Intel Corporation, 2013) 
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2.4. 3D Sculpting 

3D sculpting adalah sebuah sistem free form modeling yang mempertahankan 

paradigma interaksi dengan obyek nyata dengan memanfaatkan keuntungan 

dengan menggunakan simulasi komputer. Tujuan dari sistem tersebut, dalam 

konteks clay atau free form modeling, adalah membuat skema-skema untuk 

menyimulasikan pergerakan-pergerakan yang termasuk dalam operasi adding, 

deforming, squeezing, rolling, dan shearing membuat hal ini adalah sebuah 

pendekatan yang kuat untuk pemodelan obyek-obyek 3D (Dave dkk., 2012). 

3D sculpting telah menjadi salah satu tool yang paling penting untuk pembuatan 

konten tiga dimensi pada industri perfilman, special effect, dan permainan 

komputer. Tool ini berangsur menggantikan metode-metode tradisional seperti 

memindahkan titik satu per satu untuk mengatur permukaan atau membuat mesh 

sederhana yang nantinya akan dibagi-bagi lagi secara keseluruhan. Pengembangan 

aplikasi sculpting yang pesat sangat mempercepat alur kerja artist profesional dan 

menarik perhatian pengguna pemula ke media digital (Stanculescu, 2011). Contoh 

aplikasi 3D sculpting adalah Blender (Blender Foundation) dan ZBrush 

(Pixologic). 

2.4.1.  Mesh 

Surface mesh umumnya dipakai sebagai representasi sebuah bentuk obyek pada 

aplikasi-aplikasi computer graphics (Alliez dkk., 2005). Sebuah mesh terdiri dari 

kumpulan vertex, edge, dan polygon. Sebuah vertex adalah posisi suatu titik dan 

memiliki informasi lainnya seperti warna, normal vector, dan koordinat texture. 

Sebuah edge adalah dua vertex yang terhubung satu sama lain. Sebuah polygon 

adalah kumpulan edge yang membentuk suatu bangun datar seperti triangle, quad, 

dan sebagainya. Mesh yang paling umum dipakai untuk representasi bentuk 

adalah triangle mesh, dimana mesh tersebut tersusun dari banyak triangle yang 

edge-nya terhubung dengan triangle lainnya (Hughes dkk., 2013).  
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Gambar 2.12 Properti Mesh 

(Sumber:http://mattiasgustavsson.com/Blog/3d-engine-basic-concepts/) 

2.4.2. Mesh Deformation 

Mesh dapat dideformasi dan sudah banyak variasi teknik yang dikembangkan 

untuk mengubah suatu bentuk menjadi bentuk yang lain dalam batasan tertentu. 

(von Funck, Theisel, & Seidel, 2006). Sudah banyak teknik deformasi yang telah 

diteliti untuk menyembunyikan rumus matematika yang rumit dengan tujuan 

(Botsch, 2007) 

1. membuat user interface yang intuitif, dan 

2. harus diimplementasikan pada cara yang cukup efisien dan handal untuk 

aplikasi-aplikasi yang interaktif. 

Salah satu metode yang digunakan dalam deformasi mesh adalah metode linear. 

Yang dimaksud dengan linear adalah bahwa algoritma deformasi yang digunakan 

akan menghasilkan permukaan mesh yang diinginkan dengan beberapa batasan 

modeling didapatkan dari interaksi pengguna. Algoritma deformasi tersebut 

didapatkan dari minimisasi variatif dari sebuah fungsi kuadrat yang diselesaikan 

dengan persamaan linear. Berikut ini adalah keuntungan dari menggunakan 

metode linear (Botsch & Sorkine, 2008). 

1. Cepat, efisien, mudah untuk diimplementasikan. 
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2. Handal dan permukaan mesh yang dihasilkan halus (smooth).  

 

Gambar 2.13 Transformation Propagation; (Gambar paling kiri) Setelah menentukan support 

region (biru) dan handle region (hijau), (Gambar tengah) sebuah scalar field dibuat dan pada 

handle bernilai 1, dan 0 di luar support region, (Gambar kanan) Scalar field ini digunakan 

utuk propagate dan damp transformasi pada handle. (Botsch dkk., 2007) 

Salah satu algoritma pada metode linear adalah adalah Transformation 

Propagation. Kelebihan algoritma Transformation Propagation adalah fungsi 

matematika yang digunakan independen terhadap representasi permukaan yang 

sebenarnya dan memberikan hasil yang cukup baik. Detil algoritma 

transformation propagation dijelaskan sebagai berikut (Botsch dkk., 2007). 

1. Pengguna menentukan lingkup (region) yang boleh dideformasi dan 

region  , yang digunakan untuk menanganinya (handle region), dalam 

region yang boleh dideformasi (support region). 

2. Handle region dideformasi secara langsung menggunakan modeling 

interface apapun dan transformasi pada mesh secara halus ditambahkan 

pada support region dengan tujuan memadukan handle   yang telah 

ditransformasi dan bagian tetap   pada permukaan. 

3. Perpaduan yang halus tersebut dikontrol oleh sebuah scalar field      

     , dimana 1  berada pada handle (deformasi total), dan 0 diluar support 

(tidak ada deformasi), dan region di antara support region yang bernilai 

antara 1 dan 0 akan dipadukan secara halus (smoothly blended). 

Cara yang umum digunakan untuk mengonstruksi sebuah scalar field adalah 

dengan menghitung jarak Euclidean          dan          pada bagian tetap   

dan handle region  . Jarak tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut. 
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2.4.3.  Remeshing 

Deformasi dalam skala besar pada sebuah triangle mesh dapat menyebabkan 

perubahan bentuk yang kurang baik. Bentuk yang kurang baik dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan volume mesh secara signifikan. Masalah ini 

dapat dipecahkan dengan melakukan remeshing pada mesh yang kurang baik 

tersebut (von Funck, Theisel, & Seidel, 2006). 

Remeshing adalah sebuah teknik untuk meningkatkan kualitas mesh pada berbagai 

algoritma geometric modeling seperti shape editing, animasi, morphing, dan 

simulasi numeric. Berikut adalah tujuan dilakukannya remeshing (Botsch dkk., 

2007). 

1. Mengurangi kompleksitas sebuah mesh sampai pada kriteria kualitas 

tertentu. Proses ini disebut juga mesh decimation atau mesh simplification. 

2. Meningkatkan kualitas sebuah model dengan tujuan dapat digunakan 

sebagai input untuk aplikasi-aplikasi lainnya. 

Pada umumnya, pendekatan yang dilakukan untuk remeshing adalah uniform 

remeshing, yang bertujuan untuk mendapatkan mesh dengan panjang edge yang 

sama (Dunyach, 2013). Berikut adalah algoritma umum yang dilakukan pada 

uniform remeshing yang dilakukan 5-10 kali (Botsch, 2004; Dunyach, 2013). 

1. Tiap edge e dihapus apabila lebih pendek daripada 
 

 
  dan dipisah apabila 

lebih panjang daripada 
 

 
 , dengan L adalah panjang edge yang 

diinginkan. 

2. Setiap edge harus dibalik ke nilai optimalnya, yang merupakan 6 di 

interior dan 4 pada garis pembatasnya, apabila operasi ini mengurangi 

selisih kuadrat valensi empat vertex pada dua triangle yang bersebelahan. 

3. Untuk meningkatkan distribusi vertex, sebuah tangential relaxation 

menggerakkan setiap vertex    ke rata-rata yang diberatkan    pada 

tetangga-tetangga bersebelahan yang membentuk cincin   , yang 

diproyeksikan pada tangent plane (  ,  ): 

Pengembangan Aplikasi ..., Ericko Yaputro, FTI UMN, 2014



24 
 

 
 

     
          

       

                              

Titik berat    biasanya dipilih sebagai       sebagai contoh    adalah 

barycenter dari tetangga bersebelahan yang membentuk satu lingkaran. 

Posisi baru    secara opsional dapat diproyeksikan kembali pada 

permukaan awal, dimana triangle permukaan yang terdekat dengan    

didapatkan secara efisien menggunakan kD-tree. 

2.5. Unity 

Unity adalah sebuah game engine yang mendukung cross-platform dan memiliki 

IDE built-in yang dibangun oleh Unity Technologies. Game yang dibangun 

menggunakan Unity dapat dijalankan pada berbagai platform seperti iOS, 

Android, Windows, BlackBerry 10, OS X, Linux, web browser, Flash, 

PlayStation 3, Xbox 360, Windows Phone 8, dan Wii U. Unity memiliki dua 

versi, versi gratis dan berbayar (Unity Technologies). 

 Graphics engine yang digunakan Unity adalah Direct3D untuk platform 

Windows dan Xbox 360, OpenGL untuk Mac, Windows, Linux, dan PS3, 

OpenGL ES untuk Android dan iOS, dan API yang telah dipatenkan untuk Wii. 

Untuk art asset, Unity mendukung file format dari aplikasi 3ds Max, Maya, 

Softimage, Blender, modo, ZBrush, Cinema4D, Cheetah3D, Adobe Photoshop, 

Adobe Fireworks, dan Allegorithmic Substance (Unity Technologies, 2014). 

Unity juga menyediakan sebuah asset store yang bernama Unity Asset Store. 

Asset Store ini menyediakan banyak resource baik gratis maupun berbayar. Asset-

asset tersebut termasuk 3D model, texture, material, sistem partikel, musik dan 

sound effects, dan sebagainya. 

Untuk physics engine yang digunakan, Unity mendukung Nvidia PhysX dengan 

dukungan untuk simulasi pakaian secara real-time pada mesh apapun, ray cast, 

dan collision layers.   
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Gambar 2.14 Tampilan Pada Unity 4.0.1 

 

 

Gambar 2.15 Unity Asset Store  

(Sumber: https://www.assetstore.unity3d.com/)
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