
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Seiring 

dengan meningkatnya angka kriminalitas sekarang ini, menuntut orang untuk 

lebih waspada dalam menjaga diri serta menjaga harta benda yang dimiliki. Suatu 

sistem keamanan yang baik sangat diperlukan untuk membantu mengurangi, 

mencegah, dan mengatasi permasalahan kriminalitas.  

Sistem keamanan yang populer adalah penggunaan kamera pengawas 

(CCTV atau Close-Circuit Television). Berbagai macam bentuk kejahatan telah 

terungkap dengan bantuan adanya kamera pengawas (CCTV). Pemasangan 

kamera pengawas diperlukan di berbagai tempat seperti di fasilitas umum, obyek 

vital, dan kawasan tertentu yang dianggap penting [1]. Penggunaan kamera CCTV 

sebagai kamera pengawas pada daerah obyek vital adalah hal minimal yang harus 

dilakukan. Penggunaan kamera pengawas dimaksudkan agar setiap aktivitas yang 

terjadi pada suatu ruang atau tempat dapat diawasi dengan baik. Bahkan menurut 

salah satu perusahaan keamanan proteksi data, identitas dan akses, CSO Security 

and Risk, di Amerika, penggunaan kamera pengawas yang dilengkapi pendeteksi 

adanya gerakan adalah hal yang penting [2]. 

Namun demikian, dalam pemasangannya, CCTV membutuhkan perangkat 

tambahan yang dipasang pada komputer selain dari kamera itu sendiri, contohnya 

adalah DVR (Digital Video Recording) card atau TV Tuner. Di samping itu, jenis 

komputer yang dibutuhkan adalah komputer dengan spesifikasi tinggi. Webcam 

dapat digunakan sebagai alternatif karena harganya yang relatif terjangkau serta 

penggunaannya yang lebih fleksibel [3]. 

Untuk melakukan pendeteksian obyek bergerak melalui kamera, 

diperlukan suatu metode pengolahan citra yang memungkinkan suatu sistem 

memiliki kemampuan untuk melihat seperti layaknya makhluk hidup. Citra digital 

yang ditangkap oleh sensor visual (kamera) diproses melalui perangkat lunak 

pengolahan citra agar didapatkan suatu informasi yang kemudian dijadikan 

masukan pada sistem lainnya. Informasi yang dihasilkan dapat berupa posisi, arah 
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pergerakan, dan lainnya. Informasi inilah yang akan digunakan oleh sistem lain 

untuk melakukan fungsi-fungsi yang dikehendaki.  

Untuk itulah, pada tugas akhir ini akan direalisasikan suatu sistem 

pengawas ruangan menggunakan webcam yang difungsikan sebagai kamera 

pengawas. Dimana sistem pengawas tersebut mampu melakukan pendeteksian dan 

penjejakan secara otomatis terhadap obyek yang bergerak serta mengikuti 

pergerakan obyek tersebut dengan memanfaatkan teknik pemrosesan citra. 

Pendeteksian dan penjejakan obyek yang bergerak dimaksudkan agar obyek yang 

diamati dapat tertangkap baik oleh kamera pengawas sekalipun obyek tersebut 

bergerak secara bebas dalam ruang yang diawasi. 

 

1.2 Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sistem pengendalian orientasi gerak 

kamera pengawas menggunakan webcam yang difungsikan sebagai kamera 

pengawas ruangan yang mampu mendeteksi dan melakukan penjejakan terhadap  

suatu obyek bergerak di dalam ruangan yang diawasi. 

 

1.3 Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas 

Teknik Jurusan Teknik Elektronika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

dengan nomor 07/I.3/FTEK/III/2012 dan mengacu pada Surat Keputusan Fakultas 

Teknik dengan nomor 01/Kep./B/FT/IV/2008 tentang Kolokium Lanjut Skripsi 

Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana, spesifikasi tugas akhir dalam 

bentuk perancangan sebagai berikut: 

1. Kamera pengawas diletakkan pada ruangan dengan dimensi ruangan 

maksimal 4×5 meter pada ketinggian 2 meter di salah satu sisi dinding 

ruangan tersebut. 

2. Sistem dapat mendeteksi adanya gerakan yang tertangkap kamera. 

3. Sistem dapat melakukan penjejakan terhadap obyek bergerak yang 

tertangkap kamera. 

4. Kamera pengawas dapat bergerak secara otomatis mengikuti 

pergerakan obyek yang ditangkap kamera. 
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5. Sistem dapat mengeluarkan bunyi alarm saat obyek yang dideteksi 

memiliki suhu yang mendekati suhu manusia. 

6. Gerakan putaran kamera maksimal 1800 arah horisontal dan 1350 arah 

vertikal. 

7. Perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi dan melakukan 

penjejakan obyek pada PC adalah aplikasi MATLAB. 

8. Antarmuka PC dan penampil menggunakan aplikasi GUI pada 

MATLAB. 

9. Menggunakan jala-jala listrik PLN untuk memenuhi kebutuhan catu 

daya dari sistem yang dibuat. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari lima 

bab, yaitu : 

1. BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, tujuan, spesifikasi sistem, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi pembahasan teori – teori penunjang perancangan sistem. 

3. BAB III PERANCANGAN ALAT 

Berisi perancangan sistem yang meliputi perangkat keras maupun 

perangkat lunak. 

4. BAB  IV  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi pengujian sistem beserta analisis sebagai pengukur tingkat 

keberhasilan sistem terhadap spesifikasi sistem. 

5. BAB  V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran pengembangan sistem. 
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