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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pengolahan citra digital secara khusus dapat didefinisikan sebagai pengolahan 

citra dua dimensi menggunakan komputer [1]. Dalam konteks yang lebih luas, 

pengolahan citra digital mengacu pada pengolahan setiap data dua dimensi. Secara 

umum pengolahan citra digital ini terbagi dalam tiga tingkat yaitu : pengolahan citra 

tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi [2]. Pada pengolahan citra tingkat 

rendah, masukan dan hasil keluaran sama-sama berupa citra, sedangkan pada 

pengolahan citra tingkat menengah, masukan berupa citra akan menghasilkan keluaran 

berupa fitur dari citra masukan (tepi, kontur, dan sebagainya). Pada pengolahan citra 

tingkat tinggi, masukan yang berupa citra akan menghasilkan keluaran berupa deskripsi 

dari citra tersebut.  

Aplikasi yang berhubungan dengan pendeteksian objek termasuk jenis pengolahan 

citra tingkat tinggi karena masukan yang berupa citra akan diproses lebih lanjut oleh 

komputer atau sistem sehingga menghasilkan deskripsi dari citra masukan tersebut. 

Salah satu pendekatan yang ada dalam pendeteksian objek adalah template matching 

[2][3]. Template matching didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan objek / 

bagian yang diinginkan (cocok) dalam suatu citra dengan mencari nilai korelasi 

tertinggi antara citra dengan template yang ada [2]. Contoh aplikasi dari template 

matching antara lain : pendeteksi gerakan, pendeteksi kerusakan PCB, pendeteksi abjad 

(karakter), dan pendeteksi berbagai pose (misal : berdiri, duduk bersila, tergeletak), dan 

sebagainya [3][4]. 

Skripsi ini bertujuan merancang suatu sistem yang dapat mendeteksi orang 

tergeletak  dengan memanfaatkan kamera pengawas sebagai devais masukan citra dan 

kemudian citra masukan tersebut akan diolah dengan proses background subtraction 

[6][7], binerisasi [1][2], median filtering [1][2], hole-filling [2] dan template matching 

[1][2][3][4][5]. Penulis memilih pose tergeletak sebagai objek dalam perancangan 

skripsi ini karena tergeletak merupakan pose tubuh manusia yang diakibatkan dari jatuh. 

Pendeteksi orang tergeletak yang dirancang berfungsi sebagai sistem peringatan dini 

untuk orang tergeletak, mulai dari mendeteksi keberadaan orang tergeletak dan 

kemudian menginformasikan orang lain di sekitar. Tergeletak sendiri didefinisikan 
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sebagai posisi saat tubuh berada di dasar permukaan [8]. Dari sumber acuan [9][10], 

diketahui bahwa tergeletak memiliki pola - pola tertentu sehingga template matching 

dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi posisi tergeletak tersebut.  

Berdasar sumber acuan yang ada [9][10] pendeteksi orang tergeletak berbasis 

kamera lebih unggul dari pendeteksi orang tergeletak berbasis sensor. Pendeteksi orang 

tergeletak berbasis sensor yang telah dikembangkan mengharuskan pengguna untuk 

selalu membawa atau memasangnya di badan agar pendeteksian dapat bekerja. Hal ini 

akan tidak efektif bagi pengguna yang lupa membawa alat tersebut. Tingkat false alarm 

yang tinggi yang diakibatkan dari pergerakan menurun (membungkuk, jongkok) juga 

termasuk dalam kelemahan pendeteksi orang tergeletak berbasis sensor [9][10]. 

Pendeteksi orang tergeletak berbasis kamera menjadi alternatif yang dapat digunakan 

karena tidak memerlukan alat yang terpasang ke badan. Selain itu, pendeteksi orang 

tergeletak berbasis kamera memiliki keunggulan lain yaitu dapat membedakan posisi 

dari orang yang terpantau kamera sehingga dapat mengurangi tingkat false alarm yang 

terjadi, tidak seperti yang terdapat pada pendeteksi orang tergeletak berbasis sensor. 

 

1.2.  Tujuan 

Skripsi ini bertujuan merancang sebuah sistem pendeteksi orang tergeletak 

berbasis kamera pengawas dengan menggunakan metode template matching. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini terbatas pada beberapa masalah 

berikut : 

1. Skripsi ini tidak membahas jenis pendeteksi orang tergeletak yang berbeda 

(berbasis sensor, suara, multi kamera dan sebagainya), namun yang menjadi target 

utama adalah pendeteksi orang tergeletak sederhana (hanya  menggunakan satu 

kamera dan sebuah komputer dengan spesifikasi standar) yang dirancang dengan 

metode template matching untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. 

2. Walaupun skripsi ini diujikan pada orang berusia 20-30 tahun, skripsi ini lebih 

ditujukan untuk membantu pengawasan orang berusia 60 tahun ke atas karena 

fisiknya yang relatif lebih lemah. 

3. Skripsi ini hanya bekerja untuk lingkungan tertutup (indoor) karena kondisi 

pencahayaan yang relatif lebih stabil.  



 

 

3 

 

1.4. Spesifikasi Skripsi 

Berdasarkan Surat Tugas nomor 14/I.3/FTEK/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, 

maka skripsi ini dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Sistem dirancang dengan bantuan software MATLAB dan bekerja real-time (output 

minimal 1 fps). 

2. Sistem menggunakan sebuah kamera pengawas dengan resolusi 768 × 576 pixel 

sebagai devais masukan yang dipasang dengan letak dan sudut yang tetap pada 

bagian atas ruangan.  Resolusi ini akan diubah menjadi 320 × 240 piksel untuk 

digunakan sistem.  

3. Sistem memiliki 6 macam template posisi tergeletak dengan 12 arah yang berbeda 

untuk setiap macam template (selisih sudut sebesar 30 derajat untuk setiap arah 

yang berdekatan). 

4. Sistem memiliki 8 macam template posisi berdiri yang menghadap ke 8 arah mata 

angin (setiap template posisi berdiri menghadap ke satu arah mata angin).  

5. Sistem memiliki template posisi duduk bersila yang menghadap ke 12 arah berbeda 

(selisih sudut sebesar 30° untuk setiap arah yang berdekatan). 

6. Sistem memiliki template posisi membungkuk yang menghadap ke 12 arah berbeda 

(selisih sudut sebesar 30° untuk setiap arah yang berdekatan). 

7. Sistem dapat mendeteksi 6 macam posisi orang tergeletak (telentang dengan posisi 

tangan di samping badan, telentang dengan posisi tangan terentang, telungkup 

dengan posisi tangan di samping badan, telentang dengan posisi tangan di samping 

kepala, tergeletak menghadap ke kanan, tergeletak menghadap ke kiri) di dalam 

ruang pengujian dengan akurasi minimal 75%.  

8. Sistem diujikan pada orang dewasa bertinggi badan antara 150 - 180 cm yang 

memiliki massa badan normal (Indeks Massa Tubuh berkisar antara 18,5 - 24,99 kg 

/ m
2
). 

9. Keberadaan orang dalam ruang uji coba tidak lebih dari satu orang. 

10. Sistem akan diuji pada 30 orang (15 pria dan 15 wanita) untuk 3 macam posisi 

tidak tergeletak (berdiri, duduk bersila, membungkuk) dan 6 posisi tergeletak 

(telentang dengan posisi tangan di samping badan, telentang dengan posisi tangan 

terentang, telungkup dengan posisi tangan di samping badan, telentang dengan 

posisi tangan di samping kepala, tergeletak menghadap ke kanan, tergeletak 

menghadap ke kiri) untuk setiap orang.  
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11. Sistem tidak dapat mendeteksi posisi tergeletak yang meringkuk. 

12. Sistem tidak robust terhadap oklusi (kejadian dimana terjadi penumpukan objek 

dengan objek lain) dan perubahan pencahayaan yang mendadak (mematikan dan 

menghidupkan lampu ruangan). 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I. Pendahuluan. Berisi latar belakang permasalahan, spesifikasi alat yang 

akan dibuat dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. Landasan Teori. Berisi pembahasan tentang dasar teori yang dipakai 

dalam merancang dan merealisasikan skripsi ini. 

BAB III. Perancangan dan Realisasi Sistem. Berisi mengenai langkah-langkah 

perancangan,  blok diagram, diagram alir, dan perealisasian skripsi. 

BAB IV. Pengujian dan Analisis Sistem. Berisi tentang hasil pengujian sistem 

rancangan yang telah direalisasikan. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran. Merupakan bagian penutup yang berisi mengenai 

saran dan kesimpulan skripsi. 


