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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia kebutuhan primer harus 

dipenuhi untuk kelangsungan hidup, salah satu contoh kebutuhan primer adalah 

rumah/tempat tinggal. Kemudian keamanan rumah sangat penting dengan 

meningkatnya angka kejahatan dan mobilitas pemilik rumah, maka keamanan 

rumah lebih dibutukan dari sebelumnya. Dengan kondisi tersebut banyak sekali 

pemilik rumah memilih untuk memasang kamera pemantau atau CCTV untuk 

mengamankan rumah disaat sedang tidak dirumah. Selain itu banyak sekali upaya 

yang dilakukan orang untuk mengamankan rumah, seperti dengan memasang 

kunci pengaman pada pintu tetapi masih belum cukup untuk meningkatkan 

keamanan. 

 Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pengguna CCTV semakin banyak 

dan telah menjadi hal yang umum, seperti negara tetangga kita negara singapura. 

Bisa dikatakan negara tersebut telah memaksimalkan penggunaan CCTV yang 

telah mencakup semua tempat penting. Untuk di Indonesia Penggunaan CCTV 

belum maksimal, hanya lebih mencondong ke ruangan rumah dan sekitarnya. 

Walaupun sebuah ruangan dilengkapi beberapa titik kamera CCTV akan masih 

tersisa bagian ruangan yang tidak tercakup maka perlu di tambahkan 

penggerak/pemutar kamera CCTV yang dapat mengikuti posisi objek (manusia) 

dengan menggunakan Raspberry pi. 

  Terdapat beberapa penelitian yang membahas hal serupa yaitu system 

pengaman rumah yang di tambahkan program Motion sebagai pendeteksi gerak 

dan dikontrol dengan Raspberry pi dalam pemantauan menggunakan kamera yang 

pernah dilakukan oleh Valdo Franata et al. [1]. kemudian penelitian yang 

membahas hal serupa yaitu juga menggunakan raspberry pi dalam sistem 

pengawasan kamera CCTV oleh Alvin Antonius et al. [2]. Pada penelitian ini 

menggunakan metode Adative Motion Detection untuk mendeteksi adanya 

gerakan, kedua penelitian tersebut sama-sama akan memberikan pemberitahuan 

kepada pengguna setelah mendeteksi adanya gerakan.   
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Penelitian lain yang membahas hal serupa yaitu pengimplementasikan 

sensor motion pada kamera CCTV yang pernah dilakukan oleh Dwi Ely 

Kurniawan et al. [3]. Penelitian yang hampir sama membahas implementasi 

raspberry pi untuk menggantikan DVR atau mesin perekam kamera CCTV dan 

menggunakan sensor gerak yang pernah dilakukan oleh Adhi Krisnawan. [4]. 

Pada kedua penelitian ini mendeteksi gerakan dengan sensor gerak (sensor PIR), 

jika sensor mendeteksi gerakan maka akan memanggil Raspberry untuk mengirim 

sinyal ke alarm dan pemberitahuan ke android phone pengguna. 

 Pada penelitian ini, penulis akan membuat sebuah alat yang menambah 

fitur kamera CCTV dimana akan mendeteksi dan mengikuti posisi gerakan. 

Penelitian ini akan menggunakan computer vision, Raspberry pi dan penggerak 

motor servo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana menggunakan metode haar-like pada Raspberry pi yang 

diimplementasikan ke sebuah kamera CCTV. 

2. Bagaimana menggunakan kamera CCTV sebagai sensor utama pada alat 

yang dirancang untuk medeteksi posisi object. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Alat yang dirancang hanya dapat diimplementasikan pada kamera CCTV 

tipe bullet/dome dengan ukuran 85mm dan tinggi 76mm. 

2. Alat yang dirancang hanya dapat memutarkan kamera CCTV dalam 180 

derajat secara horizontal. 

3. Alat yang dirancang hanya sebagai pemutar kamera CCTV dan kamera 

CCTV bekerja secara individual. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini berupa merancang fitur tambahan pada kamera 

CCTV yang memiliki keunggulan antara lain: 

1. Merancang sistem penggerak otomatis yang mendukung moveable CCTV 

sehingga dapat mengikuti posisi objek secara otomatis. 

Dedi Prastio. Perbandingan Metode HOG dengan HAAR LIKE FEATURE pada Implementasi Human Traking pada 
Kamera CCTV. 
UIB Repository ©2020



3 
 

                 Universitas Internasional Batam 

2. Mengaplikasikan menggunakan metode haar-like untuk menunjang 

moveable CCTV mengikuti objek secara otomatis. 

3. Menghitung tingkat keakuratan dalam mendeteksi object. 

 

1.5 Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat dari penelitian yang akan dibuat: 

1. Merancang prototype yang mampu mendeteksi gerakan manusia untuk 

meningkatkan tingkat keamanan user 

2. Prototype yang dirancang dapat menambahkan fitur dalam mendeteksi 

gerakan manusia tanpa menggantikan kamera ataupun sistem kamera yang 

sedang digunakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Mengenai permasalahan yang diakan dijelaskan maka pada laporan terdiri 

atas beberapa bab yang mengandung keterangan. Laporan yang dirancang ini akan 

disusun berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan panduan yang ada 

berupaya untuk memudahkan laporan ini untuk dibaca dan dipahami. Bagian-

bagian sistematika pada laporan ini yang berkaitan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab pertama terdapat poin-poin penting dimana diawali dengan latar 

belakang mengenai topic penelitian perancangan implementasi motion follower 

pada kamera CCTV, dari awal lingkungan penggunaan alat tersebut hingga 

penambahan fitur. Selain latar belakang juga ada rumusan masalah yang berupa 

masalah yang akan ditemui dan diselesaikan selanjutnya. Kemudian akan diberi 

batasan-batasan masalah untuk membatasi penelitian ini. Juga akan menjelaskan 

tujuan dan manfaat dari penelitan supaya pembaca akan mengetahui tentang arah 

dan metode yang diterapkan pada hardware yang dirancang 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian kedua mengenai ilmu dasar atau teori dasar yang berkaitan 

dengan topic penelitian ini, serta akan menybutkan beberapa penelitian lain yang 

sebelumnya pernah meneliti atau membahas project atau penelitian yang serupa. 
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Dalam bagian ini, akan menybutkan peralatan-peralatan atau komponen yang 

diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, terutama akan menjelaskan 

spesifikasi untuk setiap alat dan komponen yang digunakan untuk perancangan 

implementasi motion follower pada kamera CCTV. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ketiga terdapat beberapa tahap-tahap penelitian, antara lain 

tahap perancangan sistem kerja dimana menjelaskan urutan dan aliran sistem 

bekerja, perancangan perangkat keras mendeskripsikan bentuk alat yang 

dirancang, dan perancangan perangkat lunak. Tahap Perancangan sistem kerja 

disini akan menjelaskan cara kerja alat ini secara sistematis. Kemudian untuk 

perancangan perangkat keras mengambarkan desain mekanis pada implementasi 

motion follower ini yang berupa penambahan fitur pada CCTV. Dan perancangan 

perangkat lunak akan merancang sistem program Arduino Uno terutama pada 

koding untuk alat ini. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bagian ke empat berupa tahap pengumpulan data-data yang 

didapatkan dari proses perancangan alat dalam penelitian ini. Dari data-data 

tersebut akan diuji dan dianalisa serta dijelaskan secara detail untuk perancangan 

implementasi motion follower pada kamera CCTV 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kemudian yang paling akhir ini, semua proses dan hasil yang telah 

dilakukan akan dirangkum dalam bentuk analisa persentase. Pada bagian ini akan 

ditambahkan beberapa saran yang digunakan untuk mengembangkan alat ini 

dalam media perkembangan untuk masa yang akan datang. 
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