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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Manusia tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari dengan tingkat 

keamanan pada lingkungan sekitaranya, terutama keamanan tempat tinggal. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, keamanan lingkungan dapat dijaga dengan 

memasang atau dengan melengkapi sistem security Kamera CCTV. Akan tetapi 

masih ada kekurangan yang belum teratasi pada sistem Kamera CCTV, dimana 

kekurangannya adalah hanya memonitoring atau merekam area yang telah 

ditentukan (fixed area) sehingga masih banyak area yang belum terjangkau.  

Kemudian seiring perkembangan teknologi Kamera CCTV di pasaran 

sudah tedapat kamera CCTV Auto Tracking yang bergerak otomatis mengikuti 

gerakan. Karena dengan munculnya kamera CCTV Auto Tracking dipasaran, 

apakah kita harus menggantikan Kamera CCTV tanpa Auto Tracking yang sedang 

digunakan? Jika kita ingin ganti Kamera CCTV yang Auto Tracking maka 

Kamera sebelumnya yang masih berfungsi harus dibuang atau digudangkan maka 

dari tindakan tersebut kita telah memubajirkan barang yang masih berfungsi 

dengan baik.  

Jadi untuk mengatasi kondisi dimana kita ingin memiliki Kamera CCTV 

yang bisa Auto Tracking tanpa mengantikan Kamera CCTV yang sedang 

digunakan, maka Penulis ingin membuat sebuah penelitian mengenai Kamera 

CCTV yang sedang digunakan (tanpa Auto Tracking) kemudian 

diimplementasikan motion follower atau pendeteksi gerak. Dengan penambahan 

raspberry pi dan motor servo pada Kamera CCTV yang sedang digunakan (tanpa 

Auto Tracking) maka Kamera CCTV tersebut tetap bisa digunkan dan memiliki 

fitur tambahan dimana dapat mengikuti gerakan dan tidak perlu membeli kamera 

baru dan membuang kamera yang masih berfungsi. 

Menurut sebuah referensi yang hampir sama dengan alat yang dirancang 

penulis dimana, penelitian ini membahas mengontrol kamera CCTV dengan 

sensor PIR yang menggunakan Raspberry pi dan ditambahkan alarm yang pernah 

dilakukan oleh Farros Haydar Rayhan. [5]. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa 
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penulis akan membuat kamera menangkap video ketika sensor mendeteksi gerakan 

dan dapat melihan file video yang telah ditangkap lewat media interface yaitu email. 

Kemudian ada sebuah penelitian yang merancang CCTV dengan sistem trap 

dengan menggunakan RASPBERRY PI yang pernah dilakukan oleh Mizanul Haq 

et al. [6]. Pada penelitian ini lebih bertuju pada penambahan fitur pada trap 

kamera yang berupa kamera yang digunakan untuk memonitoring satwa dialam 

liar dan hasil monitoring akan digunakan untuk menganalisa penyebaran habitat 

hewan liar. Fitur lainnya juga ditambahkan pada sistem yang dirancang dapat 

mentransmisikan data yang diakses real time ketika merekam video dan akses data 

tersebut menggunakan WIFI modul yang terkoneksi internet ke server. 

Ada juga penelitian yang hampir mirip dengan yang dirancang penulis 

yaitu webcam pengenalan wajah berbasis Raspberry pi yang pernah dilakukan 

oleh Sutarti [7]. Pada penelitian tersebut menggunakan Raspberry pi sebagai 

pengontrol dan menggunakan webcam pengganti kamera CCTV. Metode yang 

digunakan berupa Haar-Cascade dalam pengenalan wajah dan membedakan 

antara penghuni rumah dan orang asing. Setelah dibedakan makan akan 

memberitahu kepada pengguna melewati android phone pengguna. 

Kemudian ada juga penelitian yang serupa dengan membahas sistem 

otomatisasi pada perekaman video dengan menggunakan kamera dengan 

menggunakan Raspberry Pi yang pernah dilakukan oleh Mohamad Zulfi 

Widipratama et al. [8]. Pada penelitian ini membuat kamera yang dapat 

mendeteksi yang dikontrol oleh sebuah motor. Metode yang digunakan berupa 

Haar-cascade sehingga dapat mendeteksi wajah manusia dan mengikuti. Sistem 

akan merekam dan menyimpan video pada memory ketika terdeteksi wajah serta 

memberikan peringatan ke pengguna melalui GSM (Global System for Mobile). 

Selain itu terdapat juga penelitian sebelunya menggunakan metode yang 

sama dalam mengimplementasi pada alatnya. Dimana mengimplementasi 

pengolahan citra menggunakan HOG sebagai metode untuk mendeteksi penjalan 

kaki yang dijalan raya sebagai object yang pernah dilakukan oleh Reza Ilmi et al. 

[9].  

Dengan metode yang sama juga di gunakan pada penelitian ini, dimana 

mengimplementasi pengolahan citra dengan metode HOG untuk pengaturan pada 
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traffic light berdasarkan kepadatan kendaraan yang pernah dilakukan oleh Yanita 

Fibriliyanti et al.[10]. Serta menggunakan metode yang sama dalam merancang 

face detection system yang pernah dilakukan oleh Miftahul Bagus Pranoto et. Al. 

[11]. 

Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan diatas, penulis akan 

merancang alat yang dapat diimplementasikan pada Kamera CCTV, dimana alat 

tersebut adalah sebuah fitur tambahan pada Kamera CCTV yang dapat mendeteksi 

serta mengikuti posisi gerakan.  

 

2.2 KAMERA CCTV 

 Pada awalnya Kamera CCTV yang sering kita jumpai ataupun yang sering 

digunakan sebagai perlengkapan sekuritas terutama digunakan dalam bidang 

industri bagian militer, bandara, pabrik dan bahkan sekarang perumahanpun telah 

menjadi umum dalam menggunakan teknologi ini karena harganya semakin 

terjangkau. Kamera CCTV memiliki 2 macam tipe yaitu Kamera CCTV Analog 

dan Kamera CCTV Network yang biasa disebut dengan IP Kamera.  

 Pada penelitian ini hanya menggunakan kamera CCTV sebagai sensor 

untuk mendeteksi object sehingga tidak memerlukan sensor tambahan lainnya 

seperti sensor PIR ataupun webcam. Kemudian penelitian ini menggunakan salah 

satu tipe Kamera CCTV karena mudah dijumpai di pasaran yaitu Kamera CCTV 

merek HIK HILOOK dengan seri THC-T120-P HD1080p IR DOME KAMERA 

yang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

Image Sensor CMOS Image Sensor  2MP  

Signal System NTSC/ PAL 

Frame Rate  

PAL 

NTSC 

 

1080p@25fps 

1080p@30fps 

Resolution 1080 (V) × 1920 (H) 

Min. illumination 0 Lux with IR 

0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON) 

Shutter Time 1/25(1/30)s to 1/50,000s 

Lens 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional 
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Angle of View 92° (2.8 mm), 70.9° (3.6 mm), 56.7° (6 mm) 

Lens Mount M12 

Day & Night IR cut filter 

Angle Adjustment Pan 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360° 

Synchronization Internal synchronization 

 
Tabel 2.1 Spesifikasi kamera 

 

Gambar 2.1 Kamera CCTV 

Sumber gambar: https://www.static-

src.com/wcsstore/Indraprastha/images/catalog/full//102/MTA-

1948845/hilook_hilook-thc-t120-p-indoor-kamera-cctv---white_full02.jpg   
 

2.3 Motor Servo MG996R 

 Motor Servo banyak digunakan dalam bidang industri, selain itu juga 

digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti pada mobil mainan radio kontrol, 

robot, pesawat, dan lain sebagainya. Motor servo merupakan bagian penting dari 

bagian design robot, terutama pada bagian pergelangan sendi robot dan berupa 

bagian penting dalam menggerakan maju mundur yang telah dirancang. Didalam 

Motor servo terdapat beberapa bagian: bagian utama motor DC sebagai 

penggerak, potensio meter, control circuit dan beberapa drive gear. 

 Motor servo MG996R akan digunakan dalam penelitian ini dimana akan 

menjadi bagian actuator untuk menggerakan Kamera CCTV dengan putaran sudut 
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yang sesuai dengan sistem yang dirancang. Motor ini dapat berputar sebesar 180 

derajat. Motor servo MG996R mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

 
Weight 55 g 

Dimension 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx 

Stall torque 9.4 kgf·cm (4.8 V ) 

Operating speed 0.17 s/60º (4.8 V) 

Operating voltage 4.8 V (~5V) 

Dead band width 5 μs 

Temperature range 0 ºC – 55 ºC 

 
Tabel 2.2 Spesifikasi servo 

 
Gambar 2.2 Motor Servo MG996R 

Sumber gambar: 

https://components101.com/sites/default/files/components/MG996R-Servo-

Motor.jpg  

 

2.4 Raspberry Pi 3 Model B 

 Raspberry Pi 3 model b yang digunakan akan berupa seperti yang terlihat 

pada gambar dibawah ini, cpu in dapat dijadikan sebuah mini PC untuk digunakan 

sehari-hari seperti komputer biasa. Ukuran Raspberry jauh lebih kecil dari 

komputer biasa, ukurannya tidak melebihi sebuah telapak tangan dewasa. 

Komputer mini ini banyak digunakan dalam project IOT (Internet Of Things) dan 

memiliki papan rangkaian yang bersifat open-source. 
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Raspberry Pi 3 Model B adalah Raspberry Pi yang telah diluncurkan versi 

atau generasi ketiga, Raspberry ini berupa komputer papan dengan ukuran kartu 

kredit sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Model Raspberry Pi 3 B 

dilengkapi prosesor yang lebih cepat, dimana 10 kali lebih cepat dibangdingkan 

dengan generasi pertama Raspberry Pi. Komputer ini terdapat konektivitas LAN 

dan Bluetooth serta terdapat Wifi modul menjadikannya solusi ideal untuk desain 

terhubung yang kuat. 

Berikut spesifikasi teknis dari Raspberry pi berdasarkan datasheet: 
 

Processor 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 

GPU Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor 

1080p30 H.264. 

Memory LPDDR2 1GB 

Operating System Windows 10 or Linux operating system 

Dimensions 85 x 56 x 17mm 

Power Micro USB socket 5V1, 2.5A 

Ethernet 10/100 Ethernet socket 

Video Output HDMI (rev 1.3 & 1.4 Composite RCA (PAL and NTSC)) 

Audio Output 3.5mm jack 

GPIO Connector 40-pin 2.54 mm (100 mil) expansion header: 2x20 strip 

Memory Card Slot Push/pull Micro SDIO 

 
Tabel 2.3 Spesifikasi Raspberry Pi 

 

Gambar 2.3 Raspberry Pi 3 model b 

Sumber gambar: https://cdn.elevenia.co.id/g/2/8/0/2/9/5/22280295_B.jpg 
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2.5 Pengolahan Citra 

Menurut Jain (1989), Pengolahan citra digital adalah memproses gambar 

digital yang berdimensi dua menggunakan komputer. Menurut Efford (2000), 

Pengolahan citra digital adalah istilah yang umum dalam memodifikasi dan 

memanipulasi suatu citra digital dengan berbagi cara yang digunakan. Sebagian 

besar dalam pengolahan citra digital dibagi kedalam dua tujuan, yaitu: 

1. Memperbaiki kualitas sebuah citra atau gambar digital dua dimensi dengan 

mengubah parameter citra tersebut sehingga mudah diinterpretasi oleh 

komputer ataupun manusia. 

2. Mengolah data dan informasi yang kemudian dikelompokan pada suatu citra 

digital sehingga dapat dikenali secara otomatis. 

Pada penelitian ini menggunakan pengolahan citra digital dengan tujuan 

pengenalan manusia secara otomatis. Terdapat sebuah cabang ilmu dalam 

pengolahan citra digital adalah computer vision. Computer vision ini berupa 

proses komputer dalam meniru manusia dalam mengenali dan mengolah citra 

(Kusumanto, 2012).  

 

2.6 Haar-Like Feature 

Dalam mendeteksi object pada gambar digital, metode haar-like ini 

sering digunakan. Metode ini memberikan hasil dengan tingkat keakuratan yang 

lumayan tinggi dalam mendeteksi object dan dalam kecepatan proses 

mendeteksinya juga cepat. Haar-like feature ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Paul Viola dan Micheal Jones pada tahun 2001.  

Metode haar-like ini memiliki beberapa tahap dimana akan dijelaskan 

seperti berikut: 

1. Fitur haar atau fitur pesergi 

Fitur haar ini merupakan fitur dari dasar wavelet haar, yang berupa 

gelombang pesergi dengan interval tinggi dan interval rendah. Kemudian 

untuk mendeteksi object lebih baik maka persegi di kombinasi pada suatu 

gambar dua dimensi akan membentuk suatu bagian terang dan bagian 
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gelap. Bagian-bagian persegi hitam dan putih yang telihat seperti gambar 

berupa bagian dari fitur haar.  

 
Gambar 2.4 Jenis-jenis fitur haar 

Sumber gambar: 

https://www.researchgate.net/profile/Nahdi_Saubari/publication/3119595

64/figure/fig1/AS:830170655117313@1574939516608/Gambar-1-

Contoh-haar-like-feature-Pambudi-dan-Simorangkir-2012-Rumus-

perhitungannya.jpg  

 

Fitur haar ini dapat ditentukan dengan cara jumlah rata-rata piksel 

yang terang dikurang dengan jumlah rata-rata piksel yang gelap seperti 

rumus berikut: F(Haar) = ∑F(white) - ∑F(black). Jika dari hasil 

perhitungan menggunakan rumus haar fitur menghasilkan nilai diatas 

threshold, maka gambar yang diproses terdapat fitur haar. 

2. Integral Image 

Proses integral ini berupa cara effisien yang dapat digunakan dalam 

menentukan sebuah citra memiliki ataupun tidak memiliki dari ratusan 

fitur haar. Menggunakan dapat mempercepat dalam proses medeteksi 

suatu object dengan cara menggabungkan dari piksel terkecil menjadi 

suatu representasi citra baru. 
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Gambar 2.5 Perhitungan fitur haar 

Sumber gambar: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTu8OKVerdwSfzQzzDmcJ

ADWNRCheDQFCjy5TlH5S2mCsrCPYnE  

Dalam melakukan perhitungan nilai sebuah fitur dapat dilakukan 

secara cepat dengan cara menghitung integral citra pada empat buah titik 

yang tentukan seperti pada gambar 2.5 di atas. Jika nilai integral citra 

pada titik 1 adalah A, titik 2 adalah A + B, titik 3 adalah A + C dan titik 4 

adalah A + B + C +D, maka jumlah piksel di daerah D dapat dihitung 

dengan cara  (4 + 1) – (2 + 3). 

3. Adaboost 

Hasil dari deteksi suatu fitur haar akan kurang akurat jika hanya 

menggunakan sebuah fungsi saja. Semakin banyak tingkatan filter 

pendeteksian yang diterapkan maka semakin akurat dalam mendeteksi, 

akan tetapi proses pendeteksiannya akan semakin lama. 
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Gambar 2.6 Filter fitur haar 

Sumber gambar: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJ_EBUh_ClGcA0YtP-

BLNrzvrVkAYmeFw0-PT4D0HKB1AgiZY9qQ&s  

4. Cascade Classifier 

Tingkatan proses dalam penyeleksian fitur diurutkan berdasarkan 

nilat yang terberat sampai teringan, sehingga dapat diproses secepat 

mungkin untuk mengklasifikasikan bahwa tidak ada object yang 

terdeteksi dalam citra masukan, proses dalam penyeleksian pada fitur ini 

disebut cascade classifier. 

 

2.7 HOG Detection 

Dalam mendeteksi apakah ada atau tidak ada manusia dalam suatu citra 

selain menggunakan haar like feature terdapat juga metode HOG (Histogram of 

oriented gradients). Metode ini di jelaskan lebih dalam oleh Navneet dan Bill dari 

Inria, Pracis untuk mendeteksi pejalan kaki pada citra tahun 2005. HOG ini sering 

du gunkan untuk mengekstrak fitur pada object tertentu pada suatu gambar dengan 

object manusia. Proses awal pada metode ini adalah mengubah citra menjadi 

grayscale, kemudian menghitung gadient pada setiap piksel citra.  

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



15 
 

Universitas Internasional Batam 

Dari perhitungan kemudian mendapatkan nilai gradient setelah itu 

melakukan proses spatial orientation binning yaitu proses menentukan jumlah bin 

orientasi untuk membuat histogram. Sebelum proses gradient compute gambar 

training akan dibagi menjadi beberapa cell dengan ukuran tertentu dan akan 

dikelompokkan kedalam ukuran yang lebih besar, kelompok ini dinamakan 

sebagai block. Terdapat juga proses dilakukan karena adanya block yang saling 

tumpang tindih maka proses normalisasi block akan gihunakan saat perhitungan 

geometri R-HOG. 

Setiap citra memiliki karakteristik dimana akan ditunjukan oleh distribusi 

gradien yang diperoleh dengan membagi citra ke dalam daerah kecil yang disebut 

cell. Tiap cell disusun dari sebuah histogram dari sebuah gradien. Kombinasi dari 

histogram ini dijadikan sebagai deskriptor yang mewakili sebuah object. Terdapat 

beberapa proses dalam menggunakan fitur HOG dapat dilihat sebagai beriku: 

1. Normalisasi warna atau konversi citra 

Sebuah citra dengan true colour adalah representasi citra 

berwarna yang terdiri dari tiga komponen utama (Merah, Hijau, dan Biru) 

atau RGB. Masing-masing citra true colour terbentuk dari 256 

kemungkinan nilai. Untuk dalam bentuk grayscale citra hanya memiliki 

28(256) kemungkinan nilai. Nilai 0 untuk warna hitam dan nilai 255 untuk 

putih. Proses grayscale akan mengubah segala warna citra menjadi 

keabuan menggunakan persamaan berikut: 

L = 0.144*R+0.587*G+0.299*B  

Dimana:  L: nilai keabuan pada piksel  

0.144: bobot untuk elemen warna merah (wR)  

0.587: bobot untuk elemen warna biru (wB)  

0.299: bobot untuk elemen warna hijau (wG)  

R: nilai intensitas elemen warna merah  

B: nilai intensitas elemen warna biru  

G: nilai intensitas elemen warna hijau  

2. Gradient Compute 
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Setelah proses konversi citra yaitu mengubah gambar dalam 

bentuk grayscale langkah selanjutnya adalah menghitung nilai gradien 

setiap piksel dalam gambar. Setelah mendapatkan nilai informasi gradien, 

akan dihitung gradien orientasi (𝜃𝜃) dan magnitude (m) untuk setiap pixel 

pada citra. Kemudian menghitung gradien horizontal 𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dengan 

Persamaan (2.3) dan gradien vertikal 𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) dengan Persamaan (2.2), 

sehingga untuk nilai piksel citra tepi tidak berubah [2]. 

𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦 + 1) − (𝑥𝑥, 𝑦𝑦 − 1)  (2.2) 

𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = (𝑥𝑥 + 1, 𝑦𝑦) − (𝑥𝑥 − 1, 𝑦𝑦)   (2.3) 

Dengan (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) adalah nilai intensitas citra di posisi x dan y. 

Setelah mendapatkan nilai informasi gradien, akan dihitung orientasi 

gradien (𝜃𝜃) dengan Persamaan (2.5) dan magnitude (m) dengan Persamaan 

(2.6) untuk setiap piksel pada citra 

(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = √𝑓𝑓𝑥𝑥 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)2 + 𝑓𝑓𝑦𝑦 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)2   (2.4) 

𝜃𝜃 = tan−1 �fy (x,y)
fx (x,y)�     (2.5) 

3. Spatial Orientation Binning 

Dalam tujuan membuat sebuah histogram nilai gradient dan nilai 

tersebut didapatkan dengan menghitung nilai tiap piksel pada sebuah citra. 

Kemudian citra akan dibagi menjadi cells dengan ukuran yang telah 

ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu cells pada suatu citra akan di 

proses histogramnya dengan nilai dalam setiap cells dengan nilai yang 

berbeda. Kemudian menentukan jumlah bin yang diperlukan untuk 

pembuatan histogram untuk mengetahui nilai gradientnya. 

4. Normalization Block 

Sebuah nilai gradient memiliki nilai yang berbeda maka 

diperlukan pengelompokan cells menjadi ukuran lebih besar yang sering 

disebut block. Block sering sekali melakukan tumpang tindih karena dari 

setiap cells akan mengkontribusi nilai yang lebih dari sekali. Dalam proses 

normalisasi block terdiri dari dua geometri block utama yaitu block R-

HOG dengan bentuk persegi panjang dan C-HOG bentuk melingkar.  

5. Detector Windows 
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Detector windows merupakan windows atau jendela berukuran 64  

x  128 yang digunakan untuk jendela pendeteksian. Jendela pendeteksian 

ini terdiri dari 8 x 8 piksel dalam tiap cells. 

 

Gambar 2.7 Proses HOG (Histogram of Oriented Gradients) Sumber 

gambar: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS6hDTk4ux8KQGJFa95Dy

7p8v8q3HzSdltNY-eBhqpqGB-sPp3a  

 

2.8 Coaxial To USB Converter  

Converter ini memiliki nama easy-cap dengan FiturSize seperti USB flash, 

dapat bawa sangat mudah. Converter ini bayak digunakan untuk menonton 

program TV atau menyalin program digital dari televisi digital sistem yang dapat 

Mendukung yaitu Windows XP SP2 / Vista, Sistem Window 7 & Vista keduanya 

32 & 64bits. Format yang dapat digunakan berupa NTSC / PAL. 

Converter ini juga mendukung video decode frekuensi 10bit dan audio 

serta memiliki kualitas suara audio dimensi tinggi, tidak perlu kartu suara untuk 

merekam. Alat ini otomatis menurunkan kebisingan, menghilangkan blur yang 

dapat menganggu kualitas gambar, serta secara opsional dapat memperbesar 

tampilan antarmuka (4:3 atau 16:9) dan dapat menonton program TV di layar 

komputer. 

Pada penelitian ini menggunakan video converter karena Raspberry pi 

yang digunakan belum dapat terhubung langsung dengan kamera CCTV. 

Converter ini mengubah colokan yang digunakan kamera CCTV yaitu coaxial 

menjadi USB dan Ukurannya yang cukup kecil dan beratnya hanya 30 gram. 
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 Spesifikasi pada Sensor Converter video: 
 

Dimension 89mm x 27mm x 18mm 

Complies USB Specification Rev 2.0 

Supports PAL / NTSC 

Video input S-Video, RCA composite 

Audio input Stereo audio (RCA) 

Powers USB 

resolution NTSC: 720 x 480 @30fps, PAL: 720 x 576 @25fps 

 
Tabel 2.4 Spesifikasi Video Converter 

 
Gambar 2.8 Coaxial to USB Converter 

Sumber gambar: https://pictures.content4us.com/350px/CMP-

USBVG5.JPG 

 

2.9 Junction Box 

 Untuk memasang kamera CCTV diruangan terutama pada ruangan yang 

tidak menggunakan plafon diperlukan kotak junction box ini sebagai tempat 

kedudukan sekaligus sebagai wadah atau tempat penyimpanan kabel kamera 

CCTV tersebut. Kemudian kotak ini juga akan digunakan untuk menempatkan 

arduino, sensor PIR serta motor servo MG996R.  

Kotak junction box ini biasanya terbuat dari bahan plastic dengan ukuran 

100mm x 100mm x 40mm dan dapat weatherproof dimana dapat menahan cuaca 

panas dan rentan terhadap kemasukan air hujan. Junction box ini juga sering 
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digunakan dalam rangkaian listrik dirumah tangga serta digunakan pada 

perusahaan industry. Banyak sekali jenis dan ukuran yang bervariasi yang dapat 

ditemukan dipasaran, baik junction box yang berbentuk persegi seperti pada 

gambar berikut ataupun berbentuk bulat. 

 

Gambar 2.9 Junction Box 

Sumber gambar: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21nnxWf-

MmL.jpg  

 

2.10 Rangkaian Motor Servo  

 
Gambar 2.10 Rangkaian Motor Servo 

Sumber gambar: https://cms-

assets.tutsplus.com/uploads/users/228/posts/20051/image/1%20motor%20full.png  

Pada perancangan ini, kami menggunakan Raspberry pi untuk mengendalikan 

motor servo dan motor servo menggunakan sumber tengangan yang lain untuk 

menghindari turunnya tegangan pada Raspberry pi. 
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