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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi dunia industry 

sangatlah pesat khususnya perkembangan teknologi dalam bidang control

menunjukan perkembangan yang cukup berarti dari waktu ke waktu. Hingga kini 

semakin banyak sistem yang dapat dikontrol secara otomatis yang pada akhirnya 

membawa pengaruh pada kehidupan manusia makin mempermudah manusia 

dalam mengerjakan segala aktifitas sehari-hari yang tidak terbatas pada ruang dan 

waktu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut membuat persaingan 

semakin meningkat dan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Teknologi baru 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam teknologi yang lain,proses-

proses yang dikerjakan secara manual dapat dilakukan secara otomatis, akurat dan 

efisien.

Dalam dunia otomotif khususnya dunia balap, sering kali dijumpai gambar 

dari rekaman kamera yang terpasang pada kendaraan pembalap sepertinya tidak 

terpengaruh terhadap gerakan belokan maupun kemiringan dari kendaraan 

tersebut. Jika dicermati dengan baik, hasil rekaman gambar dari kendaraan 

pembalap akan selalu sejajar dengan bumi atau dengan kata lain stabil meskipun 

dalam keadaan tidak tenang dan bergetar. Selain itu dapat dilihat penggunaan 

pada proses perekaman film terutama film dengan genre action,dimana kamera 

yang digunakan pada proses pengambilan gambar maupun  proses perekaman 

dipasang pada suatu mekanik tertentu sehingga dapat mengambil gambar maupun 

video dalam posisi apapun.

Pengambilan gambar dan video pada dunia perfilman dan fotografi sangat 

meminta dan membutuhkan hasil gambar yang sempurna dan sangat stabil. 

Perkembangan dunia fotografi dan perfilman pun memiliki peralatan yang 

beragam dalam membantu pengambilan gambar. Namun karena begitu banyak 
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perlengakapan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengambilan gambar 

karena harus mengatur posisi dan lain lainnya, hal ini sangatlah tidak praktis jika 

pengambilan gambar dilakukan ditengah hutan ataupun tempat tempat yang 

sangat sulit dilakukan penyetingan alat camera.

Dari latar belakang inilah penulis menginginkan membuat  stabilisasi 

gerakan kamera yang pada dasarnya kamera umumnya tidak dapat 

mempertahankan posisinya dengan mulus karena berbagai hambatan seperti angin 

maupun gerakan-gerakan yang dibuat manusia sendiri sehingga membuat dan 

mempengaruhi hasil pengambilan gambar maupun video menjadi kurang focus,

terjadi efek blur pada gambar atau bisa juga hasil video menjadi bergoyang-

goyang dengan memanfaatkan sensor gyroscope dan accelerometer. Filter digital 

yang digunakan adalah kalman filter untuk mendapatkan data kemiringan yang 

lebih akurat dengan memanfaatkan dua masukan dari sensor gyroscope dan

accelerometer. Penggunaan sensor accelerometer atau sensor kemiringan dapat 

memberikan pengukuran sudut saat sistem berada pada posisi diam sedangkan 

saat sistem pada keadaan berotasi accelerometer tidak bisa bekerja secara 

maksimal karena memiliki respon yang lambat, kemudian respon inilah yang 

dapat diatasi oleh sensor gyroscope karena sensor gyroscope dapat membaca 

kecepatan sudut yang dinamis. 

Penulis akan membuat simulasi sistem yang cara kerja rangkaian yaitu 

menggunakan sistem control yang akan membaca data terlebih dahulu 

berdasarkan dari sensor accelerometer dan gyroscope menggunakan matlab 

kemudian pembacaan data diolah dengan rumusan kalman filter untuk 

mendapatkan kamera tetap datar. Kemudian menganalisa apakah dengan metode 

kalman filter hasil gambar maupun video yang telah distabilkan gerakannya dapat 

mengurangi noise sehingga menghasilkan gambar yang sangat baik, focus dan 

tidak blur kemudian dimasukan kepada kondisi nilai untuk mendapatkan kamera 

yang tetap datar. Kalman Filter dipilih dikarenakan data yang diukur bisa 

berubah-ubah atau tidak tetap, serta mengandung noise, sehingga digunakan 

estimasi Kalman Filter dengan tujuan didapatkan hasil gambar atau video dengan 

tingkat akurasi yang lebih baik.
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1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang berusaha ditangani dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

1. Bagaimana desain sistem penstabil gerakan kamera secara keseluruhan 

menggunakan MATLAB.

2. Bagaimana menerapkan metode kalman filter pada sistem stabilisasi 

gerakan kamera.

3. Bagaimana kerja metode kalman filter dalam memperhalus dan 

mengurangi gangguan maupun blur pada hasil gambar atau video.

4. Seberapa akurat penggunaan kalman filter mengurangi gangguan pada 

hasil gambar maupun video.

1.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Mendesain sistem penstabil gerakan kamera menggunakan matlab secara 

keseluruhan yang berguna menstabilkan camera agar selalu sejajar dengan 

bumi dalam keadaan apapun.

2. Menggunakan dan menerapkan metode kalman filter untuk memperhalus 

dan mengurangi noise dari hasil gambar atau video yang dihasilkan.

3. Mengetahui tingkat akurasi dan efisiensi dari metode kalman filter.

1.4 Batasan Masalah

1. Pembahasan lebih mengutamakan pada proses stabilisasi gerakan kamera

menggunakan metode kalman filter.

2. Pemanfaatan pengambilan data dari data primer yang didapat dari keluaran 

sensor accelerometer dan gyroscope melalui percobaan secara real. Proses 

estimasi data yang telah diperoleh dilakukan secara offline menggunakan 

MATLAB.

3. Penstabil gerakan kamera hanya menggunakan dua sumbu putar yaitu 

Roll dan Pitch.
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1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

1. Studi Literatur,

Studi Literatur Sebagai landasan dalam melakukan sebuah penulisan, 

diperlukan teori penunjang yang memadai, baik mengenai ilmu dasar, 

metode penelitian, teknik analisis, maupun teknik penulisan. Teori 

penunjang ini dapat diperoleh dari buku pegangan, jurnal ilmiah baik 

nasional maupun internasional, serta media online. Tahap ini dapat 

dilakukan di mana saja dan dilakukan sepanjang proses pengerjaan tugas 

akhir hingga menjelang penulisan buku.

2. Permodelan Sistem 

Permodelan merupakan salah satu tahap paling penting dan memakan 

waktu dalam pengerjaan tugas akhir. Jika permodelan yang dibuat tidak 

tepat, analisis sistem yang dihasilkan pun menjadi tidak tepat. Hal ini 

dapat menyebabkan kesalahan dalam perancangan estimasi. Karena 

memerlukan plant nyata.

3. Perancangan Estimasi 

Setelah didapatkan data dari keluaran sensor gyroscope dan accelerometer,

kemudian dilakukan perancangan estimasi. Metode estimasi yang 

digunakan adalah metode estimasi Kalman Filter. Data yang didapat 

kemudian akan diuji melalui MATLAB.

4. Implementasi Metode Estimasi Pada Sistem Setelah melalui tahap 

perancangan dan simulasi, dilakukan implementasi estimasi pada plant. 

Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh respon sistem 

terhadap perubahan-perubahan kondisi yang diberikan pada sistem.
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5. Pengumpulan Data dan Analisis Proses pengumpulan data merupakan satu 

kesatuan dengan implementasi. Setelah proses implementasi berhasil 

dilakukan, respon sistem diukur melalui data. Data numerik yang 

dikumpulkan bertujuan untuk membuktikan bahwa respon sistem dapat 

mengikuti perubahan kondisi yang diberikan. Pengujian dilakukan 

minimal sebanyak dua kali dengan tujuan meningkatkan tingkat ketelitian 

pengukuran. Setelah data tervalidasi, dilakukan analisis terhadap data. 

Analisis ini membandingkan antara hasil implementasi dengan teori yang 

telah dipelajari. Melalui analisis ini, dapat dirumuskan kesimpulan dan 

rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.

6. Penulisan Buku Tahap ini merupakan bagian akhir dari penulisan tugas 

akhir. Penulisan buku ini berupa laporan ilmiah yang mencakup semua 

proses pengerjaan tugas akhir, mulai dari teori yang digunakan hingga 

kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Semua tahap 

pengerjaan tugas akhir didokumentasikan secara sistematis sehingga 

menjadi sebuah pendukung dari rangkaian penjelasan yang ada. Selain 

buku, dibuat pula prosiding sebagai ringkasan dan materi tugas akhir 

berupa slide presentasi. Setelah buku selesai dibuat, dilakukan mekanisme 

pengesahan yang meliputi pengajuan tanda tangan, draft buku, buku, dan 

prosiding tugas akhir.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang masing-masing membahas 

permasalahan yang berhubungan dengan tugas akhir yang telah dibuat dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap pemasalahan 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan, metodelogi pembahasan dan sistematika pembahasan yang akan 

digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini
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2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan 

dalam perencanaan serta teori yang mendasari penyusunan tugas akhir ini 

yang meliputi: gambaran umum mengenai algoritma Kalman Filter, dan 

sensor- sensor yang digunakan untuk mendapatkan data.

3. BAB III PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM

Pada bab III akan membahas tentang Perencanaan dan mendesaian  sistem 

secara keseluruhan dan dijelaskan secara detail sistematis perancangan 

blok diagram sistem dan rangkaian sistematis dari sistem menggunakan 

matlab serta pemanfaatan dan pengambilan data dari keluaran sensor gyro

dan accelerometer.

4. BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA

Pada bab IV pengujian dan analisa, berisi tentang analisa data yang 

diperoleh dari system yang telah dibuat pada matlab, kemudian data yang 

diperoleh diolah dengan menggunakan metode kalman filter untuk 

menghilangkan noise dari inputan sensor agar sistem tetap stabil.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab V berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisa tugas akhir 

serta saran-saran yang diberikan untuk penyempurna dan pengembangan 

selanjutnya.


