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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Memelihara dan meningkatkan tingkat kualitas hidup, mengurangi 

keterbatasan pemeliharaan akan fasilitas, efisiensi penggunaan sumber daya 

dan keamanan atas kepemilikan suatu ruang atau tempat tinggal merupakan 

contoh kegunaan dari teknologi rumah pintar atau yang biasa disebut Smart-

House. Teknologi rumah pintar memanfaatkan integritas dari berbagai 

teknologi, diantaranya adalah teknologi pengaman ruangan mengunakan 

Web-Camera sebagai motion detector. Trend teknologi ini merupakan bagian 

dari “ubiquitous computing”, dimana mengintegrasikan komputasi dengan 

lingkungannya, pengguna akan semakin dapat menggunakan teknologi 

dengan mudah dalam menerapkannya karena sifatnya yang user friendly. Tak 

perlu diragukan lagi bahwa efek dari rumah pintar tersebut dapat melakukan 

pekerjaan dengan efisien, efektif, cepat dan murah. 

Salah satu permasalahan sistem pemantau ruangan yang banyak di jual 

dipasaran adalah alarm, yang digunakan hanya dapat mengeluarkan informasi 

berupa bunyi, tanpa dapat mendokumentasikan kejadian-kejadian kepada 

pemilik ruangan tersebut yang kebetulan sedang tidak ada dirumah. Sistem 

pemantau ruangan ini dapat digunakan sebagai media untuk 

mengintegrasikan peralatan keamanan yang masih bekerja secara individual 

dan memungkinkan untuk membuat suatu sistem keamanan yang dapat 

memantau pergerakan di dalam suatu ruangan dengan mengunakan metode 

RGB. 

Pengontrolan ruangan memanfaatkan web camera yang dirancang 

menggunakan suatu sistem aplikasi dimana sistem aplikasi ini menggunakan 

suatu pemodelan RGB ( red, green, blue ). RGB adalah model warna dari 

pencahayaan ( additive color mode ) dipakai untuk “input device” seperti 
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scanner maupun “output device” seperti display monitor, warna-warna 

primernya ( RGB ) tergantung pada teknologi alat yang dipakai seperti charge 

coupled device (CCD) atau complementary metal oxide silicon (CMOS). 

Pemodelan Warna RGB merupakan pemodelan terbaik dalam grafika 

komputer karena mirip dengan visualisasi yang dilakukan mata dan 

penyimpanan data secara digital.kelebihan dari pemodelan warna ini adalah 

citra tampak nyata seperti aslinya. 

Dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, maka dibuatlah 

inovasi yang dapat memberi solusi untuk menangani masalah keamanan suatu 

ruangan. Oleh karena itu penulis membuat tugas akhir dengan judul 

“Aplikasi Pemantau Ruangan Berdasarkan Deteksi Pergerakan Objek 

Menggunakan Metode Absolute Value Of The Difference Rgb Dan Sensor 

Camera” diharapkan aplikasi ini dapat menjawab kehawatiran pemilik rumah 

terhadap keamanan rumah yang ditempatinya saat pemilik rumah sedang 

tidak ada dirumah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem pemantau ruangan berdasarkan deteksi 

pergerakan?  

2. Bagaimana menerapkan pemodelan RGB pada aplikasinya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan menjadi lebih terarah maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut : 

1. Menggunakan pemodelan RGB. 

2. Menggunakan Web camera CMOS interface USB. 

3. Sistem Pemantau keamanan ini hanya dilakukan di dalam ruangan dan 

terdapat intensitas cahaya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut  : 

1. Menghasilkan suatu aplikasi sistem keamanan dengan menggunakan 

pemodelan RGB. 

2. Menghasilkan alat yang dapat mendeteksi suatu pergerakan objek. 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dapat 

ditempuh melalui beberapa tahap berikut, yaitu: 

1.5.1 Studi Literatur 

Mencari dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan 

dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem 

yang akan dibangun, desain sistem, dan bahasa pemrogramannya. Literatur 

yang digunakan meliputi buku referensi, dokumenasi internet, serta jurnal-

jurnal dari penelitian yang sudah ada. Pada tahap ini dititikberatkan pada 

kajian mengenai bagaimana menerapkan pemodelan RGB(red, green, 

blue). dalam mendeteksi pergerakan sebagai proses untuk pengambilan 

gambarnya. 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Sistem keamanan rumah dengan menggunakan kamera web 

sebagai motion detector yang penulis rancang dalam tugas akhir ini adalah 

sebuah sistem yang dirancang untuk memonitor gerakan atau aktifitas 

(motion) didalam ruangan menggunakan web camera, web kamera sebagai 

sensor untuk memproses gambar pada tiap frame kamera video dengan 

cara menghitung jumlah perubahan pixel ( picture element ) warna pada 

gambar sebelum dan setelah adanya gerakan, sistem pemrosesan gambar 

dalam aplikasi ini menggunakan teknologi image processing, merupakan 

teknologi manipulasi citra dengan pemodelan RGB (red, green, blue). 
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1.5.3 Implementasi Sistem 

Hasil pembangunan model, analisis pemodelan RGB kemudian 

diimplementasikan ke dalam  bahasa pemrograman Java dengan 

memanfaatkan web Camera, sehingga  menjadi   sebuah  perangkat  lunak 

( software ) yang dapat digunakan untuk memantau suatu ruangan. 

1.5.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat 

menganalisa perubahan nilai warna frame gambar dalam pembacaan frame 

dalam satuan waktu ( frame rate ) pada video dan dapat berfungsi untuk 

mengontrol jumlah file gambar atau frame yang diambil oleh web camera. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Selanjutnya pada tahapan terakhir akan dilakukan pembuatan 

laporan proyek tugas akhir sebagai keseluruhan proses yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek 

tugas akhir yang dikerjakan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi peneyelesain 

masalah yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini Membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan 

tugas akhir. 
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 BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi kerangka atau langkah penelitian yang dilakukan 

atau pengembangan model uji coba. Pada bab ini sudah jelas 

sampel penelitiannya, digunakan, uji validasi. 

 

 BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan program ( software ), 

pengoperasian serta pengujian validasi teknik analisis data atau 

formulasi model yang digunakan. 

 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian yang diinginkan serta saran atau rekomendasi 

untuk implementasi atau penyempurnaan hasil lebih lanjut, juga 

tema riset lain yang dapat dilakukan oleh peneliti lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


