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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

OpenCV adalah open source C++ library untuk image processing dan 

computer vision. Secara teori OpenCV digunakan seperti meniru cara kerja sistem 

visual manusia yaitu dengan melihat objek melalui "penglihatan/mata" dan citra 

pada objek tersebut diteruskan ke otak untuk memproses sehingga mengerti objek 

apa yang tampak pada pandangan mata manusia. OpenCV merupakan salah satu 

cabang Artificial intellegent (kecerdasan buatan) yang digunakan untuk 

pengembangan atau analisis isi suatu gambar. 

Menghitung jumlah obyek dalam sebuah wadah menggunakan cara yang 

manual membuang waktu cukup lama, terutama jika obyek tersebut bergerak atau 

makhluk hidup. Kesalahan dalam menghitung akan sering terjadi dan dapat 

merugikan salah satu pihak, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat menghitung 

jumlah obyek bergerak lebih mudah dan menghemat waktu. Dengan 

memanfaatkan teknologi Android, user dapat menggunakan aplikasi dimana saja. 

Program ini ditunjukan pada penjual ikan atau nelayan yang menjual ikan 

dalam jumlah yang besar dan menghitung ikan satu persatu bukanlah pilihan, 

mereka pun menjualnya dengan mempertimbangkan berat dan memperkirakan 

perkilonya berisi sekian ikan hingga tidak adanya kepastian berapa jumlah ikan 

yang dibeli. Kesalahan dalam menghitung dapat merugikan salah satu pihak dari 

penjual maupun pembeli. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk membantu 

masalah tersebut dengan merancang suatu aplikasi counting objek bergerak 

dengan menggunakan OpenCV pada Smartphone. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat 

aplikasi counting obyek bergerak menggunakan OpenCV pada smartphone 

dengan memanfaatkan kamera video secara realtime? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi counting obyek bergerak 

menggunakan OpenCV pada smartphone dengan memanfaatkan kamera 

video secara realtime 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah deteksi citra RGB berdasarkan kemiripan 

warna 

2. Deteksi menggunakan kamera video  

3. Software dibuat menggunakan Java Netbeans  

4. Sistem mendeteksi banyaknya benda dan warna 

5. Pensensoran benda pada kamera video dengan pencahayaan yang cukup 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan membuat aplikasi counting obyek 

bergerak menggunakan OpenCV pada smartphone dengan memanfaatkan 

kamera video secara realtime dibutuhkan beberapa literatur. Adapun 

literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang 

terkait. Mempelajari literatur mengenai desain tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 
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2. Analisa Sistem 

Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan 

dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar 

sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan 

3. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan.  

4. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan membuat aplikasi counting 

obyek bergerak menggunakan OpenCV pada smartphone dengan 

memanfaatkan kamera video secara realtime. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi Java Netbeans.  

5. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari membuat aplikasi 

counting obyek bergerak menggunakan OpenCV pada smartphone dengan 

memanfaatkan kamera video secara realtime 

6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini dilakukan. 

Juga berisi landasan teori yang membahas tentang OpenCV, Perhitungan objek 

bergerak, Android, Java Nebeans. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk aplikasi counting objek bergerak menggunakan 

OpenCV pada smartphone. Dengan adanya metodologi penelitan ini diharapkan 

dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut.  

 


