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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sekarang, tingkat kriminalitas di Indonesia semakin hari semakin 

bertambah. Tindak kriminalitas seperti perampokan dan pencurian sering terjadi 

di rumah. Dari sinilah masyarakat mulai geram dengan tindakan tersebut karena 

tidak sedikit pelaku kriminalitas yang lolos dari jerat hukum. Sehingga sering kali 

pemasangan CCTV dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan keamanan 

agar para pelaku dapat terpantau dan dijadikan sebagai bukti agar tindak 

kriminalitas di masyarakat berkurang. 

Akan tetapi CCTV tersebut masih memiliki kelemahan, karena CCTV harus 

dikendalikan oleh operator yang bekerja untuk memantau secara terus menerus. 

Pengawasan seperti ini kurang efektif karena memerlukan tenaga manusia untuk 

mengawasi. Di sisi lain pelaku tindak kriminal dengan berbagai cara berusaha 

menembus sistem keamanan tersebut. Faktor inilah yang kemudian menjadi acuan 

untuk membuat pengawasan CCTV otomatis supaya dapat menggantikan peran 

manusia sebagai pemantau utama. 

Histogram of Oriented Gradients (HOG) adalah metode yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi objek. HOG dapat menganalisa apakah objek yang 

ditangkap oleh kamera adalah manusia atau bukan manusia. Proses deteksi 

manusia pada metode ini dilakukan per frame hasil capture gambar.  

Sekarang banyak orang yang menggunakan smartphone sebagai alat yang 

tidak bisa lepas dari genggamannya. Salah satunya adalah smartphone dengan 

Operating System (OS) android. Disini aplikasi yang akan dibuat bertujuan untuk 

bisa mengendalikan CCTV agar dapat digerakkan secara manual, seperti kanan, 

kiri, atas, bawah, dan otomatis. 

Terdapat penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Mallu Satriawaty 

(2015), dengan menambahkan pendeteksian gerak dan CCTV yang digunakan 

yaitu IP Camera berbasis Web akan tetapi CCTV masih belum dapat digerakkan 
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ke segala arah akan tetapi hanya dapat diarahkan ke satu objek saja pada titik yang 

telah ditentukan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfan Agil 

Yudhistira (2016), mengembangkan berupa CCTV berbasis android yang 

terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan jangkauan 100 meter dan pengendalian pada 

CCTV masih manual, kontroller yang dipakai yaitu Arduino Uno. Sedangkan 

study yang dilakukan oleh Nesi Syafitri dan Adri (2017) mengembangkan 

pendeteksian manusia menggunakan metode haar cascade, metode ini bekerja 

dengan cara wajah menghadap ke kamera dan dengan jarak dari kamera kurang 

dari 2,3 meter, akan tetapi ketika manusia tersebut memalingkan wajahnya 

ataupun berada pada jarak lebih dari 2,3 meter, maka kamera tidak dapat 

mendeteksi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dalam 

penelitian ini dirancang sebuah CCTV otomatis dengan menggunakan  metode 

HOG. Penggunaan metode HOG ini dikarenakan lebih menonjol dari pada metode 

yang digunakan sebelumnya, seperti penyesuain jarak yang lebih luas dan tidak 

tergantung dengan wajah yang melihat ke arah kamera. CCTV juga dirancang 

agar terhubung secara online dengan aplikasi android. Dengan adanya CCTV ini 

diharapkan akan meningkatkan keamanan pada rumah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Meninjau dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana merancang hardware pada kamera CCTV ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode HOG pada kamera CCTV? 

3. Bagaimana membuat sistem pengendalian jarak jauh berbasis android ? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sistem pada kamera CCTV secara manual maupun otomatis. 

2. Mengimplementasikan proses pengenalan manusia pada CCTV. 

3. Membuat sistem pengendalian jarak jauh berbasis android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan Tugas Akhir ini lebih fokus, diperlukan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. CCTV terletak di tengah ruangan. 

2. Ruangan dalam keadaan terang. 

3. Jumlah orang yang dapat teramati 1 orang. 

4. Proses pembuatan aplikasi pada smartphone menggunakan Eclipse. 

5. Cakupan kualitas jaringan 30 meter diluar jangkauan tidak dijamin 

kestabilannya. 

6. Hasil dari kamera berupa gambar dengan format JPEG. 




