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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN 

Pada bab ini akan menjelaskan proses rancangan pembuatan aplikasi yang 

akan digunakan untuk mengendalikan CCTV. Dalam proses perancangan maka 

sebelumnya harus mengetahui kemampuan dan fungsi dari alat yang akan 

digunakan. Diagram blok dibawah ini akan menjelaskan tentang aplikasi pada 

CCTV. 

3.1 Perancangan CCTV secara manual 

Pada proses perancangan disini akan menjelaskan bagaimana CCTV dapat 

bergerak secara manual yang kemudian dikendalikan oleh user agar bergerak 

sesuai perintah. 

Aplikasi MySQL Raspberry

ArduinoServoCCTV

Gambar 3.1 Diagram Blok Cara Kerja CCTV Manual 

Pada diagram blok disini akan menjelaskan bagaimana proses 

menggerakkan CCTV secara manual oleh user. Aplikasi digunakan untuk 

mengendalikan pergerakkan CCTV secara manual. Komunikasi yang digunakan 

antara aplikasi dan raspberry yaitu internet, dimana ada dua jaringan yang berbeda 

akan terhubung jadi satu melalui pihak ke tiga yaitu server. Disini peneliti 

menggunakan server MySQL sebagai penghubungnya. MySQL disini berisi 

perintah untuk menggerakkan CCTV yang bertujuan untuk memberikan perintah 

gerak ke CCTV, raspberry akan menerima perintah, kemudian perintah tersebut 

dikirimkan kearduino untuk menggerakan motor servo. Fungsi dari arduino disini 

adalah untuk menyetabilkan putaran motor servo agar tidak bergetar. 
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3.2 Perancangan CCTV secara otomatis 

Pada perancanagan disini menjelaskan CCTV bekerja secara otomatis 

dimana akan meringankan user agar tidak terus menerus mengawasinya. 

Raspberry Pi

Raspberry Pi
Capture Image HOG Descriptor Bounding Box Letak Objek

ArduinoServoCCTV

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Cara Kerja CCTV Otomatis 

 

Pada diagram blok disini menjelaskan tentang bagaimana kamera 

mengcapture gambar kemudian gambar tersebut diolah menggunakan metode 

HOG (Histogram of Oriented Gradients), dimana mampu membedakan objek 

manusia dan bukan manusia. HOG disini akan memilah frame – frame gambar 

yang ditangkap oleh CCTV, kemudian menentukan apakah dalam jangkauan 

CCTV tersebut terdeteksi adanya manusia atau tidak. Jika terdeteksi adanya 

manusia, maka akan muncul Bounding Box dimana objek manusia akan diberi 

tanda berupa persegi (rectangle). Kemudian nilai x, y disini menentukan letak 

keberadaan manusia dalam frame tersebut yang selanjutnya motor servo akan 

menggerakkan CCTV sesuai tanda persegi (rectangle) atau objek manusia yang 

terdeteksi. 
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Gambar 3.3 Flowchart Cara Kerja CCTV Otomatis 

 

Pada flowchart diatas menjelaskan cara kerja CCTV secara otomatis. Untuk 

memulai sistem webcam, pertama webcam akan mengcapture gambar secara terus 

menerus, dimana gambar tersebut akan diolah dengan menggunakan  metode 

HOG. HOG berfungsi untuk menentukan objek berupa manusia atau bukan 

manusia dengan cara menccocokkan data dari library yang telah dimasukkan 

kedalam program. Ketika objek yang dibaca berupa manusia, maka akan muncul 
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kotak yang disebut Bounding Box. Bounding box akan mengikuti perpindahan 

objek tersebut. Fungsi dari bounding box yaitu untuk menentukan nilai dari 

gradien x dan y, dimana nilai x dan y akan menentukan nilai gradien magnitude. 

Maksud dari gradien magnitude adalah memperjelas gambar yang dihasilkan dari 

nilai x dan y. Proses ini akan mengulang secara terus menerus sampai objek tidak 

terdeteksi oleh CCTV. Apabila objek yang dibaca bukan manusia, maka CCTV 

akan mengcapture terus menerus sampai terdapat objek berupa manusia 

 

3.3 Perancangan pemrosesan gambar melalui smartphone 

Pada perancangan dibawah ini akan menjelaskan bagaimana cara user 

mengakses gambar melalui smartphone. 

 

CCTV MySQL Android
 

 

Gambar 3.4 Diagram Blok Cara Mengakses Gambar Melalui Smartphone 

 

Ketika CCTV merekam gambar maka gambar tersebut akan dikirim ke 

Raspberry Pi yang telah terhubung server, dikarenakan gambar yang dihasilkan 

CCTV terlalu besar, maka tanpa adanya server gambar yang dihasilkan dari 

CCTV tidak dapat langsung ditampilkan ke aplikasi smartphone. Server disini 

sebagai penghubung komunikasi antara user dengan raspberry pi. Server bisa 

dibuat didalam raspberry pi tetapi memory untuk menerima data sangat terbatas 

maka dari itu dibutuhkan server tambahan berupa server MySQL yang berbayar. 

 

3.4 Perancangan aplikasi android 

Tahap selanjutnya yaitu proses perancangan pada aplikasi android yang 

akan digunakan untuk mengendalikan CCTV secara manual. Disini aplikasi yang 

digunakan dalam proses pembuatan android yaitu menggunakan Eclipse. 
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Gambar 3.5 Tampilan Pada Aplikasi Android 

 

 Pada tampilan diatas menunjukkan gambar dari CCTV dan terdapat button 

untuk mengendalikan CCTV secara manual maupun otomatis. Disini terdapat 5 

button, yaitu button kanan, kiri, bawah, atas, dan otomatis. 

 

3.5 Metode Pengujian 

3.5.1 Rangkaian Pengujian 

Tahapan pengujian ini bertujuan untuk menentukan cara pengujian alat yang 

akan dilakukan pada CCTV. Cara pengujian alat sebagai berikut : 

1. Pengujian motor servo. 

2. Pengujian metode HOG. 

3. Pengujian aplikasi android. 
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3.5.2 Pengujian Motor Servo 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah servo bergerak sesuai dengan 

program yang terdapat pada Raspberry Pi. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

manual dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris busur. Pengukuran ini 

dilakukan dengan cara meletakkan penggaris busur pada servo, setelah servo 

mendapat perintah sebanyak 1 kali dari aplikasi pada smartphone maka dihitunglah 

besar derajat pergerakkan servo dari posisi sebelumnya. 

 

3.5.3 Pengujian CCTV Menggunakan Metode HOG 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah CCTV dapat mendeteksi 

objek berupa manusia dan mengikuti perpindahan objek secara otomatis. Langkah 

pengujian dimulai dengan pendeteksian objek yang ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini : 

X

Y

187

250

(125 , 93.5)

(190 , 140)

manusia

 

(a) 
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(b) 

Gambar 3.6 (a) Proses Tracking Manusia Dan Letak Keberadaannya. (b) Setelah 

Terdeteksi Letak Manusia Akan Berada Pada Tengah Frame. 

 

Pada langkah ini frame pada gambar memiliki resolusi 250 x 187 pixel, kamera 

akan mengambil gambar terus menerus sampai terdeteksi adanya manusia dan ketika 

terdeteksi adanya manusia maka akan diketahui keberadaan manusia itu. Gambar (a) 

menunjukkan letak manusia yang terdeteksi yang kemudian ditentukan pada pixel 

berapa letaknya dengan cara : 

• Diketahui :  

X tengah = 125 

Y tengah = 93.5 

• Letak manusia : 

X manusia = 190 

Y manusia = 140 

• Penyelesaian : 

dx =  (Xmanusia – Xtengah) 

(190 - 125) = 65 

dy =  (Ymanusia - Ytengah) 

(140 – 93.5) = 46.5 
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Jadi CCTV akan bergerak 65 pixel ke kiri dan 46.5 pixel ke atas agar 

manusia berada pada tengah frame. Gambar (b) menunjukkan letak manusia tersebut 

akan otomatis berada pada tengah frame, dan proses ini akan terus menerus mengcapture  

gambar ada maupun tidak adanya manusia, karena ketika terdeteksi manusia ini akan 

menentukan letaknya dan akan mengeluarkan Bounding Box (rectangle). 

 

3.5.4 Pengujian Aplikasi Android 

Pada aplikasi android ini terdapat 5 button, yaitu : 

a. Button Auto  : Akan menggerakkan CCTV secara otomatis. 

b. Button Atas  : Akan menggerakkan CCTV kearah atas. 

c. Button Bawah : Akan menggerakkan CCTV kearah bawah. 

d. Button Kanan : Akan menggerakkan CCTV kearah kanan. 

e. Button Kiri  : Akan menggerakkan CCTV kearah kiri. 

 




