
 

 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Penerapan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, termasuk penerapan 

kamera sebagai alat yang dapat membantu keamanan. Salah satunya kamera yang 

digunakan yaitu CCTV (Closed Circuit Television). Keamanan yang dimaksudkan 

adalah sebagai pemantau keadaan suatu lokasi, membantu penyelidikan suatu 

peristiwa atau kejadian, dapat meyimpan bukti yang valid jika terjadi suatu 

peristiwa yang tidak diinginkan. Biasanya CCTV dibutuhkan sebagai penjagaan 

keamanan seperti pada ruangan, rumah, kantor, pabrik, bank dan tempat-tempat lain 

yang membutuhkan pengawasan keamanan (Lestiawati, 2013). 

CCTV memang dapat membantu keamanan dan pengawasan terhadap 

lingkungan disekitarnya. Akan tetapi CCTV membutuhkan adanya seorang 

operator yang dapat memantau layar monitor. Dengan demikian timbullah satu 

permasalahan yang telah peneliti amati, yaitu akan banyak waktu dan tenaga yang 

dihabiskan untuk selalu standby didepan layar monitor agar proses keamanan dapat 

terlaksana dengan baik (Lestiawati, 2013). 

Dalam penelitian ini diambil kasus pengawasan terhadap salah satu fasilitas 

ruangan kelas yaitu kursi. Pengawasan terhadap kursi diruangan kelas sangat 

dibutuhkan karena seringnya terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan seperti kursi 

yang hilang, ini menyebabkan aktifitas perkuliahan pada ruangan kelas tersebut 

menjadi terganggu.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di ruangan FST 301 fakultas 

Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau pada beberapa hari berturut-turut pada hari 

pertama kursi berjumlah 30 kursi, ditinjau pada hari kedua jumlah kursi meningkat 

menjadi 33 kursi, pada hari ketiga kursi pada ruangan yang sama berkurang menjadi 

23 kursi. Pengecekkan kelengkapan kursi pada suatu ruangan dilakukan terbatas 

oleh tenaga manusia yang bisa saja terjadi kekeliruan dengan berbagai alasan 

seperti terkurasnya tenaga untuk menghitung kursi yang banyak pada setiap 

ruangan kelas, pengecekan kelengkapan kursi hanya dilakukan beberapa kali dalam 
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jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan lambatnya terdeteksi jumlah kursi 

yang kurang. Oleh karena itu petugas keamanan membutuhkan suatu sistem yang 

dapat mendeteksi otomatis jika terjadi kekurangan kursi pada suatu ruangan, hal ini 

bertujuan agar kursi dapat terpantau, terawasi dengan cepat sehingga juga bisa 

dengan cepat ditanggulangi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2016) yang 

menerapkan Raspberry Pi 2 dengan modul picamera menghasilkan akurasi 100 % 

dan memiliki delay rata-rata 2.35 detik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

(Irianto K. D., 2010). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pendeteksi gerakan 

berbasis kamera ini diimplementasikan dengan bantuan library openCV. 

Pendeteksian ini lebih efektif karena hanya merekam ketika terjadi gerakan saja dan 

tidak merekam sepanjag waktu. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Rismiyati, 2016) dapat 

melakukan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi yang didahului dengan lapisan 

konvolusi yang menunjukan bahwa akurasi terbaik dengan menggunakan learning 

rate 0.0001 dengan nilai akurasi 81,5 %. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

(Zufar & Setiyono, 2016). Hasil penelitian ini sampai kedalaman 7 lapisan dengan 

input dari hasil ekstraksi Extended Local Binary Pattern dengan radius 1 dan 

neighbor 15 menunjukan  kinerjanya dalam mengenal wajah meraih rata-rata 

tingkat akurasi lebih dari 89% dalam kurang lebih 2 FPS. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh (Sam'ani & Qamaruzzaman, 2017). Berdasarkan hasil pengujian 

dengan masukan angka sebanyak 184 citra yang uji, jawaban benar sebanyak 153 

dan jawaban salah sebanyak 31. Sedangkan pengujian dengan masukan kalimat 

yang terdiri dari 191 huruf dan angka mendapatkan jawaban benar sebanyak 158  

dan jawaban salah sebanyak 33 huruf yang tidak dikenali dengan benar. Selanjutnya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fitriati, 2016). Dalam penelitian ini metode 

CNN LeNet 5 lebih unggul dalam hal akurasi yaitu mencapai 98,04% untuk data 

sekunder dan 78,14% untuk data primer. Sedangkan metode ELM lebih unggul 

dalam hal komputasi waktu yang mencapai 0,00078 mili detik. 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

ruangan kelas seperti kehilangan kursi yang dapat menghambat proses perkuliahan 

dan tidak ada lagi keterlambatan dalam penanggulangannya. Dari uraian 

permasalahan, metode Convolusional Neural Network  akan diimplementasikan 

dalam penelitian yang berjudul “Sistem Monitoring Kursi Pada Ruangan Kelas 

Dengan Implementasi Metode Convolutional Neural Network (CNN)”. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dibuatlah 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana membangun dan 

mengimplementasikan metode Convolutional Neural Network untuk medeteksi 

objek dan menghitung jumlah kursi pada ruangan kelas ”. 

 Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pembahasan permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Sasaran objek yang dideteksi hanya kursi jenis perorangan, kursi dideteksi 

hanya untuk menghitung jumlah, bukan membahas kondisi cacat atau rusak. 

2. Sumber data yang digunakan adalah foto hasil rekaman CCTV dan 

menggunakan kamera handphone. 

3. Untuk pengujian sistem citra yang diambil secara acak antara pukul 07.00 WIB 

hingga pukul 17.00 WIB selama penelitian berlangsung. 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah dapat membangun 

sistem untuk mendeteksi objek (kursi), menghitung jumlah kursi dan menghitung 

tingkat akurasi sistem. 

 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 
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Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi penjelasan dan teori – teori dasar yang berhubungan dengan 

penelitian, teori mengenai computer vision, teori metode Convolution 

Neural Network, dan teori-teori penunjang lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka penelitian, menguraikan langkah-

langkah yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian ini. 

Bab IV Analisa dan Perancangan 

Bab ini berisi penjelasan tentang kebutuhan sistem seperti data gambar 

yang diambil dari CCTV ruangan kelas, proses deteksi objek 

menggunakan CNN. 

Bab V Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah pembangunan sistem, 

menguji hasil perancangan yang telah dibangun dengan blackbox dan 

menguji akurasi dari sistem. 

Bab VI Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah terlaksana serta saran untuk memperbaiki penulisan 

laporan hasil penelitian ini. 

 


