
I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengolahan citra sangatlah banyak, dan

dari perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak yang posistif bagi

kehidupan manusia. Banyak aplikasi-aplikasi yang menerapkan ilmu pengolahan

citra ( Image Processing ) baik dalam bidang komersial ataupun bidang

monitoring ataupun pengawasan. Dan salah satu teknik-teknik pengolahan citra

yang dapat dikembangkan lebih luas lagi yaitu teknik mengidentifikasi objek

bergerak. Dalam mendeteksi gerak sebuah objek, didalam pengolahan citra

terdapat metode-metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi gerak suatu citra

ataupun objek. Salah satu metode yang bisa dan umum digunakan untuk

mendeteksi gerak suatu citra yaitu Metode perubahan piksel ( Background

Subtraction).

Dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui posisi objek,

adanya gerakan, dan arah gerakan didalam sebuah citra bergerak atau ( Video ).

Secara umum teknologi deteksi gerak yang menggunakan metode Background

Subtraction melakukan proses deteksi gerak dengan cara membandingkan frame-

frame yang tertangkap oleh kamera ataupu webcam dari sebuah gambar ataupun

video guna menentukan apakah objek tersebut bergerak atau tidak. Namun

terdapat beberapa kendala yang ada saat menggunakan metode Background

Subtraction sebagai deteksi gerak.

Metode Background Subtraction sangatlah sensitif dengan cahaya, didalam

lingkungan statis metode ini dapat mendeteksi gerak ataupun objek dengan sangat

baik namun ketika didalam ruangan metode ini sering mengalami eror atau

kesalahan dalam mendeteksi, salah satunya adalah ketika terjadi peruabahan

cahaya akan dianggap suatu gerakan seperti yang dijelaskan oleh ( Prihatmoko,
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2015) didalam jurnalnya yang berjudul Sistem Pendeteksi Gerak Berbasis WEB

Menggunakan Metode Background Subtraction. Dan salah satu kendala lainya

yaitu ketika warna background dengan warna objek sama maka camera akan sulit

untuk mendeteksi objek tersebut dan ketika cahaya pada ruangan cukup redup

maka hanya sebagain objek yang mampu ditangkap oleh webcam.

Untuk itu penulis menambahkan deteksi tepi ( Edge Detection) sebagai

metode pembantu dalam menyempurnakan pendeteksian gerak yang akan

dilakukan. Pada tugas akhir ini penulis memilih metode deteksi tepi Sobel sebagai

metode pemabantu bagi metode Background Subtraction dalam melakukan

deteksi gerak. Adapun alasan penulis menggunakan deteksi tepi dikarenakan tepi

mencirikan batas-batas objek dan karena itu tepi berguna untuk proses segmentasi

dan identifikasi objek didalam citra. Tujuan operasi pendeteksian tepi adalah

untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek didal am

citra. Jika batas-batas ataupun garis batas objek yang akan dideteksi dapat

ditingkatkan tentunya akan lebih mudah dalam melakukan pendeteksian gerak.

Dan deteksi tepi Sobel merupakan deteksi tepi yang memiliki kualitas deteksi

yang lebih baik diabandingkan deteksi tepi gradien pertama lainya yang

diantaranya termasuk operator gradien selisih terpusat ( Center_difference),

operator Prewitt, dan operator Roberts. ( Munir, 2004).

Salah satu penelitian sebelumnya yang menggunakan deteksi tepi dan

background subtraction untuk mendeteksi gerak dilakukan oleh (Jun Zhang dkk,

2012) yang berjudul (Accurate Moving Target Detection Based on Background

Subtraction and SUSAN). Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem deteksi

gerak yang memanfaatkan deteksi tepi Sobel dan Background subtraction untuk

mendeteksi adanya gerakan dan menghitung akurasi dari pendeteksian tersebut.

Namun pengujian sistem ini hanya dilakukan pada single objek dan ditempat yang

memiliki intensitas cahaya yang memadai.

Dari uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat

diketahui masalah-masalah yang menjadi kendala serta penelitian-penelitian
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terkait dengan masalah tersebut. Dari penjelasan tersebut penulis teratrik untuk

melakukan sebuah penelitian yang berjudul :

“ANALISA PENDETEKSIAN GERAK MULTIPLE OBJECT DENGAN

MENGGUNAKAN METODE BACKGROUND SUBTRACTION DAN

DETEKSI TEPI SOBEL “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi permasalahan

pokok dalam hal ini adalah : “ Bagaimana menganalisa pendeteksian gerak dari

banyak objek ( multipel objek ) dengan menggunakan metode Background

Subtraction dan Deteksi Tepi Sobel sebagai metode pendeteksi gerak “

1.3 Batasan Masalah

Untuk Mmendapatkan hasil yang optimal maka perlu adanya pembatasan

masalah dalam penelitian Tugas akhir ini. Agar tidak melenceng jauh dari

permasalahan, maka Tugas akhir ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Background Video tidak bergerak

2. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kamera webcam yang built in

terhadap PC atau Laptop tempat sitem dijalankan.

3. Bahasa pemgroman yang digunakan merupakan bahasa pemgoraman ( Java

script , HTML )
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Tugas akhir ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Metode Deteksi Tepi Sobel mampu mengurangi eror

ataupun kesalahan yang terjadi ketika melakukan pendeteksian gerak dengan

menggunakan metode Background Subtraction dengan objek yang dideteksi lebih

dari satu ( multipel objek ).

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan rencana sistematika penulisan laporan Tugas Akhir

yang akan dibuat :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan dari Tugas

Akhir yang akan dibuat.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini,

seperti Sistem pendeteksi gerak, metode Perunbahan Piksel, Metode

Deteksi tepi Sobel, Pengolahan Citra.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian, dan cara bagaimana Tugas

Akhir ini akan selesai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB IV Perancangan Perangkat Lunak

Bab ini berisi perancangan sistem berdasarkan analisa yang telah

dilakukan sebelumnya.

BAB V Implementasi

Berisi pengujian dan implementasi dari sistem.

BAB VI Kesimpulan

Berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pelaksanaan Tugas

Akhir.


