
III-1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah menjelaskan seluruh kegiatan selama

berlangsungnya penelitian untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat sesuai

dengan permasalahan yang akan di teliti.
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3.1 Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana cara

ataupun bagaimana kinerja dari metode perubahan piksel ( Background

Subtraction ) dan Deteksi Tepi Sobel dalam mendeteksi gerak dari sebuah objek

dengan menggunkan alat bantu Webcam. Dan bagaimanakah hasil dari

pendeteksian tersebut apakah mampu mendeteksi secara maksimal atau tidak.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang penelitian – penelitian

yang terkait dengan pendeteksian gerak dan metode - metode yang digunakan

untuk melakukan pendeteksian. Serta melakukan pengumpulan citra yang akan

dideteksi menggunakan webcam. Pengumpulan citra disini dimaksudkan dengan

melakukan pengambilan gambar ditempat - tempat yang berbeda dan keadaan

yang berbeda yang kemudian nanti akan dilakukan pengujian menggunakan

metode-metode yang ada. Tahapan diatas juga dapat dilakukan melalui studi

pustaka dimana studi pustaka ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dari

buku-buku, jurnal, ataupun penelitian yang barkaitan dengan tugas akhir ini.

3.3 Analisis Metode Background Subtraction dan Deteksi tepi

Sobel

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi gerak suatu objek dengan

menggunakan perangkat bantu atau alat bantu webcam penulis menggunakan

metode pendeteksi gerak Perubahan piksel dan menggunakan metode deteksi tepi

Sobel. Metode-metode diatas untuk dapat diterapkan pada webcam dan mampu

mendeteksi suatu gerak dari sebuah objek meliputi beberapa tahapan. Dan cara

kerja dari sistem ini tergantung pada pemrosesan citra diman pada proses ini

sistem akan menyimpulkan apakah terjadi suatu gerakan atau tidak. Dengan cara

memebandingkan frame-frame yang terekam oleh webcam kemudian dihutung

apakah terjadi perubahan paa nilai pikselnya atau tidak. Dan diharapkan dengan
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menggunakan metode deteksi sobel kulitas ataupun hasil dari deteksi semakin

baik.

3.3.1 Pembacaan Citra

Untuk dapat memproses citra dari kamera Webcam maka bit - bit citra

tersebut harus dibaca atau dikenali terlebih dahulu. Bit-bit tersebut nantinya akan

disimpan dan diolah.

3.3.2 Analisa Pemrosesan Citra

Tahapan - tahapan pemrosesan citra yang akan diterapkan dalam aplikasi

pendeteksi gerak ini yaitu :

1. Proses Aras Keabuan

Citra yang dipilih adalah citra RGB. Untuk menyederhanakan proses perlu

diubah aras warna dari citra tersebut menjadi aras keabuan.

Citra RGB adalah citra yang tersusun dari kombinasi tiga warna dasar ( merah,

hijau, biru). Ketiga warna tersebut dapat menghasilkan kombinasai warna yang

sangat banyak, sesuai kadar dari setiap warna tersebut. Hal ini membuat proses

pengolahan citra menjadi kompleks dan panjang. Program yang dibuat mendteksi

perubahan citra dalam aras keabuan. Dengan demikian citra dengan aras warna

perlu diubah kedalam aras keabuan.

2. Deteksi Tepi

Suatu objek dapat dengan mudah dideteksi pada suatu citra jika objek cukup

kontras pada latar belakang ataupun background dari citra tersebut. Perubahan

kekontrasannya dapat dideteksi dengan menggunakan deteksi tepi dengan

menggunakan operator Sobel, yang menciptakan suatu citra biner dengan

menggunakan suatu nilai ambang khusus. Untuk menentukan citra biner dengan

menggunakan fungsi tepi.



III-4

3.3.3 Proses Pendeteksian Gerak

Dari proses deteksi tepi, maka akan didapat informasi mengenai bit dari

citra-citra yang tertangkap kamera, data tersebut masing-masing nantinya dengan

nama yang berbeda guna membedakan gambar pertama dan gambar kedua. Proses

perbandingan dilakukan dengan cara mengurangkan dua buah data tersebut,

sehingga dapat diketahui apakah ada perbedaan atau tidak.

3.4 Analisa Fungsional
Pada tahap analisa diatas dapat diketahui tentang kebutuhan sistem yang

akan dibangun. Serta dapat mengetahui tentang aliran data ataupun sebuah bagan

dimana cara kerja sistem ataupun tahapan-tahapan kerja sistem dapat diliat secara

keseluruhan. Berikut flowchart diagram dari tahapan pendeteksi gerakan, lihat

pada gambar 3.1
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Gambar 3.1 Flowchart Diagram Deteksi Gerak

3.5 Perancangan Antar Muka ( interface )
Perancangan antar muka( interface ) dilakukan agar pengguna dapat

dengan mudah dalam melakukan pengujian pendeteksi gerak. Hal yang paling

penting dalam perancangan interface adalah menekankan bagaimana menciptakan

tampilan yang baik dan mudah dimengerti oleh user.
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3.6 Perancangan Program ( Source Code )
Perancangan pseucode dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai

algoritma metode Perubahan Piksel dan Deteksi Tepi Sobel yang

diimplementasikan pada Tugas Akhir ini dan digunakan sebagai dasar dalam

tahapan pengujian karena jika algoritma yang diberikan tidak sesuai maka secara

otomatis kamera juga tidak akan dapat mendeteksi gerak dari suatu objek. Dalam

perancangan source code ini bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa

pemograman java Script.

3.7 Implementasi

Pada proses implementasi ini akan dilakukan pembuatan modul-modul

yang telah dirancang dalam tahap perancangan kedalam bahasa pemrograman,

implementasi sistem akan dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Operating System : Windows 7

Memory : 2000 MB

Bahas Pemrograman : Java Script, HTML

3.8 Pengujian

Pengujian merupakan tahapan dimana setelah selesai menganlisis metode

yang akan digunakan maka barulah masuk kepada tahap perancangan yang mana

tahapan ini dilakukan untuk melihat apakah metode Perubahan piksel dan Deteksi

tepi Sobel dapat berjalan dan mampu mendeteksi sebuah gerak objek yang akan

diamati.

Pada tahap ini juga dilakukan pengujian kepekaan kamera terhadap

gerakan hal ini akan menjadi titik acuan karena ketika kamera tersebut peka

dengan sebuah gerakan maka kemungkinan eror dalam pendeteksian dapat

dikurangi. Dan melakukan pengujian berapa persentase kesalahan dalam beberapa

kali pengujian dengan citra yang berbeda dan dengan keadaan ataupun kualitas

cahaya yang berbeda. Serta pada tahap ini juga akan dihitung pesentase dari

sistem yang diambil dari semua pengujian, akaurasi ini mencakup berapa
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persentase keberhasilan sistem dalam mendeteksi gerak serta berapa persen

persentase kesalahan sistem dalam mendeteksi gerakan.Penghitungan persentase

tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan 2.7 yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya.

3.9 Kesimpulan Dan Saran

Dalam tahap ini dapat ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian

yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi dari Metode

perubahan piksel dan deteksi tepi sobel yang diterapkan dalam Webcam dapat

beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan Serta pada

tahap ini akan diberikan saran-saran guna mengembangkan penelitian

selanjutnya.


