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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut laporan dari World Health Organization, ada sekitar satu milyar 

manusia di dunia ini yang mengalami gangguan penglihatan. Gangguan 

penglihatan yang dialami dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti presbiopia 

yang tidak ditangani (826 juta), katarak (65.2 juta), glaukoma (6.9 juta), dan lain-

lain (Bourne et al. 2017). Namun, hanya karena penglihatan mereka kurang tidak 

berarti mereka tidak bisa memakai telepon genggam. Mereka yang penyandang 

tunanetra dapat memakai telepon genggam melalui fitur pembacaan layar. Telepon 

genggam Apple memiliki fitur VoiceOver, sementara telepon genggam android 

memiliki fitur TalkBack (Praderio 2017). 

Melalui telepon genggam, penyandang tunanetra dapat memakai aplikasi 

navigasi seperti Google Maps atau Waze untuk mencapai suatu tujuan, namun 

aplikasi-aplikasi tersebut tidak menyediakan sarana untuk pengenalan objek 

bergerak. Solusi yang ditawarkan adalah sistem yang dapat mendeteksi objek 

bergerak melalui kamera yang terhubung dengan telepon genggam. Ada banyak 

aplikasi telepon genggam yang bertujuan membantu penyandang tunanetra, namun 

aplikasi tersebut hanya sekedar memberikan arahan kepada penyandang tunanetra 

melalui suara dan GPS, atau memerlukan sensor ultrasonik untuk mendeteksi 

objek di depan pengguna. Karena itu penulis berharap melalui sistem ini, pengguna 

dapat mendeteksi adanya objek bergerak atau tidak di depan agar menghindar 

terjadinya kecelakaan, terutama di tempat yang padat pejalan kaki. 
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Sistem yang dibuat akan menerima masukan dari kamera pada telepon 

genggam, yang kemudian diproses oleh telepon genggam melalui TensorFlow 

Lite.  Keluaran akan merupakan sistem yang mendeteksi objek bergerak melalui 

kamera pada telepon genggam. Pada saat ada objek bergerak yang dekat dengan 

pengguna, sistem akan keluarkan peringatan ke pengguna berupa suara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana proses pembuatan dan perancangan sistem untuk mendeteksi 

objek bergerak? 

2) Apakah metode Convolutional Neural Network dengan model MobileNet 

merupakan metode yang tepat untuk mendeteksi objek bergerak dalam 

waktu nyata? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan menjadi sangat luas jika tidak terdapat batasan-batasan yang 

sesuai dengan ruang lingkup yang cukup. Batasan-batasan yang terdapat dalam 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1) Telepon genggam akan menjalankan sistem operasi Android 9.0. 

2) Model dasar yang dipakai dalam pendeteksian objek adalah MobileNet v1 

SSD (Single Shot Detector). 

3) Dataset yang dipakai untuk pelatihan awal adalah dataset COCO (Common 

Objects in Context), dengan tambahan data sendiri untuk mendeteksi 

manusia, sepeda motor, dan sepeda. 

4) Pembangunan sistem akan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. 
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5) Fitur Text-to-Speech yang akan dipakai untuk pembangunan sistem adalah 

fitur TextToSpeech yang telah disediakan oleh Android. 

6) Sistem akan mendeteksi maksimal sepuluh objek sekaligus. 

7) Sistem hanya akan bekerja pada pencahayaan yang cukup. 

8) Jenis objek bergerak yang akan terdeteksi oleh sistem adalah manusia, 

sepeda motor, dan sepeda. 

9) Lokasi dari pemakaian sistem adalah di Indonesia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dibilang sebagai tujuan yang paling penting di dalam 

penelitian ini adalah untuk membuat sistem yang memperingati penyandang 

tunanetra bila ada objek bergerak di depan mereka. Deteksi objek bergerak akan 

dilakukan melalui penerimaan citra dari kamera telepon genggam. Proses 

pengolahan citra dan deteksi objek akan diproses sepenuhnya oleh telepon 

genggam. Pengguna akan diingatkan melalui Text-to-Speech bila ada objek yang 

bergerak di depan mereka. Sistem juga akan membunyikan suara sirene untuk 

menyiagakan sekitar bila ada objek yang berisiko menabrak pengguna. Hasil akhir 

sistem akan merupakan aplikasi Android yang dapat digunakan oleh penyandang 

tunanetra yang buta parsial maupun buta total. Sistem akan digunakan dengan cara 

pengguna memegang telepon genggam secara vertikal di depan mereka. 

1.5  Metodologi 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada rumusan 

masalah, baik adanya jika ada suatu metodologi yang diikuti sebagai panduan 

untuk menyelesaikan penelitian ini. Metodologi yang dimaksud adalah seperti 
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berikut ini: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori mengenai tunanetra, 

Android, aksesibilitas, visi komputer, pengolahan citra digital, 

pembelajaran dalam, convolutional neural network, transfer learning, 

gradient descent, epoch, MobileNets, TensorFlow, pengukuran jarak, 

precision, dan recall. 

2) Melakukan perancangan sistem dengan membuat diagram cara kerja sistem 

yang diharapkan. Perancangan diagram akan memakai Activity Diagram 

dan State Machine Diagram. 

3) Pelatihan convolutional neural network menggunakan data tambahan yang 

disiapkan. 

4) Pembuatan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada 

metodologi nomor 2. 

5) Pengujian sistem dengan mengukur akurasi jarak dan pengenalan objek: 

a. Pengujian jarak akan dilakukan melalui perbandingkan hasil jarak 

yang terdeteksi oleh sistem dengan jarak asli yang terukur oleh 

meteran. 

b. Pengujian pengenalan objek akan dilakukan melalui analisis 

rekaman dua menit. Hasil deteksi sistem akan dibandingkan dengan 

mata manusia normal. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “SISTEM PERINGATAN BAGI 

PENYANDANG TUNANETRA TERHADAP OBJEK 

BERGERAK MELALUI MOBILE CAMERA”. Kemudian dalam 

bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah serta 

penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan pada 

penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi 

tunanetra, Android, aksesibilitas, visi komputer, pengolahan citra 

digital, pembelajaran dalam, convolutional neural network, transfer 

learning, gradient descent, epoch, MobileNets, TensorFlow, 

pengukuran jarak, precision, dan recall 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem 

yang dibuat untuk membantu penyandang tunanetra di jalan agar 

pejalan kaki lain tidak menabrak penyandang tunanetra yang sedang 

berjalan. Perancangan pembuatan sistem akan membahas proses 

dan tahapan dalam pembuatan sistem. Cara kerja sistem akan 

menjelaskan bagaimana sistem dapat mendeteksi objek yang 
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bergerak melalui kamera yang terhubung dengan telepon genggam. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi sistem yang 

dirancang, serta penjelasan singkat mengenai bentuk data yang 

dikirim, serta keluaran dari sistem yang dapat diolah untuk 

memberi peringatan kepada pejalan kaki. Hasil dari pengujian 

sistem juga dijelaskan pada bab ini. Dalam pengujian sistem akan 

memaparkan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian 

yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan saran. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan  serta saran untuk 

pengembangan lebih lanjut.  


