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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang  

Di zaman yang semakin canggih ini, tidak dapat dipungkiri bahwa 

teknologi berkembang dengan sangat pesat, bukan hanya teknologi di bidang 

jaringan, namun juga dalam bidang komunikasi. Seperti halnya kesehatan, 

komunikasi merupakan sebuah aspek yang penting dalam kehidupan sehari – hari 

manusia yang merupakan makhluk sosial. Satu-satunya alat untuk dapat 

berhubungan dengan orang lain adalah komunikasi, baik secara verbal maupun non 

verbal. 

 Salah satu bentuk komunikasi yang paling populer di era modern ini adalah 

komunikasi melalui video. Video adalah sebuah teknologi pemrosesan sinyal 

elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video merupakan 

komunikasi yang memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang 

sama tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Komunikasi ini memungkinkan 

pengirim untuk melakukan sesuatu tanpa harus menemui penerima 

(Teorikomputer, 2017). Komunikasi video dapat dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung. Secara langsung, pengirim mengirimkan liputan video secara 

langsung kepada penerima. Secara tidak langsung, pengirim mengirimkan sebuah 

video yang telah direkam kepada penerima. 

Sekarang, webcam sudah tersedia di dalam alat-alat atau device yang 

digunakan sehari-hari seperti smartphone, tablet dan laptop dalam bentuk kamera 

yang menghadap pengguna. Dengan ini, hampir setiap manusia sudah dapat 
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berkomunikasi melalui video kapanpun dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa komunikasi secara video sudah menjadi hal yang umum dijumpai, dan juga 

menjadi sarana penyampaian cerita, informasi atau konten oleh para profesional 

kreatif, yang dikenal juga sebagai content creator. 

Salah satu media penyampaian cerita melalui komunikasi video yang 

terbesar yang digunakan oleh para content creator adalah Youtube. Pada tahun 

2018, lebih dari 5 milyar video ditonton oleh 30 juta pengguna Youtube setiap 

harinya, dan angka tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. 

(Omnicore, 2018). Dengan angka pengguna yang begitu tinggi, tentunya kualitas 

video harus ditingkatkan dengan bantuan teknologi yang terus berkembang, salah 

satunya adalah sistem autonomous. 

Sistem autonomous atau otomasi merupakan sistem yang dapat membantu 

pekerjaan manusia dengan mengerjakan tugas atau mengoperasikan alat yang 

sebelumnya harus dikerjakan atau dioperasikan oleh manusia. Sistem otomasi 

seringkali digunakan dalam bidang industri, namun juga terdapat di dalam 

kehidupan sehari-hari manusia seperti pengering tangan otomatis dan mesin cuci 

otomatis. (Automationindo, 2019). Selain mengurangi beban pekerjaan manusia, 

integrasi sistem otomasi dapat meningkatkan produktifitas atau hasil produksi 

manusia. 

Dalam proses pembuatan video profesional, operator kamera 

mengoperasikan kamera untuk merekam adegan untuk produksi video, menyusun 

frame dalam pengambilan gambar, serta mengatur kamera. (Youthmanual, 2019). 

Menjadi content creator dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga tidak sedikit 
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content creator yang bekerja seorang diri, sehingga pada umumnya video tidak 

dapat dihasilkan secara maksimal karena kurangnya tenaga kerja manusia.  

Untuk menanggulangi masalah ini, pada penelitian ini akan diintegrasikan 

teknologi sistem otomasi ke dalam sistem, dimana sistem kamera tidak hanya 

berfungsi sebagai media rekam, melainkan terdapat fitur lain yaitu motor servo 

yang akan bergerak mengikuti pengguna dengan cara mendeteksi fitur-fitur wajah 

pengguna yang berada didepan kamera. Sistem otomasi ini berfungsi sebagai 

pengganti tenaga kerja manusia. Selain itu sistem otomasi juga dapat mengurangi 

human error.  Dengan ini, pekerjaan operator kamera dapat dialihkan dari manusia 

ke sistem untuk meningkatkan produktifitas pengguna. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1) Membedakan wajah pengguna dan objek lain selain wajah dengan 

ekstraksi fitur wajah. 

2) Bagaimana pendeteksian lokasi wajah pengguna di dalam frame. 

3) Bagaimana mekanisme perubahan arah kamera mengikuti perpindahan 

yang dilakukan oleh pengguna. 

4) Bagaimana cara merekam hasil pengambilan gambar menjadi sebuah 

bentuk file video.  

5) Bagaimana cara aplikasi pendeteksi wajah berkomunikasi dengan 

Arduino. 
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1.3  Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai 

apa yang dibuat dan diselesaikan dalam sistem ini. Adapun batasan-batasan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1) Citra yang dianalisis pada sistem dibuat adalah citra wajah berwarna. 

2) Banyak kamera yang digunakan pada sistem adalah satu buah. 

3) Banyak pengguna yang mampu diakomodasi sistem adalah satu orang. 

4) Sistem webcam digunakan pada lokasi dengan latar belakang yang polos 

untuk memastikan pengguna sebagai objek satu-satunya pada gambar. 

5) Sistem webcam beroperasi menggunakan aplikasi yang dijalankan 

melalui komputer. 

6) Dalam pembuatan classifier digunakan metode yang dikembangkan oleh 

Mahdi Rezaei. 

7) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah python dan library yang 

digunakan adalah OpenCV. 

 

1.4  Tujuan  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari pengerjaan tugas akhir adalah : 

1) Membangun sistem autonomous face tracking webcam yang akan 

meningkatkan produktifitas pengguna dengan cara pendeteksian wajah 

dan pengikutan wajah pengguna. 
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2) Memberi kemudahan kepada pengguna dengan adanya sistem otomasi 

yang secara otomatis mengikuti wajah pengguna. 

3) Membangun sistem autonomous face tracking webcam yang mampu 

menyimpan hasil rekaman sebagai bentuk file video. 

  

1.5  Metodologi  

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1) Studi Literatur  

a) Studi literatur mengenai konsep dasar komunikasi antara Python dan 

Arduino melalui serial.  

b) Studi literatur bahasa pemrograman Arduino dan Python.  

c) Studi literatur mengenai pendeteksian wajah berdasarkan haar cascade 

classifier. 

d) Studi literatur mengenai penggunaan motor servo. 

2) Studi Eksperimen  

a) Studi eksperimen kinerja Arduino, Motor Servo dan Switch. 

b) Studi eksperimen deteksi wajah menggunakan OpenCV dengan classifier 

berbasis haar cascades. 

c) Studi eksperimen komunikasi satu arah antara aplikasi pendeteksi wajah 

berbasis bahasa pemrograman Python dan Arduino melalui serial, 

dimana melalui serial dapat dilakukan pengiriman nilai yang akan 

diterima oleh Arduino. Pada eksperimen ini aplikasi diharapkan mempu 
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mengirimkan nilai yang kemudian dapat dibaca oleh Arduino dan 

dilakukan perpindahan arah kamera. 

d) Studi eksperimen kinerja sistem secara keseluruhan.  

  

1.6  Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:  

 

BAB I. PENDAHULUAN   

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, 

serta metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.  

 

BAB II. LANDASAN TEORI   

Berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini. Landasan teori berupa 

definisi dan istilah – istilah yang muncul pada tugas akhir ini, seperti teori 

pendeteksian wajah, definisi Arduino Uno, Motor Servo dan Switch, serta 

penjelasan mengenai bahasa pemrograman Python dan Arduino. 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi perancangan, implementasi, diagram blok perangkat keras dan lunak, 

penjelasan konsep pengenalan wajah berbasis haar cascades, pembuatan classifier 

dan cara kerja sistem, serta penjelasan bagaimana komunikasi antara aplikasi 

pendeteksi wajah dengan Arduino. Kemudian akan dijelaskan bagaimana motor 

servo dapat digerakkan berdasarkan koordinat wajah pada gambar yang diambil. 
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BAB IV. IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM   

Pada bab ini membahas mengenai hasil akhir rancangan sistem secara fisik dan 

penjelasan serta gambar tampilan halaman web. Selain itu, disampaikan 

pengujian sistem baik dalam penerapan aturan/rules, sistem automasi dan 

pengendalian perangkat secara real-time.  

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran 

- saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


