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ABSTRAKS  
Tujuan tulisan ini adalah membuat sebuah konsep pengamanan berbasis video real time menggunakan kamera pengawas 
seperti CCTV yang diterapkan pada area publik dimana pada area ini terdapat banyak berbagai jenis objek dengan 

karakteristik yang beragam (baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak). Pengamanan sebuah objek tertentu yang 
terpantau melalui kamera pengawas dengan posisi dan kondisi yang tetap seperti pada saat pertama objek tersebut 

diinisialisasikan sebagai objek yang diamati yang selanjutnya disebut sebagai citra pembanding. Dalam rentang waktu 
tertentu nilai citra pembanding akan terus dibandingkan dengan nilai citra terkini yang direkam dari pantauan kamera 

secara real time. 
 
Kata Kunci : Real Time, Video, Citra Digital, Kamera Pemantau. 

 
1. PENDAHULUAN 

Perangkat pemantauseperti closed circuit 

television(CCTV) atau web camera merupakan alat yang 

banyak digunakan dalam membantu manusia 

untukmemantau keadaan suatu area tertentu. Secara 
umum, area yang dipantau merupakan tempat yang 

memiliki akses bebas yaitu tempat yang banyak dilalui 

atau digunakan oleh masyarakat umum. Pemantuan atau 

pengawasan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi seperti pemantauan lalu lintas untuk 

mendapatkan informasi tentang situasi lalu lintas. Tujuan 

lainnyaadalah untuk menjaga keamanan suatu objek 

tertentu dari kejahatan. Pemanfaatan alat pemantau dalam 

menjaga keamanan suatu area memerlukan peran 

manusia sebagai pengguna yang bertindak sebagai 
pembuat keputusan terhadap situasi tempat yang 

dipantau.Hal ini dilakukan karena perangkat pemantau 

hanya dapat merekam data dan tidak dapat secara 

langsung memberikan informasi atau bertindak ketika 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebagai upaya 

pencegahan. 

Namun dalam beberapa kesempatan, tidak sedikit 

pengguna perangkat pemantau ini yang luput dari 

pengawasannya sehingga tindak kejahatan tetap terjadi 

tanpa dapat dicegah. Seperti pada kasus pencurian sepeda 
motor yang terjadi pada sebuah barbershop bridal dan 

salon di Bangkalan Pulau Madura Propinsi Jawa Timur 

(sumber : 

https://www.jawapos.com/radarmadura/read/2017/10/10/

18559/pelaku-curanmor-di-sakera-barbershop-bridal-

terekam-cctv, diakses tanggal 06/04/2018). Babershop ini 

telah dilengkapi oleh kamera CCTV untuk memantau 

situasi diluar toko atau area parkir toko dan membantu 

pengamanan kendaraan (baik milik pelanggan atau 
pegawai) yang terparkir. Keberadaan kamera pengawas 

ini tidak dapat mencegah terjadinya tindak pencurian 

dikarenakan pengguna tidak dapat selalu melihat hasil 

pantauan kamera pengawas sehingga pelaku pencurian 

dapat dengan leluasa menjalankan aksi kejahatannya. 

CCTV melibatkan penggunaankamera video 

untukmenghasilkan gambar yang ditampilkan pada layar 

yang terhubung secara langsung ke sistem transmisi non-

siaran[1].Adapun gambar (atau disebut juga dengan citra) 

dalam video merupakan citra bergerak (moving images) 

yaitu rangkaian citra diam yang ditampilkan secara 
beruntun (sekuensial) sehingga seolah-olah seperti 

gambar yang bergerak. Setiap citra di dalam rangkaian itu 

disebut frame[2]. 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

penggunaankamerapengawas atau pengolahan citra 

digital telah banyak dilakukan. Isa dan Lauro[3] membuat 

aplikasi untuk mendeteksi adanya gerakan menggunakan 

metode spatial-domaindan kamera pemantau. Apabila 

terdeteksi adanya gerakan pada hasil pantauan kamera, 

maka aplikasi akan secara otomatis memberikan 
informasi melalui SMS kepada nomor tujuan yang telah 

disimpan sebelumnya.Putri[4]dalam penelitiannya 

membahas tentang proses pendeteksian objek yang 

bergerak. Hao et al[5] menganalisa sebuah algoritma yang 

digunakan untuk mengurangi latar belakang gambar 

dengan cepat berupa pemodelan pada sistem pengawasan 

lalu lintas. Hu et al[6]membahas tentang tahapan kerangka 

dari pengawasan secara visual dengan pantauan dinamis 

seperti pemodelan lingkungan, deteksi gerakan, 
pengklasifikasian objek bergerak, pelacakan, pemahaman 

dan pendeskripsian prilaku, identifikasi manusia, dan data 

fusi dari beberapa kamera.  

Dalam tulisan ini, penulismengkaji sebuah konsep 

pengamanan berbasis citra digital dengan pengawasan 

terhadap suatu objek tertentu menggunakan kamera 

pemantau. 

 

2. ANALISA PENELITIAN SEBELUMNYA 

Aplikasi yang dirancang oleh Isa dan Lauro[3] 
untuk mendeteksi adanya gerakan dari setiap objek yang 

terpantau oleh kamera. Aplikasi ini cocok digunakan 

pada area privat yang tidak boleh diganggu oleh siapapun 

seperti ruangan brankas. Aplikasi ini akan mengirimkan 

informasi melalui SMS ke nomor telepon seluler yang 

telah disimpan sebelumnya apabila aplikasi mendeteksi 

adanya gerakan dari kamera pemantau. 
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Gambar 2.1 Aplikasi Oleh Isa dan Lauro 

 

Aplikasi yang dirancang oleh Putri[4] hanya mendeteksi 

gerakan objek dari pantauan kamera pengawas secara 

real time kemudian menandai objek tersebut dengan 

tanda kotak. 
 

 
Gambar 2.2 Aplikasi Oleh Putri 

 

Penelitian Hao et al[5] dan Hu et al[6] hanya membahas 

tentang metode atau tata cara dalam mendeteksi objek 

dari hasil pantauan kamera secara real time. 

 

3. PEMBAHASAN KONSEP 
Salah satu tujuan penggunaan kamera pengawas 

adalah untuk membantu manusia dalam memantau situasi 
atau mengawasi objek-objek yang penting atau berharga 

dengan mudah. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap suatu 

objek dengan terus menerus (continously).Seperti 

kasuspencurian sepeda motor yang terjadi pada sebuah 

barbershop bridal dan salon di Bangkalan Pulau Madura 

Propinsi Jawa Timur, dimana objek yang diawasi melalui 

kamera pengawas adalah kendaraan-kendaraan yang 

terparkir di area parkir toko yang merupakan area bebas 

atau umum. Pengawasan ditempat-tempat semacam ini, 
tentunya banyak sekali objek-objek (baik yang bergerak 

maupun yang diam untuk beberapa saat) yang terpantau 

oleh kamera seperti orang yang lalu lalang maupun 

kendaraan yang datang dan pergi. 

Adapun konsep yang digagas oleh penulis dalam 

tulisan ini adalah mendeteksi suatu objek tertentu dalam 
pantauan kamera secara real time.Penulis mengambil 

contoh kasus pada pencurian sepeda motor yang terjadi 

pada barbershop bridal dan salon di Bangkalan. 

 

 
Gambar 3.1 Flowchart konsep kerja 

 

1. Pengguna menentukan (inisialisasi) objek pada 

pantauan kamera pengawas yang 

akanditransformasikan menjadi citra dan disimpan 

sebagai citra pembanding. Citra pembanding 

adalah citra dengan objek tertentu yang sedang 

diamati (pada contoh kasus ini, objek yang 

diamati adalah sebuah sepeda motor yang 
berwarna putih biru). 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 3.2 (a) kondisi awal pantauan kamera ; (b) 

inisialisasi objek sebagai citra pembanding 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=Sh-

602uX5wY 

 
2. Dalam rentang waktu tertentu, hasil pantauan 

kamera akan direkam menjadi citra terkini secara 

real time. 

 

3. Citra terkini akan dibandingkan dengan citra 

pembanding. Apabila nilai objek yang diamati 

dari citra terkini sama dengan nilai objek yang 

diamati dari citra pembanding maka diasumsikan 

bahwa objek yang sedang diamati masih berada 

ditempatnya dengan kondisi seperti semula. 
 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Objek yang diamati masih dalam posisi 

dan kondisi semula 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=Sh-

602uX5wY 

 

Dari hasil pantauan kamera terlihat berbagai 

macam objek lain yang berada disekitar objek 

yang diamati baik objek bergerak maupun objek 

tidak bergerak. Namun, objek-objek tersebut tidak 

mempengaruhi hasil perbandingan nilai objek 
yang diamati dari citra terkini dengan nilai objek 

yang diamati dari citra pembanding. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3.4 Objek yang diamati tidak dalam posisi 

dan kondisi semula 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=Sh-

602uX5wY 

 

4. Apabila nilai objek yang diamati dari citra terkini 

tidak sama dengan nilai objek yang diamati dari 

citra pembanding (gambar 3.4) maka diasumsikan 

bahwa telah terjadi upaya pemindahan objek tanpa 

izin. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari 

pengolahan citra digital ini dapat ditambahkan 
proses keluaran berupa peringatan/alarm atau 

informasi melalui SMS ke nomor telepon seluler 

yang telah ditentukan. 
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5. Selanjutnya apabila objek yang diamati akan 

dipindahkan atau digunakan oleh pemilik yang 
sebenarnya maka citra pembanding dapat 

dihapusdari sistem sehingga citra terkini tidak 

memiliki nilai pembanding dan sistem dapat 

mengabaikan proses pengolahan citra digital. 

 

4. KESIMPULAN 

 Penggunaan kamera pemantau pada area tertentu 

seyogianya membutuhkan tenaga manusia yang bertindak 

sebagai pengawas situasi maupun pengambil keputusan 

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gagasan 
konsep kerja pengamanan suatu objek tertentu 

menggunakan kamera pemantau yang telah penulis 

uraikan pada bagian pembahasan di atas diharapkan 

dapat menggantikan peran manusia sehingga dapat 

menjadi sistem pengawas mandiri yang mampu membuat 

keputusan dengan baik apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Selain itu, pemanfaatan kamera pemantau 

tidak hanya dapat diterapkan pada area privat melainkan 

juga area publik yang terdapat banyak objek-objek 
dengan karakteristik yang beragam. 
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