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ABSTRACT 
Security against the property crimes becomes a main  concern for all. In order to have control over the property, the use 
of cameras could be a choice that can fulfill the need when using the conventional method. However, more cameras 
should be placed in some strategic positions to oversee, a larger area. Such systems, consequently, need more camera 
operators. Human error then becomes a constraint since many tasks have to be done at once. In this case, the use of 
spatial domain motion detection method might overcome such defect. The method implemented in cameras is designed to 
detect motions automatically. The mentioned application could send reports or short messages whenever any motion is 
detected. The evolutionary process, starting from the designing process through the black box testing was conducted. The 
study showed that the application performed well in identifying and detecting motions. 
Keywords: Motion Detection, SMS (Short-Messaging Service), Spatial-Domain 
 
1. Latar Belakang 
Keamanan suatu properti dari pencurian menjadi perhatian utama bagi setiap manusia. Suatu metode konvensional untuk 
menanggulanginya misalnya dengan mengawasi properti tersebut dari waktu ke waktu. Pemilik tidak memiliki kebebasan 
untuk melakukan banyak hal lain apabila ia menggunakan cara ini. Untuk menanggulanginya, pengguna dapat 
mengimplementasikan kamera pengawas, seperti CCTV (Closed-Circuit Television). Penggunaan kamera pengawas ini 
memudahkan pemilik karena pemilik tidak harus berada di tempat yang sama dengan obyek pengawasannya. 
Penggunaan kamera pengawas ini juga memungkinkan pemilik mengawasi lebih banyak lagi propertinya, misalnya 
obyek-obyek dalam suatu pameran. Pengawasan menggunakan kamera pengawas tidak hanya terbatas untuk mengawasi 
suatu benda saja, tetapi suatu daerah yang tidak diperbolehkannya seseorang yang tidak berhak untuk berlalu-lalang. 
 
Seiring besarnya daerah yang harus diawasi pada satu saat, maka semakin banyak pula kamera yang digunakan. Semakin 
banyak kamera yang digunakan maka semakin berat pula tugas operator pengawas. Banyaknya kamera yang digunakan 
dapat memecah konsentrasi dari para pengawas yang bekerja. Faktor human-error menjadi semakin besar pula karena 
banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan pada satu saat. 
 
Aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan ini dirancang untuk mengurangi human-error dan juga menghemat 
pemakaian tenaga manusia karena aplikasi ini dapat mendeteksi gerakan dengan otomatis. Aplikasi ini dapat 
mengirimkan laporan berupa SMS (Short-Messaging Service) saat suatu gerakan terdeteksi. Metode deteksi gerakan 
dapat diaplikasikan untuk membantu proses pengawasan terhadap suatu benda atau ruang seperti halnya kamera 
pendeteksi gerakan. Metode ini dapat mengenali adanya suatu gerakan yang terjadi dari citra hasil pengambilan kamera. 
Metode pelaporan otomatis yang digunakan adalah dengan mengirimkan SMS ke nomor tujuan yang sudah disimpan 
sebelumnya. Metode ini dipilih dengan alasan terjangkaunya biaya pengiriman SMS dan cepatnya waktu pengiriman, 
sehingga pemilik nomor tujuan SMS ini dapat dengan cepat mengetahui jika terjadi gerakan pada LOS (Line Of Sight) 
kamera yang digunakan. 

 
2. Kegunaan Rancangan 
Kegunaan aplikasi pendeteksi gerakan ini adalah untuk meningkatkan keamanan ruangan yang bebas dari gerakan. 
Aplikasi ini dapat mendeteksi gerakan pada daerah yang seharusnya tidak ada gerakan. Aplikasi ini juga berguna untuk 
mengetahui dengan cepat jika terdapat gerakan di LOS kamera.  
 
Bagi seseorang yang sedang meninggalkan rumahnya untuk bepergian maka aplikasi ini dapat menjalankan tugasnya 
dengan memantau ruangan yang seharusnya tidak dimasuki oleh orang yang tidak berkepentingan. Saat terdeteksi adanya 
gerakan maka pemilik rumah diberi laporan secara otomatis ke teleponnya beserta informasi lainnya pada saat itu. Bagi 
penyelenggara pameran, aplikasi ini berguna untuk memantau benda-benda yang sedang dipamerkan. Jika LOS dari 
kamera ini menangkap banyak gerakan akibat lalu-lalang pengunjung, maka pusat perhatian sensor dapat diubah 
sehingga hanya benda yang dipamerkan saja yang diperhatikan. 
 
Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi adanya ancaman pencurian, tetapi dapat juga digunakan sebagai 
alat untuk memberikan laporan atas terjadi gerakan pada daerah yang menjadi pusat perhatian. Daerah yang menjadi 
pusat perhatian dapat dipilih dan disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan. 
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3. Landasan Teori 
 
3.1. Sistem yang Dirancang 
Sistem yang dirancang adalah suatu aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan dengan menggunakan kamera 
WebCam dan sebuah telepon GSM. Citra diambil dari kamera WebCam dan dihubungkan ke komputer lewat kabel USB, 
citra diterima oleh aplikasi lalu diproses, jika aplikasi mendeteksi adanya gerakan maka aplikasi mengirim SMS lewat 
telepon yang berisi laporan terdeteksinya gerakan. Telepon ini terhubung ke komputer menggunakan kabel USB 
(Universal Serial Bus). Citra dari kamera yang diambil berukuran 320x240 pixel disimpan, kemudian dibandingkan 
dengan citra-citra berikutnya dengan menggunakan metode pendeteksi gerakan Spatial-Domain. Apabila hasil dari 
pendeteksian menemukan bahwa terjadi gerakan pada LOS kamera, maka aplikasi mengirim sebuah laporan berupa SMS 
ke nomor telepon tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Citra yang dianggap aplikasi terdapat gerakan, disimpan 
untuk nantinya dapat dilihat kembali saat dibutuhkan.  
 
Telepon yang terhubung ke komputer dapat pula digunakan sebagai penerima perintah dari pengguna. Perintah ini 
digunakan untuk mengendalikan aplikasi dari jarak jauh, sehingga pengguna tidak harus berada di depan komputer untuk 
mengendalikan aplikasinya. Perancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman C# .NET 2005. Konsep umum 
yang dirancang dari sistem pendeteksi gerakan menggunakan metode motion detection dengan Spatial-Domain dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Konsep Umum Dari Sistem Deteksi Gerakan  
Dengan Metode Spatial-Domain 

 
3.2. Deteksi Gerakan 
Gerakan adalah suatu pusat perhatian yang digunakan manusia ataupun hewan untuk mengenali suatu obyek dari suatu 
latar yang tidak teratur[1]. Dalam aplikasi pencitraan, gerakan muncul dari perpindahan tempat antara sistem pendeteksi 
dan lingkungan yang sedang dilihat, seperti aplikasi robotika, navigasi otomatis, dan analisis lingkungan dinamis. 
Metode deteksi gerakan dibagi menjadi 2, yaitu Motion Detection dengan metode Spatial Domain, dan Motion Detection 
dengan metode Frequency Domain. Metode Spatial Domain menggunakan pixel untuk membandingkan perbedaan dua 
buah citra, sedangkan metode Frequency Domain menggunakan Fourier Transform. 

 
3.3. Deteksi Gerakan pada Spatial Domain 
Deteksi gerakan yang digunakan di aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan ini adalah pemrosesan citra spatial 
domain dengan point processing[1]. Metode ini bekerja dengan cara sebagai berikut : 
1. Penetapan sebuah citra referensi 

Sebuah citra yang diambil oleh kamera pada saat situasi lingkungan yang stabil ditetapkan sebagai citra referensi. 
Citra ini kemudian disimpan sebagai acuan dalam membandingkan citra-citra berikut.  

2. Pangambilan citra secara periodik 
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Setiap jangka waktu tertentu, sebuah citra diambil oleh kamera. Citra ini kemudian disimpan untuk perhitungan 
selanjutnya. 

3. Pendeteksian gerakan 
Citra yang diambil secara periodik tadi  dibandingkan dengan citra referensi dengan cara membandingkan setiap 
pixel-pixel yang berada di lokasi yang sama. Perhitungan perbandingan dilakukan dengan cara mengambil nilai 
absolut dari hasil pengurangan  nilai RGB dari 2 pixel yang berada di lokasi yang sama. Jika nilai dari perhitungan 
tersebut melewati suatu batas nilai tertentu maka pixel tersebut dinyatakan sebagai pixel yang terdeteksi gerakan. 
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Dimana: 
 f    = Array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. 
 x    = Posisi pixel terhadap sumbu x. 
 y  = Posisi pixel terhadap sumbu y. 
 T1    = Batas nilai untuk membatasi banyaknya perubahan nilai pixel sebelum  

        sebuah pixel tersebut dinyatakan terdapat gerakan (Threshold). 
 ABS  = Fungsi absolut. 
 p = Citra referensi. 
 q  = Citra yang diambil secara periodik (citra yang dibandingkan). 

 
Variabel T1 merupakan sebuah nilai batas ambang perubahan 2 buah pixel di letak yang sama. Penggunaan variabel T1 
ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengeliminasi noise yang terjadi, sedangkan tujuan yang 
kedua adalah untuk memberikan batas ambang perubahan intensitas warna antara dua buah pixel. Noise terjadi karena 
suatu lingkungan yang pencahayaannya labil. Hal ini dapat terjadi karena intensitas cahaya yang datang tidak selalu sama 
dari waktu ke waktu.  
 
Sebuah array boolean f(x,y) digunakan untuk menyimpan nilai dari perhitungan. Jika nilai f(x,y) bernilai true berarti dua 
buah pixel dari 2 buah citra yang berbeda dengan letak yang sama terjadi perubahan warna yang melewati batas ambang 
T1. Sebaliknya, jika f(x,y) bernilai false berarti kedua buah pixel tersebut tidak terjadi perubahan warna atau perubahan 
yang terjadi tidak melewati batas ambang T1. Array ini digunakan untuk menghitung jumlah pixel yang berubah. Jika 
jumlah pixel yang berubah melebihi nilai batas ambang T2 maka citra tersebut dikatakan terdapat gerakan[1]. 

 









≥

<
=

∑∑

∑∑

x y

x y

yxfTif

yxfTif
res

),(20

),(21

 (2) 
Dimana: 
 res =  Hasil pendeteksian gerakan, bernilai 1 jika terdapat gerakan, dan bernilai 0 jika tidak terdapat gerakan. 
 T2   =  Batas nilai untuk membatasi banyak jumlah pixel yang berubah sebelum  
   sebuah citra dinyatakan terdapat gerakan (Threshold). 
 x    =  Posisi pixel terhadap sumbu x. 
 y   =  Posisi pixel terhadap sumbu y. 
 f    =  Array hasil perhitungan pendeteksian citra. 
 
Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menetapkan sebuah citra sebagai citra referensi. Metode yang pertama, 
citra referensi hanya diambil satu kali untuk pendeteksian seterusnya, sedangkan metode kedua, citra referensi diambil 
dari citra pembanding setiap kali citra pembanding telah lolos dari deteksi gerakan[1]. Metode yang pertama digunakan 
apabila lingkungan yang dideteksi tidak ada perubahan cahaya selama proses deteksi gerakan berlangsung, misalnya di 
dalam ruangan.  
 
Metode yang kedua digunakan apabila pencahayaan lingkungan yang dideteksi dapat berubah-ubah. Metode ini dapat 
digunakan pada lingkungan yang terpengaruh oleh cahaya matahari. Perubahan sinar matahari tidak dianggap sebagai 
gerakan karena perubahannya yang sangat lambat dan karena adanya variabel T1. Penggunaan metode kedua ini dapat 
berakibat tak terdeteksinya sebuah gerakan yang sangat lambat, metode ini hanya dapat mengenali perubahan yang 
ekstrim. Apabila proses pendeteksian termasuk untuk mendeteksi gerakan yang sangat lambat maka metode kedua ini 
tidak dapat digunakan, atau dapat digunakan tetapi dengan mengurangi nilai batas ambang T1, sehingga perubahan kecil 
dapat terdeteksi oleh sistem. 
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3.4. AT Command 
AT Command adalah sekumpulan perintah yang dikirim oleh terminal atau komputer untuk dapat mengendalikan ISU 
(Individual Subscriber Unit, dalam hal ini telepon) dalam bentuk Command Line[3]. Sebuah perintah AT Command 
berupa sekumpulan karakter yang dikirim oleh DTE (Data Terminal Equipment, misalnya dumb terminal atau komputer 
dengan perangkat lunak komunikasi) dan diterima oleh ISU sewaktu ISU berada dalam mode command. Sebuah string 
AT memiliki prefix, body dan terminator. Bagian prefix adalah “AT” atau “at” yang selalu berada dalam kapitalisasi 
yang sama, yaitu kedua huruf sama besar atau sama kecil. Bagian body dari string AT adalah perintah yang dapat ditulis 
dalam karakter ASCII. Secara default, terminator dari string AT adalah karakter Carriage Return. 
 
Salah satu perangkat lunak komunikasi untuk mengirim perintah AT Command ke ISU menggunakan komputer adalah 
HyperTerminal. Sebelum dapat mengirim perintah AT Command, ISU harus dikenal terlebih dahulu oleh Sistem Operasi. 
Setelah dikenal oleh komputer, program HyperTerminal dapat digunakan. Untuk menguji apakah ISU dapat menerima 
perintah AT digunakan cara berikut : pada layar HyperTerminal, ketikkan “AT” (tanpa tanda kutip) lalu tekan tombol 
Enter. Setelah beberapa saat, ISU mengirim nilai balik berupa pesan “OK” jika ISU kompatibel dengan perintah AT, atau 
“ERROR” apabila ISU tidak mengenal perintah AT. Perintah AT dapat digunakan untuk melakukan banyak hal terhadap 
ISU. Jenis-jenis perintah AT  adalah sebagai berikut : 
1. Execution Command 

Perintah eksekusi digunakan untuk mengeksekusi sebuah method dalam ISU. Contoh:  AT+CMGR=i, perintah ini 
digunakan untuk membaca isi SMS yang berindeks ke-i. 

2. Test Command 
Perintah jenis ini digunakan untuk menguji kemampuan ISU terhadap suatu perintah, nilai baliknya berupa daftar 
kemampuan yang dimiliki oleh ISU. Contoh: AT+CMOD=?, perintah ini digunakan untuk mendapatkan daftar mode 
telepon yang dimiliki oleh ISU. 

3. Read Command 
Perintah ini digunakan untuk membaca suatu nilai properti yang dimiliki oleh ISU. Contoh: AT+CMGF?, perintah 
ini digunakan untuk membaca status format SMS yang dapat diterima ISU. 

4. Set Command 
Perintah ini digunakan untuk menulis suatu nilai kepada properti yang dimiliki oleh ISU. Contoh: AT+CPIN=pin, 
pin_baru, perintah ini digunakan untuk mengganti sebuah PIN ke nomor PIN yang baru. 

 
Sebuah AT Command Set yang dapat berjalan di sebuah ISU tidak selalu dapat diterapkan pada ISU yang lain. Beberapa 
manufaktur terkadang merancang AT Command Set yang hanya dapat berjalan di ISU milik mereka sendiri dan tidak 
dapat diterapkan untuk ISU yang lain, tetapi untuk beberapa perintah yang umum seperti mengirim dan membaca SMS 
tidak terdapat perbedaan. 
 
4. Pengujian 
Pengujian terhadap program aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan menggunakan metode Spatial-Domain ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dibuat sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Pengujian ini 
juga digunakan untuk mencari kesalahan dan kelemahan pada program aplikasi. Dengan melakukan pengujian, maka 
diketahui apakah program dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi rancangan atau tidak. 
 
Metode pengujian yang digunakan untuk menguji program aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan menggunakan 
metode Spatial-Domain ini adalah metode Black Box Testing. Pengujian dengan metode Black Box Testing dimaksudkan 
untuk menguji fungsionalitas dari setiap modul yang ada di program aplikasi. Tujuan dari metode Black Box Testing ini 
adalah untuk menemukan kesalahan fungsi pada program. 
 
Pengujian dengan Black Box Testing dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program aplikasi. Input 
yang diberikan berupa tampilan kamera web dengan beberapa gerakan yang dilakukan dengan sengaja, dan beberapa 
SMS Kendali yang dikirim ke telepon pada sistem. Kemudian input tersebut diproses dan akan menghasilkan output. 
Output yang dihasilkan adalah citra hasil deteksi, SMS yang diterima oleh telepon yang sudah didaftar sebelumnya, 
laporan deteksi, laporan pengaturan, dan aksi yang terjadi saat menerima SMS Kendali. Apabila dari input yang 
diberikan, proses menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan, maka program aplikasi yang dibuat tersebut 
sudah benar. Akan tetapi apabila output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka masih terdapat 
kesalahan pada program aplikasi tersebut, dan selanjutnya dilakukan penelusuran untuk mencari kesalahan yang terdapat 
dalam program aplikasi dan memperbaikinya. 
 
Untuk menguji program aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan ini dibutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, 
dan tampilan kamera web beserta kegiatan yang berlangsung di daerah yang menjadi pusat perhatian deteksi gerakan. 
Spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian program aplikasi ini adalah 
sebagai berikut :  
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1. Perangkat keras yang digunakan, yaitu : 
a. Prosesor Pentium 4 HT 3.0 GHz. 
b. Memori DDR-RAM 768 MB. 
c. VGA Card GeForce FX Go 5100 128 MB. 
d. Harddisk Fujitsu berkapasitas 55 GB. 
e. Monitor NEC 15” dengan resolusi 1024 x 768 pixel. 
f. WebCam Sunflower SF-1007  
g. Telepon genggam Motorola E398 

 
2. Perangkat lunak yang digunakan, yaitu : 

a. Microsoft Windows XP Professional dengan Service Pack 2 
b. Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition 
c. Microsoft .NET Framework 2.0.50727 
d. DirectX 9.0c 
e. Browser Internet Explorer dan Mozilla Firefox 
f. Microsoft Office Word 

 
Berikut adalah citra yang disimpan selama pengujian berlangsung. Nilai T1 yang digunakan sebesar 10 pixel, nilai T2 
sebesar 12%, dan retang waktu pengambilan citra setiap 350ms. Terdapat 16 citra yang tersimpan akibat adanya gerakan. 
Setiap citra diberi keterangan mengenai jam, menit, detik dan milidetik saat citra tersebut disimpan. 

 

 
16:07:00:062 

 
16:07:00:375 

 
16:07:00:703 

 
16:07:01:015 

 
16:07:01:500 

 
16:07:01:828 

 
16:07:02:140 

 
16:07:02:468 
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16:07:02:937 

 
16:07:12:218 

 
16:07:12:531 

 
16:07:12:859 

 
16:07:13:968 

 
16:07:14:296 

 
16:07:14:781 

 
16:07:15:003 

 
Gambar 2. Hasil Pengujian 

    
5. Pembahasan 
Setelah pengujian dilakukan terhadap seluruh modul yang terdapat pada program aplikasi kamera pengawas pendeteksi 
gerakan, maka dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan oleh setiap modul sudah berjalan sesuai dengan rancangan 
program aplikasi ini. Program aplikasi ini juga telah berjalan dengan baik dan benar.  
 
Kegunaan program aplikasi kamera pengawas pendeteksian gerakan menggunakan metode Spatial-Domain ini 
berdasarkan hasil pengujian secara keseluruhan antara lain: 
a. Aplikasi ini dapat memberitahu pengguna saat terjadi sebuah gerakan pada citra kamera dengan proses pendeteksian 

gerakan menggunakan metode Spatial-Domain. 
b. Aplikasi ini mampu memberikan informasi kepada pemilik telepon genggam yang nomornya telah didaftarkan jika 

terjadi suatu gerakan. 
c. Aplikasi ini dapat dikendalikan menggunakan SMS, sehingga pengguna tetap dapat mengendalikan aplikasi ini 

walaupun tidak berada di tempat yang sama dengan komputer yang menjalankan aplikasi ini. 
d. Aplikasi ini mampu memberikan laporan penangkapan citra secara periodik kepada orang yang membutuhkan 

dengan menggunakan komputer lain selama komputer yang menjalankan aplikasi ini terhubung ke jaringan yang 
sama. Apabila komputer ini adalah digunakan sebagai Web Server, maka halaman web laporan dapat dilihat dimana 
saja selama terhubung ke Internet. 

 
Selama proses pengujian, ditemukan adanya beberapa keterbatasan dari program aplikasi ini, antara lain : 
a. Terdapat kemungkinan tidak terdeteksinya gerakan yang terjadi dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan karena 

citra yang diambil dipengaruhi oleh rentang waktu pengambilan citra. Hasil citra yang mungkin didapat adalah citra 
yang kabur karena cepatnya sebuah obyek bergerak saat program aplikasi mengambil citra dari kamera. 
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b. Program mengalami pemberhentian sementara saat membaca SMS Kendali. Hal ini disebabkan program harus 
menunggu kiriman teks SMS dari telepon yang tersambung ke sistem. Akibat yang ditimbulkan dari pemberhentian 
sementara ini adalah tidak dapat terdeteksi gerakan selama selang waktu tersebut. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari perancangan dan pembuatan aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan 
menggunakan metode Spatial-Domain dengan pelaporan otomatis ke telepon genggam, antara lain : 
a. Program aplikasi kamera pengawas pendeteksi gerakan ini dapat mendeteksi adanya gerakan yang terjadi dalam 

LOS kamera menggunakan metode spatial-domain. 
b. Nilai Treshold 1 dan Treshold 2 mempengaruhi proses pendeteksian gerakan dalam menentukan adanya suatu 

gerakan. 
c. Gerakan sangat cepat yang terjadi di antara selang waktu pengambilan 2 citra dapat tidak terdeteksi oleh program. 
d. Adanya suatu gerakan dalam daerah yang menjadi daerah deteksi gerakan dapat diketahui secara cepat dengan 

adanya pelaporan otomatis menggunakan layanan SMS. 
 

Berdasarkan hasil perancangan aplikasi ini, ada beberapa saran agar perancangan ini dapat dilanjutkan dengan beberapa 
pengembangan, antara lain : 
a. Saat deteksi gerakan mencatat adanya gerakan, hasil rekaman tidak hanya berupa citra tetapi berupa video yang 

lengkap dengan suara yang ada. 
b. Pengiriman laporan otomatis yang berupa citra hasil tangkapan deteksi gerakan dengan menggunakan layanan 

MMS. 
c. Deteksi gerakan dapat dilengkapi dengan paduan beberapa sistem keamanan sekaligus, seperti penambahan suara 

alarm dan mekanisme penguncian pintu secara otomatis. 
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