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ABSTRACT 
In general, a house is not safe from fire. This is caused by a number of factors. For that purpose, an effective system for 
detecting fire early is needed. From the point of view of the main function, webcam is an appropriate tool used for 
detecting fire. Its simple shape can be attached everywhere easily. In this paper, a webcam-based fire detection system 
with a digital image processing is developed. The system is designed to be able to recognize fire from the RGB value of 
the fire image, the movement, and the width of fire pixel of images captured by the webcam. This system is designed using 
webcam as an input device, and the output can be in the form of text “Ada Api” followed by alarm. This system is useful 
to be attached in a shop house or mini market which usually has a PC as tool. 
Keywords: Fire Detection System, Webcam, Image Processing 

 
1.     Pendahuluan 
Pada umumnya setiap rumah memiliki potensi untuk mengalami kebakaran. Oleh karena itu, mungkin dibutuhkan suatu 
alat deteksi kebakaran sebagai alat bantu untuk penanggulangan kebakaran yang lebih dini dan efektif. Dalam hal ini 
maka fungsi dari Webcam dapat dikembangkan menjadi suatu alat deteksi awal kebakaran dalam rumah. Sistem deteksi 
kebakaran ini dirancang untuk dapat mendeteksi api dari mencari nilai RGB api, mendeteksi adanya pergerakan api, dan 
luas pixel api dari video yang ditangkap oleh webcam sebagai input data. Sistem deteksi ini diharapkan dapat digunakan 
untuk mendeteksi kebakaran di dalam sebuah rumah toko yang pada umumnya sudah memiliki webcam dan PC sebagai 
peralatan. 

   
2.    Pengolahan Citra 
2.1  Definisi Dasar Pengolahan Citra 
Pengolahan citra adalah salah satu cabang dari ilmu informatika. Pengolahan citra berkutat pada usaha untuk melakukan 
transformasi suatu citra/gambar menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Citra adalah gambar dua dimensi 
yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling. Gambar 
analog dibagi menjadi N baris dan M kolom sehingga menjadi gambar diskrit. Persilangan antara baris dan kolom 
tertentu disebut dengan piksel. Contohnya adalah gambar/titik diskrit pada baris n dan kolom m disebut dengan piksel 
[n,m]. 

 
2.2  Komponen Warna Pada Citra 
Citra  digital  dapat didefinisikan  sebagai  fungsi  dua  variabel,  f(x,y), dimana  x  dan  y  adalah koordinat spasial dan  
nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada  koordinat tersebut.  

 
Gambar 1. Intensitas Citra 

 
Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna pada citra digital adalah bahwa sebuah warna merupakan 
kombinasi dari tiga warna  dasar, yaitu merah, hijau, dan biru (Red, Green, Blue - RGB). Komposisi  warna RGB 
tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Komposisi Warna 

 
3.     Perancangan Sistem 
Sistem dirancang untuk dapat mendeteksi api sebagai indikator penyebab kebakaran. Input data pada sistem adalah video 
yang ditangkap oleh webcam yang kemudian akan dideteksi oleh sistem apakah terdeteksi api atau tidak. Output sistem 
adalah informasi berupa tulisan ”Ada Api” yang disertai dengan bunyi alarm. 

 
3.1 Permasalahan  
Permasalahan yang muncul selama perancangan sistem adalah sebagai berikut:   
• Bagaimana proses pengolahan citra digital sistem mengenali spesifikasi api sebagai indikator penyebab kebakaran. 
• Bagaimana membedakan api dari objek yang kemungkinan memiliki range RGB mendekati atau mungkin sama 

dengan RGB api 
• Bagaimana proses pengolahan informasi sistem telah mengenali adanya api. 
• Bagaimana keakurasian sistem dalam pengidentifikasian indikator penyebab kebakaran (api). 

 
3.2 Gambaran Sistem 
Untuk proses pendeteksian api, langkah awal adalah mencari nilai RGB api yang paling tepat untuk dijadikan nilai 
threshold pada sistem. Sistem menggunakan metoda threshold nilai RGB api terhadap setiap frame citra yang ditangkap 
oleh webcam sebagai input data, sehingga akan diperoleh matriks posisi. Matriks posisi setiap frame kemudian 
dibandingkan dengan matriks posisi frame berikutnya untuk mendeteksi adanya gerakan. Matriks posisi ini akan 
dikalikan dengan matriks frame awal untuk menampilkan citra api yang terdeteksi. Setelah matriks posisi ini dikalikan 
dengan matriks frame awal maka akan diperoleh pixel api. Dengan threshold pada pixel api ini maka akan menambah 
keakurasian sistem mendeteksi api terhadap gangguan pendeteksian.  
  
Sistem deteksi kebakaran berbasis Webcam dengan pengolahan citra digital ini dirancang untuk dapat mengenali api 
sebagai indikator mutlak penyebab kebakaran dan dapat membedakannya dari objek yang ada di sekitarnya. Adapun 
skema yang didesain untuk sistem deteksi kebakaran ini adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. Skema Sistem Deteksi Kebakaran 
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3.3 Input Data 
Data inputan yang dipakai oleh sistem terbagi menjadi 2 jenis. Input untuk mode real time adalah citra langsung yang 
ditangkap oleh webcam secara real time sedangkan input untuk mode non real time adalah rekaman yang ditangkap oleh 
Webcam (dalam format .avi) yang kemudian dianalisa oleh sistem. Sistem deteksi ini kemudian diharapkan bisa 
mengenali api dari nilai RBG dan pergerakannya. Rekaman video untuk input mode non real time  direkam 
menggunakan software bawaan dari webcam yaitu look 316. 
  
3.4  Proses Pengenalan Api 
Proses pengenalan api terbagi menjadi tiga langkah yaitu kalibrasi, threshold, dan pendeteksian gerakan. Berikut akan 
dijelaskan masing-masing proses tersebut. 
 
3.5 Penentuan RGB Api 
Langkah awal pendeteksian api ini adalah mencari nilai RGB api. Proses untuk mencari nilai spesifikasi RGB api ini 
disebut kalibrasi. Adapun skema proses kalibrasi api tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. Skema Penentuan Nilai RGB Api 

 
Api memiliki spesifikasi nilai RGB yang fix. Yang menjadi masalah adalah bagaimana sistem deteksi ini dapat 
membedakan api dari objek sekitarnya yang kira-kira ada kemungkinan memiliki nilai RGB yang mendekati atau 
mungkin sama dengan nilai RGB api tersebut. 
 
Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan riset untuk mengetahui nilai RGB api secara akurat. Citra api terdiri dari 3 
komponen layer yaitu: layer Red, layer Green, dan layer Blue. Masing-masing layer memiliki nilai yang spesifik untuk 
merepresentasikan citra api. Walaupun secara kasat mata ada banyak objek lain yang memiliki warna yang sekilas sama 
dengan warna api, setelah dilakukan riset terhadap beberapa sampel api dan objek lain tersebut ternyata masing-masing 
objek tersebut tidak memiliki nilai RGB yang sama persis dengan nilai RGB api.  
 
3.6 Threshold RGB 
Setelah nilai RGB api diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan threshold pada sistem. Threshold ini digunakan 
untuk memisahkan citra api secara khusus dari objek yang ada di sekitarnya. Dengan adanya threshold ini maka sistem 
akan dapat mengenali api dan hanya menampilkan citra api saja pada setiap framenya. Dan apabila pada frame tersebut 
tidak terdapat api maka sistem tidak akan menampilkan apa-apa sebab secara tidak langsung treshold ini berfungsi 
sebagai filter untuk memisahkan citra api dari objek lain yang bukan api. Skema penentuan batas threshold RGB adalah 
sebagai berikut:  
 

 
Gambar 5. Skema Penentuan Fungsi Threshold RGB 
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Setiap frame dari video (input data) terbaca dalam bentuk matriks oleh Matlab. Setiap frame ini merupakan gabungan 
dari representasi 3 layer matriks, yaitu: layer matriks Red, layer matriks Green, dan layer matriks Blue. Dengan telah 
diketahuinya nilai spesifik RGB api dari proses sebelumnya kita dapat menentukan threshold (filter) supaya hanya citra 
api saja yang kita tampilkan. Nilai range Red citra api kita jadikan threshold pada layer matriks Red, nilai range Green 
citra api menjadi threshold untuk layer matriks Green, dan nilai range Blue citra api menjadi threshold untuk layer 
matriks blue. Dari proses ini akan diperoleh hasil berupa matriks posisi yang merupakan representasi dari citra api yang 
telah dipisahkan. Matriks posisi ini isinya bernilai 0 dan 1. Kemudian matriks posisi tersebut kita kalikan dengan matriks 
awal dari frame sebelum diberi threshold, sehingga hasilnya hanya citra api saja yang akan muncul pada frame tersebut. 

 
Gambar 6. Contoh Pemisahan Citra Api Dari Objek Sekitarnya  

 
3.1.2.3. Pendeteksian Gerakan 
Untuk bisa mendeteksi api tidak cukup hanya sebatas mengetahui nilai RGB api saja. Dibutuhkan spesifikasi lain untuk 
menambah keakuratan sistem dalam mengenali api. Spesifikasi tersebut adalah dengan mendeteksi pergerakan dari api 
tersebut.  Setelah matriks tiap layer berubah menjadi matriks posisi (didapat dari proses threshold) maka dengan cara 
membandingkan matriks posisi dari satu frame dengan frame berikutnya akan terdeteksi adanya pergerakan. 
Adapun skema pendeteksian gerakan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 7. Skema Pendeteksian Gerakan 

 
Sebagai contoh, dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:  

 
Gambar 8. Pendeteksian Frame ke-3 

 
Terlihat api terdeteksi berupa titik-titik api, belum terdeteksi sebagai api sebab masih belum timbul 
pergerakan/perubahan dari frame sebelumnya. 
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Gambar 9. Pendeteksian Frame ke-14 

  
Pada frame ini sudah terdeteksi api. Perubahan pergerakan terlihat jelas bila dibandingkan dengan frame sebelumnya. 
Terlihat dari jumlah titik-titik api yang terdeteksi pun lebih jelas. Dengan range toleransi sebesar 50, gambar api 
terdeteksi lebih jelas dari frame sebelumnya. Maksud dari nilai toleransi di sini adalah range nilai masing-masing layer 
Red, Green, Blue diperluas +/- 50 

 
3.1.2.4. Threshold Pixel  
Untuk menambah keakuratan pendeteksian api selain threshold RGB api perlu juga threshold pixel. Setelah diperoleh 
matriks posisi dari hasil threshold RGB api, kemudian dikalikan kembali pada matriks frame awal maka akan diperoleh 
citra api dalam ukuran pixel. Pixel ini menunjukkan luas citra api yang terdeteksi oleh sistem. Dengan kita tentukan 
threshold pada pixel api maka sistem dapat kita desain untuk mengenali api yang luas pixelnya terdeteksi sebagai api 
yang benar-benar dapat menyebabkan kebakaran. Pada pengujian ini, sistem menggunakan nilai threshold pixel sebesar 
10. Maksudnya apabila terdeteksi citra api yang memiliki pixel lebih dari 10 maka sistem akan mendeteksi api tersebut 
sebagai penyebab kebakaran. Citra api yang memiliki pixel di bawah 10 akan diabaikan. Adapun skema threshold pixel 
pada sistem adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 10. Skema Threshold Pixel 

 
4. Pengujian Sistem  
3.2.1 Skema Pengujian Kalibrasi 

 
Gambar 11. Skema Pengujian Kalibrasi 
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Pengujian kalibrasi menggunakan 4 sampel api yaitu api lilin, api hasil membakar busa, api hasil membakar plastik, dan 
api hasil membakar kertas. Pengujian dilakukan untuk mencari nilai RGB api mana yang paling tepat untuk dijadikan 
nilai threshold RGB pada system 

 
3.2.2 Skema Pengujian Deteksi Kebakaran 

 
Gambar 12. Skema Pengujian Deteksi Kebakaran 

 
Untuk pengujian deteksi kebakaran diambil 8 sampel, terdiri dari 4 jenis sampel rekaman api dan 4 jenis sampel rekaman 
tidak ada api. Sistem akan diuji dengan 8 sampel tersebut untuk mengetahui sejauh mana keakurasian sistem dan mencari 
batas error pada sistem 

 
4.   Analisa Sistem 
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil pengujian dan analisa sistem. 
 
4.1 Hasil Pengujian  
4.1.1 Hasil Kalibrasi 
Dari 4 sampel di atas dapat kita tabelkan range kisaran nilai RGB api dari 4 sampel tersebut sebagai berikut. 

Tabel 1. Nilai RGB Api 

 
 

 
4.1.2 Hasil Deteksi Kebakaran 
Dari 8 sampel di atas diperoleh tabel hasil sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil 4 Sampel Bukan Api 

 
 

Tabel 3. Hasil 4 Sampel Api 

 
Keterangan:  
Error 1 = Sampel bukan api terdeteksi sebagai api oleh sistem. 
Error 2 = Sampel api tidak terdeteksi sebagai api oleh sistem. 
Toleransi = Range nilai RGB masing-masing layer diperluas sebesar +/- nilai toleransi. 
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4.2 Analisa Hasil 
4.2.1  Analisa Hasil Kalibrasi 
Dari 4 sampel di atas, yang paling cocok digunakan untuk dijadikan patokan awal indikator awal penyebab kebakaran 
adalah api yang ditimbulkan dari hasil pembakaran plastik dan kertas. Sebab api yang ditimbulkan oleh api lilin dan api 
busa ternyata secara visual kasat mata lebih mendekati citra sinar. Hal ini akan menimbulkan error pada sistem dimana 
secara visual, api pada range tersebut cenderung mendekati warna putih, sedangkan api yang paling tepat untuk dijadikan 
indikator awal penyebab kebakaran adalah api yang secara visual berwarna agak oranye. Dari 4 sampel di atas api yang 
ditimbulkan dari hasil membakar plastik dan kertaslah yang secara ukuran luas api dan warnanya lebih cocok dan tepat 
untuk dijadikan indikator awal. Maka range yang tepat untuk dijadikan threshold api secara umum adalah sebagai 
berikut. 

Tabel 4. Range Threshold Api 
 Range Threshold Api 

Red 229-246 
Green 188-212 

Blue 100-168 
 

Nilai tersebut pun ternyata tidak fix. Hal ini terbukti dari berbagai riset terhadap sampel yang sama dengan frame yang 
berbeda. Sehingga untuk nilai awal, nilai range RGB api ini ternyata memiliki nilai toleransi untuk tiap-tiap layernya.  
 
4.2.2 Analisa Hasil Deteksi Kebakaran 
Dari tabel terlihat bahwa range toleransi batas error untuk 4 sampel bukan api adalah pada range toleransi 60 ke atas, 
sedangkan range toleransi tidak error untuk 4 sampel api adalah pada range 20 ke atas. Sehingga didapatkan hasil range 
toleransi agar sistem tidak mengalami error1 dan error 2 adalah sebaiknya berada antara di atas 20 dan masih kurang 
dari 60. Adapun tabel persentase keberhasilan sistem adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Persentase Keberhasilan Sistem 

 
Toleransi 20 – 40 memiliki keakurasian paling tinggi.  

 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan proses perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis yang dilakukan pada bab-bab  sebelumnya maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
• Range nilai RGB api secara umum untuk dijadikan batas threshold yang tepat adalah berkisar Red = 229 – 246, Green 

= 182 – 212, Blue = 168 
• Sistem dapat berjalan efektif dengan kisaran toleransi yang tepat terhadap batas treshold  (20 ≤ X < 60 dimana X 

adalah Toleransi)  
• Akurasi paling bagus pada sistem deteksi kebakaran ini adalah pada kisaran toleransi 20-40 dengan nilai threshold 

pixel sebesar 10 pixel. 
 

5.2 Saran 
Berikut saran yang penulis ajukan guna pengembangan pembangunan sistem deteksi kebakaran berbasis webcam dengan 
pengolahan citra digital: 
• Diharapkan ke depannya sistem bisa mendeteksi ke bakaran tidak hanya menggunakan api saja sebagai parameternya.  
• Untuk pengembangan selanjutnya sistem dapat didesain dengan menggunakan metoda lain selain metoda penggunaan 

threshold RGB api. 
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