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ABSTRACT 
A camera can be used as an eye in a robot. Using this eye sensor, a robot can easily recognise its environment like a 
human. In detecting objects caught by the camera, an image processing which is based on DSP (Digital Signal 
Processor) processor is needed. In this research, a Personal Computer (PC) is used as a DSP Processor. A robot detects 
an object by its visual sense (camera). The image is then supplied to a PC by a camera receiver. The PC interprets the 
image and the result is used by the robot to understand what the object is. In this research, the study is specifically 
applied for finding fire, estimating the distance of the fire from the robot, calculating the coordinate where the fire is and 
instructing the robot to extinguish the fire. The implementation shows that the system has worked well. The image 
processor used can detect fire on various conditions of the fire such as brightness, height of the fire, coordinate, and 
distance up to 400 cm (candles). The system still needs to be completed, especially its model equipment. The mechanic 
parts of the system are made from plastic, so that it is less strong to sustain 2 DC motors with gearbox, driver, serial 
interface, and control. 
Keywords: Camera, Image Processing, Robot, Fire.  
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan robotika pada awalnya bukan dari disiplin elektronika, melainkan berasal dari ilmuwan biologi, 
pengarang cerita novel dan pertunjukan drama pada sekitar abad XVIII. Para ilmuwan biologi pada saat itu ingin 
menciptakan makhluk yang mempunyai karakteristik seperti yang mereka inginkan dan menuruti apapun yang mereka 
perintahkan, dan sampai sekarang mahluk yang mereka ciptakan tersebut tidak pernah terwujud menjadi nyata, tapi 
masih menjadi bahan pada novel-novel maupun naskah sandiwara panggung maupun film. 
 
Baru sekitar abad XIX robot mulai dikembangkan oleh insinyur teknik. Pada tahun 1920 robot mulai berkembang dari 
disiplin ilmu elektronika. Tetapi pada masa-masa itu komputer yang merupakan komponen utama pada sebuah robot 
digunakan untuk pengolahan data masukan dari sensor dan kendali aktuator belum memiliki kemampuan komputasi yang 
cepat. Selain itu, ukuran fisik komputer pada masa itu masih cukup besar. Berkembangnya kemampuan komputasi 
komputer dan ukuran fisik yang semakin kecil membuat robot yang diciptakan semakin cerdas dan dapat menggantikan 
pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Untuk mengetahui keadaan sekelilingnya, robot 
menggunakan beberapa sensor. Robot pemadam api pada umumnya menggunakan sensor cahaya atau sensor panas 
sebagai “indera”. Sensor-sensor ini memiliki sensitivitas yang bermacam-macam. Yang diperlukan ialah yang memiliki 
sensitivitas tinggi, tapi sensor akan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. 
 
Penelitian ini untuk mengimplementasikan penggunaan kamera sebagai sensor pada robot pencari api. Robot dengan 
sensor berupa kamera, memerlukan image processing. Umumnya, metode  ini menggunakan prosesor DSP (Digital 
Signal Processor) yang cukup mahal dan sulit didapat seperti yang sudah kita kenal, yakni TMS.  Oleh karena itu,  
penulis menggunakan mikroprosesor berbasis PC (Personal Computer) sebagai pengganti TMS tersebut. Sehingga, robot 
yang akan dirancang bukan merupakan robot yang terintegrasi (embedded system), melainkan membutuhkan sebuah PC 
sebagai prosesor DSP. 
 
2. Sistem yang Dibangun 
Berikut ini konfigurasi sistem yang dibangun: 
 

 
Gambar 1. Konfigurasi Sistem 
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Prinsip kerja sistem secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut. Kamera akan menangkap gambar secara real time dan 
dipancarkan via radio ke bagian penerima. Gambar yang ditangkap diproses oleh komputer. Jika di dalam gambar 
tersebut terdapat unsur api, maka komputer akan mengestimasikan dimana letak titik api tersebut. Hasil proses komputer 
akan dikirimkan ke unit serial interface. Unit ini akan memberikan masukan ke driver motor pada perangkat model, 
berapa derajat perangkat model tersebut harus bergerak. Jika di dalam gambar tidak terdapat unsur api, maka komputer 
akan menginstruksikan unit serial interface untuk memutar perangkat model dalam rangka mencari titik api yang lain. 
Robot pemadam api dengan kamera sebagai sensor api ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 
a. Perangkat model (robot) 

Perangkat model ini dibangun dengan menggunakan Robo Mobile Set dari Fischertechnik yang sudah mencakup 
mekanik robot, dan motor DC beserta drivernya. Perangkat model ini kerap kali dijadikan percobaan di laboratorium, 
dan kali ini penulis yang memanfaatkannya dalam menyusun tugas akhir. 

b. Kamera Wireless 
Kamera jenis ini sudah banyak tersedia di pasaran. Terdiri dari bagian pemancar   yang terintegrasi dengan kamera dan 
bagian penerima. Kamera LY CMOS PAL Wireless Video Camera ini bekerja di frekuensi 2 GHz, menggunakan 
sistem PAL, dan mempunyai daya pancar sebesar 50 mW. 

c. PC 
Personal Computer digunakan untuk menerima gambar yang diterima dari kamera, mengolah gambar tersebut (image 
processing), dan memberi instruksi ke serial interface sebelum diteruskan ke bagian driver perangkat model. 
Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan software komputasi MATLAB™  6.5. Antar muka dengan 
receiver kamera menggunakan Pixelview PCI Video Capture Board dengan capture chip Brooktree Gerox BT878. 

d. Serial Interface  
Unit ini terdiri dari bagian antarmuka dengan PC, dan bagian kontrol yang berbasis mikrokontroller AT89C51. Penulis 
menggunakan port serial pada PC dan IC MAX232 sebagai converter pada sisi unit serial interface. Bagian kontrol 
akan memberikan masukan ke driver motor pada perangkat model.  
 

3. Pemilihan Kamera 
Pada umumnya kamera wireless yang tersedia di pasaran terdiri dari jenis CCD dan jenis CMOS. Kedua kamera sudah 
dapat menampilkan gambar berwarna. Kualitas gambar dari kamera tersebut pun berbeda. Kamera CCD lebih unggul 
dibandingkan kamera CMOS, tetapi harga jual yang ditawarkan pun cukup mahal, sekitar dua kali lipat harga kamera 
CMOS. Sehingga penulis memilih menggunakan kamera yang lebih ekonomis, yakni kamera berjenis CMOS. 
 
 

 
Gambar 2. Daerah Cakupan Kamera 

 
Kamera wireless CMOS tersebut mempunyai daerah cakupan horisontal -30 derajat sampai dengan +30 derajat, dalam 
arti sudut total cakupan yang dapat di’lihat’ oleh kamera sebesar 60 derajat.  Sedangkan daerah cakupan vertikal kamera 
lebih kecil, yakni sebesar 40 derajat. Sehingga peletakan api harus pada daerah cakupan kamera tersebut. 
 
4. Pengolahan Citra 
Pengolahan Citra atau sering disebut image processing adalah komponen utama dalam sistem ini. Image atau citra 
sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video 
seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Citra 
digital merupakan suatu kertas dua dimensi atau suatu matriks yang elemen-elemennya menyatakan tingkat keabuan dari 
elemen gambar. Jadi informasi yang terkandung bersifat diskret. Citra digital tidak selalu merupakan hasil langsung data 
rekaman suatu sistem. Kadang-kadang hasil rekaman data bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto 
sinar-X, dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu citra digital diperlukan suatu proses konversi, 
sehingga citra tersebut selanjutnya dapat diproses dengan komputer. 
 

6
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Pengolahan Citra merupakan proses pengolahan dan analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Proses ini 
mempunyai ciri data masukan dan informasi keluaran yang berbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara umum 
didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra 
digital juga mencakup semua data dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang 
diwakili oleh bit-bit tertentu. 
 
Pada umumnya citra digital berbentuk persegi panjang, dan dimensi ukurannya dinyatakan sebagai lebar x panjang. Citra 
digital yang panjangnya M, lebarnya N lazim dinyatakan dengan matriks berukuran M baris dan N kolom sebagai berikut: 

 
 
  (1) 

 
 

Indeks baris (i) dan indeks kolom (j) menyatakan suatu koordinat titik pada citra, sedangkan  f(i,j) merupakan intensitas 
(derajat keabuan) pada titik (i,j). 
 
Masing-masing elemen pada citra digital (elemen matriks) disebut pixel. Maka, citra yang berukuran M x N mempunyai 
MN buah pixel. Misal, sebuah citra berukuran 256 x 256 dengan 256 level intensitas: 
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Pixel pertama pada koordinat (0,0) mempunyai nilai intensitas 0 yang berarti warna pixel tersebut adalah hitam, pixel 
kedua pada koordinat (0,1) mempunyai intensitas 125 yang berarti warnanya antara hitam dan putih, dan seterusnya. 
 
4.1. Pemisahan Komponen RGB 
Warna-warna yang diterima oleh mata merupakan kombinasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. 
Penelitian oleh para ahli memperlihatkan bahwa kombinasi warna yang memberikan rentang warna yang paling lebar 
adalah red (R), green (G), blue (B). Jadi, intensitas suatu titik pada citra berwarna merupakan kombinasi dari tiga 
intensitas: derajat keabuan merah (fmerah(x,y)), hijau (fhijau(x,y)), dan biru (fbiru(x,y)). Yang dimaksud unsur api dalam tugas 
akhir ini adalah warna kuning, yang merupakan perpaduan dari ketiga intensitas tersebut. 
 

Tabel 1. Kriteria Warna dari Komponen RGB [Davies 1990] 
Warna Red Green Blue 

>200 >200 <170 Kuning >120 >120 <90 
Merah >135 <85 <100 
Biru <140 >145 >180 
Hijau <170 >180 <150 

 
Warna kuning dinyatakan dengan intensitas Red sebesar >200, Green >200, dan Blue >170 atau Red >120, Green >120, 
dan Blue<90. Warna ini penulis pisahkan dengan warna-warna yang lain. Prosesnya sebagai berikut. Video yang 
ditampilkan terlebih dahulu di capture, sehingga didapatkan gambar statis. Gambar statis ini tentunya gambar yang 
berwarna yang terdiri dari tiga komponen di atas. Informasi dari tiga komponen RGB pada suatu gambar, dapat dilihat 
dari matriks gambar tersebut. Warna kuning yang penulis maksud adalah warna api, memiliki elemen matriks yang 
bernilai sesuai dengan tabel di atas. Oleh karena itu, penulis dapat memisahkan elemen yang mengandung warna kuing 
dengan elemen-elemen matriks yang berwarna lain. Warna-warna yang lain akan difilter dan di-block. Proses filter ini 
dilakukan dengan cara men-zero kan elemen-elemen matriks yang tidak memiliki informasi warna api . Sehingga warna 
lain tidak ditampilkan 
 
Matriks “bantuan” dibuat sesuai dengan ukuran pixel gambar yang tiap elemennya bernilai nol.  Jika di dalam gambar 
terdapat elemen warna kuning yang bernilai seperti pada tabel, maka matriks bantuan tersebut akan memberikan nilai 1 
pada tiap elemennya yang bersesuaian dengan elemen matriks gambar yang terdapat elemen warna kuning. Sedangkan 
untuk elemen warna lain pada matriks gambar dibuat nol pada ketiga layer (R, G, dan B). Sehingga didapat gambar  
seperti berikut: 
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Gambar 3. Pemisahan Warna Kuning dengan Warna Lain 

4.2. Penentuan Jarak 
Jarak dapat diestimasikan dengan menghitung jumlah pixel dari matriks bantuan. Semakin banyak jumlah pixel maka 
dapat diartikan jarak semakin dekat. Begitupun sebaliknya. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah 
elemen matriks secara kolom dan menjumlahkannya secara baris.  
 
4.3. Penentuan Koordinat 
Setelah kita memisahkan warna api dengan warna yang lain, kita harus menentukan dimana letak warna api tersebut. 
Letak warna yang dimaksud dapat ditentukan dengan mengetahui koordinat x dan koordinat y dari gambar yang telah 
dipisah. Penentuan koordinat x dan koordinat y dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan rata-rata dari R atau 
weighted average of R[2]. Prinsip dari metode ini adalah mencari nilai yang paling besar dari tiap elemen matriks. Elemen 
yang mempunyai nilai yang paling besarlah yang akan dinyatakan sebagai koordinat. 
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Gambar 4. Penentuan Koordinat 
 
Dari gambar di atas, diperoleh koordinat x sebesar 207, dan koordinat y sebesar 107. Besar masing-masing koordinat 
tersebut dihitung berdasar letak pixel yang dihitung dari kiri atas gambar. Setelah koordinat didapat, kita dapat 
menghitung sudut yang akan diperlukan oleh serial interface untuk mengatur driver motor pada perangkat model. 
Dengan catatan kita harus mengetahui jarak antara kamera dengan api. Besar sudut θ dapat dihitung dengan prinsip 
trigonometri arc tangen. 

 
Gambar 5. Penentuan Sudut 

 
5. Serial Interface 
Serial interface berfungsi sebagai antarmuka komputer dengan perangkat model dan memberi masukan kepada driver 
motor pada perangkat model. Pada bagian antarmuka terdapat sebuah IC, yaitu MAX232, suatu piranti yang digunakan 
untuk mengubah, atau lebih tepatnya mengkonversi tegangan TTL ke RS232 dan sebaliknya. Sebagaimana diketahui, 
dalam dunia komputer tegangan tingkat RS232 sangat jauh berbeda dengan tingkat TTL. Jika TTL bekerja dengan 
tegangan antara 0 sampai dengan 5 Volt, dengan tegangan sekitar 0 Volt dianggap sebagai logika ‘0’ dan tegangan di 
sekitar 5 Volt sebagai logika ‘1’, sedangkan untuk tingkat RS232, tegangan kerjanya antara -15 sampai +15 Volt dan cara 
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menerjemahkan logika ‘0’ dan ‘1’ nya berbeda. Untuk itu diperlukan suatu piranti khusus yang digunakan untuk 
melakukan konversi tingkat tegangan TTL dan RS232. 
 
Bagian dari unit serial interface lainnya adalah bagian kontrol (mikrokontroller) yang bertugas memberi masukan ke 
driver motor perangkat model. Masukan yang diberi berdasarkan pengiriman data dari komputer yang berupa karakter 
(sudut). Mikrokontroller akan membaca karakter tersebut dalam format ASCII dan memberi masukan ke driver motor 
berdasarkan karakter yang diterima. 
 
6. Hasil dan Pembahasan 
6.1. Waktu Proses 
Waktu proses pertama adalah waktu yang diperlukan image processor untuk mengolah gambar sampai mendapatkan 
sudut. Percobaan dilakukan dengan memberi masukan gambar dengan ukuran pixel yang berbeda-beda, dengan spek 
komputer Pentium 4 1,8 GHz. Berikut tabel hasil percobaan. 
 

Tabel 2. Hasil Percobaan Waktu Proses Penentuan Sudut 
Ukuran Gambar  (pixel) Jenis Waktu Proses (detik) 

1024x768 Desktop 13,125 
800x600 Desktop 7,734 
640x480 VGA 4,812 
352x288 CIF 1,562 
176x144 QCIF 0,391 
80x65 QQCIF 0,109 

 
Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin besar ukuran gambar, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan hasil akhir. Dalam paper ini, penulis menggunakan ukuran gambar sebesar 352x288 sesuai dengan 
keluaran video capture. Waktu proses kedua adalah waktu yang diperlukan MATLAB mengirim karakter ke unit serial 
interface, menggerakkan perangkat model, hingga mematikan api. 
 

Tabel 3. Waktu Proses Eksekusi Pemadaman Api 
Sudut Tujuan Waktu (detik) Jarak (cm) 

0 11 75 
15 12 75 
30 13 75 
-15 12 75 
-30 13 75 

 
Dari kedua waktu proses di atas, dapat dihitung berapa lama waktu total yang diperlukan untuk image procssing hingga 
pemadaman api. 

Tabel 4. Waktu Proses Total 
Sudut Tujuan Ukuran Gambar Waktu (detik) Jarak (cm) 

0 352x288 12,562 75 
15 352x288 13,562 75 
30 352x288 14,562 75 
-15 352x288 13,562 75 
-30 352x288 14,562 75 

 
Pada sudut tujuan 00, waktu proses lebih cepat dibanding dengan sudut tujuan yang lain. Hal ini disebabkan karena 
perangkat model tidak melakukan gerakan membelok (ke kanan atau ke kiri).  
 
6.2. Ketelitian dan Ketepatan 

Tabel 5. Uji Coba Ketelitian 
Sudut Real Sudut keluaran Image Proc Error (%) 

5 4,89938 2,0124 
15 14,9314 0,457333333 
27 26,5236 1,764444444 
-5 -4,86257 2,7486 
-15 -14,9052 0,632 
-27 -26,2948 2,611851852 

Sudut-sudut yang dihasilkan sesuai dengan peletakan lilin di atas meja busur. Dan ternyata, sudut total cakupan kamera 
tidak sampai dengan 600, melainkan 540 (-270 sampai dengan +270). Dari tabel dapat kita lihat bahwa error tertinggi 
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sebesar 2,7486 %. Selain itu, penulis juga melakukan uji coba untuk tingkat kepresisian dari image processing ini. Uji 
coba dilakukan dengan meletakkan titik api pada jarak yang tetap dan sudut yang tetap. Berikut ini hasilnya. 
 

Tabel 6. Uji Coba Kepresisian 
Sudut Real Sudut keluaran Image Proc Error (%) 

-15 -14,9838 0,108 
-15 -15,2665 1,776666667 
-15 -15,2521 1,680666667 
-15 -15,1744 1,162666667 
-15 -15,2706 1,804 
-15 -15,2773 1,848666667 
-15 -15,2107 1,404666667 
-15 -15,179 1,193333333 
-15 -15,2817 1,878 
-15 -15,1983 1,322 

 
Sudut keluaran image processing berbeda-beda. Hal ini bisa dikarenakan oleh pengaruh angin yang menyebabkan api 
bergoyang. Selain itu, penyebab yang lain adalah kemiringan sumbu lilin. Kemiringan ini dapat berpengaruh terhadap 
posisi api. 
 
7. Kesimpulan dan Saran 
7.1. Kesimpulan 
Rancang bangun robot pemadam api telah berhasil direalisasikan dengan menggunakan kamera sebagai sensor api, dan 
berdasarkan pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
• Jenis dari kamera yang digunakan untuk menangkap gambar tidak berpengaruh terhadap sistem image processing. 
• Penentuan sudut cukup layak dengan error maksimum terjadi sebesar 2,7486%. Hal ini dapat disebabkan oleh meja 

busur yang digunakan sebagai pembanding kurang teliti dalam pembuatannya. 
• Tingkat kepresisian dari image processing cukup layak karena error sudut masih < 2%. Kepresisian terpengaruh 

oleh keadaan sekitar seperti angin dan sumbu lilin. 
• Intensitas cahaya dari gambar kurang berpengaruh terhadap image processing. Sehingga dapat direalisasikan 

dengan berbagai kondisi hari (siang atau malam hari). 
• Tinggi rendahnya sumber api tidak berpengaruh terhadap penentuan sudut oleh image processor. Karena penentuan 

sudut didasarkan pada perhitungan koordinat secara horisontal. 
• Untuk sumber api yang berupa lilin, image processor masih dapat mendeteksi sampai dengan jarak 400 cm. 

Semakin besar sumber api, maka semakin jauh jarak yang dapat terdeteksi. 
• Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah gambar hingga memadamkan api sebesar 19 sampai dengan 21 detik untuk 

jarak 75cm. Hal ini ditentukan oleh ukuran (pixel) gambar, kecepatan prosesor komputer melakukan image 
processing, kecepatan motor pada perangkat model, lamanya blower diputar untuk memadamkan api, jarak, dan 
sudut dari api berada. 

• Pergerakan robot sangat dipengaruhi oleh kondisi mekaniknya. Mekanik yang penulis gunakan terbuat dari plastik 
sehingga topangan untuk motor, batere, dan perangkat kontrol lainnya kurang kuat. 

 
7.2   Saran 
Agar pada perancangan dan realisasi sistem selanjutnya bisa diperoleh hasil yang lebih baik, maka ada beberapa saran 
yang perlu diperhatikan, antara lain : 
• Motor DC pada perangkat model sebaiknya diganti dengan motor stepper. Sehingga pergerakan perangkat model 

yang berupa sudut belokan dapat lebih presisi dan mudah diatur. 
• Mekanik dari perangkat model hendaknya dibuat sekokoh mungkin, karena berpengaruh terhadap pergerakannya. 
• Sistem transmisi PC ke serial interface sebaiknya diganti dengan sistem wireless yang dapat menggunakan 

modulasi FSK dan sebagainya. Sehingga, robot pemadam api ini seolah-olah suatu sistem yang embedded 
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