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ABSTRAK 
 

  Pemantauan sebuah ruangan saat ini menjadi sangat penting ketika 

ruangan tersebut menjadi sebuah privasi bagi seseorang. Maka dibutuhkan sebuah 

kamera yang dapat  menggantikan fungsi indra penglihatan untuk melakukan 

pemantauan secara akurat. Adanya pemantauan yang akurat dapat meminimalisir 

tindakan pencurian, apabila terjadi tindakan pencurian maka akan membantu para 

petugas keamanan bekerja menjadi lebih mudah dan efisien dalam pencarian data. 

Pada umumnya kamera yang dapat bekerja secara akurat memiliki harga yang 

cukup mahal hal tersebut menyebabkan banyak orang mengurungkan niat untuk 

memantau ruangan privasinya dan sebagai solusi sederhana mereka menggunakan 

webcam sebagai pengganti indra penglihatan untuk memantau ruangan. Karena 

webcam memiliki sistem kerja yang terbatas dan hal tersebut menyebabkan 

webcam tidak dapat dijadikan sebagai salah satu jenis kamera pemantauan. Maka 

dalam Tugas Akhir ini kami akan membuat pengembangan sistem kerja webcam, 

yang dapat melakukan pemantauan secara akurat yang dapat mengikuti 

pergerakan objek dan melakukan tracking pada objek. Aplikasi tersebut  

menggunakan metode Motion Detection selanjutnya kami menggunakan dua 

motor servo sebagai penggerak kamera secara otomatis agar jangkauan lebih luas. 

Personal Computer (PC) sebagai sarana monitoring dan pengolahan citra pada 

objek. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, Tugas Akhir saya yang 

berjudul Rancang Bangun Alat Pemantau Gerak Manusia menggunakan kamera 

berbasis PC memiliki tingkat keberhasilan sebesar 85%. 
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