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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era zaman sekarang teknologi di bidang multimedia dan hiburan 

berkembang dengan pesat, salah satunya yaitu di bidang sinematografi. 

Sinematografi adalah ilmu yang mempelajari teknik pembuatan film atau ilmu, 

teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan menggunakan alat perekam. 

(Risata & Maulana, 2016) 

Didalam industri sinematografi terdapat komposisi yang diterapkan pada 

seorang kameramen atau pengambil gambar yang bertujuan untuk menciptakan 

gambar yang menarik atau menangkap dan menjaga perhatian penonton dan 

secara efektif mengkomunikasikan pesan dari isi cerita (Millerson dan Owens, 

2012) . Adapun komposisi yang diterapkan dari seorang kameramen yaitu gerakan 

kamera, ukuran pengambilan gambar, dan sudut pandang. 

Dalam industri sinematografi memerlukan banyak pengambilan gambar 

pada setiap adegan dalam suatu cerita dan selama ini setiap pengambilan gambar 

memerlukan satu kamera yang dipegang oleh satu sampai tiga orang yang 

mempunyai tanggung jawab sendiri. Untuk mendapatkan pengambilan gambar 

dengan sudut yang berbeda dalam setiap adegan diperlukan kamera lebih dari satu 

yang mengakibatkan banyaknya sumber daya manusia yang akan terlibat. Oleh 

karena itu dibutuhkan sebuah alat yang dapat membantu melakukan 

pengoperasian dalam menggerakan kamera yang dapat dikendalikan oleh android 

menggunakan aplikasi inventor dengan gerakan pan left (menoleh kiri), pan right 

(menoleh kanan), tilt up (mendongak atas), tilt down (mendongak bawah), track in 

(mendekati objek), dan track out (menjauhi objek). Dengan alat ini diharapkan 

mampu meminimalisir sumber daya manusia yang akan terlibat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk pada tahun 2016 dengan judul 

“Sistem Pengendali Pengambilan Gambar Pada Kamera DSLR Melalui Protokol 

PTP”, berisi tentang rancang bangun sebuah sistem yang dapat mengendalikan 

kamera DSLR untuk pengambilan gambar melalui protokol PTP. Pengambilan 
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gambar ini diimplementasikan dengan menggunakan USB Host Shield, yaitu alat 

yang digunakan sebagai penghubung antara kamera DSLR dengan arduino sebagai 

kendali. Posisi dari kamera  DSLR juga dapat diatur sesuai dengan pengaturan 

yang telah ditentukan menggunakan servo dynamixel mencipatakan sebuah 

gerakan pan dan tilt. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah alat yang mampu 

melakukan pengambilan gambar pada objek dan pergerakan kamera horisontal 

sebesar 1200 dan vertikal 300 dengan mengirimkan instruksi melalui command 

yang ada pada serial monitor arduino. (Iqbal, Widodo, & Sumbodo, 2016) 

Kekurangan pada penelitian ini yaitu pengoperasiannya masih kurang praktis 

dimana komunikasi dengan kamera masih menggunakan komunikasi serial 

Arduino, oleh karena itu dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

android untuk pengendali pergerakan kameranya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk pada tahun 2014 dengan judul 

“Pembuatan Sistem Robotika Sebagai Implementasi Pergerakan Kamera Secara 

Autonomous”, berisi tentang pembuatan pergerakan kamera secara pan dan tilt 

yang dikendalikan secara autonomus dengan menggunakan timedelay (waktu 

tunda) dan PIR sensor. Dimana pergerakan kamera bergerak secara terus menerus 

dengan berbagai sudut yang telah ditentukan, untuk sudut pergerakan tilting yaitu 

300,450,600,dan 900, sedangkan sudut pergerakan panning yaitu 00, 400, 800, 1200, 

1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600.(Putra, Martinus, & Yahya, 2014) Pada 

penelitian ini pergerakan kamera terbatas pada sudut pergerakan yang telah 

ditentukan, oleh karena itu akan dilakukan pengembangan dalam pergerakan 

sudut yang fleksibel tidak terbatas oleh sudut pergerakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firnando dkk pada tahun 2016 dengan 

judul “Rancang Bangun Kamera Monitoring Untuk Menunjang Transportasi 

Pelabuhan Berbasis Mini Komputer”, berisi tentang pembuatan alat pengendalian 

kamera jenis ip yang bergerak secara pan dan tilt yang digerakan oleh motor 

servo, dimana pergerakan motor servo dikendalikan dari jarak jauh melelui 

internet dan digunakan untuk memonitoring transportasi pada 

pelabuhan.(Firnando, Mujahidin, Adil, & Iqbal, 2016) Pada penelitian ini 
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pergerakan kamera masih menggunakan motor servo, dimana pergerakan motor 

servo masih terbatas sudut, karena itu akan dikembangkan menggunakan motor 

stepper yang pergerakannya tidak berdasarkan sudut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Silva dan Wibowo pada tahun 2013 

dengan judul “Mengendalikan Kamera Ip Dengan Menggunakan Handphone 

Berbasis Android”, berisi tentang pengendaliaan kamera ip dengan pergerakan 

secaran pan dan tilt dikendalikan dari smartphone berbasis android menggunakan 

sistem wireless.(Silva, Joewon, & Wibowo, 2013) Dalam penelitian tersebut 

hanya menghasilkan 2 pergerakan yaitu gerakan pan dan tilt, tidak ada pergerakan 

track yaitu untuk menjauhi dan mendekati objek. Oleh karena itu akan dilakukan 

penambahan pergerakan track. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy dkk pada tahun 2013 dengan 

judul “Pengendalian Motor Servo Yang Terintegrasi Dengan Webcam Berbasis 

Internet Dan Arduino”, berisi tentang pembuatan alat pengendalian motor servo 

yang terintegrasi dengan webcam  berbasis internet. Motor servo yang terintegrasi 

dengan webcam dan dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan memanfaatkan 

internet bertujuan untuk meningkatkan keamanan pada rumah (Rinaldy, 

Christianti, & Supriyadi, 2013). Pada penelitian tersebut hanya memanfaatkan pan 

left dan pan right dan penggerak kamera yang digunakan masih berupa motor 

servo. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya didapatkan alat dengan 2 

pergerakan dan penggeraknya menggunakan motor servo, oleh karena itu  

penelitian yang akan dibuat dengan judul “Rancang Bangun Sistem Kendali 

Gerak Kamera Menggunakan Android” sedikit banyak terinspirasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Dimana perkembangan yang akan dilakukan yaitu kamera 

dapat digerakkan secara panning, tilting, dan tracking yang dikendalikan oleh 

android melalui aplikasi inventor, serta penggerak kamera menggunakan motor 

stepper agar hasilnya lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat suatu 

rumusan masalah yaitu: 

a) Bagaimana cara membuat alat untuk membantu meringankan pekerjaan 

manusia dalam pengoperasian kamera ? 

b) Bagaimana cara mengendalikan kamera dengan gerakan pan left (menoleh 

kiri, pan right (menoleh kanan), til up (mendongak atas), tilt down 

(mendongak bawah), track in (mendekat obyek), track out (menjauhi objek) 

menggunakan aplikasi inventor ? 

c) Bagaimana cara pengujian pengambilan data pada alat kendali gerak kamera 

menggunakan android ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

a) Kamera yang digunakan jenis kamera mirrorles Sony A7 dan lensa kit dengan 

berat 1 kg, dan panjang pergerakan track 43 cm. 

b) Menggunakan aplikasi inventor sebagai pengendali motor stepper. 

c) Motor stepper yang digunakan yaitu Nema 17. 

d) Komunikasi antara kamera dengan pengendali menggunakan jaringan 

internet. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a) Membuat sistem otomasi pergerakan kamera untuk membantu meringankan 

pekerjaan manusia dalam pengoperasian kamera. 

b) Membuat pengendalian kamera untuk pergerakan pan left, pan right, tilt up, 

tilt down, track in, track out menggunakan aplikasi inventor. 
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c) Melakukan pengambilan pengujian data pada pergerakan pan dan tilt dengan 

besar sudut pergerakan, sedangkan pada pergerakan track dengan panjang 

pergerakan. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain : 

a) Sebagai alat bantu seorang cinematographer untuk menggerakan kamera 

lebih dari satu. 

b) Sebagai alat bantu seorang cinematographer untuk menggerakan kamera 

secara otomatis. 

c) Untuk mengurangi sumber daya manusia dalam pembuatan film. 

  


