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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kebutuhan akan jejak rekam kehidupan flora dan fauna pada suatu 

wilayah konservasi pada saat ini sudah mulai terasa sangat dibutuhkan. 

Pemanfaatan teknologi dalam menjaga stabilitas lingkungan dan keseimbangan 

alam saat ini sudah mulai terasa sangat dibutuhkan. Di Bangka Belitung 

khususnya,  banyak jenis hewan yang telah mulai punah kehidupannya, bahkan 

beberapa jenis hewan tidak diketahui lagi keberadaannya.  

Teknologi perekaman jejak terhadap hewan langka ini sangat 

dibutuhkan. Beberapa teknologi yang sudah siap pakai terhitung agak mahal dan 

belum terjangkau oleh beberapa pihak. 

Penggunaan mikrokkontroller sebagai alat otomatisasi dan kamera yang 

akan mendukung jejak rekam hewan-hewan tersebut merupakan pilihan bagi 

komunitas pecinta lingkungan dan pihak terkait yang menginginkan teknologi 

murah bagi kebutuhan akan jejak rekam kehidupan flora dan fauna di wilayah 

konservasi tertentu.  

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa misalnya dapat dilihat sebagai 

berikut : Penelitian 
[1]

 mengenai Monitoring Kamera Pengintai Jarak Jauh Terintegrasi 

dengan  Google Drive Berbasis Raspberry Pi Via Internet , Penelitian 
[2]

 mengenai 

Rancang bangun kamera pengintai ( Camera Traps ) satwa liar dihutan dengan 

menggunakan sensor infra merah, Penelitian [3] mengenai Rancang bangun camera 

traps dengan pengambilan gambar otomatis berbasis raspberry Pi 2, Penelitian [4] 

mengenai Pengenalan satwa langka kucing congkok ( Prionailurus bengalensis) 

berdasarkan kamera jebakan ( camera traps ) di taman nasional Way Kambas. 

Dengan berdasarkan permasalahan tersebut maka disusunlah ide dari 

penulisan ini dengan judul “PENGEMBANGAN KAMERA JEBAKAN 

KONSERVASI ( CAMERA TRAP ) MENGGUNAKAN SENSOR GERAK 

BERBASIS MIKROKONTROLLER “. Sistem yang dimaksud secara otomatis 
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akan menghidupkan kamera pengawas apabila ada aktivitas hewan didalam sebuah 

area  yang sedang dimonitoring  oleh sensor .  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari rumusan permasalahan di atas maka dirumuskan masalahnya seperti  

berikut ini yaitu:“Bagaimana mengembangkan sebuah kamera jebakan berbasis 

mikrokontroller yang dapat digunakan untuk keperluan konservasi hewan langka di 

wilayah Bangka Belitung ?“. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka 

permasalahan pada laporan skripsi ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :  

1. Rancang Bangun perangkat dan aplikasi jejak rekam kamera pengawas untuk 

wilayah konservasi ini dibatasi hanya pada kehidupan hewan langka. 

2. Alat yang digunakan berupa mikrokontroller seri Arduino Uno, Sensor gerak ( 

Motion Detecton ) dan kamera pengawas yang menggunakan kamera vc0706 

disertai dengan tempat penyimpanan / Storage  dari jejak yang direkam. 

3.  Menggunakan sumber daya DC ( Batere / Accu )  

 

1.4 Metodologi Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Model pengembangan perangkat lunak  

Pada bagian Model pengembangan  , model yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah Model RAD ( Rapid application development 

dengan pendekatan Evolutioner Prototype ). 

b) Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan 

Metode Berorientasi obyek.  

c) Alat bantu pengembangan sistem  

Perangkat bantu atau kakas otomatis dan semi-otomatis yang akan 

digunakan untuk mendukung proses dan metode menggunakan alat 

sebagai berikut : 
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1. Alat bantu dalam Melakukan analisa : Diagram activity, Diagram 

Use Case 

2. Alat bantu dalam perancangan : Flowchart, Pseudocode,  

Deployment diagram , Component diagram, Diagram activity, 

Sequence diagram dan use case 

3. Alat bantu dalam implementasi : Alat bantu pengujian/ Blackbox ) 

 

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Mendapatkan jejak rekam keberadaan hewan langka tertentu di 

wilayah konservasi bangka belitung 

b. Mengetahui pola kehidupan hewan langka di wilayah konservasi 

Bangka Belitung.  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemeliharaan 

sumber daya alam dan hewan terutama untuk meringankan beban 

biaya pembelian teknologi yang mahal. 

b. Disamping itu dapat pula  di berdayakan bagi masyarakat pecinta 

lingkungan untuk melakukan pengawasan terhadap kehidupan hewan 

liar  di wilayah konservasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Secaragaris besar sistematika penelitian iniadalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab  ini membahas  tentang  latar belakang,  rumusan  masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian,dan metodologi penelitian yang digunakan 

serta sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul,dan mendasari pembahasan secara detail. 
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BAB III METODOLOGI  PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu 

dalam analisis dan merancang Aplikasi).  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang system atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada 

bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

 


