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Abstrak— Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyimpan, memanipulasi
data  dalam berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Salah satu  nya adalah  teknologi
surveillance camera,  teknologi  ini sudah diterapkan pada sistem pengamatan,  keamanan dan lalu lintas kendaraan, penggunaan
sistem tersebut tidak hanya digunakan didarat melainkan dapat digunakan dilaut dan diudara. Aplikasi sistem pengamatan bawah
laut menggunakan  kamera  webcam merupakan salah satu teknik  untuk menerapkan  sistem  surveillance camera dilaut.  Tujuan
utama dari sistem ini adalah untuk mengetahui kemampuan kamera webcam dalam menghasilkan data yang diambil dibawah laut.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kamera webcam dapat digunakan dibawah laut dengan ditambah perangkat lainnya yaitu
housing kamera, kabel penghubung(UTP) dan komputer/laptop .

Kata kunci— surveillance camera, laut, kamera webcam, housing kamera, kabel penghubung(UTP).

Abstract- information technology is a technology that used to store, process data, manipulate data in diferent ways to produce useful
information for soceity. One of them is surveillance camera technology, this technology has been applied to the observation systems,
security and traffic light, the system is not only use on land but can used at sea and in the air. Underwater observation system
applications using camera webcam is on of the techniques to implement surveillance camera system at sea. The main purpose of use
this system is to determine the ability of camera webcam to generate the data teken under the sea. The result of this study prove that
camera  webcam  can  be  used  at  underwater  with  other  devices  plus  the  camera  housing,  connecting  cable  (UTP)  and
computer/laptop. 

Key word – surveillance camera, sea, webcam camera, camera housing, connecting cable(UTP).

I. PENDAHULUAN

Penerapan teknologi surveiilance camera untuk melakukan
pengamatan pada hewan laut dan keadaan kontur bawah laut
telah dilakukan oleh McLean  et al.,(2001). Menurut McLean
et al.,  (2001) teknologi  ini dibagi  menjadi dua bagian yaitu
pengamatan  pasif  dan  pengamatan  aktif,  pada  pengamatan
pasif  menggunakan  matahari  sebagai  sumber  penerangan
sedangkan  pengamatan  aktif  menggunakan  sumber  cahaya
dari  perangkat  elektronik.  R.  S.  Bradbeer  et  al.,  (2004)
melakukan  penelitian  menggunakan  kamera  resolusi  tinggi
yang  dikendalikan  dari  jarak  jauh  melalui  kabel  fiber  optic
untuk  melakukan  pengamatan  terhadap  lingkungan  bawah
laut. Lam et al., (2007) melakukan penelitian tentang aplikasi
kamera  pengawasan  bawah  laut  secara  langsung  untuk
mengamati  dan  menganalisa  kumpulan  ikan  karang  pada
perairan dangkal menggunakan cahaya  matahari dan cahaya
dari perangkat elektronik sebagai sumber cahaya.

Dari  penelitian  yang  sudah  ada,  penggunaan  kamera
webcam  sebagai  pengamatan  bawah  laut  belum  pernah
dilakukan.  Persoalaan  yang  muncul  adalah  dapatkah
identifikasi  ini  dilakukan  menggunakan  kamera  webcam?
Bagaimanakah gambar yang dihasilkan kamera webcam untuk
pengamatan bawah laut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
maka dalam penelitian tugas akhir ini, akan dirancang sistem

teknologi  surveillance  camera bawah  laut  menggunakan
kamera webcam.

II. PERANCANGAN SISTEM

Dalam  melakukan  penelitian  ini,  dilakukan  langkah-
langkah secara terstruktur dimulai dari lokasi penelitian dan
perancangan sistem.

A. Lokasi Peneliitian

Lokasi  penenlitian  dilakukan  didesa  Berakit  Kecamatan
Telok  Sebong  Kabupaten  Bintan  Kepulauan  Riau.
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 27 juni 2013 antara
pukul 10.00 wib sampai 13.00 wib.

Gambar 1. Lokasi penelitian didesa berakit.
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B. Perancangan Sistem

Untuk mempermudah dan memperjelas proses perancangan
maka dibuatlah aliran kerja sistem, berikut adalah aliran kerja
sistem :

Gambar 2. Aliran kerja sistem.

Dari aliran kerja sistem diatas, untuk mengetahui maksud
dan tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Komputer  berfungsi  sebagai  penglah  data,  baik  itu
data yang keluar dan data yang masuk.

• Hardisk berfungsi sebagai tempat menyimpan data.
• USB  RJ45  Male  berfungsi  sebagai  penghubung

antara  komputer  dengan  kabel  UTP  serta  sebagai
tempat keluar masuknya data dari dan ke komputer.

• Kabel  UTP  berfungsi  sebagai  penghubung  antara
komputer dan webcam.

• USB  RJ45  Female  berfungsi  sebagai  penghubung
antara  kebel  UTP  dnegan  kamera  webcam serta
sebagai  tempat  keluar  masuknya  data  dan  ke
webcam.

• Kamera  webcam berfungsi  sebagai alat pengamatan
bawah  laut  yang  dapat  menghasilakan  data  berupa
foto maupun video.

C. Alat dan Spesifikasinya

1. Kamera webcam
Kamera webcam diletakkan kedalalam housing kamera
berupa pipa berukuran 4 inchi yang anti air.

Gambar 3. Kamera webcam didalam housing water
proof.

Tabel 1. Data teknis webcam
No Spesifikasi webcam Keterangan

1 Photo quality 8 MP

2 Video resolution HD 720p

3 Lens technology Standard 

4 Focus type Auto focus

5 Built-in-Mic Single

6 Auto light correction Premium 

2. USB Ekstension Adapter
Berikut data teknis yang terdapat pada USB Ekstension
Adapter :

• Dapat  menghubungkan  perangkat  usb  dengan
jarak 150ft (45.72).

• Mempunyai daya sendiri.
• Menggunakan  kabel  standar  Cat5,  Cat5e  dan

Cat6.
• Base konektor USB type A Male, RJ45 Female.
• Remote  konektor  USB  type  A  Female,  RJ45

Male.

Gambar 4. USB Ekstension Adapter

3. Kabel UTP
Kabel  UTP  digunakan  sebagai  penghubung  antara
komputer dengan peralatan jaringan yang lain.

Gambar 5. Kabel UTP CAT 5E.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pengujian kamera webcam dilakukan dikedalaman berbeda-
beda,  yaitu  pada  kedalaman  3  meter,  5  meter,  7  meter,  10
meter  dan  15  meter.  Berikut  data  hasil  pengujian  kamera
webcam :

Gambar 6. Data hasil pengujian dikedalaman yang
berbeda-beda.



Pengujian  kabel  UTP  dilakukan  dengan  memasangkan
kabel  dengan  houising  kamera  yang  diletakkan  dilaut,
pengujian  ini  berjalan  bersamaan  dengan  pengujian  kamera
webcam. Berikut data hasil pengujian kabel UTP :

Tabel 2. Data hasil pengujian kabel UTP
Kedalaman(meter) Tingkat kebocoran

3 Tidak ada
5 Tidak ada
7 Ada sedikit air yang masuk
10 Masih ada sisa air yang masuk
15 Masih ada sisa air yang masuk

Proses pengujian kabel UTP :

Gambar 7. Pengujian kabel UTP dilaut.

Pengujian  housing kamera  dilakukan  untuk  melihat
kemampuan  housing tersebut  apakah  mampu  menahan
tekanan  dari  air  laut,  pengujian  ini  dilakukan  bersamaan
dengan pengujian kamera webcam dan kabel UTP.

Tabel 3. Data hasil pengujian housing kamera
Kedalaman (meter) Tingkat kebocoran

3 Tidak ada
5 Tidak ada
7 Ada air yang masuk
10 Masih ada sisa air yang masuk
15 Masih ada sisa air yang masuk

Proses pengujian housing kamera:

Gambar 8. Pengujian housing kamera dilaut.

B. Pembahasan

Dalam pengambilan  data,  kamera  webcam tidak mengalami
kesulitan,  dudukannya  yang  pas  pada  alat  membuat
pengambilan data berjalan lancar. Akan tetapi jika spesifikasi
dari  kamera webcam ini  tidak mempunyai  auto focus maka
data hasil penelitian akan terlihat tidak baik. Auto focus pada
kamera  webcam ini  berfungsi  untuk  memfokuskan  gerakan
yang akan diambil. Untuk membuatnya tidak terkena air maka
dibuat housing kamera yang dilengkapi pemberat agar dapat
tenggelam kedalam laut.

Kabel UTP yang digunakan sepanjang ±18 m, dalam hal
ini  kabel  UTP  sudah  dimodifikasi.  Modifikasi  kabel  UTP
dilakukan agar air tidak masuk kedalam kabel dan kedalam
alat.  Setelah  dimodifikasi  menggunakan  selang,  kabel  UTP
masih kemasukan air  walaupun hanya  didalam selang tidak
masuk kedalam inti  kabelnya.  Hal ini mungkin dikarenakan
adanya  kebocoran  pada  isolasi  yang  melapisi  bekas  irisan
pada  selang.  Irisan  digunakan  untuk  memasukan  kabel
kedalam  selang  dan  sebagai  tanda  dari  panjangnya  kabel
tersebut.

Data hasil penelitian berupa foto dan video yang diambil
dikedalaman laut 3 meter, 5 meter, 7 meter, 10 meter dan 15
meter. Tujuan pengambilan data dikedalaman yang berbeda-
beda  agar  dapat  mengukur  tingkat  kekuatan  alat  dalam
menghadapi  tekanan  didalam  laut.  Setelah  data  penelitian
didapat ternyata ada beberapa data yang tidak sesuai harapan,
seperti  foto yang  diambil  terlihat  blur,  tidak jelasnya  detail
gambar, ada gambar terlalu terang dan terlihat gelap. 

Gambar 9. Contoh data yang tidak baik.

Dari  data  yang  tidak  sesuai  harapan  dapat  diketahui
sebab-sebab  terjadinya  diantaranya  adalah  adanya  arus  air
yang  menyebabkan  auto  focus pada  kemera  webcam tidak
berfungsi  dengan  baik,  banyaknya  plankton-plankton  yang
dibawa  oleh  arus  menyebabkan  kurangnya  kejelasan  dan
detail gambar , posisi alat pada saat pengambilan data tepat
pada  pantulan  sinar  matahari  sehingga  membuat  auto  light
correction tidak berfungsi dengan baik.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

• Kamera webcam dapat digunakan sebagai pengamatan
bawah  laut,  spesifikasi  kamera  webcam harus
mempunyai auto focus dan auto light correction.

• Gambar  hasil  penelitian  yang  diambil  menggunakan
kamerawebcam terlihat jelas dan baik.

• Koneksi  kabel UTP dengan kamera  webcam didalam
laut adalah memasang konektor RJ45 tipe  straight ke
kabel UTP lalu duhubungkan dengan USB Ekstension
Adapter.

Berikut saran dari penulis dari hasil penelitian ini :
• Sebaiknya  pada  penelitian  selanjutnya  menambahkan

alat  penggerak  untuk menggerakan  arah  dari  kamera
webcam.

• Gunakanlah  housing water proof yang lebih baik agar
tidak masuk air dan dapat langsung tenggelam.

• Untuk  penelitian  selanjutnya  tambahkan  output  data
berupa jarak,  kedalaman dan intensitas cahaya  antara
kamera webcam dengan objek.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh
gelar  sarjana.  Adapun  data  yang  ada  pada  penelitian  ini
merupakan data yang sebenarnya yang ada dilapangan.
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