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ABSTRAK 

Jalur pelayaran Batam–Tanjungpinang merupakan salah satu jalur transportasi laut yang 

sangat padat dan penting untuk menghubungkan antara Pulau Batam dan Pulau Bintan. Dalam  

Kerangka makro ekonomi transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, 

regional, dan local, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu lintas kapal yang keluar dan 

masuk pelabuhan sangat tinggi sehingga berdampak tingkat  kecelakaan yang tinggi. Untuk  

mengurangi angka terjadinya kecelakaan terjadi di kapal dan pelabuhan, maka diperlukan suatu 

hal yang baru untuk menvisualisasikan posisi kapal yang sedang lego jangkar dan berlabuh. 

Dalam hal ini dilakukan perancangan sistem monitoring aktivitas kapal laut terdapat di 

pelabuhan Sri Bintan Pura dengan menggunakan kamera berbasis mini komputer. Permasalahan 

yang terdapat pada penelitian ini adalah respon data visual PC di pengaruhi persentase bandwith 

terhadap proses program python. Dengan adanya sistem ini proses monitoring yang dibuat dapat 

bekerja secara nirkabel sehingga pemantaun dapat dilakukan secara jarak jauh, hanya 

membutuhkan petugas yang berguna sebagai operator untuk  melihat dari layar komputer untuk 

memantaunya. 

Kata Kunci : sistem monitoring, Komputer mini. 

 

1. Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang  

Transportasi seperti kapal laut 

merupakan transportasi penting di nusantara 

sebagai Negara kepulauan. Setiap harinya 

kapal sebagai transportasi laut yang 

digunakan untuk memindahkan orang 

maupun barang dari suatu pulau ke pulau 

yang lainnya. Dan juga Transportasi laut 

sangat berperan di Negara kepulauan seperti 

Indonesia khususnya Kepulauan Riau. Jalur 

pelayaran Batam–Tanjungpinang merupakan 

salah satu jalur transportasi laut yang sangat 

padat dan penting untuk menghubungkan 

antara Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lalu 

lintas kapal yang keluar dan masuk 

pelabuhan sangat tinggi sehingga berdampak 

tingkat  kecelakaan yang tinggi. Untuk  

mengurangi angka terjadinya kecelakaan 

terjadi di kapal dan pelabuhan, maka 

diperlukan suatu hal yang baru untuk 

menvisulalisasikan kapal yang sedang lego 

jangkar dan berlabuh, saat kapal masuk dan 
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keluar pelabuhan, aktivitas yang dilakukan 

baik itu diatas kapal atau di pelabuhan.  

Pada parameter tersebut terdapat 

masalah yaitu terbatasnya kemampuan 

manusia untuk pemantauan kapal laut yang 

keluar masuk di pelabuhan Sri Bintan Pura. 

Namun pemantau hanya dilakukan dengan 

jarak dekat.  Dalam studi Tugas Akhir ini 

dilakukan rancang bangun kamera 

monitoring untuk menunjang  transportasi 

laut terdapat di pelabuhan Sri Bintan Pura 

dengan menggunakan kamera otomatis 

berbasis komputer mini. Dengan adanya 

sistem ini proses monitoring yang dibuat 

dapat bekerja secara nirkabel sehingga 

pemantaun dapat dilakukan secara jarak 

jauh, hanya membutuhkan petugas yang 

berguna sebagai operator untuk  melihat dari 

layar komputer untuk memantaunya. 

 

2. Teori Sistem Monitoring 

2.1 Kamera usb (Webcam) 

Kamera Video Konferensi yang juga 

dikenal dengan Kamera Web (Webcam) 

adalah kamera yang dirancang 

penggunaanya pada World Wide Web. 

Kamera Web sekarang harganya turun 

dengan cepat yang menjadikannya 

sebagai suatu produk pasar massa. Pada 

Gambar 2.10 ditunjukkan kamera 

webcam yang bentuknya kecil, tetapi 

mempunyai kemampuan kamera video 

yang Anda dapat letakkan di mana saja 

dan dapat mentransmisikan video 

berwarna ke TV. VCR atau PC.  

 
Gambar 2.1 kamera web 

Dalam pembuatan alat ini penulis 

menggunakan kamera jenis  Webcam ini 

karena memiliki kemampuan yang dapat 

menangkap gambar serta 

mentransmisikan data gambar ke PC 

melalui kabel data berjenis usb. Dan 

hasil gambar dapat langsung dilihat pada 

PC. 

 

2.2 Komputer Mini  (Raspberry Pi) 

 Raspberry Pi adalah sebuah 

komputer dengan menggunakan sistem 

operasi linux. Raspberry Pi memiliki 2 port 

USB untuk keyboard dan mouse dan juga 

memiliki port HMDI untuk dapat 

dikoneksikan dengan monitor. monitor saat 

ini masih banyak menggunakan Port VGA 

lain halnya dengan Raspberry pi. Raspberry 

pi menggunakan port HMDI yang telah di 

konversikan ke DVI untuk digunakan 

sebagai output dalam bentuk visual 

Raspberry pi juga dapat dikombinasikan 

dengan alat lainnya seperti mikrokontroler. 

 

Gambar 2.2 bentuk fisik Raspberry pi 

 
2.3 Mikrokontroler ATmega32 

Mikrokontroler adalahsebuah chip 

IC (Intergrated Circuit) yang dapat 

diprogram sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.Untuk kapasitas penyimpanan 

program yang diperlukan tergantung dengan 

besar kecilnya memori yang terdapat pada 

mikrokontroler.Mikrokontroler 

dikelompokkan kedalam 4 kelas,yaitu 

ATtiny, AT90Sxx, ATMega dan 

AT86RFxx.Dari keempat mikrokontroler 

tersebut yang membedakan adalah ukuran 

memori dan kecepatannya. 

Konfigurasi Pin ATMega32 

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing 

pin ATmega32 : 

1. VCC merupakan pin masukan catu 

daya. 
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2. GND merupakan pin Ground. 

3. PortA (PA0-PA7) merupakan pin I/O 

dua arah dan pin masukan ADC. 

4. PortB (PB0-PB7) merupakan pin I/O 

dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu 

Timer0/Counter1 pada pin Port B.1, 

komparator analog dan SPI. 

5. PortC (PC0-PC7) merupakan pin I/O 

dua arah dan pin fungsi khusus yaitu 

Watchdog Timer, komparator analog 

dan Timer Oscilator. 

6. PortD (PD0-PD7) merupakan I/0 dua 

arah dan pin fungsi khusus, yaitu 

komunikasi serial. 

7. RESET merupakan pin yang 

digunakan untuk me-reset 

mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin 

masukan clock eksternal. 

9. AVCC merupakan pin masukan 

tegangan untuk ADC (analogue to 

digital converter ). 

10. AREF merupakan pin masukan 

tegangan referensi ADC (analogue 

to digital converter ). . (Syahrul, 

2014) 

 
 

Gambar 2.3 Konfigurasi pin ATmega32 

 

2.4 Client Server  

Sistem database merupakan suatu 

sistem informasi yang mengintegrasikan 

kumpulan data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya, dan membuatnya 

tersedia untuk beberapa  aplikasi yang 

bermacam-macam di dalam suatu 

organisasi. Ada beberapa sistem yang dapat 

digunakan dalam suatu aplikasi database, 

yaitu sistem single user, sistem multiuser 

klasik, dan sistem client-server. Aplikasi 

database client-server merupakan suatu 

aplikasi yang melibatkan beberapa entitas, 

yaitu aplikasi client dan aplikasi server. 

Dalam aplikasi client-server, terjadi 

pembagian tugas antara komputer client dan 

komputer server. Komputer client digunakan 

untuk melakukan permintaan, sedangkan 

komputer server berfungsi untuk mengolah 

permintaan dari client dan mengembalikan 

hasilnya pada client yang meminta.  

 

2.5 MOTOR DC SERVO  

Motor servo adalah sebuah motor 

dengan sistem umpan balik tertutup di mana 

posisi dari motor akan diinformasikan 

kembali ke rangkaian kontrol yang ada di 

dalam motor servo. Motor ini terdiri dari 

sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. 

Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan 

sudut dari sumbu motor servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor. Seperti 

yang kita tahu bahwa servo terdiri dari 

rangkaian pengontrol, gear, potensiometer 

dan DC motor. Potensiometer terhubung 

dengan gear demikian pula DC motor. 

Ketika DC motor diberi signal oleh 

rangkaian pengontrol maka dia akan 

bergerak demikian pula potensiometer dan 

otomatis akan mengubah resistansinya. 

Rangkaian pengontrol akan mengamati 

perubahan resistansi dan ketika resistansi 

mencapai nilai yang diinginkan maka motor 

akan berhenti pada posisi yang diinginkan. 
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Gambar 2.4bentuk fisik motor servo 

 

3. Rancang Bangun Sistem Visualisasi 

Dan Data Numerik 

3.1  Model Matematika 

Pemodelan matematika ini digunakan 

untuk mengetahui derajat yang digunakan 

pada servo. Pada perancangan servo 

penggunaan PWM tidak menggunakan 

timer melainkan menggunakan data yang 

akan dikirim. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung sudut motor servo 

adalah : 

                 

 
    

  
               

3.2 Perancangan Umum Sistem 

Perancangan umum sistem sangat 

diperlukan agar pembuatan alat dapat 

dilakukan dengan mudah dan tepat waktu. 

Dan alat yang dibuat dapat terkonsep dengan 

jelas. Perancangan umum sistem ini 

menjelaskan sistem kerja alat yang dibuat. 

Adapun perancangan umum sistem dengan 

menggunakan blok diagram sebagai berikut 

: 

 

Gambar 3.1 Blok diagram perancangan 

umum system.  

 

3.3 Perancangan Perangkat keras 

3.3.1 Komputer Mini (Raspberry Pi) 

Komputer mini Pi adalah sebuah alat 

elektronik yang dapat melakukan tugas 

untuk menerima data, memproses data, 

menyimpan data dan mengeluarkan data. 

Suatu proses pengolahan data terdiri dari 

tiga tahap dasar, yang disebut dengan siklus 

pengolahan data,  yaitu input, processing, 

dan ouput. 

 Komputer mini (Raspberry Pi) ini 

digunakan sebagai pusat (master) pengendali 

data. Pada perancangan alat system 

monitoring ini menggunakan GPIO sebagai 

komunikasi dengan komponen 

pendukungnya. Berikut GPIO yang 

digunakan pada komputer mini: 

Port Nama  Keterangan 

GPIO VCC 

Komputer 

mini  

Tegangan 

GPIO Ground 

komputer mini 

Tegangan 

GPIO 15 Sinyal Data 

Output 

Output 

GPIO 17 Sinyal Data 

Output 

Output 

GPIO 22 Sinyal Data 

Output 

Output 

USB 2.0 Kamera Input 

Ethernet 

Card 

LAN Internet  

 

Tabel 3.1 Letak GPIO pada Komputer mini  
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3.3.2 Perancangan Komunikasi data  

Dalam perancangan komunikasi data 

kali ini. Menggunakan metode Handshake 

atau metode jabat tangan dimana Komputer 

mini pi bertindak sebagai master dan 

mikrokontoler bertindak sebagai slave. 

Metode handshake ini dilakukan dengan 

menggunakan port input dan output dari 

Raspberry Pi dan Mikrokontroler. 

3.3.3 Mikrokontroler ATmega 32 

Mikrokontroler adalah sebuah alat 

elektronik yang dapat melakukan tugas 

untuk menerima data, memproses data, dan 

mengeluarkan data. Pada mikrokontroler ini 

digunakan sebagai slave dari bagian kendali. 

Pada perancangan alat system monitoring ini 

menggunakan PORT sebagai input dan 

output dengan komponen pendukungnya. 

Berikut PORT  yang digunakan pada 

Mikrokontoller : 

Port Nama  Keterangan 

VCC VCC 

Mikrokontroler 

Tegangan 

GND Ground 

Mikrokontroler 

Tegangan 

PORTB.0 Sinyal Data input  Input 

PORTB.1 Sinyal Data input Input 

PORTB.2 Sinyal Data input Input 

PORTD.0 Sinyal Data 

Output Servo 

Output  

PORTD.0 Sinyal Data 

Output Servo 

Output 

 

Tabel 3.2 Letak PORT pada Mikrokontroler  

 

3.3.4 Perancangan Mekanik 

 Perancangan mekanik ini dibuat 

untuk body alat dan kedudukannya  dengan 

ukuran tinggi maksimal 16,5 cm. Pada body 

ini terdiri dari tiga buah rak.  Dengan tinggi 

yang berbeda yaitu 4,5 cm dan 5 cm 

bertujuan untuk menggerakkan kiri kanan 

dan juga sebagai pelindung dari 

mikrokontroler dan komputer mini. Ukuran 

lebar dan tinggi adalah 14 cm x 14 cm. pada 

bagian atas digunakan 2 buah akrilik yang 

digunakan untuk pondasi servo agar dapat 

berputar 180 derajat. 

 

 

 

Gambar 3.2 ukuran mekanik yang 

digunakan.  

 

3.6 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak (software) ini 

diperlukan agar sistem yang direncanakan 

dapat bekerja dengan baik.Pada perancangan 

program ini menggunakan bahasa 

pemrograman Python , php  yang harus 

diinstall terlebih  dahulu pada Komputer 

mini. Penggunaan program ini merupakan 

bentuk pengiriman data visual dari input 

tangkapan dari kamera menjadi data yang 

siap dikirim kepada user 

servo 
Mikrokontroler 

dan Raspberry pi 
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Gambar 3.3 Flowchart diagram program 

 Pada flowchart diatas menjelaskan 

sistem kerja program dari awal hingga 

akhir.Pada saat start, maka kamera 

mengambil gambar kemudian di simpan 

dalam interval 5 menit. Dan setelah itu data 

akan diproses dan dikirim melalui internet. 

Data yang di kirim dari Pc melalui internet 

masuk ke database kemudian data base di 

olah untuk mengaktifkan GPIO agar dapat 

dikirim ke mikrokontroler. Setelah 

mikrokontroler mendapatkan data dari GPIO 

pin maka mikrokontroler menghasilkan data 

yang akan menggerakkan servo. 

4.  Pengujian Alat Dan Pengambilan 

Data 

Pengujian ini  dilakukan untuk mengetahui 

kinerja dari sebuah alat atau rangkaian dapat 

bekerja sesuai dengan spesifikasi 

perencanaan yang telah ditentukan. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja perangkat keras pada masing-masing 

blok dapat berfungsi sesuai sistem. 

Pengujian menggunakan kamera  sebagai 

gambar, dan juga komunikasi data antara PC 

dan Komputer mini serta komunikasi data 

dengan mikrokonrtroller sehingga antara 

kedua komponen dapat bekerja secara 

sinkron.  Jika komunikasi dapat berjalan 

secara baik antara PC dan Komputer mini 

maka pada PC terlihat gambar hasil 

tangkapan dari kamera. Dan kemudian jika 

komunikasi antara Komputer mini berjalan 

baik maka motor servo akan bergerak sesuai  

dengan perintah yang diberikan oleh 

Komputer mini. 

4.1 Pengujian kamera 

Kamera ini berfungsi untuk menangkap 

gambar yang inginkan pengguna. Pada 

kamera ini terdapat focus  manual yang 

dapat diatur dengan cara memberikan 

putaran kiri maupun kanan kepada ujung 

depan kamera sesuai dengan yang 

diinginkan. Kemudian lampu  led yang 

bertidak sebagai penambah cahaya apabila 

kurang. Pengujian dapat dilakukan dengan 

cara mendeteksi kamera  pada Raspberry 

dengan cara melihat apakah usb kamera 

dengan Komputer mini sudah terhubung 

ataupun tidak Namun pada penelitian kali ini 

lampu dari kamera ini tidak digunakan. 

Berikut gambar pada saat pengujian kamera  

: 

 

Gambar 4.1 Hasil pengujian kamera yang 

dilakukan dengan cara menangkap gambar 

dari suatu objek  dengan contoh objek yang 

digunakan adalah sikat/sapu pembersih 

laptop  

4.2 Pengujian pengirim dan penerima 

data antara PC dengan Komputer 

mini 

Pengujian komunikasi data PC dengan 

Komputer mini dilakukan untuk mengetahui 

apakah kedua computer atau komponen ini 

terhubung atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara memanggil IP 

Address dari PC ke Raspberry maupun 

sebaliknya.  Dengan cara ini dapat diketahui 

apakah antara kedua alat ini terhubung 
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ataupun tidak. Berikut gambar pada saat 

pengujian pengujian komunikasi data yang 

dilakukan antara PC dengan Komputer mini: 

 

Gambar 4.3 pengujian koneksi data dari PC 

ke Raspberry. Koneksi yang dilakukan telah 

berhasil yaitu tampak dari hasil 

pemanggilan dari yaitu IP  contoh : Address 

64 bytes from 192.168.169.3; icmp_req=1 

tt1=64 time=0.260ms. Pengujian dilakukan 

dari koneksi PC ke Raspberry. 

Dapat dilihat dari gambar 4.3 

pemanggilan IP Address kepada dari PC ke 

raspberry berhasil dilakukan. Hal ini 

menentukan kedua alat siap untuk dilakukan 

pengiriman dan penerimaan data. 

 

4.3 Pengujian GPIO  Komputer mini 

Pengujian GPIO pada Komputer mini 

dilakukan untuk dapat mengetahui setiap pin 

GPIO yang digunakan dapat berfungsi 

dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengukur tegangan VCC dan output pada 

pin GPIO 15, GPIO 17 dan GPIO 22 

menggunakan multimeter. Pada saat 

pengukuran pin GPIO 15, GPIO 17 dan 

GPIO 22 menggunakan program logika high 

dan logika low. Berikut tabel hasil 

pengujiam GPIO Komputer mini : 

GPIO Komputer 

mini 

VDC 

VCC 4,7 VDC 

GPIO 15 (low) 0 VDC 

GPIO 15 (high) 3,4VDC 

GPIO 17 (low) 0 VDC 

GPIO 17 (high) 3,4 VDC 

GPIO 22 (low) 0 VDC 

GPIO 22 (high) 3,4 VDC 

  

Tabel 4.1 hasil pengukuran tegangan VCC 

dan pin GPIO. Pada kolom pertama adalah 

penggunaan Pin GPIO output Pada 

Komputer mini. Dan pada kolo ke 2 

menjelaskan tegangan keluaran dari tiap-

tiap pin 

Sumber tegangan yang diberikan 

pada Komputer mini menggunakan satu 

buah powerbank 5200mA. Penggunaan 

sumber tegangan tersebut dikarenakan untuk 

mengaktifkan Raspberry cukup dengan 

menggunakan daya yang kecil. Dapat dilihat 

dari tabel 4.2 bahwa pin GPIO 15, GPIO 17 

dan GPIO 22 dapat berfungsi dengan baik. 

 

4.4 Pengujian Output mikrokontroller  

Pengujian Mikrokontroller dilakukan untuk 

dapat mengetahui setiap port yang 

digunakan dapat berfungsi dengan baik. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur 

tegangan VCC dan output pada pin 

PORTD.0, PORTD.1. Pada saat pengukuran 

pin PORTD.0, PORTD.1 menggunakan 

program data servo Berikut hasil pengujian 

pada port mikrokonroller  : 

PORTD Mikrokontroller VDC 

VCC 4,7 VDC 

PORTD.0 (low) 0 VDC 

PORTD.0 (high) 0.8 VDC 

PORTD.1 (low) 0 VDC 
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PORTD.1 (high) 0,8 VDC 

 

Table 4.2 pengujian tegangan PORTD. 

Pada kolo pertama adalah Port yang akan 

digukanan sebagai output. Kolom nomor 2 

adalah tegangan keluarannya 

Pengujian Servo  dilakukan untuk dapat 

mengetahui gerakan yang dapat dilakukan 

oleh motor servo, pengujian ini dilakukan 

dengan cara mengukur koneksi antara 

mikrokontroller dengan motor servo. 

4.5  Pengujian alat system monitoring 

Setelah setiap masing-masing alat diuji coba 

dan dapat berfungsi dengan baik, maka alat 

akan disatukan agar dapat bekerja sesuai 

dengan perencanaan. Pengujian alat ini 

dilakukan untuk dapat mengetahui data 

terkirim  dalam menampilkan gambar 

maupun mengontrol motor servo. 

 kamera yang digunakan pada alat ini 

adalah camera webcam biasa yang dipasang 

pada motor servo untuk pergerakan keatas 

dan kebawah.  Servo bagian tengah 

digunakan untuk pergerakan kiri maupun 

kanan. Penopang beban pada servo bagian 

tengah ini dibantu oleh bearing agar berat 

maupun gesekan dapat di minimalisir.  

Komputer mini memberikan 

instruksi kepada kamera untuk menangkap 

gambar yang diinginkan instruksi ini 

menggunakan bahasa pemrograman python. 

Dalam pengambilan data kamera proses 

perekaman dilakukan dengan waktu 60 detik 

tiap rekamannya. Kemudian data di 

hubungkan ke server internet dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP . 

gambar yang telah dikirim dapat dilihat pada 

internet dengan mengetik IP Address server. 

Contoh : 192.168.169.5. Berikut gambar 

hasil pengujian alat : 

 

Gambar 4.3 gambar pengujian pengiriman 

gambar ke PC melalui internet gambar 

display tersebut dan pengendali servo. 

Setelah gambar terlihat pada display 

tersebut tampak pengendali servo. Cukup 

dengan mengklik bagian push button kiri, 

kanan, atas, maupun bawah. Dapat 

menggerakkan servo dengan cara data 

dikirim kembali ke server masuk ke php 

yang terhubung ke database yang akan 

menampung data tersebut. Berikut gambar 

hasil pengujian alat : 

 

Gambar 4.6 gambar setelah data masuk ke 

database. Dengan indikasi nilai pada kolom 

x adalah 1 

 Kemudian data tersebut diolah 

dengan pemrograman bahasa python untuk 

mengirim data ke mikrokontroller   data 

yang masuk berupa data digital ke pin 

mikrokontroller. Kemudian data tersebut 

kembali di proses mikrokontroller 

menggunakan bahasa C. setelah diolah 

mikrokontroller memberikan sudut berupa 

data. 

Servo yang digunakan memiliki 

sudut gerakan dari 0 – 180 derajat. Pada 

bagian ini servo bertidak sebagai gerakan 

atas, bawah, kiri, dan kanan, dikontrol 

dengan cara mengirimkan data dari 0 – 50. 
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Data ini yan akan menentukan derajat dari 

gerakan servo . 

Pada alat ini dengan menggunakan rumus 

untuk menentukan sudut dari motor sevo: 

         
    

  
              

Dimana : 

          = Sudut total motor 

servo (º / derajat) 

       = derajat maksimal 

dari motor servo (umumnya 0-180º) 

 50  = data yang diberikan 

oleh mikrokontroller (0 – 50) 

 Data input  = data yang diberikan 

mikrokontroller kepada servo (0 -50) 

 Untuk mendapatkan sudut yang 

diinginkan dapat dilakukan dengan cara 

mengirimkan data output mikrokontroller. 

komputer mini akan memberikan data ke 

dalam mikrokontroller, sehingga 

mikrokontroller akan memproses data yang 

masuk di dalamnya. data yang telah diproses 

sesuai perintah maka dapat menentukan 

sudut. Pada pengujian kali ini di gunakan 

data yang bernilai 2 jika di konversikan 

maka sudut yang digunakan adalah 7,2 

derajat setiap pergerakannya perhitungan 

tersebut dapat menggunakan rumus tersebut.  

5. ANALISA ALAT 

5. 1 Analisa Kamera 

Kamera berfungsi sebagai media 

pengambilan gambar. Dalam hal ini kamera 

yang telah terhubung oleh komputer mini 

harus dapat terkoneksi . untuk 

mengetahuinya maka dilakukan cara 

pendeteksian pada komputer mini dengan 

cara mendeteksi driver kamera terlihat pada 

gambar 4.1 . gambar tersebut menjelaskan 

bahwa antara kamera dan komputer mini 

dapat berfungsi dengan baik.  Gambar 4.2 

hasil pengujian kamera. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat kamera dan 

komputer mini dapat bekerja dengan baik 

ataupun tidak. 

 

5.2 Analisa koneksi komputer mini ( 

Raspberry Pi ) dan PC 

Komputer mini berfungsi sebagai sistem 

kendali pada alat control gerakan motor 

servo. Raspberry akan mengolah data yang 

diberikan dari PC melalui internet. Pada 

GPIO Raspberry terdiri dari 26 pin yang 

memiliki fungsi masing-masing. Sumber 

tegangan yang diberikan pada Komputer 

mini menggunakan satu buah powerbank 

5200mA. Penggunaan sumber tegangan 

tersebut dikarenakan untuk mengaktifkan 

Raspberry cukup dengan menggunakan daya 

yang kecil. Pengujian komputer mini 

dilakukan dengan cara memanggil alamat 

dari masing-masing IP Address dari alat 

tersebut. Dapat dilihat dari gambar  4.3 

dijelaskan bahwa pemanggilan IP Address 

tersebut berhasil. Yaitu terlihat balasan 

sinyal dari IP Adrress tiap-tiap alat.  

 

5.3 Analisa Metode Handshaking 

Dalam koneksi komunikasi data. 

System monitoring ini menggunakan metode 

Handshaking atau metode jabat tangan yaitu 

metode hubungan komunikasi searah yang 

menggunakan pin input dan output dari 

Komputer mini maupun mikrokontroller. 

Metode ini hampir sama den dengan 

komunikasi synchronous yang terdapat pada 

mikrokontroler. Perbedaannya pada 

synchronous koneksi menggunakan clock, 

sedangkan metode handshaking koneksi 

lebih sederhana tanpa menggunakan clock, 

hanya menggunakan input dan output saja. 

 Koneksi pada system monitoring ini. 

Komputer mini berfungsi sebagai master 

kendali dan mikrokontroller bertindak 

sebagai slave atau pembantu dari kendali. 

Pada system monitoring ini data yang 
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dikirim melalui internet berupa data yang 

bernilai decimal yaitu 1 untuk gerakan 

kanan, 2 untuk gerakan kiri, 3 untuk gerakan 

atas  dan 4 untuk gerakan bawah . Kemudian 

data diambil oleh program python untuk 

diubah ke bilangan biner menjadi 0000 0001 

untuk kanan, 0000 0010 untuk kiri, 0000 

0011 untuk atas, dan 0000 0100 untuk 

bawah. Kemudian data biner tersebut 

dikirim kepada mikrokontroller  untuk 

diproses dan mikrokontroler mengeluarkan 

data sesuai perintah dari Komputer mini. 

 

5.4  Analisis Perhitungan Sudut Dari 

Motor Servo 

Pada  system monitoring ini gerakan yang 

dihasilkan oleh servo dapat dihitung  dengan 

menggunakan pemodelan matematis. Dalam 

pemrograman Bahasa C yang telah dibuat 

data yang dikirim dari mikrokontroler untuk 

gerakan kiri dan kanan yaitu 2. Dan data 

untuk gerakan atas dan bawah yaitu 1. Data 

ini dapat menghasilkan sudut yang 

diselesaikan oleh model matematis 

 

Diketahui : data input kiri dan kanan = 2 

      data input atas dan bawah = 1 

ditanya sudut ? 

penyelesaian   : 

Data kiri dan kanan 
  

                
    

  
               

 

                 
    

  
      

 

                                        
              

Untuk gerakan kiri dan kanan, satu kali 

gerak ke kiri maupun kanan servo 

memberikan 7,2 derajat  ke kiri atau ke 

kanan 

Data atas dan bawah  

 

                  
    

  
               

 

                  
    

  
      

 

                                        
              

Untuk gerakan atas dan bawah, satu kali 

gerak ke atas maupun ke bawah servo 

memberikan 3,6 derajat  ke atas atau ke 

bawah 

5.5 Analisa Alat system monitoring  

Dalam pembuatan alat system monitoring 

ini menggunakan tiga sistem, yaitu input, 

proses, dan  output. Pada bagian input terdiri 

dari kamera dan data yang berasal dari PC. 

Pada bagian proses terdiri dari Komputer 

mini dan dan mikrokontroller pada  bagian 

output berupa data dalam bentuk gambar 

maupun gerakan . 

 Penggunaan Raspberry yang 

bertindak sebagai server adalah  pusat proses 

kendali dan pengolahan data. Data yang 

ditangkap oleh kamera berupa data visual 

yang siap dikirim untuk pengguna. Data ini 

diambil oleh kamera kemudian data tersebut 

dikirim ke server kemudian masuk 

pengguna (PC/laptop)  melalu wifi ke 

internet. Sebagai contoh pengiriman data 

dapat dilihat pada gambar 4.4. Data input 

yang masuk ke PC berupa gambar berbentuk 

file .jpg yang berisi 270 hingga 400 kb dan 

visual  push button control gerak. Data 

visual yang masuk ke PC proses perubahan 

berlangsung sedikit terlambat dikarenakan 

sinyal dari  jaringan internet dan untuk data 

tombol kendali mengalami respon yang 

sedikit lambat dikarenakan sinyal dan juga 

proses pembacaan dari program python yang 

harus sinkron dengan database. Kecepatan 

tergantung kepada pengiriman dan 

pembacaan data. Kemudian untuk gerakan, 

gerakan ini dikontrol oleh PC tersebut 
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dengan cara menekan Push button tersebut.  

Setelah menekan push button di layar 

tersebut data dikirim kembali ke Komputer 

mini menggunakan sinyal wifi ke internet, 

masuk ke server kemudian data tersebut 

disimpan di database, lihat gambar 4.6 data 

control pada database di cek dengan 

program python untuk menentukan data 

yang akan dikirim pada mikrokontroller 

melalui GPIO . lihat tabel 4.1 GPIO  yang 

digunakan mengirim sinyal data 3,4 V ke 

mikrokontroller. Data tersebut diproses oleh 

mikrokontroller untuk menggerakkan sudut 

dari motor servo dengan tegangan 0,8 Volt. 

 

6. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data yang diperoleh 

penulis melalui pengujian dan pengamatan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Alat yang dibuat dapat digunakan 

untuk memantau transportasi laut 

dengan jarak tertentu. Dengan cara 

menampilkan objek secara visual 

kemudian ditampilkan dalam bentuk 

visual gambar  

2. Sistem yang dibuat dapat bekerja 

dengan baik. Computer mini 

(raspberry pi ) dengan PC berhasil 

berkomunikasi data dengan baik hal 

ini menunjukan kedua alat ini bisa 

dikombinasikan dapat dilihat dengan 

gerakan kiri, kanan, atas dan bawah. 

Pada alat ini Komputer mini 

bertindak sebagai server dan pusat 

kendali dari mikrokontroller.  

3. Computer mini (raspberry) berhasil 

digunakan untuk mengontrol 

mikrokontroller dan motor servo 

dengan menggunakan pin  GPIO.  

Dalam hal ini  kedua alat tersebut 

dapat di koneksikan dengan baik.  

4. Pada komputer mini dapat merekam 

data gambar setiap 5 menit dengan 

format .jpg pada servernya. 

5. System monitoring ini masih bersifat 

prototype. Dimana dari fungsi 

tersebut alat yang di buat mendekati 

dengan alat yang sebenarnya 

 

6 Saran 

Untuk membuat sistem yang lebih baik 

kedepannya, perlu ditambahkan beberapa 

hal diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Pada alat dapat ditambah dengan 

zoom gambar serta auto focus dapat 

dilakukan dengan penambahan 

seperti teropong agar lebih jauh 

jangkauan  untuk tangkapan 

gambarnya 

2. Meningkatkan daya tahan pada 

power supply agar alat dapat  

bertahan lebih lama ataupun bisa 

juga dikombinasikan dengan panel 

surya agar hemat energy 

3. Alat juga bisa dikombinasikan 

dengan sensor-sensor yang 

dibutuhkan. seperti sensor gerak dan 

lain-lain 

4. Pada koneksi dapat diubah 

menggunakan tplink agar lebih 

mudah penggunaannya karena 

bentuknya yang kecil  

5. Meningkatkan kualitas gambar yang 

digunakan agar terlihat lebih baik 

6. Pembuatan program yang bersifat 

pengenal objek ntuk mempermudah 

penggunaan  dan juga pengukur 

jarak objek. 

7. Pembuatan pengamanan control 

untuk mengamankan control 

pergerakan motor servo 
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