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ABSTRACT 

Monitoring camera is useful for security monitoring maritime areas in Indonesia such as 

Kepulauan Riau which located at the border of country. The outer islands will be very difficult 

to reach every day. TNI-AL RI requires substantial operational costs to regularly patrol the 

sea of the Indonesia border control. The long distance monitoring system using camera and 

Raspberry pi can upgrade performance of TNI-AL RI in monitoring the situation of the border 

waters in Indonesia. The system is mounted on the outer islands showing live video-streaming 

and detect objects using ultrasonic sensors to determine the distance of the detected objects 

and capturing the object. Live video-streaming, the distance and photos of the detected object 

can be seen on a website by opening a specific site for the monitoring system. The website use 

admin_name and password and the photos of object can be download on the website. 
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1. Latar Belakang 

Keamanan telah menjadi sangat 

penting seiring meningkatnya kasus 

kriminalitas. Jika terjadi ketidak-amanan, 

akan sangat membutuhkan mekanisme 

yang mampu mencatat adanya ketidak-

amanan tersebut sehingga dapat digunakan 

untuk keperluan penyelidikan oleh pihak 

yang berwenang. Oleh karena itu, 

pengamanan harus lebih diperhatikan agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

oleh masyarakat. 

Provinsi Kepulauan Riau terletak 

antara 0°29'LS dan 04°40'LU dan 103°22' - 

109°4'BT. Provinsi Kepulauan Riau 

merupakan salah satu provinsi kepulauan di 

Indonesia. Provinsi ini dikelilingi oleh 

pulau laut dan klaster. Batas-batas provinsi 

ini adalah Vietnam dan Kamboja (Utara), 

Sumatera Selatan Provinsi dan Provinsi 

Jambi (Selatan), Singapura, Malaysia dan 

Provinsi Riau (Barat), Malaysia dan 

Kalimantan Barat Provinsi (Timur). Total 

wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 

251.810,71 km². Sebagai provinsi 

kepulauan, luas perairannya adalah 

241.215,30 km² (95,79%) dan sisanya 

adalah daratan yang tertutup seluas 

10.595,41 km². 

Berdasarkan letak geografis yang 

berbatasan langsung dengan negara lain 

mengakibatkan terjadinya tingkat ketidak-

amanan Provinsi Kepulauan Riau seperti 

keamanan pada lautan. Terdapat beberapa 

kasus yang sudah terjadi yang dimuat pada 

beberapa situs berita mengenai terjadinya 

ketidak-amanan yang mengakibatkan 

kerugian untuk Provinsi Kepri. Salah satu 

berita yang dimuat pada koran Bintan News 

yaitu dengan judul Curi Ikan di Laut Natuna 

Kapal China Ditembak yang dimuat pada 

tanggal 30 Mei 2016. Berita tersebut 

berisikan tentang pencurian ikan yang 

terjadi di laut Natuna oleh kapan ikan milik 



 

 

negara China dengan nama kapal Gui Bei 

Yu 27088.  

Berdasarkan berita tersebut, sistem 

keamanan sangat dibutuhkan oleh aparat 

keamanan RI untuk mempertahankan 

keamanan perairan Indonesia seperti 

Kepulauan Riau. Keamanan perairan 

Indonesia juga membutuhkan keamanan 

yang lebih pada daratan indonesia. Hal ini 

dikarenakan pulau terluar menjadi daratan 

daratan terakhir antara perbatasan dengan 

negara asing. Pengamanan untuk pulau 

terluar juga menjadi perhatian agar pulau 

terluar Indonesia tidak diklaim oleh negara 

asing. Oleh karena itu penelitian mengenai 

sistem keamanan akan sangat bermanfaat 

untuk pertahanan keamanan maritim 

Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

akan dikembangkan sistem monitoring 

jarak jauh menggunakan kamera secara real 

time yang menggunakan komputer mini 

Raspberry pi. Selain itu juga akan 

dikembangkan sistem pengambilan gambar 

berdasarkan objek yang terdeteksi, serta 

dapat mengetahui seberapa dekat jarak 

antara objek yang terdeteksi dengan sistem 

kamera monitoring. 

 

2. Landasan Teori  

a. Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah komputer mikro 

berukuran seperti kartu kredit yang 

dikembangkan oleh Raspberry Pi 

Foundation, Inggris. Komputer single 

board ini dikembangkan dengan tujuan 

untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu 

komputer dan pemrograman untuk siswa 

sekolah di seluruh dunia. 

Terdapat beberapa versi dari 

Raspberry pi dengan spesifikasi yang 

berbeda. 

 
Gambar 1. Raspberry Pi 2 Model B 

 

Raspberry pi memiliki fitur yang 

dapat memantu kinerja sistem yang akan 

dirancang pada Raspberry pi tersebut. 

Adapun fitur yang terdapat pada Raspberry 

pi 2 model B yaitu terdapat 4 buah port 

USB, port ethernet, slot HDMI, port audio, 

port picamera, port pidisplay, dan 40 buah 

pin GPIO untuk pengontrolan dengan 

power tegangan 5 volt dan arus 2 ampere 

(Datasheet Raspberry pi). Gambar 2 

merupakan gambar dari pin GPIO 

Raspberry pi 2 model b. 

 

 
Gambar 2. PIN GPIO Raspberry Pi 

 

b. Webcam 

Webcam adalah sebutan bagi kamera 

real time (bermakna keadaan pada saat ini 

juga) yang gambarnya bisa dilihat melalui 

web, program pengolah pesan cepat atau 

aplikasi pemanggilan video. Sebuah 

webcam sederhana terdiri dari sebuah lensa 

standar, dipasang disebuah papan sirkuit 

untuk menangkap sinyal gambar, termasuk 

casing depan dan casing samping untuk 

menutupi lensa standar, dan memiliki 



 

 

sebuah lubang lensa pada casing depan 

yang berguna untuk mengambil gambar, 

kabel support, yang dibuat dari bahan yang 

fleksibel, salah satunya dihubungkan 

dengan papan sirkuit dan ujung satu lagi 

memiliki konektor . 

 
Gambar 3. Webcam 

 

c. Sensor Ultrasonic 

Sensor ultrasonic atau sensor PING 

(3 pin) atau juga biasa disebut sensor HC-

SR04 (4 pin) merupakan modul sensor yang 

mendeteksi jarak objek dengan cara 

memancarkan gelombang ultrasonik (40 

kHz) selama tBURST (200 μs) kemudian 

mendeteksi pantulannya. Modul sensor 

ultrasonic memancarkan gelombang 

ultrasonik sesuai dengan kontrol dari 

mikrokontroler pengendali (pulsa trigger 

dengan tOUT min. 2 μs). 

Gelombang ultrasonik ini merambat 

di udara dengan kecepatan 344 meter per 

detik, mengenai objek dan memantul 

kembali ke sensor. Sensor ultrasonic 

mengeluarkan pulsa output high pada pin 

TRIG setelah memancarkan gelombang 

ultrasonik dan gelombang ultrasonik 

tersebut dipantulkan oleh objek yang 

terdeteksi dan gelombang tersebut akan 

kembali ke pin ECHO untuk dibaca sebagai 

input dengan waktu tempuh suara akan 

dikonversikan menjadi jarak objek 

terdeteksi. 

 
Gambar 4. Sensor Ultrasonic 

 

d. Motor Servo 

Motor servo adalah motor DC yang 

dilengkapi dengan sistem kontrol. Sistem 

kontrol ini akan memberikan umpan balik 

posisi perputaran motor. Terdapat dua jenis 

servo yaitu servo 180o dengan putaran dari 

0o hingga 180o dan servo continuos dengan 

putaran 360o. Selain itu motor servo juga 

memiliki torsi relatif cukup kuat. Sistem 

pengkabelan motor servo terdiri atas 3 

bagian, yaitu VDC, GND, dan Kontrol 

(PWM= Pulse Width Modulation). 

Pemberian PWM pada motor servo akan 

membuat servo bergerak pada posisi 

tertentu dan kemudian berhenti (kontrol 

posisi). 

Prinsip utama dari pengendalian 

motor servo adalah pemberian nilai PWM 

pada kontrolnya. Frekuensi PWM yang 

digunakan pada pengontrol motor servo 

selalu 50 Hz sehingga pulsa dihasilkan 

setiap 20 ms. Lebar pulsa akan menentukan 

posisi servo yang dikehendaki. Pemberian 

lebar pulsa 1,5 ms akan membuat motor 

servo berputar ke posisi netral (90o), lebar 

pulsa 1,75 ms akan membuat motor servo 

berputar ke posisi 180o, dan dengan lebar 

pulsa 1,25 ms motor servo akan bergerak ke 

posisi 0o. 



 

 

 
Gambar 5. Motor Servo dan Pin 

 

 
Gambar 6. Hubungan Lebar Pulsa PWM 

Dengan Arah Putaran Motor Servo 

 

e. Real Time Clock (RTC) 

RTC berfungsi sebagai penghitung 

detak-detak jam, yang datanya digunakan 

sebagai acuan dalam penentuan data pada 

kalender dan jam digital. RTC memiliki 

baterai sendiri sehingga apabila power 

supply rangkaian utama putus, maka RTC 

masih dapat aktif berfungsi. Hal ini 

mengakibatkan pengaturan jam, tanggal 

tetap berjalan. 

 
Gambar 7. RTC 

 

3. Perancangan Sistem Kerja 

Sistem ini menggunakan kamera 

sebagai pencitra keadaan dan Raspberry pi 

sebagai microcontroller. Sensor ultrasonic 

digunakan sebagai pendeteksi objek dan 

juga motor sebagai penggerak kamera. 

Flowchart berikut adalah proses 

kinerja kamera monitoring untuk sistem 

keamanan perairan dan pulau terluar yang 

akan diteliti pada penelitian ini. Flowchart 

tersebut menjelaskan kinerja sistem secara 

bertahap dari awal hingga selesai. 

 

 

 
Gambar  8. Flowchart Kerja Sistem 
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Selain flowchart sistem, terdapat juga 

flowchart login web yang akan menjadi 

landasan dalam perancangan website 

khususnya pada halaman login. 

 
Gambar 9. Flowchart Login Web 

 

Perangkat penelitian yang digunakan 

akan berpengaruh terhadap hasil yang akan 

didapat pada penelitian kamera monitoring 

untuk sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar ini. Perangkat penelitian ini 

disesuaikan dengan rumusan masalah dan 

tujuan dari penelitian untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. 

Tabel 1. Perangkat Penelitian 

No Nama Perangkat Jumlah 

1 Raspberry pi 2 model B 1 buah 

2 Webcam 1 buah 

3 Motor servo 180o 1 buah 

4 Sensor ultrasonic HC-SR04 1 buah 

5 Wifi adapter 1 buah 

6 RTC DS3132 1 buah 

7 Switch ON/OFF 1 buah 

8 Converter 12VDC - 5VDC 1 buah 

9 Battery 12VDC 1 buah 

 

Seperti sistem pada umumnya, blok 

diagram diatas memiliki bagian input, 

bagian proses dan bagian output dan juga 

terdapat beberapa hardware penunjang 

yang membantu kinerja kamera monitoring 

untuk sistem keamanan perairan dan pulau 

terluar ini. Hardware tersebut seperti wifi 

adapter, RTC, battery, switch, dan 

converter. Hardware penunjang ini akan 

membantu kinerja sistem menjadi lengkap 

karena hardware tersebut memiliki fungsi 

khusus untuk mengoptimalkan hasil kerja 

sistem yang dirancang.

 
Gambar 10. Instalasi Hardware Sistem 
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Penelitian kamera monitoring untuk 

sistem keamanan perairan dan pulau terluar 

ini berbasis web. Web adalah tampilan pada 

browser dengan alamat domain khusus 

untuk sistem penelitian ini. Web dapat 

dibangun menggunakan bahasa HTML dan 

PHP dengan style tampilan menggunakan 

bahasa CSS. Web tersebut disimpan pada 

satu komputer yang disebut server. Server 

menyimpan program web dan database 

untuk dapat diakses oleh admin atau client 

dari browser. Website dapat dibangun 

menggunakan program notepad++ atau 

adobe dreamweaver. 

 

4. Analisa Dan Hasil 

a. Pengujian Raspberry Pi 

Raspberry pi adalah perangkat yang 

digunakan sebagai pemproses kinerja 

sistem untuk menjalankan program sesuai 

dengan penelitian. 

 
Gambar 11. Raspberry Pi 

 

Raspberry pi pada penelitian ini 

menggunakan sistem operasi bernama 

Raspbian Jessie. Sistem operasi tersebut 

diunduh pada laman www.raspberrypi.org. 

Setelah sistem operasi selesai diunduh 

selanjutnya file tersebut berupa format .zip 

dan di-extract menjadi file asli. Setelah itu 

file tersebut di-copy kedalam memory card 

dan dipasang pada Raspberry pi. Pertama 

kali Raspberry pi diaktifkan harus 

memerlukan monitor yang menggunakan 

kabel HDMI untuk men-setting Raspberry 

pi. Ketika Raspberry pi diaktifkan, lampu 

indikator PWR dan ACT akan aktif yang 

menyatakan Raspberry pi siap untuk 

diprogram. 

 

b. Pengujian Kamera (Webcam) 

Fungsi webcam pada penelitian ini 

yaitu sebagai pencitraan berupa video dan 

foto objek yang terdeteksi oleh sensor. 

Video yang dihasilkan oleh webcam 

langsung dikirimkan ke web untuk di-

streaming-kan secara real time. 

 
Gambar 12. Webcam 

 

Video tersebut dapat dijalankan 

setelah Raspberry pi di-install aplikasi 

Motion pada terminal. 

 
Gambar 13. Install Motion Raspberry pi 

 

Selanjutnya pada browser laptop 

diuji dengan cara memanggil IP LAN 

1. sudo apt-get update 

2. sudo apt-get upgrade 

3. sudo apt-get install motion 

4. sudo nano 

/etc/motion/motion.conf 

5. Ubah pengaturan berikut ini : 

Daemon on 

Web_localhost off 

Webcam_maxrate 100 

Framerate 100 

Width 640 

Height 480 

Port 8080 

6. sudo nano /etc/default/motion 

7. start_motion_daemon=yes 

8. sudo /etc/init.d/motion start 

#untuk memulai streaming 

9. sudo /etc/init.d/motion stop 

#untuk mengakhiri streaming 



 

 

Raspberry pi dan port 8080 yaitu 

169.254.207.181:8080. 

 
Gambar 14. Streaming Video 

 

Setelah video berhasil tampil pada 

browser berarti pengujian terhadap video 

menggunakan webcam sudah berhasil 

dilakukan. Selanjutnya yaitu pengujian 

pengambilan foto pada webcam. Foto dapat 

diambil menggunakan aplikasi Fswebcam 

yang sudah ter-install pada Raspberry pi 

dengan program berikut pada terminal. 

sudo apt-get install fswebcam 

Setelah Fswebcam selesai di-install 

selanjutnya pengujian pengambilan foto 

pada Raspberry pi. Pengambilan foto 

tersebut dapat dijalankan dengan 

memanggil program berikut pada terminal. 

fswebcam  image.jpg 

Penjelasan program diatas yaitu 

fswebcam untuk menjalankan program foto 

dan image.jpg adalah nama foto serta 

format foto yang akan tersimpan. 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan bahwa saat webcam sedang 

menjalankan program Motion atau program 

streaming, webcam tidak dapat 

menjalankan program pengambilan foto 

atau Fswebcam, karena webcam sedang 

menjalankan perintah lain. Mengatasi hal 

tersebut, program Motion harus dihentikan 

terlebih dahulu agar program Fswebcam 

dapat dijalankan. Program untuk 

menghentikan motion, mengambil foto dan 

menjalankan motion kembali adalah 

sebagai berikut. 

sudo /etc/init.d/motion stop && sudo 

python fs.py && sudo /etc/init.d/motion 

start 

Program ini akan bekerja secara 

berurutan setelah program tersebut 

dijalankan pada terminal. 

 
Gambar 15. Hasil Pengambilan Foto 

 

c. Pengujian Sensor Ultrasonic 

Sensor ultrasonic dapat dijalankan 

dengan bahasa program yang ditulis dalam 

directory Raspberry pi dengan memanggil 

program berikut pada terminal. 

sudo nano sensor.py 

Program tersebut digunakan untuk 

menulis program sensor ultrasonic. 

Program sensor ultrasonic dapat diatur 

batas jarak maksimal dan minimal 

pengukuran, sehingga diluar ukuran yang 

diinginkan, sensor ultrasonic tidak akan 

mendeteksi objek. Akan tetapi jika objek 

berada pada jarak sesuai pengaturan, maka 

sensor akan mendeteksi adanya objek dan 

mengukur jarak objek tersebut. 

 
Gambar 16. Sensor Ultrasonic 

 

Setelah program sensor selesai 

ditulis, pengujian program dilakukan 



 

 

dengan memanggil program berikut pada 

terminal. 

sudo python sensor.py 

Ketika program sensor.py dipanggil, 

maka terminal akan menampilkan jarak 

objek yang terdeteksi. 

 
Gambar 17.  Pengukuran Objek 

Menggunakan Penggaris 

 

Tabel 3. Perbandingan Pengukuran Jarak 

No 
Pengukuran 

Sensor 

Pengukuran 

Penggaris 

1 10,04 cm 10 cm 

2 5,57 cm 5,5 cm 

3 14,01 cm 14 cm 

4 28,87 cm 28,8 cm 

5 31,02 cm 31 cm 

 

Pengukuran sensor memiliki nilai 

maksimal yaitu 300 cm dan minimal yaitu 

2 cm. Pada penelitian ini jarak sensor 

dibatasi yaitu 100 cm atau 1 meter 

dikarenakan sensor ultrasonic ini adalah 

prototype dengan asumsi laut perbatasan 

sekitar 1 meter dari jarak sistem. Ketika 

sensor mendeteksi objek dengan jarak lebih 

dari 100 cm, sensor akan memberi 

informasi bahwa tidak ada objek yang 

terdeteksi. Namun apabila objek terdeteksi 

dalam radius 100 cm maka sensor akan 

mendeteksi dan memberi informasi jarak 

objek tersebut. Hal ini dimaksud untuk 

memberi batasan terhadap jarak lautan 

perbatasan Indonesia. Ketika objek belum 

memasuki kawasan perairan Indonesia 

maka sensor belum mendeteksi adanya 

objek. 

 

d. Pengujian Motor Servo 

Motor servo pada penelitian ini 

menggunakan servo 180o yang digunakan 

sebagai penggerak kamera untuk 

mendapatkan sudut pandang kamera 

menjadi lebih luas. Servo tersebut 

membantu kamera berputar dari sudut 0o 

hingga 180o secara bolak balik. Pergerakan 

motor servo ini akan berpengaruh terhadap 

pandangan monitoring sehingga daerah 

pengawasan kamera akan lebih luas sebesar 

180o untuk membantu admin melihat 

daerah perbatasan. 

 
Gambar 18. Motor Servo 

 

Motor servo dapat digerakkan dengan 

menggunakan bahasa program yang ditulis 

pada directory Raspberry pi dengan 

memanggil program berikut pada terminal. 

sudo nano servo.py 

Setelah program motor servo selesai 

ditulis, pengujian program dilakukan 

dengan memanggil program berikut pada 

terminal. 

sudo python servo.py 

Motor servo akan bergerak dari posisi 

0o hingga 180o dan kembali bergerak dari 

posisi 180o hingga 0o. 

 

e. Pengujian Keseluruhan Sistem 

Dengan Kabel LAN 

Pengujian perbagian dari perangkat 

sudah menyatakan bahwa perangkat 

berhasil digunakan dengan baik. 

Mengetahui IP LAN pada Raspberry pi 



 

 

dengan cara memanggil program ifconfig 

pada terminal. IP tersebut dapat dipanggil 

setelah kabel LAN dipasang pada 

Raspberry pi dan laptop. Setiap Raspberry 

pi yang digunakan berbeda IP nya. IP 

Raspberry pi pada penelitian ini adalah 

169.254.207.181. Perangkat tersebut siap 

digabungkan menjadi satu sistem untuk 

menjalankan perintah sesuai dengan tujuan 

dari penelitian ini. Pengujian selanjutnya 

yaitu pengujian perangkat secara 

keseluruhan menggunakan kabel LAN 

sebagai komunikasi antara sistem dengan 

laptop server. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kinerja sistem secara nirkabel 

sebelum menggunakan jaringan wireless. 

 
Gambar 19. Perangkat Secara Keseluruhan 

 

Sistem tersebut diuji dengan 

menjalankan program secara keseluruhan 

dengan menggabungkan program pada satu 

directory. Pembuatan directory tersebut 

dilakukan pada terminal dengan memanggil 

program berikut ini. 

sudo nano main.py 

Program main.py tersebut ditulis 

dengan program utama yaitu penggabungan 

program sensor, program servo, program 

fswebcam, program start motion, program 

stop motion serta program upload foto ke 

database untuk dijalankan keseluruhan 

program dalam satu perintah eksekusi. 

 
Gambar 20. Penulisan Program Utama 

 

Setelah program tersebut selesai 

ditulis, selanjutnya sistem dijalankan 

dengan menjalankan program tersebut pada 

terminal. Program tersebut dijalankan 

dengan memanggil program seperti 

dibawah ini pada terminal. 

sudo python main.py 

Program tersebut akan 

memerintahkan video streaming, motor 

servo dan sensor ping berjalan dalam waktu 

bersamaan saat program dieksekusi. Ketika 

sensor mendeteksi adanya objek dalam 

radius 100 cm, motor servo akan berhenti 

bergerak dan video streaming akan berhenti 

untuk memberikan perintah webcam 

mengambil gambar objek serta sensor akan 

mengukur jarak objek terhadap sistem. 

Hasil dari foto objek, jarak objek dan waktu 

pengambilan foto akan dikirimkan ke 

database untuk dapat ditampilkan pada 

halaman web. 

 
Gambar 21. Tampilan Database 

Penyimpanan Foto 

 

f. Pengujian Keseluruhan Sistem 

Dengan Jaringan WLAN 

Sistem yang sudah berhasil diuji 

menggunakan kabel akan diuji kembali 



 

 

menggunakan  jaringan WLAN. Langkah 

pertama yang harus dilakukan yaitu 

mengkoneksikan Raspberry pi pada akses 

point dan laptop server pada akses point 

yang sama. Dalam penelitian ini 

menggunakan tethering hotspot dari 

smartphone untuk menciptakan jaringan 

WLAN yang dapat dikoneksikan oleh 

Raspberry pi dan laptop. Setelah kedua 

perangkat terhubung, selanjutnya untuk 

mengetahui  IP WLAN pada Raspberry pi 

memanggil program ifconfig pada terminal. 

IP WLAN yang didapat yaitu 

192.168.43.90. 

Pengujian Raspberry pi pada jaringan 

WLAN dapat dilakukan dengan memanggil 

IP WLAN pada browser laptop dengan port 

8080 yaitu seperti 192.168.43.90:8080. 

 
Gambar 22. Video Streaming 

Menggunakan Jaringan WLAN 

 

Setelah video streaming berhasil 

tampil pada browser, selanjutnya untuk 

menampilkan video streaming pada web, 

program web harus dimodifikasi dengan 

mengubah IP LAN Raspberry pi pada web 

dengan IP WLAN Raspberry pi. Setelah IP 

Raspberry pi diganti, selanjutnya video 

streaming menampilkan video secara real 

time.  

Langkah selanjutnya yaitu pengujian 

secara keseluruhan yaitu menjalankan 

program berikut pada terminal. 

sudo python main.py 

Program berikut bekerja sama seperti 

menggunakan jaringan LAN dengan kabel. 

g. Kinerja Sistem Secara 

Keseluruhan 

Sistem yang telah selesai diuji secara 

perbagian pada setiap perangkat yang 

digunakan dan juga pengujian secara 

keseluruhan akan dianalisa dan dibahas 

untuk mengetahui kinerja sistem tersebut. 

Berdasarkan pengujian secara keseluruhan, 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan 

dari penelitian ini. 

Raspberry pi yang digunakan 

memiliki spesifikasi RAM 1 GB dan 

menggunakan memory card 8 GB dengan 

space yang dapat digunakan sebesar 6 GB 

karena 2 GB digunakan untuk menyimpan 

operasional sistem Raspbian. Raspberry pi 

bekerja dengan menggunakan RAM 

sebesar 57% dan memory card yang tersisa 

sebesar 778,8 MB. Hal ini menunjukkan 

bahwa Raspberry pi tidak terbebani baik itu 

dari proses program yang berjalan ataupun 

kapasitas memory yang digunakan.  

Kapasitas memory akan semakin 

bertambah ketika banyak dirrectory yang 

disimpan pada Raspberry pi. Hal ini akan 

membebani Raspberry pi apabila kapasitas 

memory Raspberry pi penuh. Demikian 

dengan RAM pada Raspberry pi. Semakin 

banyak program yang dijalankan dalam 

waktu yang sama, akan semakin 

membebani kapasitas RAM pada 

Raspberry pi dan akan membuat Raspberry 

pi menjadi lambat dan mengeksekusi 

program. 

Sensor memiliki batas jarak yaitu 

maksimal 300 cm atau 3 meter. Akan tetapi 

pada penelitian ini dibatasi 100 cm atau 1 

meter dengan asumsi batasan laut Indonesia 

pada pulau terluar yang akan diletakkan 

sensor hanya berjarak kurang dari batas 

maksimal yang dapat diukur sensor. 

Sensor pada penelitian ini dapat 

bekerja dengan baik ketika terdapat objek 

dalam radius 100 cm atau 1 meter. Sensor 



 

 

mengukur jarak objek dan memerintahkan 

motor servo untuk berhenti bergerak dan 

memberikan waktu kepada webcam untuk 

men-capture objek yang terdeteksi. Setelah 

itu foto, jarak objek terdeteksi dan waktu 

pengambilan foto akan dikirimkan pada 

database untuk dapat ditampilkan pada 

halaman web. 

Foto objek yang terdeteksi sensor 

dapat di-download dari web untuk disimpan 

pada laptop sebagai bukti adanya kapal 

asing yang memasuki kawasan perairan 

Indonesia. Foto tersebut akan menjadikan 

bukti penyelidikan oleh pihak yang 

berwenang dengan data waktu objek 

terdeteksi hingga jarak objek yang 

terdeteksi. 

Motor servo pada penelitian ini 

bergerak dari 0o-45o-90o-135o-180o 

kembali lagi dari 180o-135o-90o-45o-0o 

secara terus menerus. Ketika sensor tidak 

mendeteksi adanya objek, motor servo akan 

secara terus menerus bergerak tanpa henti, 

namun ketika sensor mendeteksi adanya 

objek, motor servo akan berhenti bergerak 

untuk memberikan waktu kepada webcam 

mengambil foto serta mengupload foto 

tersebut ke database untuk ditampilakan 

pada web dan motor servo kembali 

bergerak seperti semula. Motor servo 

membutuhkan arus sebesar 610 mA untuk 

menggerakkan motor. Hal ini berpengaruh 

terhadap daya tahan battery yang 

digunakan. 

Webcam yang digunakan tergolong 

webcam dengan resolusi sangat rendah 

yaitu 640x480 pixel. Hal ini mengakibatkan 

gambar yang tertangkap oleh webcam 

menjadi kurang jelas ketika webcam 

digerakkan oleh motor servo. Webcam yang 

digunakan juga tidak dapat digunakan 

ditempat gelap atau malam hari karena 

webcam ini tidak memiliki fitur night-

mode. Webcam juga tidak anti air karena 

webcam ini tidak memiliki fitur anti air 

untuk cuaca hujan. Hal ini menjadi 

kelemahan pada penelitian ini. 

Video streaming yang ditampilkan 

pada web dapat bekerja sesuai yang 

direncanakan. Terdapat delay yang 

menjadikan video streaming terlambat 

bergerak dari keadaan sebenarnya. 

Keterlambatan ini kurang dari satu detik. 

Hal ini dikarenakan video mengalami 

proses pembacaan program pada Raspberry 

pi dan melewati pengiriman data ke laptop 

server untuk dapat ditampilkan pada web.  

Penelitian ini juga menggunakan 

webcam yang hanya dapat menerima satu 

perintah saja. Ketika webcam sedang 

mendapatkan perintah video streaming, 

maka webcam tidak dapat menerima 

perintah capture foto. Hal ini dikarenakan 

webcam yang digunakan tidak memiliki 

fitur multitasking. Ketika terdapat objek 

yang terdeteksi oleh sensor, Raspberry pi 

akan memerintahkan video streaming untuk 

berhenti bekerja dan memerintahkan 

webcam untuk men-capture objek dan 

selanjutnya video streaming kembali 

bekerja. Kekurangan ini dapat menjadi 

landasan penelitian selanjutnya untuk dapat 

mengembangkan penelitian menjadi lebih 

sempurna. 

Web yang digunakan pada panelitian 

ini berbasis localhost. Hal ini dilakukan 

karena localhost adalah web yang tidak di-

online-kan yang dapat diakses oleh seluruh 

client melainkan hanya laptop yang 

dijadikan server saja yang dapat mengakses 

web monitoring ini. Hal ini dilakukan agar 

web lebih aman dari serangan hacker dan 

gangguan pada hosting sehingga web dapat 

selalu diakses saat laptop server aktif. 

Jaringan WLAN digunakan pada 

penelitian ini juga bertujuan agar sistem 

tidak bergantung pada layanan jaringan 

provider yang tersedia. Hal ini bertujuan 



 

 

agar sistem dapat selalu mengirim data 

tanpa ada gangguan dari pihak luar seperti 

gangguan provider dan hacker. Jaringan 

WLAN yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan jaringan kosong atau 

jaringan wireless tanpa internet. Hal ini 

dapat dilakukan karena Raspberry pi dan 

laptop server hanya membutuhkan koneksi 

tanpa adanya internet untuk menerima dan 

mentransmisikan data. Penelitian ini 

menggunakan tethering hotspot pada 

smartphone sebagai pembangkit jaringan 

WLAN. Pembangkit jaringan ini juga dapat 

diganti router yang juga memiliki fitur 

membangkitkan jaringan WLAN sama hal-

nya dengan tethering hotspot pada 

smartphone.  

Jarak maksimal yang dapat dijangkau 

oleh sistem terhadap server tergantung pada 

pembangkit jaringan WLAN yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan 

smartphone sebagai pembangkit jaringan 

WLAN memiliki jarak maksimal 29,2 

meter antara sistem dengan smartphone dan 

jarak maksimal 29,8 meter antara 

smartphone dengan laptop server. 

Jarak antara sistem dengan 

smartphone dan server mempengaruhi 

delay yang terjadi pada video streaming. 

Semakin jauh jarak atau mendekati jarak 

maksimal, maka semakin besar delay 

pengiriman data yang terjadi. Hal ini 

menjadi landasan untuk penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan router 

yang memiliki spesifikasi lebih jauh untuk 

dapat digunakan pada pulau terluar. 

 

5. Penutup 

a. Kesimpulan 

1. Sistem monitoring dapat dirancang 

menggunakan kamera secara real 

time yang diproses menggunakan 

Raspberry pi dan di-monitoring 

melalui web oleh admin. 

2. Sistem pengambilan gambar terhadap 

objek yang terdeteksi oleh sensor 

dapat diaplikasikan pada kamera 

monitoring menggunakan sensor 

ultrasonic dengan memancarkan 

gelombang ultrasonik untuk 

mendeteksi objek terdeteksi. 

3. Sistem dapat dirancang untuk 

mengetahui jarak antara objek yang 

terdeteksi dengan sistem kamera 

monitoring menggunakan sensor 

ultrasonic dengan memancarkan 

gelombang ultrasonik dan 

menghitung waktu pancaran hingga 

gelombang diterima kembali oleh 

sensor jika terdeteksi objek. 

4. Raspberry pi dapat digunakan untuk 

mengontrol webcam, sensor 

ultrasonic, motor servo, RTC 

DS3231, dan wifi adapter sehingga 

sistem yang dirancang dapat bekerja 

sesuai perancangan. 

5. Monitoring menggunakan laptop 

sebagai server dengan menggunakan 

software XAMPP untuk menjalankan 

web localhost yang dapat 

berkomunikasi dengan sistem 

monitoring berfungsi sesuai dengan 

perancangan. 

b. Saran 

1. Mengoptimasi sistem dengan 

membuat sistem anti terhadap air dan 

cuaca yang berubah-ubah. 

2. Mengoptimasi kamera yang 

digunakan untuk dapat melakukan 

multitasking dan memiliki fitur night-

mode. 

3. Mengoptimasi sensor yang 

digunakan untuk dapat mendeteksi 

dan mengukur jarak sesuai dengan 

batasan laut Indonesia dari pulau 

terluar. 

4. Mengoptimasi motor yang digunakan 

untuk menggerakkan kamera agar 



 

 

sudut pandang menjadi lebih 

sempurna. 

5. Mengoptimasi jangkauan jaringan 

untuk dapat diterapkan pada pulau 

terluar dan dapat di-monitoring dari 

tempat yang jauh. 
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