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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa dengan defleksi, baik

defleksi pada baja, pada besi maupun kayu. Oleh sebab itu, dalam perancangan

suatu bagian mesin atau struktur, besarnya defleksi atau lendutan memegang

peranan yang penting dan perlu diperhitungkan, contohnya saja pada jembatan.

Jika seorang engineer tidak memperhitungkan maka akan berakibat fatal bagi

pengguna jembatan tersebut, karena faktor lendutan yang lebih besar akan

mengurangi faktor safety pada struktur tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut mungkin dapat dicegah dengan adanya

pengamatan kondisi struktur secara kontinyu maupun periodik agar dapat

dilakukan antisipasi kegagalan struktur. Oleh karena itu, perkembangan teknologi

penelitian dalam metode pengukuran struktur saat ini semakin menarik untuk

diteliti, dikarenakan hal ini bertujuan agar meminimalisir kegagalan struktur yang

dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang terjadi. Banyak

metode dan instrument yang umum digunakan dalam pengukuran struktur yang

terjadi seperti metode analitis dan metode  dengan mengukur secara langsung.

Akan tetapi, metode tersebut memiliki kelemahan yang sulit diterapkan untuk

kasus masalah yang bersifat kompleks.

Salah satu metode pengukuran struktur yang telah dan sedang

dikembangkan adalah metode defleksi struktur yang bersifat non- kontak dengan

kamera sebagai sensor utama. Metode pengukuran defleksi struktur ini banyak



2

memiliki keuntungan karena selain lebih simpel, praktis, mudah, dapat diandalkan

ketelitiannya, dan juga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah.

Pada saat ini, metode tersebut yang banyak digunakan adalah fotogrammetri

dan visi komputer (computer vision). Walaupun sama-sama menggunakan kamera

sebagai sensor utama, tujuan utama fotogrammetri adalah ketelitian, sedangkan

visi komputer mengutamakan fleksibilitas [1]. Teknik yang banyak digunakan

dalam fotogrammetri untuk pengukuran defleksi struktur ada dua yaitu

konvensional dan berbasis tepi [2]. Pada bidang visi komputer, yang paling luas

digunakan adalah teknik korelasi citra digital (DIC – digital image correlation).

Pengukuran defleksi struktur dapat menggunakan satu kamera (in-plane

measurement) atau menggunakan dua kamera (stereo vision measurement). Dalam

pengukuran sebidang, bidang ukur dengan bidang sensor kamera haruslah sejajar

(in-plane) [3].

Berkaitan pada penjelasan latar belakang diatas, maka dalam Tugas Akhir

ini mengankat topik dengan judul “ Pengukuran Sebidang (In-Plane

Measurement) Defleksi Struktur Dengan Menggunakan Visi Komputer Berbasis

Deteksi Tepi ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan pengembangan pengukuran defleksi struktur dengan

menggunakan visi komputer berbasis deteksi tepi sebagai berikut :
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1. Bagaimana hasil deteksi tepi pada obyek pengukuran sebidang (in-

plane measurement) dengan menggunakan visi komputer berbasis

deteksi tepi ?

2. Bagaimana hasil persentase kesalahan pengukuran sebidang (in-

plane measurement) defleksi struktur dengan menggunakan metode

visi komputer berbasis deteksi tepi ?

3. Bagaimana hasil konversi piksel ke milimeter dengan menggunakan

chessboard pattern ukuran 12 x 12, 14 x 14, 16 x 16 didalam proses

kalibrasi kamera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Memperoleh hasil pengukuran sebidang (in-plane measurement)

yang lebih simpel, praktis, mudah, biaya operasional relatif lebih

murah, dan disertai ketelitian yang memadai dengan menggunakan

metode visi komputer berbasis deteksi tepi.

2. Memperoleh hasil persentase kesalahan yang paling kecil dari

pengukuran sebidang (in-plane measurement) defleksi struktur

dengan menggunakan metode visi komputer berbasis deteksi tepi

3. Memperoleh hasil konversi piksel ke milimeter yang paling

mendekati dengan nilai dunia nyata agar mengetahui ukuran

chessboard pattern yang lebih baik digunakan untuk proses kalibrasi

kamera.

.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Untuk Peneliti

Penulisan Tugas Akhir ini memberikan manfaat untuk penulis

yaitu sebagai penerapan ilmu yang didapat selama mengikuti

perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, dari

penelitian ini penulis bisa mendapatkan persiapan awal untuk

menghadapi dunia kerja.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan bisa diaplikasikan oleh masyarakat

khususnya dalam bidang pengukuran defleksi struktur, karena sampai

saat ini kegagalan struktur masih banyak terjadi di Indonesia yang

belum dilengkapi dengan sistem pemamtauan kondisi struktur yang

memadai. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan pengukuran

defleksi struktur dengan metode yang lebih murah dan praktis

diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam pengukuran struktur.

3. Untuk Kampus Universitas Muhammadiyah Malang

Memberikan bukti dari hasil pembelajaran selama kuliah di

Universitas Muhammadiyah Malang kepada masyarakat bahwa

kampus Universitas Muhammadiyah Malang mampu mencetak orang

– orang yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat.
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1.5 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dalam pengukuran defleksi

struktur dengan menggunakan visi komputer berbasis deteksi tepi ini, maka perlu

adanya batasan khusus didalamnya.

Batasan ini diperlukan agar dalam perancangan tugas akhir ini tidak

menyimpang dari permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah pada

pengukuran defleksi struktur ini adalah :

1. Melakukan proses kalibrasi dengan menganggap semua kondisi

dalam keadaan ideal.

2. Faktor - faktor yang tidak diamati secara langsung, seperti cuaca,

suhu, kelembaban dianggap semua dalam kondisi ideal.


