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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan

untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan

kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk

mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir,

sisi jalan dan atap.

Besarnya selokan dihitung atas dasar curah hujan tertinggi, aliran air

buangan ataupun air tanah (khususnya didaerah pegunungan), ataupun dari waduk

untuk mengalirkan air keperluan irigasi. Kalau ukurannya kecil  dapat

mengakibatkan air dari selokan meluap keluar dari selokan bahkan dapat

mengakibatkan banjir. Agar air dalam selokan dapat berjalan dengan lancar perlu

dilakukan perawatan selokan secara reguler untuk membuang aliran air dari

sampah.

Di kota malang masih banyak saluran air pusat, dengan volume air pada

musim penghujan masih sering meluap kejalan. Dikarenakan pengawasan saluran

air yang kurang efektif serta ukuran gorong-gorong yang kecil. Akibat kecilnya

saluran, air saat terjadi sumbatan petugas kebersihan harus membobol saluran air

untuk membuang sumbatan sampah.

Dalam hal ini terdapat alat yang mampu mengatasi persoalan tersebut

dengan speed boat monitoring adalah salah satu solusi pencegahan banjir

sumbatan sampah pada saluran air.

Saat ini penggunaan monitoring gorong-gorong masih terdapat beberapa

kelemahan. Dimana pada metode sebelumnya monitoring gorong-gorong

menggunakan Radio control (RC) dan actioncam yang masih memiliki

kekurangan, tidak memiliki system monitoring secara real time, tidak

menggunakan sensor sebagai sarana monitoring, controller masih menggunakan

radio control.

Oleh karena itu saya memberikan beberapa perubahan dengan

menggunakan control web server yang memiliki kelebihan antara lain. Bisa
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digunakan diberbagai platfom mesin dari mainframe sampai embedded system.

Memiliki tingkat keamanan yang bagus dan bisa menggunakan Secure Socket

Layer (SSL). Mudah dalam custome atau menambah peripheral dalam web server.

Menggunakan Package Mjpg-Sstreamer sebagai system monitoring secara

real time yang ditampilkan pada kontroller berbasis web server. Sudah memiliki

standar fungsi akuisisi yang baik untuk image/video secara livestreaming. Banyak

diterapkan sebagai sistem keamanan dan monitoring secara real time pada system

operasi linux dan sistem yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana mengintegrasi dan mengolah perintah controller web

server ?

2. Bagaimana memantau jarak dengan  menggunakan jaringan lokal atau

jaringan internet ?

3. Bagaimana cara memenentukan jenis motor yang dipakai ?

1.3 Tujuan

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyusun program integrasi kontroller web server dengan speed boat.

2. Merancang jaringan  lokal antar device kontroller dengan alat.

3. Memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Kontrol speed boat menggunakan web server.

2. Penggunaan software OpenCV.

3. Menggunakan bahasa pemrograman python.

4. Tidak dapat menembus atau melewati gundukan lumpur kering atau

basah melebihi tinggi dari speed boat dan torsi dari motor.
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1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika.

BAB II DASAR TEORI

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori

sebagai acuan atau referensi peneliti untuk melakukan penelitian.

Tinjauan pustaka membahas beberapa teori penting dalam tugas akhir

ini yaitu control web server, webiopi, python, wiringPi, control driver

motor, http, mjpg-streamer.

BAB III PERANCANGAN

Menjelaskan tentang tahap perancangan dan proses pembuatan

hardware dan controller pada tugas akhir ini.

BAB IV HASIL PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian pada alat dan analisa

hasil pada hardware dan controller.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas

akhir dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik.


