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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang biasa

disebut dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan

digedung-gedung ataupun dijalan protokol kota besar. Tujuannya adalah

untuk memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun

kemacetan jalan sehingga memudahkan dalam pemantauan langsung.

CCTV (Closed Circuit Television) adalah sistem pengawasan atau

monitoring suatu kawasan menggunakan kamera video yang dipasang

ditempat-ditempat tertentu, dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan

dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol.

Di sisi lain, perkembangan perangkat mobile semakin mengalami kemajuan

dan marak digunakan seperti smartphone. Kemudahan untuk dibawa dan

beragam aplikasi yang tersedia serta harga yang terjangkau menyebabkan

perangkat mobile ini makin diminati oleh masyarakat pada saat ini. Selain

itu adanya koneksi internet yang murah dan terjangkau semakin membuat

perangkat ini seolah-olah menjadi barang yang harus dimiliki. Pada era

kemajuan teknologi informasi saat ini kebutuhan akan informasi dan

komunikasi yang cepat dan up-to date sangatlah dibutuhkan untuk

menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Berangkat dari permasalahan di atas maka muncul ide suatu ide untuk

membuat aplikasi monitoring CCTV untuk perangkat mobile yang bisa

diakses online menggunakan koneksi internet sehingga akan memudahkan

penggunanya untuk melakukan monitoring dari jarak jauh.
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Aplikasi yang dibuat ini nantinya berguna untuk melihat keadaan ruangan

atau tempat-tempat yang telah ditentukan dan bisa dipantau langsung

menggunakan perangkat mobile Android. Jadi, situasi keadaan sekitar tetap

bisa terpantau oleh aplikasi monitoring yang sudah terinstall  pada

smartphone Android tersebut asalkan terdapat koneksi internet yang

memadai seperti Wi-fi atau layanan paket data operator seluler.

Sistem kamera melakukan monitoring keadaan sekitar sehingga objek

didapat, selanjutnya objek berupa gambar atau video tadi langsung

ditransmisikan melalui jalur internet agar bisa diterima oleh aplikasi yang

terinstal pada perangkat mobile Android. Adapun pemantauan dengan

menggunakan kamera menghasilkan output gambar atau video yang tidak

begitu maksimal, seperti kamera CCTV atau kamera video. Hal ini

dilakukan untuk mewujudkan sistem monitoring yang murah meriah, mudah

digunakan dan bersifat mobile.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka judul dari penelitian ini

adalah “ Perancangan Aplikasi Monitoring Kamera CCTV untuk Perangkat

Mobile Berbasis Android di Firma Jaya Murni ” dan penelitian ini mampu

menangani permasalahan yang telah diuraikan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah

mengembangkan perangkat lunak berupa aplikasi monitoring menggunakan

CCTV untuk perangkat mobile berbasis Android.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian KP ini adalah :

Merancang aplikasi monitoring kamera CCTV berbasis Android yang bisa

terpantau melalui perangkat mobile menggunakan koneksi internet seperti

Wi-fi ataupun layanan paket data operator seluler.



3

1.4 Batasan Permasalahan

Agar KP ini lebih fokus secara mendalam kearah yang diharapkan, maka

penulis memberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan

permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Rancangan aplikasi monitoring kamera CCTV ini dilakukan di Firma

Jaya Murni yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 100 Pangkalpinang

pada tahun 2014

b. Pembuatan aplikasi monitoring kamera CCTV ini hanya sebatas

rancangan.

c. Rancangan Aplikasi monitoring kamera CCTV ini berdasarkan

kebutuhan pengguna untuk mengawasi segala bentuk aktivitas dalam

suatu ruangan atau lokasi yang telah ditentukan.

d. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna agar lebih mudah

memantau kamera CCTV pada titik-titik yang telah ditentukan

sebelumnya, dengan cara aplikasi dijalankan terlebih dahulu di ponsel

pengguna, kemudian terdapat koneksi internet berupa layanan paket

data operator seluler maupun Wi-fi

e. Aplikasi ini dirancang hanya sebatas untuk penelitian KP dengan fitur-

fitur seperti streaming video, recording video, capturing image, dan

browsing image serta video. Sehingga masih terdapat banyak

kekurangan dan keterbatasan.

f. Software yang digunakan adalah Eclipse sebagai IDE Java dan Android

SDK sebagai Emulator Android.

g. Perancangan aplikasi ini hanya sebatas monitoring CCTV untuk user

mobile android. Dan tidak merancang untuk user admin.

1.5 Metoda Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah :

a. Studi Pustaka

Penulis membaca buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan aplikasi

monitoring kamera dan pemrograman Android
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b. Observasi

Mengamati dan meneliti aplikasi atau sistem monitoring yang sudah

ada sebelumnya untuk dijadikan acuan

c. Wawancara

Wawancara dengan instansi atau orang yang sudah pernah

menggunakan jasa aplikasi monitoring kamera seperti CCTV untuk

dijadikan perbandingan.

d. Analisa

Analisa merupakan tahap menganalisa dan mengidentifikasikan

masalah dan kemungkinan solusinya.

e. Rancangan

Rancangan merupakan tahap merancang aplikasi dari analisa yang telah

diidentifikasi dan dievaluasi dari masaah-masalah, kelemahan dan

kebutuhan yang diharapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan KP ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab, masing-

masing bab akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan

masalah, metoda penulisan dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi referensi yang terkait dengan penyusunan skripsi serta

berisi konsep dasar sistem serta software yang digunakan dalam

mengembangkan sistem aplikasi monitoring.

BAB III ORGANISASI

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai instansi KP, sejarah instansi KP,

struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi, arsitektur
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jaringan pada instansi serta proses / cara kerja penggunaan CCTV yang

sedang sedang berjalan pada instansi tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terhadap perancangan aplikasi yang

akan dibuat.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap hasil

kerja yang telah dirancang.


