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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan di suatu tempat bisa dikatakan ideal jika pada tempat tersebut 

ada pengawasan secara langsung. Namun karena tidak adanya waktu dan tenaga 

yang setiap saat siap untuk mengawasi suatu tempat membuat seseorang tidak 

dapat melakukan pengawasan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

dan efisien dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat 

dilakukan manusia. Salah satunya yaitu pengawasan menggunakan IP Camera 

yang setiap saat dapat mengawasi suatu tempat. Permasalahan yang sering terjadi 

pada masyarakat saat ini yaitu pencurian pada rumah  yang ditinggalkan kosong 

oleh pemiliknya. Oleh karena itu pengawasan menggunakan IP Camera dapat 

dijadikan solusi untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian rumah kosong. 

Ketika rumah ditinggalkan kosong biasanya lampu teras rumah dibiarkan 

menyala hal ini membuat pemborosan listrik. Oleh karena itu permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan dengan kontrol lampu jarak jauh melalui internet.  

Permasalahan tidak berhenti pada penyelesaian masalah tentang ketidak 

sanggupan pengawasan saja. Karena harga dari IP Camera tidaklah murah dan 

biaya operasionalnya juga lumayan mahal karena membutuhkan daya yang tidak 

sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan device yang tidak membutuhkan banyak daya 

dan juga harganya terjangkau. Banana Pi dapat dijadikan solusi yang tepat 

karena harganya yang terjangkau dan membutuhkan daya yang sedikit untuk 

operasionalnya. Banana Pi yaitu Single-Board Computer (komputer mini) yang 

dapat memproses perintah layaknya sebuah PC dengan daya 10 watt untuk 

mengoperasikannya. Banana Pi kompatibel Webcam yang dapat menggantikan 

IP Camera sehingga dapat menekan biaya. Permasalahan biaya yang mahal dapat 

dipecahkan menggunakan Banana Pi dan Webcam sebagai pengganti IP Camera.  

Banana Pi support sistem operasi linux, di dalam penelitian ini 

menggunakan sistem operasi Linux yang akan diinstall pada Banana Pi sebagai 

server control. Untuk memfungsikan Webcam sebagai kamera pengawas 

diperlukan kontrol yaitu Zoneminder. Zoneminder adalah sebuah software open 
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source yang berbasis web yang dapat didownload gratis pada repository Linux. 

Agar dapat diakses dimana saja menggunakan komputer lain dan smartphone 

Android dibutuhkan koneksi internet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah – masalah yang akan dirumuskan dan diselesaikan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana installasi sistem operasi Linux pada Single-Board Computer 

(Banana Pi) ? 

2. Bagaimana membangun Surveillance server menggunakan Zoneminder ? 

3. Bagaimana memanajemen Webcam melalui Zoneminder sehingga dapat 

menggantikan IP Camera ? 

4. Bagaimana mengontrol lampu melalui GPIO ? 

5. Bagaimana membangun web untuk mengontrol GPIO ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian hanya pada kontrol kamera monitoring dan lampu 

2. Pengontrolan melalui web. 

3. Single-Board Computer menggunakan Banana Pi. 

4. Sistem operasi menggunakan Linux. 

5. Menggunakan 2 webcam, 2 lampu, dan 2 LED dan penyimpan SD card 

8GB. 

6. Tidak membahas security sistem yang diterapkan. 

7. Pengujian melalui komputer client dan Android device. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari Single-Board Computer 

(komputer mini) bagaimana cara pemanfaatannya sebagai sistem keamanan yaitu 

sebagai monitoring. Dan disini juga sebagai perbandingan antara sistem 

surveillance yang sudah ada saat ini. Perbandingan tersebut meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk membangun sistem monitoring keamanan yang murah pada 
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sisi pembelian dan operasional untuk diterapkan pada rumah/personal. 

 

1.5 Metodologi 

Metode dan sistematika yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur – literatur 

berupa artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber lain yang berhubungan 

tentang konsep – konsep Surveillance, PHP, Webserver, MySQL, dan Single-

Board Computer (Banana Pi) sebagai kontroller relay switching menggunakan 

GPIO. 

2. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk membangun sebuah server 

surveillance meliputi CPU usage, memory usage, dan bandwidth yang akan 

dibutuhkan. Dan juga total kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk membangun 

sistem ini sebagai pembanding dengan sistem yang sudah ada. 

3. Perancangan dan Implementasi 

Perancangan rancang bangun dan implementasi sistem pada Banana Pi 

dengan menggunakan sistem operasi Linux sebagai berikut: 

a. Membangun webserver menggunakan Apache. 

b. Membangun server surveillance menggunakan Zoneminder. 

c. Membuat program untuk mengontrol lampu melalui port GPIO. 

d. Membangun web interface untuk kontrol lampu. 

4. Tahap Analisa 

Dari implementasi sistem yang dilakukan, nantinya akan dilakukan analisa 

performa sistem yang berjalan pada Banana Pi. Analisa meliputi: 

a. Proses streaming kamera pengawas yang sedang berjalan, lancar atau terjadi 

kendala pada jaringan USB modem dengan VPN dan Telkom Speedy. 

b. Performa Banana Pi meliputi memory usage dan processor usage pada saat 

sistem berjalan. 

c. Hasil video dari record kamera pengawas kualitas yang dihasilkan dan 

ukuran filenya. 
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d. Pengontrolan lampu pada melalui web. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan serta penyusunan tugas akhir ini dapat direncanakan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dan menunjang dalam 

penelitian tugas akhir. Isi dari bab ini diambil dari jurnal, buku, artikel, dan 

sumber referensi lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti pada tugas 

akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas perancangan sistem Low Cost Internet Controller 

Smart Home dengan menggunakan Banana Pi sebagai server kamera 

pengawas(surveillance) dan kontrol lampu melalui web. Pada bab ini akan 

dijelaskan juga tahap-tahap analisa sistem dan perancangan sistem mulai dari 

awal. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi dari server kamera 

pengawas dan kontrol lampu melalui web. Disini juga akan memuat proses 

pengujian dan hasil dari pengujian terhadap sistem yang sudah 

diimplementasikan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan yang dihasilkan dari sistem yang 

sudah diimplematasikan dan saran-saran dari penulis untuk pengembangan sistem 

sehingga dapat dikembangankan dan disempurnakan dikemudian hari. 

 

 


