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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini membuat kamera ini tidak hanya untuk 

memantau secara langsung lewat monitor, tetapi sudah dilengkapi system perekam 

kamera CCTV dengan menggunakan media penyimpan hard disk. System ini kita 

kenal sebagai DVR ( Digital Video Recorder ) peralatan ini merupakan pelengkap 

suatu system instalasi kamera CCTV, dengan adanya DVR ini pengawasan bisa 

dilakukan tanpa memonitor setiap saat didepan layar monitor , karena setiap 

detiknya semua kejadian terekam dan bisa di putar ulang. 

Era persaingan global yang ketat saat ini, populasi pertumbahan dan 

perkembangan perdagangan dunia usaha  yang makin banyak dan cepat , 

kejahatan pun meningkat, oleh sebab itu  pengawasan yang efektif dan efisien, 

harus dilakukan. Solusi CCTV merupakan prasarana yang tepat, efektif dan 

efisien terbukti handal dan bermanfaat, karenanya penggunaan CCTV merupakan 

salah satu pelengkap sistim keamanan untuk peningkatan kinerja dan citra 

perusahaan, karena dengan ada nya CCTV kepercayaan pelanggan terhadap mutu 

produksi dan keamanan barangnya pun dapat terjamin.  

Pemanfaatan perangkat handphone sebagai pendamping dalam 

melaksanakan kegiatan sehari hari sudah sangat lumrah bagi sebagian orang. Hal 

ini dikarenakan beberapa handphone sudah memiliki fungsi dan kemampuan lebih 

dari sekedar fungsi dasarnya. Android sebagai sistem operasi yang dapat 

ditanamkan pada perangkat handphone memiliki kemampuan untuk dapat diinstal 

aplikasi-aplikasi yang diperlukan oleh pengguna. 
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Android mulai memenuhi kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari 

dimana pekerjaann tersebut hanya bisa dikerjakan melalui perangkat komputer kini 

dapat dilakukan pada smartphone android 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah, 

1. Bagaimana membuat sistem pengontrol kamera cctv dan menampilkan dari 

jarak jauh? 

2. Bagaimana membuat sistem kontrol jarak jauh berbasis android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Pembuatan aplikasi ini mengunakan XAMMP kemudian diconvert menjadi 

apk 

2. Sistem kontrol yang di buat hanya untuk menggerakkan cctv ke kanan dan 

ke kiri serta ke atas dan kebawah sebesar 180
0
 

3. Aplikasi ini diperuntukkan untuk semua perangkat yang menggunakan 

operasi system android dengan support HTML4. 

4. Aplikasi ini hanya dapat menampilkan tampilan saat kamera cctv diaktifkan 

dan tidak dapat merekam.  

 

1.4 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk membuat sistem pengontrol kamera cctv dan menampilkan dari jarak 

jauh. 

2. Untuk membuat sistem kontrol jarak jauh berbasis android. 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Literatur 

Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data – data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari buku 

laporan penelitian. 

2. Perancangan dan pengujian alat 

1. Memodifikasi cctv dengan menambahkan 2 buah motor servo sebagai 

unit penggerak 

2. Membuat kontroler unit penggerak menggunakan atmgea 328. 

3. Membuat aplikasi untuk mengontrol cctv menggunakan perangkat 

handphone. 

 

3. Analisis data 

Yaitu dengan jalan membuat analisa secara aktual dan dengan menarik 

kesimpulan serta pengujian dari alat yang dirancang, untuk mengetahui kualitas 

gambar yang ditampilkan pada handphone dari cctv dan delay yang dibutuhkan 

untuk alat merespon kerja alat dari aplikasi yang di buat. 

. 

4. Pengambilan kesimpulan 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir Pemuatan Aplikai Pengendali 

Kamera CCTV Berbasis Android adalah sebagai berikut: 

A. BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. 
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B. BAB II Dasar Teori 

Pada Bab II ini akan memaparkan teori yang mendasari penyusunan tugas 

akhir ini. 

C. BAB III Analisa dan Perancangan 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan alat dan aplikasi. 

D. BAB IV Pengujian Alat 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian dari kerja alat dan 

aplikasi  yang telah dirancang sebelumnya di Bab III. Pengujian ini berupa 

untuk mengetahui kualitas gambar yang ditampilkan pada handphone dari 

cctv dan delay yang dibutuhkan untuk alat merespon kerja alat dari aplikasi 

yang di buat. 

 

E. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 

 


