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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah ruangan pada P2KK(Program Pembentukan Kepribadian dan 

Kepemimpinan) UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)berjumlah 8 ruang 

kelas [1] ,jika ada pengumuman atau pemberitahuan pada kelas tertentu akan 

terdengar di seluruh ruang kelas sehingga informasi yang di sampaikan bisa saja 

mengganggu yang tidak berkepentingan[2]. Dengan adanya kondisi seperti ini, 

otomatisasi seperti kontrol suara pengumuman di ruang kelas diharapkan dapat 

dikontrol sesuai kebutuhan. Guru maupun santri tidak menginginkan adanya polusi 

suara dan terganggunya proses belajar mengajar. 

Selain dari suara jika guru ataupun pengurus P2KK UMM yang ingin 

memantau siswa di kelas biasanya harus turun langsung ke kelas.Terkadang kelas 

digunakan dari pagi hari sampai larut malam.Tentunya hal ini membuat guru atau 

pengurus pondok sangat kerepotan jika harus mengecek ruangan 

seluruhnya.Diperlukan sebuah kamera yang berfungsi memantau keadaan siswa yang 

dapat langsung dilihat pada ruang guru ataupun ruang pengurus pondok. 

Dalam P2KK UMM dengan ruangan yang banyak dan jumlah santri yang 

banyak[1], sulit untuk meningkatkan keamanan pada area pondok. Jika kehilangan 

barang berharga terkadang sulit melacak karena tidak adanya pengawasan atau bukti 

pada ruangan.IP kamera dapat menjadi solusi untuk menjadi kamera pengawas karena 

mempunyai banyak keunggulan. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan kontrol pembagi suara 

menggunakan arduino[2]. Kekurangannya antara lain kurangnya amplifier pada 

masing – masing kelas yang menyebabkan amplifier utama cepat panas, kurangnya 

indikator pada masing – masing kelas untuk mengetahui speaker menyala atau mati, 

dan masih bersifat satu arah ( half duplex ) pada sistem komunikasinya. 
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Kamera Internet Protokol (IP) adalah jaringan kamera digital video yang 

mentransmisikan data melalui link fast Ethernet dan paling sering digunakan untuk 

surveillance [3]. Penelitian sebelumnya melakukan implementasi routing pada IP 

kamera untuk monitoring ruang di Universitas Sam Ratulangi dengan mengakses 

kamera yang telah dihubungkan dengan cloud lalu dimasukkan dalam routing [4]. 

Kekurangannya jika akses jaringan internet pada kampus terganggu maka monitoring 

juga akan terganggu. 

Full Duplex adalah kedua pengguna dapat melakukan komunikasi secara 

simultan, keduanya dapat melakukan komunikasi tanpa saling menunggu[5]. 

Keuntungan full duplexadalah komunikasi menjadi lebih efisien. Terdapat dua 

jaringan komunikasi yang digunakan yaitu jaringan IP kamera dan jaringan pembagi 

suara. Adanya dua jaringan mempunyai kebelihan jika salah satu jaringan ada 

gangguan maka tidak mengganggu jalur yang lain. 

Internet of Things adalah sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek – 

objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, 

lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan 

internet[4]. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan pembelajaran di 

UNISU Jepara yang  bertujuan sebagai pembelajaran untuk mahasiswa [5]. Kelebihan 

jika menggunakan IoT pengguna dapat mengontrol perangkat seperti dimisalkan 

indikator  LED (Light Emitting Diode)pada UNISU Jepara yang di kontrol melalui 

web. 

Untuk permasalahan yang telah dipaparkan, pada penelitian yang akan dibuat 

akan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi secara full duplex 

dimana dapat saling berkomunikasi dua arah dengan menggunakan papan tombol 

pembagi suara dan IP kamera dengan monitoring ruangan berbasis IoT.  

Setelah papan tombol pembagi suara dan IP kamera diimplementasikan pada 

P2KK UMM mendapatkan perubahan yang signifikan. Dalam degi suara suara 

maupun dari segi efektivitas. Dalam hal suara setelah diimplementasikan menjadi 
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lebih jernih, sedangkan dalam hal efektivitas sistem pengumuman menjadi lebih 

efisien karena langsung tertuju dalam ruang kelas yang dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah: 

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan komunikasi secara full duplex 

menggunakan papan tombol pembagi suara dan IP kamera agar bekerja secara 

simultan ? 

2. Bagaimana merancang perangkat papan tombol pembagi suara ? ( hardware ) 

3. Bagaimana merancang sistem monitoring untuk diakases jaringan lokal dan 

jaringan internet? ( software ) 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang terarah, diberikan batasan masalah : 

1.  Sistem kontrol informasi  yang dijadikan penelitian yaitu ruang P2KK UMM 

berjumlah 1 ruangan. 

2. Server menggunakan laptop atau komputer. 

3. IP kamera sebatas monitoring 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian yang akan dirancang sebagai berikut : 

1. Merancang dan mengimplementasikan komunikasi secara full duplex 

menggunakkan papan tombol pembagi suara dan IP kamera agar bekerja secara 

simultan. 

2. Merancang tombol pembagi suara untuk masing – masing ruangan pada P2KK 

UMM. 

3. Merancang sistem monitoring untuk diakses jaringan lokal dan jaringan internet. 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Literatur 

Melakukan pengkajian berdasarkan data – data yang didapat dari buku, 

skripsi, prosiding, jurnal dan sumber lainnya. 

2. Obeservasi 

Mendapatkan data – data yang diperlukan berdasarkan survei langsung ke 

P2KK UMM, baik jumlah ruangan, sistem informasi (pengumuman) yang digunakan 

saat ini, sistem keamanan pada ruangan, komunikasi yang saat ini digunakan 

maupunkebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengurus P2KK UMM, jumlah 

ruangan dan jumlah mahasiswa dalam 1 periode. 

3. Perancangan dan pengujian alat 

a)  Merancang papan tombol pembagi suara untuk masing – masing ruang 

kelas. 

b) Merancang dan mengimplementasikan komunikasi secara full duplex antara 

ruang pengawas dan ruang kelas. 

c) Membuat monitoring ruangan berbasis internet of things untuk dapat 

diakses melalui internet. 

4. Analisa data 

Membuat analisa secara actual dengan menarik kesimpulan serta pengujian 

dari alat yang dirancang, untuk mengetahui seberapa efektif suara yang dihasilkan, 

komunikasi dapat berkerja secara full duplex, dan memonitoring ruangan 

menggunakan internet untuk merespon web yang telah dikerjakan. 

5. Pengambilan Kesimpulan 

Berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang telah diselesaikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada tugas akhir Rancang Bangun  Sistem Informasi 

Secara Full Duplex Menggunakan Papan Tombol Pembagi  Suara dan IP Kamera 

dengan Monitoring Ruangan Pada P2KK UMM Berbasis Internet Of Things sebagai 

berikut :  
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1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab I akan menjelaskan permasalah yang di hadapi, terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II Dasar Teori

Pada Bab II akan memaparkan teori yang dibutuhkan pada tugas akhir. 

3. BAB III Analisa dan Perancangan

Pada Bab III akan membahas tentang perancangan alat dan web yang akan 

digunakan. 

4. BAB IV Pengujian Alat

Bab IV akan membahas hasil pengujian dari kerja alat dan web yang telah si 

rancang pada Bab III. Pengujian berupa pengujian suara dan video secara full duplex 

yang bekerja secara simultan, pengujian papan tombol untuk mengirimkan suara pada 

masing – masing ruang kelas, pengujian web yang telah di buat untuk di akses 

melalui jaringan internet. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisikankesimpulan yang telah didapatkan dan juga saran yang 

diberikan oleh penulis untuk penelitian yang selanjutnya. 




