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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini informasi merupakan hal yang penting 

bagi perorangan maupun perusahaan. Dengan adanya 

informasi kita bisa mengetahui perkembangan tekonologi, 

marketing dan kebutuhan pasar. Dengan mengetahui 

informasi kita bahkan bisa bersaing dengan perusahaan 

lain atau kompetitor. Agar mendapatkan informasi yang 

lebih cepat maka kita perlu menggunakan perangkat yang 

cepat dan akurat. Umumnya untuk mendapatkan 

informasi sudah menggunakan komputer melalui internet. 

Dengan internet kita dapat memperoleh informasi dengan 

cepat tanpa memperhitungkan waktu dan jarak. Dengan 

adanya jaringan internet, pengelolaan informasi dapat 

berlangsung lebih baik lagi. Dengan berkembangnya 

teknologi dan kebutuhan informasi meniyebabkan 

bertambah banyak informasi yang bisa diperoleh. Salah 

satunnya pengolahan informasi yang dapat dilakukan 

yaitu 

Dengan memantau suatu area ataupun ruangan 

dengan CCTV. Dapat kita ketahui sekarang ini gadget 

Android banyak digunakan dikalangan masyarakat, 

karena dalam beberapa penggunaannya atau fungsinya 
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dan fiturnya yang menarik minat masyarakat. Sebagian 

besar masyarakat tidak mengetahui bahwa gadget Android 

bisa digunakan sebagai kamera pengintai atau sering 

disebut CCTV. Karena yang diketahui masyarakat besar 

tentang gadget Android hanya bisa menjalankan aplikasi 

seperti twitter, facebook, game, Karena memang saat ini 

Os inilah yang terbanyak dipakai oleh penduduk di 

seluruh dunia. Brand-brand ponsel ternama mengendalkan 

Os ini untuk mendongkrak penjualan ponsel mereka mulai 

dari Samsung, Sony, Htc dan lain-lain. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai 

dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

antara lain : 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan 

Diploma III pada Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

2) Menerapkan teori yang sudah diperoleh 

selama di bangku kuliah ke dalam bentuk 

pemanfaatan aplikasi instan CCTV 

menggunakan gadget berbasis Android. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dengan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain : 

1) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi 

instant CCTV pada gadget berbasis 

Android sebagai pengawas ruangan.  

2) Mengupayakan implementasi terhadap 

teori jaringan dengan menggunakan alat 

dan bahan sesederhana mungkin tanpa 

mengurangi nilai fungsionalitasnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

- Bagaimana membuat sistem pengawasan ruangan 

dengan biaya sehemat mungkin namun memiliki 

nilai fungsi yang sama tingginya dengan 

menggunakan kamera CCTV yang sebenarnya. 

- Bagaimana memaksimalkan fungsi aplikasi Instan 

CCTV sebagai pengganti kamera CCTV yang jauh 

lebig efisien dan mudah digunakan. 

- Bagaimana mendapatkan keamanan dalam 

pengawasan ruangan dengan menggunakan tools 

yang sederhana. 
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1.4 Batasan Masalah 

- Aplikasi yang digunakan untuk memfungsikan 

gadget Android sebagai kamera CCTV adalah 

Instan CCTV For Android. 

- Dilakukan komfigurasi IP Address untuk gadget 

Android yang digunakan sebagai kamera 

pengawas dengan PC atau laptop sebagai layar 

penerima. 

- Penerapan kamera pengawas menggunakan gadget 

Android dilakukan dengan sharing internet dari 

gadget Android ke PC atau laptop. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam pemanfaatan 

gadget Android sebagai kamera pengawas CCTV antara 

lain sebagai berikut : 

1) Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 

teori penunjang mengenai pengertian dan fungsi 

dari kamera CCTV. Selain itu dilakukan pula 

pengecekan terhadap sistem kerja dari aplikasi 

instan CCTV agar digunakan secara maksimal. 
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2) Perancangan dan penyediaan perangkat yang akan 

digunakan 

Tahap ini dimaksudkan untuk 

mempersiapkan semua tools yang sesuai untuk 

mengimplementasikan fungsi dari aplikasi Instant 

CCTV. 

3) Implementasi 

Apabila setiap tools yang akan digunakan 

untuk mengimplementasikan kamera pengawas 

CCTV menggunakan aplikasi Instant CCTV sudah 

terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan 

implementasi terhadap kamera CCTV pada gadget 

Android dengan menggunakan software Instant 

CCTV. 

 


