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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Pemanfaatan gadget berbasis Android  sebagai 

kamera CCTV sebelumnya juga dilakukan oleh mahasiwa 

Universitas Islam Yogyakarta. Dalam implementasinya, 

digunakan aplikasi yang dibuat sendiri dengan konsep 

client server, di mana PC yang digunakan untuk 

menerima setiap hasil remote yang dilakukan oleh gadget 

berbasis Android. Aplikasi ini dinamakan Mobile 

Monitoring di mana aplikasi ini terbukti mampu bekerja 

sama efektifnya dengan kamera CCTV, namun bedanya 

penggunaan gadget Android sebagai kamera pengawas 

dirasa jauh lebih hemat dan efisien. [1] 

  Dalam artikel Monitoring Ruangan Menggunakan 

Sensor Gerak PIR (Passive Infra Red) yang dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Budi Luhur, disebutkan 

bahwa sistem keamanan dari suatu tempat sudah menjadi 

kebutuhan dengan meningkatnya kriminalitas di 

masyarakat saat ini. Dalam artikel tersebut, dilakukan 

monitoring suatu ruangan dengan PIR, di mana PIR 

tersebut dapat mengeluarkan alarm otomatis apabila sudah 

menangkap pergerakan dari benda asing. [2] 
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  Berdasarkan artikel yang sudah ada, penulis 

berusaha untuk mengembangkan monitoring ruangan 

menggunakan CCTV sederhana namun dengan tingkat 

akurasi keamanan yang cukup tinggi didukung dengan 

penggunaan yang mudah dan efektif. 

 

2.2 Landasan Teori 

Android adalah sebuah sistem operasi yang 

dikembangkan oleh google merupakan sistem yang 

berbasis Linux untuk telepon seluler seperti smartphone 

dan  tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 

Salah satu penyebab mengapa sistem operasi Android 

begitu gampangnya diterima pasar dan dengan begitu 

cepatnya menjadi "raja" adalah karena kelebihannya 

sebagai software yang memakai basis kode komputer 

yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) 

sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di 

dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya 

pengembang software yang berbondong-bondong 

mengembangkan aplikasi berbasis Android. Hasilnya, 

sekarang ini bila dibandingkan dengan OS yang lainnya 

untuk perangkat smartphone dan  tablet. Dengan 
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berjalannya waktu versi-versi Android mulai berkembang 

dan bermunculan. Semakin tinggi versi Android pada 

perangkat seluler atau tablet, maka lebih banyak fitur 

menarik dan kecepatan akses semakin tinggi dan berbagai 

versi saling bermunculan dengan seiring berjalannya 

waktu dan kebutuhan pengguna. Versi Android 1.1 

muncul pada 9 maret 2009 kemudian disusul Android 

Cupcake (versi 1.5) pada bulan mei 2009, Android Donut 

(versi 1.6), generasi ke 4 dari versi Android yaitu Android 

Éclair (versi 2.0 / 2.1), di tahun 2010 diluncurkan Android 

Frozen Yogurt (versi 2.2), awal evolusi ke 6 versi 

Android diawali dengan rilisnya Gingerbread (versi 2.3), 

berbeda dengan yang lain Android Honeycomb (versi 

3.0/3.1) dikhususkan untuk computer tablet, Android Ice 

Cream Sandwich / ICS (versi 4.0), Android Jelly Bean 

(versi 4.1), Android Jelly Bean (versi 4.2), Android Jelly 

Beand (versi 4.3) dan yang terbaru saat ini adalah Android 

Kitkat (versi 4.4). 

Cctv adalah alat untuk memantau suatu tempat, dan 

biasanya berkaitan dengan tindakan kriminal atau 

tindakan kejahatan, jadi jika ada tindakan kriminal Cctv 

nantinya bisa dijadikan sebagai bahan bukti kuat dari 

tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi. Dengan 

adanya sistem pemantauan IP Camera dapat mengurangi 

tenaga kerja untuk mengawasi tempat-tempat tertentu. 



 

9 

 

Aplikasi monitoring ini bertujuan untuk megakses IP 

Camera menggunakan mobile phone karena dapat 

meningkatkan mobiliutas pengguna untuk dapat 

mengakses IP Camera dengan mobile phone, sehingga 

pengguna dapat mengontrol IP Camera dari mana saja. 

Pengembangan aplikasi smartphone android pada sistem 

monitoring ruangan juga dapat menggunakan media 

webcam sebagai alat pemantaunya. Dalam melakukan 

monitoring ruangan yang diterapkan dalam IP Camera  

smartphone android yang mampu mengkompresi hasil 

streaming hingga dapat dianalisis lebih detail maka 

menghasilkan hasil streaming yang sesuai kebutuhan. 
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1. 1 buah gadget Android 

Gadget Android Gunanya untuk proses pengambilan 

gambar, sekaligus untuk mengakses aplikasi IP Webcam 

karena IP Webcam hanya bisa dijalankan menggunakan 

gadget android. 

2. 1 buah laptop  

Laptop ini yang nantinya digunakan sebagai akses 

untuk melihat aktivitas-aktivitas yang diambil dari 

gadget android dengan menggunakan aplikasi IP 

Webcam. 

3. Jaringan Wifi 

Jaringan wifi gunanya untuk menghubungkan 

gadget android ke laptop. 

 


