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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu gedung seperti gedung perkantoran, instansi 

maupun universitas selalu mendapat pengawasan dari satpam atau 

bagian security. Memang lazimnya pihak security digaji untuk 

mengawasi seluruh gedung, akan tetapi sanggupkah pihak security untuk 

selalu memantau ruangan-ruangan di tiap-tiap gedung? Pada kasus 

tersebut pihak petugas jaga biasanya hanya terdiri atas dua atau lima 

orang, sehingga akan sangat merepotkan dan melelahkan bila petugas 

tersebut harus berkeliling untuk memeriksa tiap-tiap ruangan dalam 

gedung yang luas tersebut. 

Menanggapi permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk 

membuat suatu alat yang dapat menggantikan petugas berkeliling 

tersebut. Hal tersebut mendasari pembuatan alat dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang sudah ada.  

Seperti halnya jaringan LAN (Local Area Networking) ini telah 

memicu  berkembangnya teknologi baru yang memanfaatkan teknologi 

jaringan LAN tersebut sebagai media untuk mewujudkan impian 

manusia akan sebuah aplikasi pengoperasian peralatan jarak jauh. 

Peralatan yang dikontrol berupa modul hardware yang berisi webcam 

serta motor stepper sebagai penggeraknya. 
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Lalu bagaimana dengan kendala biaya? Memang biaya 

merupakan faktor utama, akan tetapi dari hasil kalkulasi perhitungan 

biaya dapat dikatakan tergolong murah dibandingkan dengan CCTV 

(Closed Circuit Television).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan camera server yang menangani gambar bergerak dari 

webcam, untuk bisa ditampilkan secara real time ketika diakses di 

jaringan LAN. 

2. Aplikasi pengontrol pergerakan dua camera. 

3. Pembuatan aplikasi server sebagai media kontrol camera dengan 

pemrograman Delphi. 

 

1.3. Batasan Masalah  

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini berdiri sendiri, yang artinya  tidak terkoneksi 

dengan sistem informasi dan database  yang sudah ada. 

2. Desain user interface menggunakan Borland Delphi versi 7.0, dan 

TOuxCom sebagai component pendukung untuk komunikasi serial 

dan  tsCap32 untuk pengolahan Camera. 
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3. Perancangan modul hardware hanya dua camera beserta 

penggeraknya yang terhubung port serial pada komputer server. 

4. Perancangan modul hardware tidak dibahas, hanya membahas 

sistem kerja dan programnya saja.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Merancang alat dan membuat aplikasi kontrol camera yang dapat 

diimplementasi pada dua Camera. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Memudahkan/meringankan beban petugas security dalam 

pengawasan ruangan gedung. 

2. Memaksimalkan pemantau ruangan tanpa harus berkeliling. 

3. Dapat diakses oleh komputer lain dalam jaringan. 

4. Tersedianya sistem informasi yang lebih teratur, aman, efektif, dan 

efisien. 

 

1.6. Tinjauan Pustaka 

Penggunaan aplikasi Delphi dan camera ini berdasarkan 

referensi buku dengan judul “Kamera Pengawas Berbasis ”Open 
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Source” yang dikembangkan dari bahasa pemrograman PHP menjadi 

bahasa pemrograman Delphi sesuai dengan ide sendiri dan beberapa 

artikel serta buku lain yang membahas Delphi. 

Selain itu, penulis juga memperoleh referensi dari rekan 

Muhammad Hasan Basri, NIM D 400 970 076 tahun lulus 2003 yang 

berjudul “Pengendali kamera jarak jauh melalui internet”. 

Pengendalian peralatan luar komputer dapat dilakukan jarak jauh 

dengan media internet dan untuk mengendalikan mesin printer, pararel 

port dapat digunakan sebagai perantara PC untuk mengendalikan 

piranti atau peralatan lain di luar PC. 

 

1.7. Pendekatan Model Sistem 

Dalam pembuatan sistem monitoring ruangan ini, pendekatan 

model sistemnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1. Model Perancangan Sistem 

 

Untuk membuat monitoring ruangan berbasis camera server, 

dibutuhkan langkah – langkah sebagai berikut : 



 5

a. Perancangan Penggerak Camera 

Pembuatan webcam untuk monitoring ruangan yang 

dikontrol melalui jaringan LAN. Camera dihubungkan dengan 

komputer server melalui kabel USB untuk pengambilan data secara 

real-time. Mikrokontroler sebagai pengontrol arah gerak camera 

dihubungkan dengan komputer server melalui komunikasi port 

serial untuk pengolahan informasi arah gerak yang kemudian di-

upload ke jaringan LAN. 

b. Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Untuk mengaktifkan hubungan antara camera, komputer dan 

driver perlu dibuat perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perancangan perangkat keras meliputi : 

• Rangkaian driver motor stepper yang bisa menggerakkan 

camera kanan dan kiri.  

• Sedangkan untuk perancangan perangkat lunak meliputi : 

Camera Server dan Aplikasi Server. 

  

1.8. Penyusunan Model Sistem dan Pengujian 

1.8.1 Penyusunan Model Sistem 

Garis besar dan ketentuan yang diharapkan dari pembuatan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
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Personal computer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.2.  monitoring ruangan melalui webcam 

  

1.8.2 Pengujian 

Pengujian dilakukan melalui dua tahapan : 

1. Pengujian Sementara 

Pengujian sementara dilakukan dengan mengunakan webcam 

dengan dua komputer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan program sebelum dijalankan dalam suatu 

jaringan. 

2. Pengujian Akhir 

Pengujian lanjutan dijalankan di dalam suatu jaringan LAN yang 

terdapat pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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1.9. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas masalah umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BABII LANDASAN TEORI 

  Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

dalam penelitian dan pengertian program yang digunakan 

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

  Bab ini membahas tentang bagaimana perancangan 

dilakukan, cara-cara pembuatan dan lain-lain 

BAB IV UJI COBA DAN ANALISIS 

 Bab yang berisi tentang pengujian hasil perancangan 

kemudian menganalisa hasil uji coba yang telah didapat 

sehingga didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh selama 

dalam proses pengerjaan tugas akhir. 
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