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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring Perkembangan pesat pada teknologi di masyarakat, teknologi 

jaringan di dunia masyarakat semakin cepat dan sistematis. Dikarenakan 

peningkatan teknologi yang semakin canggih setiap tahunnya, peningkatan tersebut 

dapat membantu percepat perkerjaan dengan informasi handal namun itupun dapat 

memudahkan tindakan kejahatan digital dapat dilakukan oleh orang lain dengan 

mudah dikarenakan adanya internet segala informasi dapat diakses dengan lebih 

cepat dan dimana aja. Objek-objek pada IoT (Internet of Things) telah menggeser 

definisi pada jaringan sebagai perancangan yang dipakai kapan saja dan dimana 

saja, salah satu masalah yang masi menjadi titik kelemahan dalam implementasi 

IoT adalah masalah keamanan dan privasi. (Meutia, 2015) 

Sistem konfigurasi jaringan merupakan komponen yang penting bagi 

perusahaan maupun individu yang terhubung dengan jaringan internet. Keamanan 

yang perlu diperhatikan adalah tindakan kriminal ada pada salah satu keamanan 

selalu ada pengaruhnya pada sistem jaringan di sebuah perusahaan. Sistem 

keamanan dengan pemantauan pada sebuah ruangan atau lapangan dari perusahaan 

sudah menjadi kepentingan yang utama untuk perusahaan. Cara untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu tentu dengan menggunakan CCTV (Closed Circuit 

Television). CCTV adalah perangkat observasi luas yang biasa digunakan untuk 

pemantauan suatu aktifitas di area public ataupun tempat privat dalam  penglihatan 

yang luas, walaupun kepastian adanya kemajuan  pada teknologi CCTV.
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CCTV berkerja sebagai perangkat kamera digital yang digunakan untuk 

mengirimkan sinyal kepada monitor contoh seperti di suatu ruang atau tempat 

tertentu. CCTV sering digunakan untuk mempermudah penjagaan suatu ruangan 

atau tempat karena dapat memberikan gambaran area yang cukup luas. Dalam 

penggunaannya, CCTV merekam 24 jam sehari tanpa berhenti. Cara kerja CCTV 

menbuat tempat penyimpanan hasil rekaman video dan jika terjadi tindak kriminal 

maka perlu melakukan pencarian begitu lama pada media penyimpanan karena 

begitu banyak hasil rekaman video. Dengannya ada nya CCTV dampak tindakan 

kejahatan dapat di observasi dan bisa di ceraikan. 

 Aspek-aspek kecepatan pada jaringan sangat perlu diperhatikan pada 

perangkat CCTV. CCTV yang digunakan adalah berbasis IP. Dimana konfigurasi 

CCTV IP tersebut dapat menyusun setiap urutan CCTV agar dapat dikonfigurasi 

dengan gampang. Dalam perkembangan dunia elektronika dan komputer ini 

dimanfaatkan dalam pembuatan model sistem keamanan ruangan menggunakan 

CCTV berbasis IP dan kamera CCTV dengan sistem keamanan filtering dengan 

firewall. IP NAT tersebut akan berfungsi untuk mengatur kecepatan akses pada IP 

perangkat tersebut. Diperlukan dukungan dengan perangkat mobile agar observasi 

monitor CCTV dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Untuk mendapatkan 

akses tersebut diperlukan apilkasi berbasis Android yang mendapatkan koneksi 

dengan apilkasi pada PC agar pemantauan dari mobile dapat dilakukan untuk 

menghematkan waktu operasi berkerja. 

PT. PANCAR SINAR ABADI adalah perusahaan bersifat wiraswasta yang 

menjual produk berpakaian seperti baju dan sepatu. Perusahaan tersebut memiliki 

gedung yang cukup luas maka juga diperlukan keamanan observasi tentu 
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mengunakan CCTV. CCTV tersebut mengunakan basis IP yang bersifat public 

maka perlu diamankan dengan sistem IP NAT yang dapat merubahkan IP tersebut 

menjadi IP private yang dapat mengpercepatkan observasi CCTV Online. 

Operasional perusahaan tersebut pernah mengunakan CCTV dengan sistem 

perangkat DVR (Digital Video Recorder) namun dalam kerja praktek ini diperlukan 

metode peningkatan yang baru yaitu dengan mengantikan perangkat NVR (Network 

Video Recorder). Alasan mengapa diperlukan NVR walaupun peran antara kedua 

perangkat memiliki peran yang sama namun perbedaan antara kedua adalah 

pemakaian kabel pada DVR yang mengunakan Coex Based-Camera sedangkan 

dasar dari kabel NVR adalah kabel RJ45 Ethernet yang biasa digunakan pada kabel 

Internet. NVR juga memiliki keunggulan dapat merekam video dengan resolusi 

lebih tinggi dikarenakan sambungan dengan IP Camera. Sistem NVR juga lebih 

mudah dalam mengatur kabel yang akan dirancang karena telah disusun rapi pada 

ethernet kabel tersebut. NVR memiliki jangkauan koneksi flexible yang melewati 

kapasitas jarak pada coax kabel yang bisa mencapai 1000ft. NVR sendiri juga 

mudah digunakan dan dikonfigurasi karena sebagian seperti wireless camera. NVR 

tidak perlu memiliki bandwitdh yang banyak dibandingkan pada DVR. Karena itu 

perangkat NVR memiliki peningkatan yang bagus untuk digunakan. 

Uraian diatas melatarkan alasan mengapa penulis memilih judul kerja 

praktek “Perancangan Dan Implementasi CCTV Online Menggunakan IP 

Camera Di Pt. Pancar Sinar Abadi” Dimana saya akan mengunakan keamanan 

dengan melalui IP Camera yang akan memberikan kemudahan pada konfigurasi 

CCTV dan juga memberikan proteksi keamanan pada jaringan NVR. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Pembahasan untuk topik tentang Laporan Kerja Praktek memberitahukan  

tentang tujuan pemgembangan proyek tersebut agar topik tersampaikan sesuai 

dengan yang diginakn penulis untuk itu, penulis akan memberitahukan batasan 

masalah yang akan dibicarakan dalam laporan ini: 

1. Membuat konfigurasi CCTV menjadi sistem online dan sistematis. 

2. Melakukan filter antar router agar terhindar dari hambatan pada jaringan. 

3. Mengetahui peningkatan operasional perbedaan antara DVR dan NVR. 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

 Tujuan pada Kerja Praktek dengan judul “Perancangan dan Implementasi 

CCTV Online menggunakan IP NAT di PT. Pancar Sinar Abadi : 

1. Menganalisa sistem aspek kecepatan jaringan ini sebagai konfigurasi alamat IP 

pada perangkat dengan menggunakan sistem IP NAT. 

2. Menguji sistem tersebut keamanan dengan melakukan Protokol dan Port 

terhadap client yang melakukan koneksi terhadap router tertentu dengan melalui 

NVR yang dikoneksi dengan wifi atau jaringan nirkabel. 

3. Menganalisa kualitas video yang diterima pada NVR yang memiliki kualitas 

lebih jernih dan jelas. 

 

1.4  Luaran Proyek 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk merancangkan kestabilitas 

kualitas pada jaringan layer IP camera agar dapat koneksi pada router ke gateway 

sehingga secara automatis resolusi pada CCTV agar dapat terlihat jelas dan jernih. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat-manfaat yang dapat dipelajari dari penelitian ini adalah: 

1. Lebih berhati-hati saat pembuatan ip terhadap topologi dengan mengasal pada 

saat membuatnya dapat memutuskan hubungan koneksi jaringan yang jaringan 

wifi. 

2. Terhindar dari penghambatan koneksi jaringan network, modifikasi address 

dengan baik, integritas data antar client yang terkoneksi dengan router atau 

gateway. 

3. Resolusi terdapat pada CCTV makin jelas agar operasional keamanan 

perusahaan semakin sistematis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberi kesimpulan dengan konsep pada secara garis besar, penulis 

akan menjelaskan isi bab per bab dari penelitian ini, maka sistematika penulisan 

dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini membahas metode secara umum mengenai 

latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan yang meliputi penjelasan singkat dari isi masing-masing 

bab. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustakan dan landasan teori yang akan 

membahas tujuan utama ilmu mengenai komponen-komponen teori 
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yang digunakan dalam penelitian. Juga menjelaskan spesifikasi 

setiap perangkat inti yang dibutuhkan. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini meliputi info tentang alur jalan perusahaan, Analisa 

sistem yang sedang berjalan, dan perancangan sistem yang akan 

menjelaskan rancang alat dengan sistem pendeteksi juga alur 

tranmisi data yang akan dipakai untuk perusahaan.  

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang metode dan 

pembahasannya sistem yang di buat, serta cara-cara yang digunakan 

dalam mengimplementasi, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan dan implementasi, tahap-tahap pembuatan dan jadwal 

pelaksaannya. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi kesimpulan analisa yang didapatkan dari observasi 

data perancangan dari setiap modul yang telah di rancang pada 

seluruh sistem alat intergrasi atau kendala implementasi. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang tahap-tahap yang dibuatkan untuk menerapkan 

sistem pengujian yang dirancangkan, serta menobservasikan uji 

terhadap keamanan tersebut berkerja. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah sisi bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan 

yang memberitahukan seluruh inti laporan yang telah dirancang dan 

juga saran yang akan diberikan setelah proyek telah di analisis. 
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