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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian oleh Azanuddin dan Efori BuuLolo pada tahun 2017 yang 

berjudul “Apilkasi View Remote Camera CCTV Dengan Android Untuk Monitoring 

Kegiatan Mahasiswa di laboratorium komputer pada STMIK Budidarma Medan”, 

Menjelaskan tentang bagaimana metode mengunakan Kamera Closed Circuit 

Television (CCTV) yang di hubungkan dengan perangkat monitoring untuk 

dijadikan hasil tampilan capture dari kamera handphone mengunakan jaringan 

internet, sehingga kamera CCTV dapat diakses dalam jarak jauh pada posisi 

kameranya berada, tempat pengaksesan adalah dengan menggunakan perangkat 

Digital Video Recording (DVR) yang dilalui pengakses IP Publik atau DNS yang 

sudah dihubungkan dengan handphone, Latar Belakang yang dibuat penelitian 

adalah untuk monitoring kegiatan mahasiswa di laboratorium, labotarium tersebut 

adalah tempat media aktivitas antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar 

mengajar, hanya saja diberikan kebebasan pada mahasiswa, mereka selalu 

melakukan tindakan diluar pada peraturan yang telah dibuat seperti membuat 

keributan pada waktu kegiatan belajar, bermain game, dan merusak barang fasilitias 

laboratorium, akibat masalah tersebut mahasiswa tidak dapat fokus dalam belajar 

dan banyak fasilitias yang tidak bisa dipakai lagi. Untuk itu lah diperlukan observasi 

pada situasi ruangan tersebut.
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Metode yang digunakan adalah apilkasi remote view agar pemantauan dapat 

dilakukan dari jarak dekat atau jarak jauh melalui perangkat eletronik seperti 

televisi, dvdplayer, atau sound system radio tape. Untuk Menampilkan diperlukan 

apilkasi yang menggunakan bahasa pemrograman android dengan editor Elipse 

Genymede dan aplikasi tersebut dapat dijalankan di handphone yang memiliki basis 

android. Hasil rekaman akan dapat ditampilkan langsung ke handphone melalui 

jaringan pada modem yang tersedia. 

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa dengan adanya kamera CCTV dapat 

mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada ruangan tersebut dan dengan adanya 

apilkasi View Remote Camera CCTV dengan gabungan android dapat memudahkan 

monitoring dan pengontrolan aktifitas ruangan tersebut. 

Penelitian yang dibuat oleh Okkita Rizan dan Hamidah pada tahun 2016 

dengan judul “Rancangan Aplikasi Monitoring Kamera CCTV Untuk Perangkat 

Mobile Berbasis Android” Membahaskan tentang Kemudahan untuk melakukan 

sistem pengawasan atau monitoring suatu kawasan dengan hanya mengunakan 

perangkat mobile. Dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat melihat 

dari ruang kontrol sera yang terjankau menyebabkan perangkat tersebut dimnati 

oleh penduduk masyarakat saat ini. Kemajuan era teknologi sangat berkembang 

pesat sangat dibutuhkan untuk melakukan aktivitas perkerjaan sehari-hari. Karena 

itu ditemukan ide untuk membuat aplikasi monitoring CCTV untuk perangkat 

mobile yang dapat diakses online cukup dengan jaringan internet . Latar belakang 

membicarakan tujuan membuat CCTV adalah untuk men observasi keadaan sekitar 

dari segala tindakan kriminal maupun daerah sekitar masyarakat . Rancangan 

tersebut dibuat dengan mengetahui masalah di daerah maasyarakat sekitar melalui 
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wawancara atau melalui studi pustaka. Maka karena itu dibuatlah topologi jaringan 

pada area CCTV agar dapat monitoring untuk perangkat mobile Android. 

Kesimpulan yang di dapat bahwa Perancangan apilkasi mobile untuk CCTV Online 

dapat mempermudahkan situasi dalam waktu kerja harian dan dapat dikases dimana 

saja dan kapan saja walaupun di luar saat operasi kerja. 

Penelitian yang dibuat oleh Berry,Alicia, dan Arie pada tahun 2013  berjudul 

“Implementasi Routing Pada IP Camera Untuk Monitoring Ruang di Universitas 

Sam Ratulangi” Menerapkan tentang bahwa Routing merupakan fungsi yang 

penting untuk membawakan sebuah jaringan data IP melewati jalur yang terbaik. 

Routing terbagi menjadi dua jenis yaitu routing statik dan routing dinamik 

membedakan antara kedua jenis dalam suatu mekanisme routing .Namun dalam 

skala jaringan yang kecil yang terdiri dari dua atau tiga router saja pemakaian 

routing statik lebih sering digunakan dalam skala umum sedangkan routing 

pengujian tersebut dinamik lebih sering dipakai pada jaringan dalam skala besar. 

Maka dalam pengujian routing digunakan untuk mengethaui rute paket data yang 

dilalui dan ping untuk melihat paket data yang dikirim pada user ke IP camera pada 

saat terjadi pemutusan link/jalur. Latar belakang menceritakan bahwa IP camera 

merupakan kamera yang digunakan untuk memonitoring  suatu ruangan. Untuk 

mengunakan perangkat IP camera dalam topologi jaringan diperlukan manajemen 

jaringan yang lebih kompleks dan rumit. Maka untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal maka penelitian dibatasan dengan hanya melakukan analisa routing 

statik, RIP (Routing Information Protocol) & OSPF (Open Shortest Path First) 

pada IP camera yang dimonitoring mengunakan router TP LINK.  
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Rancangan penelitian dibuatkan implementasi routing. Diambil tiga titdak 

berbeda untuk penempatan IP camera dalam sebuah gedung. IP address statik yang 

akan digunakan pada IP camera nya sedangkan user mengunakan IP address 

dinamik untuk mendapatkan user harus login IP tersebut. Kesimpulan yang 

didapatkan pada penelitian tersebut bahwa routing statik, routing OSPF dan RIP 

dapat menentukan jalur alternatif untuk menuju network tujuan ketika link nya telah 

putus. Waktu konfigurasi lebih cepat untuk protocol routing RIP dan OSPF hanya 

dengan memasukan alamat network yang berdekatan dengan routing, sedangkan 

routing statik harus menentukan gateway yang akan dilalui untuk mencapai 

network tujuan.  

Dari seluruh penelitian yang dibuat oleh (Azanuddin & Buulolo, 2017), 

(Tampi, Najoan, Sinsuw, & Lumenta, 2013), (Okkita Rizan, 2016) dapat 

disimpulkan bahwa sistem keamanan pada perancangan CCTV Online memiliki 

tahap yang berikut dengan memakai mobile yang berbasis Android dapat  

menghematkan waktu operasi kerja dan dapat mengamankan daerah lingkungan 

perusahaan. Pemantauan tersebut dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

Dengan adanya bantuan filtering dengan mengunakan konfigurasi IP NAT 

memudahkan jaringan pada CCTV dalam mengirimkan pesan pada mobile yang di 

gabung dengan pengaruh jaringan WI-FI, dari semua konsklusi tersebut maka 

penulis akan menjadikan bahan penelitian tersebut sebagai arah perancangan dan 

implementasi sistem yang digunakan pada instansi PT. Pancar Sinar Abadi. 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam teori untuk membuat sebuah jaringan IP pada CCTV, penuliskan 

membuat landasan teori.  Landasan teori berupa kumpulan kumpulan teori yang 

digunakan untuk memperkuat teori dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

2.2.1  Jaringan komputer 

Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang memiliki spesifikasi dari 

bermacam komputer beserta source nya yang dibuat untuk mendapatkan sumber 

daya yang ada, sehingga komputer tersebut dapat mengakses informasi yang 

diinginkan. Tujuan membangunkan sebuah jaringan komputer adalah untuk 

mengirim data atau informasi dari pengirim kepada penerima, secara akurat dan 

cepat. Jaringan dapat diklasfikasikan menjadi 3 jenis yaitu Local Area Network 

(LAN).Metropolitan Area Network (MAN), Wide Area Network (WAN) (Irawan 

Afrianto & Eko Budi Setiawan ,2015). 

1) LAN 

Jaringan ini merupakan salah satu jaringan yang tergolong dalam peran 

penting pada jaringan. LAN adalah singkatan dari local area network. Tipikal 

jaringan tersebut dapat sering kita temui di area kampus, sekolah ataupun 

perkantoran dan perusahaan bangunan sekitar yang membutuhkan hubungan atau 

koneksi antara dua komputer atau lebih dalam suatu ruangan. Jaringan LAN juga 

merupakan jaringan yang sangat di pengaruhi oleh topologi jaringannya (Stefen 

Wongkar,Alicia Sinsuw, & Xaverius Najoan, 2015). 
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Gambar 1 Local Area Network(LAN) 

2) MAN 

Dari dasarnya MAN memiliki versi ukuran yang lebih besar dan biasanya 

menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mendapatkan area 

seluas kantor-kantor perusahaan yang ditempatkan berdekatan atau juga sebuah 

kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. MAN 

mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan 

televisi kabel (Deddy Pramaya & Arya Aulia,2015). 

 

Gambar 2 Metropolitan Area Network 
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3) WAN 

Definisi jaringan WAN adalah konsep hubungan antar jaringan LAN,  

peletakan area pada wilayah geografis yang berbeda. umumnya jaringan WAN 

adalah sebuah konsep dalam menghubungkan antar jaringan LAN yang terletak 

pada jarak yang relatif jauh, contoh nya daerah antar provinsi. Biasanya dalam 

membentuk sebuah konsep jaringan WAN diperlukan peran dari pihak lain, dalam 

hal ini adalah pihak network provider (Kukuh, 2016). 

 

Gambar 3 Wide Area Network 
 

2.2.2 Closed Curcuit Television 

CCTV (Closed Circuit Television) adalah sebuah perangkat kamera video 

digital yang digunakan untuk mengirim sinyal kelayar monitor di suatu ruang atau 

tempat tertentu. Hal ini memiliki tujuan utuam untuk dapat menobservasi situasi 

dan kondisi tempat tertentu. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk 

mengawasi area kawasan public. Awalnya gambar dari kamera CCTV hanya 

dikirim melalui kabel ke sebuah ruang monitor tertentu dan dibutuhkan pengawasan 

secara langsung oleh operator/petugas keamanan dengan resolusi gambar yang 

masih rendah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat 

seperti saat ini, banyak kamera CCTV yang telah menggunakan sistem teknologi 
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yang modern. Sistem kamera CCTV digital saat ini dapat dioperasikan maupun 

dikontrol melalui Personal Computer atau Telephone genggam, serta dapat 

dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan internet 

maupun akses GPRS (Sumajouw,2015). 

 

2.2.2.1 Teknologi CCTV 

Penelitian berikut dibuatkan oleh ((Nofrida, Hafidudin, & T, 2018) yang 

akan menjelaskan tenang pengunaan sistem teknologi pada CCTV terbagi dalam 

beberapa jenis yaitu : 

1) CCTV dengan Analog Camera 

Generasi awal CCTV pada sistem kamera analog perangkat menggunakan 

standar output analog yaitu PAL atau NTSC. Pada generasi awal merekam nya 

hanya dengan mengunakan VCR (Video Cassette Recorder). Menjadikan hasil 

rekaman tersebut hanya dapat langsung dilihat dengan menghubungkan dengan 

Televisi. Namun dengan jaman perkembangan teknologi CCTV sekarang dapat 

dipasang dengan intergrasikan ke jaringan komputer dengan tambahan DVR 

(Digital Video Recorder). (Lihat Gambar 4) 

 

Gambar 4 Arsitektur Analog Camera 
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2) CCTV Berbasis IP 

Tidak seperti Analog camera CCTV IP Camera memiliki tipe kamera video 

digital yang dapat mengirimkan dan menerima data melalui jaringan internet. Pada 

umumnya perangkat digunakan untuk mengawasi keamanan daerah sekitar. 

Kebanyakan sumber kamera tersebut adalah perangkat bernama webcam dengan 

istilah lain dari “IP camera”. Sistem perancangan IP CCTV tidak jauh beda dengan 

analog CCTV, sisi bedanya yaitu perangkat tersebut mengunakan perangkat untuk 

IP camera digantikan oleh NVR dan koneksi dan kamera tersebut tidak lagi 

memakai kabel koaksial namun dengan mengunakan kabel Ethernet sudah cocok 

dengan perangkat media non-kabel (Wireless). (Lihat Gambar 5) 

 

Gambar 5 Arsitektur IP Camera CCTV  

 

2.2.2.2 Tipe-tipe CCTV 

Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmadi, 2016) yang dalam menjelaskan 

kriteria CCTV terbagi dalam beberapa jenis yaitu : 

1) Jenis gambar  

Jenis pengambilan gambar dengan hasil hitam putih atau berwarna.  
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2) Jenis kecepatan pengambilan gambar (Frame per Second). 

Jenis kamera  berkerja dengan sistem yang dapat jumlah gambar per detik. 

Biasanya cara kerja kamera CCTV 1-6 FPS dianggap sudah cukup untuk merekam 

catatan kejahatan/pencurian. Tapi ada pula yang menggunakan lebih dari 30 FPS. 

Real-time CCTV minimal menggunakan 30 FPS. 

3) Jenis pergerakan kamera (Pan Tilting Zoom) 

Jenis kamera CCTV yang dapat digerakkan kanan dan kiri (Pan) atas bawah 

(Tilt) dari jarak jauh. CCTV terkadang juga menggunakan kamera tetap/Fixed 

kamera yaitu lensa kamera video tersebut yang tidak bisa digerakkan. 

4) Jenis penerimaan data  

Jenis kamera CCTV ada yang hanya ditampikan secara langsung saja dan 

langsung menyimpan rekaman video. 

5) Jenis fitur tambahan  

Jenis kamera yang memiliki fitur spesial, misal CCTV malam (Night 

Viewing), motion detection - (Merekam hanya pada saat terjadi gerakan), remote 

viewing (Digerakkan dari jarak jauh), MPEG-4 video format, system backup, dan 

bisa diakses lewat intenet, kabel telpon, atau LAN (Local Area Network). 

 

2.2.3 Internet 

Internet memiliki aspek yang sangat luas dimana kata internet itu sendiri 

merupakan singkatan kata dari interconnection-networking, bila diperluaskan 

secara sistem global maka teknologi internet adalah teknologi komunikasi yang 

menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) sehingga komputer di 
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seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dapat saling mengakses 

informasi dan bertukar data (Candra,2013). 

 

2.2.4 Router 

 Router adalah alat yang berkerja sebagai pengantar data antara kedua 

jaringan perangkat yang sedang terhubung. Router digunakan untuk menyambung 

antar kedua perangkat yang sedang aktif agar komunikasi jaringan dapat terhubung 

dari satu antar yang lain (Yogyantoro, 2015). 

 

2.2.5 Alamat IP Versi 4 

IP Address merupakan sistem yang dikenalan sebagai pemberian alamat pada 

tiap-tiap perangkat yang memiliki jaringan. Variasi pada Format IP Address memiliki 

bilangan 32 bit yang tiap 8 bitnya segmen yang terpisah oleh tanda titik. Format IP 

Address dapat berupa bentuk biner maupun desimal. Bentuk yang sering digunakan 

adalah decimal dengan format xxx.xxx.xxx.xxx. Bentuk ini bisa disebut juga dengan 

dotted decimal dimana xxx merupakan nilai dari 1 oktet yang berasal dari 8 bit. 

Contohnya adalah 192.168.0.1 (Akhir & Sawita, 2016). 

Alamat IP memiliki tiga kelas alamat yang diutamakan dalam TCP/IP yaitu 

kelas A, Kelas B, dan Kelas C dan juga ada kelas tambahan yaitu kelas D yang 

digunakan untuk multicast sedangkan pada kelas E digunakan untuk research. Softwate 

yang digunakan pada internet protocol untuk menentukan kelas tersebut yaitu sebagai 

berikut : 
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1) IP Address Kelas A 

Untuk bit pertama terdapat di kelas A adalah 0, bit awal dan 7 bit berikut nya 

adalah bit network sedangkan 24 bit angka terakhir adalah bit host. Demikian hanya 

ada 128 network ada di kelas A. dari deretan nomor 0.xxx.xxx.xxx sampai 

127.xxx.xxx.xxx namun jaringan A tersebut mendukung lebih dari 16 juta host. Jarak 

alamat dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 6 Tabel IP Kelas A 
 

2) IP Address Kelas B 

Jarak pada alamat IP Kelas memiliki 2 bit dan angka bit pertama adalah 10, 

kedua bit awal dan 14 berikutnya (16 bit pertama) adlaah bit network sedangkan 16 

bit terakhir adalah bit host. Demikian terdapat lebih dari 16 ribu network untuk kelas 

B. Setiap jaringan kelas B dapat mendukung lebih dari 65 ribu host. Tabel illustrasi 

dapat dilihat pada gambar 7 

 

Gambar 7 Tabel IP Kelas B 
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3) IP Address Kelas C

Bit pertama yang didapatkan pada IP kelas C adalah 100. Tiga dari awalan 

bit 21 adalah bit network sedangkan bit 8 yang terakhir adalah bit host. Network 

pada kelas C adalah dari nomor 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx. Jaringan 

Kelas C mampu mendukung smpai 256 host . Illustrasi Tabel dapat dilihat di 

gambar 8 

Gambar 8 Tabel IP Kelas C 

2.2.7 Firewall 

Firewall merupakan suatu metode atau mekanisme yang diterapkan baik 

terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk 

melindungi, baik dengan menyaring, membatasi ataupun menolak satu atau semua 

hubungan segment pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan 

merupakan lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, 

server, router, atau local area network (LAN) (Zohan Aris Pribadi,2013). 

2.2.8 IP NAT 

IP NAT adalah bagian dari konfigurasi IP Konsep DMZ. Pada dasarnya 

mengaplikasikan konsep NAT berfungsi untuk mengarahkan alamat IP publik 
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menjadi alamat internal. Dengan ada sistem NAT kita tidak perlu membutuhkan 

alamat publik karena NAT dapat memkonversi alamat Privat ke publik. 

Sebagai contoh , jaringan penkantoran anda memiliki dua komputer yang 

menggunakan IP 10.1.1.2 dan 10.1.1.3. Saat mentelurusi Internet anda hanya 

memberikan IP publik 202.152.0.2 yang tidak akan bisa digunakan pada kedua 

komputer. Untuk mengatasi masalah tersebut kamu bisa menggunakan sistem IP 

NAT di dalam sebuah router. Untuk dapat menggunakan sistem NAT anda harus 

memiliki dua interface yang saling terhubung seperti contoh kasus sebelumnya 

alamat ip adalah 10.1.1.1 sedangkan interface pada perangkat lain akan diberikan 

alamat IP publik internet yang dalam kasus tersebut adalah 202.152.0.2. 

Kini kedua komputer dengan IP 10.1.1.2 dan 10.1.1.3 ingin mengizin akses 

kan koneksi ke internet, permintaan mereka akan melalui NAT karena default 

gateway dair kedua komputer adalah 10.1.1.1. Sistem NAT akan mengubah kedua 

IP menjadi IP publik yaitu 202.152.0.2 sehingga dapat berkerja untuk masuk ke 

jaringan internet. 

Makanya dengan adanya NAT anda dapat sebuah alamat IP publik dan IP privat 

dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi seperti definisi NAT nya jumlah komputer 

yang terkoneksi ke internet menjadi tidak terbatas (Syarif Hidayatulloh, 2014). 
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