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ABSTRAK
Dalam sistem teknologi pemantauan melalui jaringan internet, IP Camera adalah
salah satu pilihan yang tepat. Sebuah kamera IP adalah jaringan kamera video digital yang
mentransmisikan data melalui Link Fast Ethernet. Kamera IP juga disebut kamera jaringan
yang paling sering digunakan. IP Camera merupakan perangkat yang mampu bekerja
layaknya sebuah web server sederhana. Kamera IP memungkinkan pemilik rumah, kantor, atau
gudang-gudang untuk melihat kamera mereka melalui koneksi internet yang tersedia melalui
komputer atau ponsel.
CV. Petrokimia yang bergerak dibidang distributor pupuk yang berlokasi di lubuk
kupang yang sistem keamanannya dilakukan oleh seorang penjaga menjadi kurang efektif
karena penjaga hanya bertindak sendirian sesuai jadwal mereka untuk mengawasi seluruh
keadaan area gudang. Oleh karena itu perlu dibuat sistem pemantauan keamanan pada CV.
Petrokimia di gudang distributor pupuk lubuk kupang dengan berbasis web server, sehingga
bisa diakses dengan jaringan internet akan memudahkan proses pemantauan dan pengawasan.
Kata Kunci: Internet, IP Camera, Web Server

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) saat ini sangat pesat,
terutama dibidang teknologi elektronika
yang dapat mempengaruhi kehidupan
masyarakat
untuk melangkah maju,
berpikiran praktis dan simple. Hal semacam
ini memerlukan sarana pendukung yang
sederhana, praktis dan berteknologi tinggi.
Salah satunya teknologi komunikasi nirkabel
(Wireless) pada saat ini pun sudah banyak
berkembang untuk memenuhi kebutuhan.
Keuntungannya adalah sifat mobilitas yang
tinggi dan tidak tergantung kepada kabel dan
koneksi tetap. Jaringan nirkabel (Wireless
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Network) menjadi begitu sangat popular
untuk dipasang dirumah, dikantor, ataupun
digudang-gudang.
Pada CV. Petrokimia yang bergerak
dibidang distributor pupuk yang berlokasi di
lubukkupang dan memiliki bangunan gudang
dengan luas 125m2 dan ruangan gudang yang
dipisah-pisah, serta memiliki 2 pegawai
penjaga yang bekerja secara bergantian siang
dan malam. Maka dengan ukuran luas
gudang tersebut, pengawasan yang dilakukan
oleh seorang penjaga menjadi kurang efektif
karena penjaga hanya bertindak sendirian
sesuai jadwal mereka untuk mengawasi
seluruh keadaan area gudang. Dengan
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ketidak mampuan penjaga melakukan
pengawasan seluruh gudang maka tindak
kriminal dalam hal pencurian sering terjadi
pada gudang karena sulitnya pengawasan
setiap sudut gudang yang dijangkau oleh
penjaga.
Sistem pemantauan keamanan pada
CV. Petrokimia di gudang distributor pupuk
lubuk kupang dengan berbasis web server,
sehingga bisa diakses dengan jaringan
internet
akan
memudahkan
proses
pemantauan dan pengawasan. Sehingga
aktifitas pengawasan keamanan dapat
dilakukan dengan lebih mudah dan
menjadikan sebuah sitem pengawasan
keaman yang efektif dan efisien untuk
diterapkan.
Metodologi Penelitian
Menurut Lofland dan Lofland
(1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh
Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata
dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Dimana data hasil penelitian didapatkan
melalui dua sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari hasil wawancara yang
diperoleh dari narasumber atau informan
yang dianggap berpotensi dalam
memberikan informasi yang relevan dan
sebenarnya di lapangan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sebagai data
pendukung data primer dari literature
dan dokumen data yang diambil dari
suatu organisasi dalam hal ini CV.
Petrokimia selaku distributor pupuk
dengan permasalahan yang terdapat
pada lokasi penelitian berupa bahan
bacaan, bahan pustaka, dan laporanlaporan penelitian.
LANDASAN TEORI
Implementasi
Implementasi adalah bermura pada
aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya
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mekanisme suatu sistem. Implementasi
bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan
yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan. (Jogiyanto, 2005:205).
Dengan adanya pengertian tersebut
terlihat bahwa pengertian dari implementasi
adalah kegiatan pelaksanaan atau penerapan
dari suatu rencana yang telah disusun secara
matang dan terperinci, dan dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah bukan sekedar
aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan secara sungguh – sungguh
berdasarkan acuan norma tertentu untuk
mencapai tujuan kegiatan, oleh karena itu
implementasi tidak berdiri sendiri tetapi
dipengaruhi oleh objek berikutnya.
Rancang Bangun
Rancang bangun adalah perancangan
yang
dapat
didefenisikan
sebagai
penggambaran, perencanaan, dan pembuatan
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen
yang terpisah kedalam satu kesatuan yang
utuh dan berfungsi. (Jogiyanto, 2005:196)
Dengan demikian perancangan sistem
dapat diartikan sebagai berikut :
a. Tahap setelah analisis dari siklus
pengembangan sistem.
b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan
fungsional.
c. Persiapan untuk rancang bangun dan
implementasi.
d. Menggambarkan bagaimana suatu
sistem dibentuk.
e. Penggambaran,
perancangan
dan
pembuatan sketsa atau pengaturan dari
beberapa elemen yang terpisah kedalam
satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
IP Camera
Ip camera adalah CCTV (Closedcircuittelevision) kamera yang menggunakan
Internet Protokol untuk mengirimkan data
gambar dan sinyal kendali atas Fast Ethernet
link. (Lawa, 2013:2)
Dengan demikian, IP Camera juga
sering disebut sebagai kamera jaringan. Ip
camera yang terutama digunakan dengan
cara yang sama seperti analog televisi sirkuit
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tertutup. Sejumlah Ip camera biasanya
ditempatkan bersama-sama dengan perekam
video digital (DVR) atau jaringan perekam
video (NVR) untuk membentuk sistem
pengawasan video. Ip camera merupakan
perkembangan
dari
CCTV.
Yang
membedakannya dengan CCTV biasa adalah
setiap kamera memiliki IP sendiri sehingga
kita bisa memilih kamera mana yang mau
dilihat.

Sumber: Lawa 2013
Gambar. Ip camera
Sensor Inframerah (Infra red)
Cahaya infra merah merupakan cahaya
yang tidak tampak. Jika dilihat dengan
spektroskop cahaya maka radiasi cahaya
infra merah akan terlihat pada spektrum
elektromagnet dengan panjang gelombang di
atas panjang gelombang cahaya merah.
Radiasi inframerah memiliki panjang
gelombang antara 700 mm sampai 1 m dan
berada pada spektrum berwarna merah.
Dengan panjang gelombang ini maka cahaya
infra merah tidak akan terlihat oleh mata
namun radiasi panas yang ditimbulkannya
masih dapat dirasakan/dideteksi. Pada
dasarnya komponen yang menghasilkan
panas juga menghasilkan radiasi infra merah
termasuk tubuh manusia maupun tubuh
binatang. Pada sistem IP Camera sensor ini
digunakan untuk mendeteksi suhu panas
pada tubuh makhluk hidup. (Kumara,
2010:23)
Server
Server adalah suatu komputer yang
memberikan suatu layanan bagi komputer
yang memberikan suatu layanan bagi
komputer lain dalam jaringan. Layanan dari
server bermacam-macam, mulai dari
sharing, web hingga FTP server. Server
dapat dibuat dari spesifikasi komputer yang
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rendah hingga tertinggi seperti mainframe
atau super komputer. (Hidayat, 2005:124)
WEB
Website adalah layanan kedua yang
paling popular setelah e-mail. Website
merupakan kumpulan dari halaman –
halaman web yang saling berhubungan
(memiliki link atau hyperlink) dan memiliki
suatu tema tertentu. (Sibero, 2011:11)
Web server adalah perangkat lunak
server yang menjadi tulang punggung dari
World Wide Web (WWW). Web server
menunggu permintaan dari client yang
menggunakan browser, seperti Netscape
Navigator, Internet Explorer, Mozilla, atau
program
browser
lainnya. Jika ada
permintaan dari browser, maka web server
akan memproses permintaan itu, kemudian
memberikan hasil prosesnya berupa data
yang diinginkan kembali ke browser. Data
ini mempunyai format standar. Data yang
berupa
hypertext
ini kemudian akan
ditampilkan oleh browser sesuai dengan
kemampuan
browser tersebut. Untuk
berkomunikasi dengan client (web browser),
web server mempunyai protokol sendiri,
yaitu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).
Router
Pada Jaringan yang besar seperti internet
diperlukan adanya router. Router dapat
berupa suatu alat (dedicated) atau berupa
suatu aplikasi. Aplikasi router terinstalasi di
sebuah komputer personal sehingga sering
dikenal dengan istilah PC router. Router
berfungsi untuk memutuskan pada titik
manakah paket data harus diteruskan. Router
dapat tersambung pada dua jaringan atau
lebih dan dapat memutuskan jaringan mana
yang akan menerima paket data yang
diteruskan oleh router. (Sofana, 2010:58)
Router umumnya terletak pada gateway
pada suatu jaringan. Router memiliki apa
yang dinamakan routing table, yaitu sebuah
daftar dari rute-rute yang tersedia dan mampu
memilih rute terbaik untuk sebuah paket data.
Fungsi routing merupakan standar Layer 3
(Network layer) pada model OSI. Pada
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jaringan yang menggunakan koneksi internet
berkecepatan tinggi seperti DSL, router
memiliki fungsi ganda sebagai firewall.

Sumber: Sofana, 2010
Gambar. Router TP Link 3220
TCP/IP
Jaringan Komputer intinya komunikasi
antara komputer. Yang namanya komunikasi
pasti membutuhkan bahasa yang sama, yang
bisa dimengerti oleh kedua belah pihak.
Bahasa yang dipakai di jaringan komputer
adalah bahasa TCP/IP. TCP/IP ini digunakan
disemua jaringan baik jaringan lokal maupun
internet.
Contohnya internet adalah sebuah
kombinasi sambungan dari banyak komputer
di dunia. Dalam berkomunikasi, komputerkomputer yang terhubung membutuhkan
alamat supaya data dapat ditempatkan
dengan benar. Adapun pembagian IP Addres
menurut kelasnya. Sebagai berikut:
1) Alamat IP kelas A dimulai dari bit awal 0.
Oktet pertama dari berupa net id dan
sisanya adalah host id. IP Kelas A dimulai
dari 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255
2) Alamat IP kelas B dimulai dari bit awal
10. Dua oktet pertama digunakan untuk
net id dan sisanya digunakan untuk host
id. IP Kelas B dimulai dari 128.0.0.0
sampai 191.255.255.255
3) Alamat IP kelas C dimulai dari bit awal
110. Tiga oktet pertama digunakan untuk
net id dan sisanya digunakan untuk host
id. IP Kelas C dimulai dari 192.0.0.0
sampai 223.255.255.255
4) Alamat IP kelas D dimulai dari bit awal
1110. Alamat IP kelas D digunakan untuk
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mendukung multicast. IP Kelas D dimulai
dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255
5) Alamat IP kelas E dimula dari bit awal
11110. Alamat IP kelas ini digunakan
untuk tujuan eksperimen. IP Kelas E
dimulai
dari
240.0.0.0
sampai
255.255.255.255
DNS (Domain Name System)
DNS merupakan kependekan dari
Domain Name System. Beberapa kalangan
menjabarkan DNS sebagai Domain Name
Service atau Domain Name Server. DNS
merupakan layanan pada jaringan yang
berfungsi menerjemahkan domain menjadi
alamat IP suatu komputer dan sebaliknya.
(Cartealy, 2013:138)
DDNS atau Dynamic Domain Name
Server adalah mekanisme supaya suatu
mesin mempunyai nama yang mudah diingat.
Disamping itu sebenarnya fungsi utama
DDNS adalah untuk mengatasi IP Addres
publik yang selalu berubah. Seperti kita
ketahui, IP Addres ada 2 lingkup. IP
Addres lokal dan IP Addres Publik. Disebut
lokal karena secara fisik, semua peralatan
jaringan yang terhubung berada di satu area,
misal kantor.
WIFI (Wireless Fidelity)
Wi-Fi adalah sebuah teknologi terkenal
yang memanfaatkan peralatan elektronik
untuk bertukar data secara nirkabel melalui
sebuah jaringan komputer, termasuk
koneksi Internet berkecepatan tinggi. Wi-Fi
sebagai produk jaringan wilayah lokal
nirkabel (WLAN). Titik akses seperti itu
mempunyai jangkauannya dibatasi di dalam
ruangan. Spesifikasi Wifi dibagi menjadi
beberapa
spesifikasi
dan
setiap
spesifikasinya memiliki kecepatan dan
frequensi yang berbeda. (Muslimin, 2010:Vol
2)
Tabel. Spesifikasi Kecepatan dan Frequensi
WIFI.
Spesifikasi

Kecepatan

Frekuensi
Band

Cocok
dengan

802.11b

11 Mb/s

~2.4 GHz

B
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802.11a

54 Mb/s

~5 GHz

A

802.11g

54 Mb/s

~2.4 GHz

b, g

802.11n

100 Mb/s

~2.4 GHz

b, g, n

RANCANG BANGUN ALAT
Tujuan Pembuatan Alat
Dalam implementasi perancangan IP
Camera untuk pengawasan keamanan pada
CV. Petrokimia menggunakan web server di
gudang distributor pupuk lubukkupang
bertujuan untuk merancang sebuah sistem
pemantauan keamanan dengan menggunakan
IP Camera. Dengan menggunakan sistem
yang dirancang jaringan lokal seperti Wifi
dan Ethernet mealuli kabel LAN dapat
mengakses sistem keamanan kamera.
Sementara untuk klien yang tidak
menggunakan jaringan lokal bisa melalui
jaringan internet. Dalam hal ini bila ada
peralatan yang dapat memantau dan
mengawasi dengan pemantau jarak jauh
maupun jarak dekat akan menjadikan
pengawasan yang dilakukan akan menjadi
lebih mudah. Serta dapat meminimalisir
tindak krimanal dalam hal pencurian yang
sering terjadi.
Perancangan Sistem Alat
Bentuk Denah Lokasi Bangunan
Denah bangunan gudang adalah untuk
membuat pengawasan dengan IP Camera
mirip seperti pada kenyataannya dengan
membuat denah lokasi titik terkontrol yang
akan kita tampilkan pada layar komputer.
Pada gambar dibawah ini adalah lokasi denah
bangunan gudang.
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Gambar. Denah Lokasi Bangunan Gudang
Skema Jaringan Wifi dan Internet

Gambar. Rancangan Jaringan Wifi dan
Internet
Rangkaian Secara Blok Diagram

Gambar. Rangkaian Secara Blok Diagram
Metode NDLC (Network Development Life
Cycle)
Dalam jurnal Aliansyah (2013)
Menurut James E Goldman (2005:205),
Network Development Life Cycle (NDLC)
merupakan suatu pendekatan proses dalam
komunikasi data yang menggambarkan
siklus yang awal dan akhirnya dalam
membangun sebuah jaringan komputer
yang mencakup beberapa proses tahapan,
yaitu
analysis,
design,
simulation/prototyping,
implementation,
monitoring, management. Tahapan pada
Network Development Life Cycle (NDLC).
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Sumber : James E Goldman tahun 2005
Gambar. Metode NDLC
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dari perancangan dan Implementasi
Ip camera Untuk Pengawasan Keamanan
Pada CV. Petrokimia Menggunakan Web
Server Di Gudang Distributor Pupuk
Lubukkupang. Maka didapatkan hasil sebuah
sistem pengawasan yang dapat diakses
dimanapun dan kapanpun oleh kepala
keamanan melalui jaringan Wireless atau
internet. Pengaksesan dengan jaringan
Wireless dilakukan ketika pengguna berada
dalam lokasi area gudang. Pengaksesan
dengan menggunakan internet ketika
pengguna tidak berada dalam area lokasi
gudang.
Pembahasan
Bentuk Pengujian Sistem Alat
Pada perancangan alat ini semua alat yang
berhubungan dengan perancangan IP Camera
berbasis web server sudah terpasang dengan
rapi dan semua nya berjalan dengan baik
tidak ada kendala.
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server dengan semuanya komponennya
adalah sebagai berikut.
a. Ip Camera
Alat untuk pengawasan secara optikal.
Itu digunakan untu menampilkan
gambar agar dapat dilihat oleh komputer
klien. Itu berfungsi bila port Ethernet
nya terhubung dengan router, agar
sistem bisa diakses melalui internet.
b. Router
Ip Camera berfungsi bila port Ethernet
dari Ip camera terhubung dengan router
agar dapat diakses melalui internet.
Dengan router sebagai gateway untuk Ip
Camera lainnya.
c. Modem
Modem sebagai penyambung antara
router ke internet. Agar Ip Camera dapat
diakses oleh klien melalui web server.
d. Komputer Klien
Komputer klien yang terhubung dengan
internet sehingga memasukan alamat IP
atau dengan mengtikan Url addres pada
browser dengan alamat server yang
sudah ditentukan dengan ddns sehingga
data dari ip camera dapat diakses oleh
kompter klien.
Hasil pengujian
bandwith

trafik

penggunaan

Gambar. Penggunaan Bandwith

Gambar. Pengujian Sistem IP Camera
Pada gambar ini, maka pada pengujian
alat dan sistem Ip Camera menggunakan web
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Bandwitdh yang masuk sebesar 237.61
Kbps. Sedangkan trafik yang meninggalkan
host sebesar 191.70 Kbps. Rata-rata yang
masuk adalah 184.49 Kbps dan yang keluar
249.98 Kbps, dengan pemakain masuk
tersibuk mencapai 642.70 Kbps, lalu
pemakain keluar tersibuk me 581.95 Kbps.
Dapat dilihat terjadi beberapa keadaan
dimana trafik kehilangan bandwitdh karena
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putusnya koneksi antara tiap host. Untuk itu
dapat disimpulkan 1 buah IP Camera
memakai bandwithd kurang lebih sebesar
300 Kbps.
Hasil Pengujian IP Camera dengan
program PHP
Hasil tampilan pantauan dengan program
PHP

Gambar. Tampilan Ip Camera pada PHP
Dihalaman ini user menggunakan
sistem tampilan dengan menggunakan PHP
(Hypertext Procecor). Pada halaman ini user
juga bisa menggerakan IP Camera dengan
beberapa tombol yang sudah tersedia. Tetapi
menu yang ada menjadi terbatas.
Tampilan snapshot dengan program PHP

Gambar. Tampilan dengan sistem IP
Camera yang tersedia
Pada halaman ini user menggunakan
sistem tampilan yang sudah tersedia di IP
Camera. User juga sudah mendapatkan
beberapa menu yang sudah tersedia dengan
fitur yang lebih lengkap serta gambar sudah
berkualitas HD (High Definition).
Hasil Tampilan snapshot sistem operasi IP
Camera

Gambar. Tampilan snapshot sistem operasi
IP Camera

Gambar. Tampilan Snapshot program PHP
Tidak bisa mengatur jumlah cahaya
yang masuk sehingga bagian yang gelap
menjadi terlalu gelap, sedangkan yang
bagian terang menjadi lebih terang.
Hasil pengujian dengan sistem operasi IP
Camera
Hasil Tampilan sistem operasi IP Camera
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Bisa mengatur jumlah cahaya yang
masuk sehingga bagian yang gelap menjadi
tidak terlalu gelap, sedangkan yang bagian
terang tidak terlalu terang. Peletakan yang
tepat sehingga memperindah tampilan
snapshot.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa yang
dilakukan, sistem yang telah dibangun ini
masih jauh dari sempurna. Dari hasil
pengujian dapat kesimpulan bahwa:
1. Laptop dapat mengakses gambar hasil
tangkapan IP Camera dengan tingkat
kejernihan yang memadai dengan
kecanggihan aplikasi.
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Video streaming yang dihasilkan tidak
sepenuhnya secara real time, tetapi
pengambilan data dilakukan setiap satu
detik. Hal ini diakibatkan adanya delay,
baik delay proses maupun delay pada
transmisi. Pada sisi web klien, laptop
harus dilengkapi dengan teknologi wi-fi
dan aplikasi web browser untuk
mengakses web server.
3. IP Camera hanya dapat bergerak ke kiri
dan ke kanan serta ke atas dan kebawah.
4. Semakin jauh jarak pemantauan, maka
kecepatan akses data semakin lambat.
2.

Saran
Sistem monitoring ruangan ini dapat
dikembangkan dengan beberapa perbaikan,
antara lain :
1. Pengembangan jangkauan pemantauan
yang lebih jauh menggunakan rangkaian
pemancar.
2. Lebih banyak IP Camera sehingga lebih
banyak ruang yang bisa dipantau.
Penggunaan wireless Ip Camera sehingga
penempatan didalam ruangan lebih
leluasa.
3. Pergerakan Ip Camera diharapkan dapat
berputar secara horisontal dan vertikal
sehingga
memungkinkan
untuk
memantau segala sudut ruangan.
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