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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Hal tersebut telah 

ditunjukkan dengan banyak progres di berbagai bidang, terutama gaya hidup yang 

kebanyakan ditunjang oleh teknologi. Peningkatan gaya hidup di masyarakat 

sekarang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan yang 

cukup. Oleh karena itu, semakin meningkatnya tindak kejahatan masyarakat yang 

meresahkan. Tindak kriminalitas juga menjadi kejahatan yang meresahkan 

masyarakat. Salah satunya adalah tindak penculikan bayi dirumah sakit. 

Pengawasan akan kemananan dari rumah sakit sangatlah penting. Salah satu 

pengawasan untuk menekan dan melacak seseorang yang melakukan tindak 

kriminalitas tersebut adalah memantau setiap saat.   

Kejahatan penculikan bayi yang terjadi dirumah sakit mengalami 

peningkatan setiap tahunnya (Syah, 2017). Modus dari kejahatan penculikan bayi 

dirumah sakit dengan berpura-pura menjadi seorang dokter, perawat maupun 

petugas rumah sakit tersebut. Penculikan bayi yang disebabkan motif ekonomi 

menjurus pada tindak pidana perdagangan orang untuk praktik adopsi ilegal atupun 

dengan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Faktor lingkungan yang 

memunculkan keadaan untuk melaksanakan penculikan berupa penempatan bayi 

diruang perawat, keamanan rumah sakit yang melemah dan rasa waspada yang 

rendah dari keluarga dan petugas rumah sakit (Alasiry, 2016).  

Masalah keutuhan dan keselamatan pada ruangan memang layak untuk 

dianggap menjadi serius karena banyak ancaman pencurian maupun penculikan 

bayi. Namun tindakan pencegahan ini dapat diatasi dengan melakukan pemasangan 

CCTV (Closed Circuit TeleVision). CCTV adalah kamera vidio digital yang dapat 

digunakan untuk mengirim sinyal gambar dari suatu tempat, yang bertujuan 

memantau atau memonitoring kondisi suatu tempat. Jadi adanya CCTV dapat 

mencegah terjadinya tindakan kriminalitas  atau sebagai alat bukti suatu 

kriminalitas yang terjadi.  

Berdasarkan masalah tersebut, pada penelitian ini akan melalukan 

pengawasan terhadap ruang NICU rumah sakit yang dapat dikontrol dari luar dan 
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dapat dilakukan monitoring secara terus menerus. Diperlukannya CCTV yang bisa 

memantau apapun kegiatan yang ada diruangan tersebut, kamera ini dihubungkan 

dengan server raspberry pi. Raspberry pi adalah sebuah mini kit yang bisa dijadikan 

komputer mini. Sistem operasi raspberry bisa bermacam-macam, salah satunya 

adalah Linux Debian yang telah dipaket minikan. Sedangkan untuk sistem kendali 

webcam menggunakan  NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi blynk. Manfaat dari 

alat ini adalah dapat memudahkan para perawat, orang tua, ataupun keluarga bayi 

yang ingin memantau kondisi bayi tanpa harus masuk keruangan NICU serta 

meminimalisir tindak criminal pada bayi.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Aisa and Thabrani, 2016) 

yang berkaitan dengan sistem monitoring dengan raspberry yang berjudul “Sistem 

Monitoring Ruangan berbasis Raspberry Pi dan Motion Room Monitoring System 

Based on Raspberry Pi and Motion” dalam sistem monitoring ini raspberry pi 

dihubungkan dengan webcam yang digunakan untuk konferensi vidio jarak jauh 

atau sebagai kamera pemantau. Webcam pada umumnya tidak membutuhkan kaset 

atau tempat penyimpanan data, data hsil rekaman yang didapat langsung ditrasfer 

ke raspberry pi. USB webcam yang dihubungkan ke port USB raspberry pi akan 

dikoneksikan ke modem maupun router. 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisa Sistem Motioneye Os 

Pada Raspberry Pi Menggunkan Jaringan Openvpn” penelitian ini 

mengimplementasikan teknologi CCTV melalui raspberry pi yang di hubungkan 

dengan IP webcam untuk mengambil gambar melalui jaringan openvpn. Dengan 

adanya jaringan ini, data yang dikirimkan akan lebih aman tanpa bisa disadap oleh 

pihak manapun. Sistem operasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

motioneyeOS. Sistem opeasi tersebut berfungsi untuk mengolah gambar dan stream 

vidio (Rofiah, Rasyid and Hariyadi, 2019). 

Penelitian Selanjutnya yang berjudul “Sistem Kamera Pengawas Dengan 

Menggunakan Raspberry Pi Disertai Motion Detection dan Auto Backup Cloud 

(Google Drive)”. Membuat  sebuah  sistem  kamera  pengawas  dengan  

menggunakan perangkat  sederhana  yaitu Raspberry  Pi yang akan  terhubung  

dengan kamera webcam dan ip kamera untuk dapat menangkap  gambar ketika  

terdapat pergerakan  benda atau objek  pada  suatu ruangan ataupun sebuah rumah. 
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Kemudian hasil rekaman gambar tersebut dengan menggunakan raspberry pi yang 

terkoneksi ke internet yang akan di upload ke dalam cloud (disini menggunakan 

Google  Drive) secara  otomatis,  jadi dapat  dipantau  jarak  jauh  dan  hal  ini  dapat  

lebih mengamankan barang bukti gambar rekaman bila terjadi pencurian disertai 

pengrusakan perangkat kamera pengawas tersebut (Fathony, 2018) 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah perawat dan orang tua dalam 

memantau bayi diruang NICU ? 

2. Bagaimana cara monitoring ruang NICU menggunakan webcam berbasis 

Raspberry ? 

3. Bagaimana membuat sistem yang dapat menghubungkan prototype dengan 

web browser ? 

4. Bagaimana sistem kendali pergerakan pada webcam ? 

5. Bagaimana cara mengubah kualitas resolusi pada webcam ? 

6. Bagaimana monitoring suhu dan kelembapan pada ruang NICU  ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya sebatas memonitoring ruang NICU dengan streaming 

vidio yang terintegritas dengan IP Raspberry pi, kemudian dapat disimpan 

dengan web browser.  

2. Sistem kendali pergerakan webcam menggunakan NodeMCU ESP8266 

dengan menggunakan aplikasi blynk. 

3. Webcam yang digunakan adalah webcam logitech C200. 

4. Penelitian ini menggunakan Raspberry pi 3 Model B 

5. Untuk penggerak webcam menggunakan motor servo MG90S. 

6. Penelitian ini menggunakan data selluler dari handphone. Dan hanya dapat 

bekerja dalam satu jaringan. 

7. Tiga Objek Bayi yang digunakan dalam penelitian ini.  
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8. Pada monitoring menggunakan webcam hanya menampilkan hasil video 

tanpa suara. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun prototype untuk 

memonitoring ruang pada NICU berbasis raspberry pi dengan menggunakan IP dari 

raspberry pi ke dalam web browser, menggunakan webcam dan mengendalikan 

webcam menggunakan aplikasi blynk dengan menggunakan modul NodeMCU 

ESP8266. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat memudahkan para perawat untuk memantau kondisi bayi pada saat 

tidak diruang NICU. 

2. Memudahkan para orang tua atau kerabat dari keluarga bayi untuk melihat 

kondisi bayi tanpa harus masuk keruang NICU.  

3. Meminimalisir tindak kriminal.  

  


