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Perguruan Tinggi (PT) baik tingkat diploma maupun sarjana. Kerja Praktek (KP) 

dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan secara langsung 

ilmu yang dipelajari dilingkungan kerja atau di suatu perusahaan. Strategi ini 

memadukan proses belajar-mengajar dalam kelas dengan pembelajaran 

dilapangan melalui kerja nyata pada suatu perusahaan atau lembaga pengelolah 

usaha. (Panduan Kerja Praktek 2017).  

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, pengetahuan dan skill 

mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan teori yang mereka peroleh diperkuliahan. 

Cv F3I Computer merupakan tempat Kerja Praktek (KP) yang mana 

dilaksanakan mulai awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. Cv F3I Computer 

merupakan perusahaan  yang berada di kota Kisaran – Sumatra Utara yang 

dimana berfungsi melayani berbagai keperluan pelanggan terkait dengan 

penjualan laptop, aksesoris laptop, servis laptop, servis PC, servis CCTV dan 

servis printer. Cv F3I Computer memiliki 2 cabang yang berada di Rantau Prapat 

dan di Aek Kenopan, juga merupakan Servis Center resmi yang ada dikabupaten 

Asahan terutama dikota Kisaran. 

Adapun tujuan Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman                

praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan program studinya. 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu hal yang wajib di lakukan di 
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2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attitude/perilaku mahasiswa 

dalam bekerja. 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP 

di dunia pekerjaannya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia pekerjaan 

guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Untuk mengembangkan ilmu yang di dapat dengan memberikan 

pengalaman kerja. 

1.3. Manfaat Kerja Praktek 

Sedangkan manfaat kegiatan Kerja Praktek bagi mahasiswa dan Politeknik 

Negeri Bengkalis yaitu : 
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Gambar 2.1 Logo F3I 

 

 

Gambar 2.1 Logo Cv F3I Computer Kisaran 

 CV F3I didirikan oleh Bapak Faisal Nowanda Nasution, S.E yang 

merupakan awal mula usaha keluarga berdiri pada Juli 2008. Makna F3I diambil 

dari saudara kandung abang beradik yaitu Fauzan, Faisal, Fauzi, Irda ( F3I ) 

bermula dari membuka usaha kegiatan belajar mengetik / rental percetakan, 

kemudian membuka perbaikan PC. 

 Kemudian CV F3I mulai bergerak dalam bidang penjualan khususnya 

komputer dan segala perangkat keras serta aksesoris komputer. F3I komputer 

berdiri menjawab tantangan dunia akan kebutuhan masyarakat ataupun konsumen 

yang mengikuti perkembangan zaman, yang teknologinya semakin berkembang, 

terutama dalam kebutuhan akan perangkat elektronik yang dapat membantu 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
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meringankan pekerjaan yang lebih dikenal dengan komputer. Motto ”Kepuasan 

Konsumen adalah Prioritas Utama Kami”. 

Menjadi Perusahaan Teknologi Yang Terdepan Dalam Bidang 

Pengadaan Komputer Dan Service Komputer. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Cv F3I Kisaran 

Adapun dengan tugas dan wewenang dari beberapa fungsi struktur 

organisasi pada CV F3I Computer Kisaran: 

2.2 Visi Dan Misi 

2.2.1. Visi 

2.2.2. Misi 

Memberikan produk-produk unggulan dengan kualitas yang baik dan 

harga yang terjangkau dan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi 

pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas dan barang yang 

berkualitas. 

 

2.3 Struktur Organisasi Cv F3I Kisaran 

 

2.4 Tugas Dan Wewenang  

 2.4.1. Pimpinan Perusahaan   



5 

 

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.  

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

peralatan perlengkapan.  

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.  

4. Memimpin seluruh  dewan atau komite eksekutif 

5. Memimpin rapat umum, dalam memastikan pelaksanaan tata-

tertib, keadilan  dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi 

secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; 

menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah 

konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan 

kebijakan. 

6. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya 

dengan dunia luar.  

unit yang sedang diperbaiki. 

3. Menyampaikan kepada teknisi tentang unit yang akan dikerjakan. 

4. Mengontrol pekerjaan teknisi. 

5. Mengambil keputusan terhadap unit yang dikerjakan. 

6. Memberikan solusi terhadap konsumen. 

7. Dapat bernegosiasi harga dengan konsumen. 

2.4.2. Admin Servis 

1. Membuat bon servis 

2. Mengkonfirmasi kepada konsumen jika terjadi masalah terhadap 

2.4.3. Admin Keuangan  

1. Mendata bon pembelian. 

2. Menangani administrasi/pembayaran pembelian barang. 

3. Mengalokasikan dana sedemikian rupa. 

4. Menangani hutang piutang perusahaan terhadap perusahaan luar. 

5. Memuat laporan keuangan perusahaan. 

2.4.4. Admin Gudang 
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1. Mengontrol stok barang di setiap waktu/hari. 

2. Menangani segala kesulitan kekurangan dan kelemahan dari setiap 

barang baik itu kerusakan/cacatnya barang. 

3. Mengatur posisi barang dan menyesuaikan barang pada tempatnya 

4. Melaksanakan kebijakan di setiap pengeluaran/pemasukan barang. 

mendapatkan barang dari hasil penjualan tersebut. 

4. Melaporkan tentang keadaan perusahaan secara tertulis maupun 

lisan. 

5. Menghitung pendapatan perusahaan. 

finance). 

2. Memantau sasaran target program kanvas. 

3. Flow up data konsumen Repeat Order (RO). 

4. Pelayanan konsumen kredit 

5. Mengatur/mengontrol berkas yang masuk ke finance. 

  Cv F3I Computer merupakan Badan Usaha Milik Perorangan yang 

bergerak dibidang jasa layanan teknologi. Cv F3I Computer menerapkan strategi 

bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Cv F3I 

Computer merupakan pusat dari 2 cabang yang berada di Aek kenopan dan 

Rantau Prapat. 

 Dimana fungsinya melayani berbagai keperluan pelanggan terkait dengan 

Aksesoris, Laptop, PC, Printer, dan CCTV. Cv F3I Computer Juga menerima 

servisan yang dimana pelanggan bisa langsung menanyakan kerusakan atau 

memberitahukan keluhan kepada teknisi sesuai dengan unit yang bermasalah. Cv 

2.4.5. Kasir 

1. Melayani konsumen/pembeli. 

2. Memasarkan produk kepada konsumen. 

3. Menangani kendala / masalah yang dialami konsumen setelah 

2.4.6. Marketing (in/out) 

1. Merencanakan program sesuai dengan program finance (kantor 

2.5 Ruang Lingkup Perusahaan  
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F3I Computer berada di Jalan HOS Cokroaminoto No.141 di depan simpang 

Sibogat, kota kisaran, kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara. 
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CCTV (Closed Circuit Television) adalah sebuah kamera video digital 

yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu 

ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. Yang 

merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam non stop. Kamera CCTV ini 

dapat memudahkan anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan 

kamera CCTV dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar anda. 

 

Gambar 3.1 Pemasangan Cctv 

 

 

BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilakukan 

Kerja praktek (KP) dilaksanakan selama 2 bulan yang dilaksanakan dari 

tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di Cv F3I Komputer Kisaran. 

Selama melaksanakan KP di Cv F3I Komputer Kisaran dan ditempatkan 

dilapangan adapun tugas yang diberikan, diantaranya : 

 3.1.1. Pemasangan Cctv 
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(software) tertentu ke dalam komputer. Software atau program apapun akan 

menjalani proses install sebelum bisa digunakan dalam komputer. Akan tetapi, 

ketika kita mendengar istilah “menginstal komputer” maka makna yang timbul 

bukan sekadar memasang software, tetapi lebih kepada proses pemasangan sistem 

operasi ke dalam komputer, Microsoft Windows misalnya.  

 

Gambar 3.2 Penginstalan Windows 

yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah 

komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol 

pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol catu 

daya atau daya listrik pada tiap tiap komponen Komputer. Semua lalu lintas yang 

ada di perangkat penyimpanan (hard disk, CD-ROM) melalui perangkat input data 

(keyboard, mouse) sampai ke printer, dikendalikan oleh motherboard.  

 

 

 

3.1.2. Penginstalan Windows 

Instalasi windows adalah proses pemasangan perangkat lunak 

3.1.3. Perakitan Komputer 

Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC 
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Gambar 3.3 Perakitan Komputer 

kegiatan selama Kerja Praktek di Cv F3I Komputer Kisaran dengan baik, 

sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk suatu hari nanti, mulai dari 

melakukan pemasangan cctv, penginstalan windows, perakitan komputer. 

Selain memahami dan menjalankan segala kegiatan Kerja Praktek di Cv 

F3I Komputer Kisaran tersebut, diharuskan juga untuk selalu aktif ketika berada 

di lapangan dan juga menjaga sikap ketika berada di hadapan pelanggan maupun 

di rumah pelanggan. 

1. Monitor Cctv adalah sebuah monitor digunakan untuk memantau Cctv       

Camera, jenis monitor tidak perlu istimewa apakah itu LED, LCD, 

CRT atau tabung. 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Target yang diharapkan adalah dapat memahami dan menjalankan segala 

3.3 Alat Dan Bahan Yang Digunakan 

3.3.1 Alat Dan Bahan Untuk Pemasangan Cctv 
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Gambar 3.4 Monitor Cctv Jenis LED 

2. Video Recorder Digital (DVR) berfungsi sebagai penyimpan data 

visual untuk direkam kemudian diubah menjadi video dan bisa 

dimunculkan pada televisi atau monitor. 

 

Gambar 3.5 Video Recorder Digital 

3. Cctv Kamera berfungsi untuk memantau keadaan dalam suatu tempat, 

yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi 

apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang 

nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti. 
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Gambar 3.6 Cctv Camera Jenis Fixed Dome 

4. Adapter dan Power Suplay berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik 

(ac), menjadi arus se-arah (dc).  

 

Gambar 3.7 Adapter dan Power Suplay 

5. Kabel Power, untuk jenis kabel ini anda bisa menyesuaikan daya yang 

diperlukan oleh perangkat lain atau AC 220v ke adaptor dan power 

supplay, hati-hati dan jangan terbalik. Untuk jenis kabel anda bisa 

menggunakan 2x1,5mm dan 3,25mm disertai dengan instalasi pipa 

high impact conduit agar lebih aman. 

 

Gambar 3.8 Kabel Power 
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6. Crimp Kabel merupakan salah satu alat utama yang harus ada dalam 

alat perlengkapan kamera Cctv. Alat ini merupakan sebuah tang yang 

digunakan untuk memotong kabel. Keunikan dari crimp ini khusus di 

desain untuk memasang konektor BNC di kabel coaxial. 

 

Gambar 3.9 Crimp Kabel 

7. Kabel Coaxial adalah perantara sinyal video yang nani direkam oleh 

kamera Cctv. 

 

Gambar 3.10 Kabel Coaxial 

8. Konektor RF berfungsi sebagai penghubung kamera CCTV dengan 

DVR atau bisa langsung ke monitor. 
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Gambar 3.11 Konektor RF 

dan DLC.  

3. Images windows 7, windows 8, windows 10 dan windows 11. 

4. Double driver, Driver Pack dan Snippi,  berfungsi untuk mencari 

driver yang tidak tersedia. 

 

berbagai macam jenis sekrup. 

 

Gambar 3.12 Obeng 

2. Motherboard merupakan papa induk dan menjadi komponen utama 

dari  sebuah PC. Motherboard memiliki chip bios atau program 

3.3.2 Alat Dan Bahan Untuk Penginstalan Windows 

1. Laptop. 

2. Hardisk, digunakan sebagai tempat penyimpanan images windows 

3.3.3 Alat Dan Bahan Untuk Perakitan Komputer 

1. Obeng, alat yang digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan 
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bergerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-

masing perangkat.  

 

Gambar 3.13 Moterboard (sumber Pro.Co.Id) 

3. Processor merupakan komponen utama atau otak sebuah komputer, 

yang berfungsi untk mengolah perintah masuk kemudian keluar 

berupa output. 

 

Gambar 3.14 Processor 

4. RAM (Random Access Memory), merupakan tempat penyimpanan 

sementara yang dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak 

memperdulikan letak data tersebut dalam memori secara acak.  
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Gambar 3.15 RAM 

5. SSD (Solid State Drive), tempat penyimpanan data dan informasi 

secara permanen. SSD ini merupakan keluaran terbaru dan kinerjanya 

hampir sama dengan Hardisk.  

 

Gambar 3.16 SSD (Solid State Drive) 

6. Mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam 

sistem. 

 

Gambar 3.17 Fan Processor 
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7. Power Supply, digunakan untuk mengatur tegangan arus listrik yang 

masuk langsung kekomponen yang ada di motherboard.  

 

Gambar 3.18 Power Supply 

 

printer, PC maupun CCTV yaitu harus mengisi Nama Instansi, No.Hp dan 

Tanda Tangan pelanggan sebagai bukti bahwa unit masuk di Cv F3I 

Computer. 

2. Setelah melakukan pengecekan dan pendataan, maka unit yang bermasalah 

langsung segera di atasi oleh masing-masing teknisi yang berperan. Untuk 

pengambilan, surat atau bon yang diberikan oleh admin servis harus 

dibawah sebagai tanda bukti pengambilan unit. 

3. Untuk pelanggan yang mengatas namakan suatu Dinas maka harus 

menunjukan bukti surat jalan dari Dinas bahwasanya ingin melakukan 

servis atau pembelian sesuatu, ini dilakukan karena untuk pembelian 

barang yang harganya diatas Rp.1.000.000 maka secara otomatis kan 

dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah daerah. 

 

 

 

 

3.4 Data-Data Yang Diperlukan 

1. Data yang diperlukan saat pelanggan mau melakukan servis laptop, 
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aspek. Begitu pula dengan kerja praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di Cv 

F3I Computer Kisaran. Berikut permasalahan yang dihadapi selama kerja praktek:  

1. Beberapa pelanggan lainpun yang sudah melakukan penginstalan dan 

servisan laptop atau komputer meminta waktu yang cukup cepat, 

sedangkan penginstalan membutuhkan waktu yang cukup lumayan, 

begitupun dengan servisan laptop atau komputer, belum lagi dengan 

matinya listrik. 

2. Pengadaan unit baru laptop terlalu banyak sehingga saat materi belum 

selesai dijelaskan, teknisi sudah mengerjakan pekerjaan nya karna batas 

waktu tertentu yang dimana harus siap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Kendala Yang Dihadapi Selama Kerja Praktek 

  Setiap kegiatan selalu memiliki kendala atau permasalahan dari berbagai 
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kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan 

suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Jadi kamera yang terintegrasi tersebut 

akan melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor. Kamera 

pengintai ini merupakan perangkat yang penting untuk dipasang di area-area yang 

membutuhkan pengawasan lebih. 

CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak 

jauh tanpa batasan, dapat menyatukan dan merekam segala bentuk aktifitas yang 

terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan komputer atau handphone 

secara real time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 

jam, atau dapat merekam  ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. 

 

Gambar 4.1 Jaringan CCTV Minimum Analog Kamera 

BAB IV 

Analisa Dan Rancangan Perkembangan CCTV 

4.1. Pengertian CCTV 

CCTV adalah singakatan dari (Closed Circuit Television) yang merupakan 

4.2. Konfigurasi Jaringan CCTV 

 Konfigurasi minimum sebuah CCTV terdiri dari sebuah kamera untuk 

menangkap gambar, DVR untuk menyimpan rekaman gambar, dan monitor untuk 

menampilkan hasil rekaman. 
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 Namun apabila kamera yang digunakan lebih dari satu, maka 

digunakanlah satu atau beberapa swich sebagai penghubung jaringan antara 

kamera dan DVR. Untuk Kamera atau Network Kamera biasanya DVR digantikan 

oleh sebuah PC Server berkapasitas tinggi. 

 

Gambar 4.2 Jaringan CCTV Minimum IP Kamera 

1. Tentukan kabel yang sesuai, untuk kabel CCTV, anda dapat menggunakan 

kabel RG59 Siamese yang terdiri dari kabel video dan kabel power (positif 

dan negatif). Kabel RG59 Siamese merupakan kabel standard yang sering 

digunakan untuk instalasi CCTV. Seperti yang telah di jelaskan diatas. 

2. Tentukan lokasi dan area pantauan CCTV, lokasi pemasangan CCTV bisa 

anda tentukan berdasarkan jarak pandang yang hendak dimonitoring 

(apakah dekat atau jauh) dan apakah untuk keadaan gelap atau terang. Dari 

situ baru Anda tentukan titik pemasangan kamera CCTV. 

3. Prioritaskan penempatan kamera CCTV di bawah atap/ tempat terlindung, 

terutama untuk pemasangan CCTV di rumah, prioritaskan letak posisi 

kamera CCTV dibawah atap karena bisa melindungi kamera CCTV anda 

dari hujan, angin, dan sebagainya. Selain itu, penempatan di bawah atap 

juga biasanya memberikan tampilan view yang lebih baik dan mudah 

untuk menarik kabel jaringan. 

4.3. Langkah/Tahap Pemasangan CCTV 

 Langkah/Tahap I : 
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4. Cari titik untuk mulai menarik kabel dari luar ke dalam, setelah 

menentukan titik pemasangan CCTV, berikutnya adalah mencari titik 

masuk untuk menarik kabel RG59 dari luar ke dalam. 

5. Penempatan monitor, DVR, dan Power Supply, monitor dan DVR adalah 

alat-alat yang melengkapi sistem CCTV anda.  

Jika kamera CCTV biasanya ditempatkan diluar, maka Monitor, DVR, dan 

Power Supply sebaiknya ditempatkan didalam ruangan.  

6. Memulai penarikan kabel, setelah didapatkan titik kamera CCTV dan 

lokasi penempatan monitor dan DVR, maka berikutnya adalah menarik 

kabel RG59 yang menghubungkan antara CCTV dengan monitor dan 

DVR. 

Setelah melakukan Langkah/Tahap I, maka lanjut ke Langkah/Tahap berikutnya. 

Langkah/Tahap II : 

1. Pisahkan Kabel Power CCTV dengan Kabel Coaxial RG59 dengan cara 

memotong tengah Kabel menggunakan tang potong. Lakukan setiap ujung 

Kabel. 

2. Bagian luar Kabel Coaxial dikupas menggunakan cutter sekitar 1 cm agar 

serabut tembaga (seperti rambut) dapat terlihat. Kemudian serabut ditekuk 

ke belakang. Lakukan setiap ujung Kabel. 

3. Bagian luar Kabel Power dikupas menggunakan cutter sekitar 2-3 cm agar 

Kabel Power (merah dan hitam) terlihat. Kemudian kupas bagian luar 

Kabel Power sekitar 0,5 cm agar serabut tembaga dapat terlihat. 

4. Pasang Konektor BNC ke Kabel Coaxial dengan memutar searah jarum 

jam sampai seluruh serabut tembaga tertutup. Kemudian pasang bagian 

lainnya. Lakukan setiap ujung Kabel. 

5. Pasang Konektor CCTV Power DC ke Kabel Power (merah ke positif, 

hitam ke negatif). Dengan cara memutar ke kiri baut yang berada di positif 

negatif Konektor CCTV Power DC menggunakan obeng minus (kecil). 

Setelah itu rapatkan baut dengan cara memutar baut ke kanan. Catatan : 

Konektor CCTV Power DC hanya dipasang di ujung Kabel yang ingin 

dipasangkan kamera CCTV. 
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6. Pasang Kamera CCTV. Pisahkan bagian bawah Kamera CCTV dengan 

lensanya. Kemudian pasang Alas Kamera CCTV di titik yang telah 

ditentukan tadi, dengan cara menggunakan baut dan obeng. Dan 

hubungkan Konektor ke pasangannya masing – masing. Setelah itu pasang 

kembali bagian Kamera CCTV lainnya. 

7. Sekarang, hubungkan Kabel Coaxial yang telah dipasangkan Konektor 

BNC ke belakang DVR. 

8. Hubungkan DVR dengan Monitor menggunakan Kabel VGA. 

9. Hubungkan Power Supply dengan Kabel Power (merah dan hitam) 

Kamera CCTV. 

10. Terakhir, colokkan masing – masing Kabel Powernya ke arus listrik, 

kemudian nyalakan DVR dan Monitor.  

Dan jangan lupa setting waktu dan tanggalnya. Selamat mengintai, Insya 

Allah anda terasa aman. 

 

Gambar 4.3 Topologi CCTV 

wireless ataupun kabel. Kabel yang digunakan untuk CCTV biasanya adalah kabel 

coaxial yang sering digunakan oleh TV analog untuk menangkap sinyal broadcast 

dari antena TV. Sedangkan jika menggunakan sinyal wireless menggunakan 

frekuensi 2.4 Gigahertz. CCTV biasanya digunakan untuk mengawasi sebuah 

4.4. Cara Kerja CCTV 

Cara kerja kamera CCTV yaitu mengirim sinyal tertutup lewat melalui 

http://4.bp.blogspot.com/-hjxN4K5eWGo/Vmu4Kv3kgtI/AAAAAAAAAY0/u6a2q1orfXg/s1600/topologi+cctv.png
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tempat berkaitan dengan masalah keamanan ataupun kerahasiaan tempat, 

misalnya digunakan di toko, bank, ataupun tempat publik yang ramai. 

Motion detector adalah fitur untuk mengurangi beban penyimpanan data. 

Cara kerja motion detector adalah mendeteksi adanya perubahan pixel. Jika terjadi 

sebuah gerakan, maka kamera CCTV menganggap nilai pixel nya berubah dan 

akhirnya merekam perubahan tersebut. 

Cara penyimpanan video bisa menggunakan dua metode penyimpanan. 

Tape adalah media penyimpanan yang paling mudah dan hemat. Kemudian 

metode lainnya adalah dengan menggunakan DVR ( Digital Video Recorders ). 

DVR dibagi menjadi stand-alone DVR yaitu DVR yang mempunyai kamera dan 

tempat penyimpanan sendiri. Sedangkan yang lainnya yaitu PC-based DVR yang 

media penyimpanannya disambungkan ke sistem komputer. 

Pentaplex CCTV yaitu cara kerja kamera CCTV yang dapat melakukan 5 

aktivitas seperti siaran langsung, menyimpan, playback / akses lihat data video 

sebelumnya, backup / penyimpanan video lama, dan terhubung langsung jaringan 

komputer sehingga mudah diakses. 

desain sebagai berikut: 

1. VCR System, perkembangan dari DVR Card adalah DVR Standalone. 

Fungsi pertama adalah membebaskan ketergantungan pengoperasinya dari PC. 

Didalamnya dilengkapi dengan Hard Disk sebagai media perekamnya, DVR 

Standalone hadir untuk menggantikan DVR Card dan seiring berjalannya 

waktu, DVR Standalone dapat menyamai kemampuan DVR Card. 

 

2. PC DVR Card System, kemudian desain berubah dengan munculnya DVR 

Card, yaitu sekeping board yang di plug in ke slot PCI dari PC, untuk 

menggantikan fungsi spilter Multiplexer dan perekaman analog dengan Video 

Cassettes Recorder (VCR). Jadi intinya fungsi DVR Card seperti hardware 

tambahan PC yang hanya bisa dijalankan dengan mengoperasikan komputer. 

4.5. Perkembangan Teknologi CCTV dari dulu hingga terkini 

Perkembangan awal CCTV System adalah Sistem Analog Camera dengan 



24 

 

 

3. DVR Stand Alone System, perkembangan dari DVR Card adalah DVR 

Standalone. Fungsi pertama adalah membebaskan ketergantungan 

pengoperasinya dari PC. Didalamnya dilengkapi dengan Hard Disk sebagai 

media perekamnya, DVR Standalone hadir untuk menggantikan DVR Card 

dan seiring berjalannya waktu, DVR Standalone dapat menyamai kemampuan 

DVR Card. Saat ini teknologi Analog Camera masih banyak digunakan, 

namun perkembangan teknologi CCTV System terkini telah berubah dengan 

munculnya system IP Camera yaitu dengan desain berikut: 

 

4. IP Camera System, sistem ini mendistribusikan video/audio melalui kabel 

jaringan dan wireless dengan memakai protokol TCP/IP yang siap di 

integrasikan dengan infrastruktur masa depan. Umumnya sistem ini dibangun 

dengan adanya network camera, switch power over ethernet, network video 

server/encoder dansoftware video management.  

Sebagai teknologi yang canggih yaitu dengan resolusi tinggi, kompresi 

video digital dan teknologi TCP/IP via jaringan internet, dimana saat ini 

pengawasan suatu area tersebut dapat dilakukan tanpa batasan jarak waktu, 

telah membuat CCTV system menjadi sangat mudah penggunaannya dan 

harganya terjangkau, sehingga menjadikannya pilihan yang populer untuk 

digunakan oleh banyak pihak pemerintah, swasta maupun individu. 

Penggunaan teknologi CCTV System di berbagai bidang bertujuan 

memantau situasi secara realtime seperti mengawasi area berbagai tempat, 

mengawasi aktifitas karyawan, aktifitas produksi, mengurangi mencegah 

kecurangan dan penipuan, mencegah kehilangan barang dan kerugian 

material, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. 
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1. Cv F3I Computer Kisaran merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan khususnya komputer dan segala perangkat keras serta 

aksesoris komputer yang berlokasi di Jl.HOS Cokroaminoto No.147, 

Kisaran Baru. 

2. Cv F3I Computer Kisaran ini dibangun pada Juli 2008. Makna F3I 

diambil dari saudara kandung abang beradik yaitu Fauzan, Faisal, 

Fauzi, Irda ( F3I ) bermula dari membuka usaha kegiatan belajar 

mengetik / rental percetakan, kemudian membuka perbaikan PC. 

3. Terdapat aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh perusahaan seperti 

larangan dekat dengan wanita, tidak di benarkan menggunakan 

Handphone di saat jam kerja. 

1. Diharapkan Politeknik Negeri Bengkalis dapat terus menjalin hubungan 

yang baik dengan Perusahaan Cv F3I Computer Kisaran dan Perusahaan-

perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanana Kerja Praktek. 

2. Sebaiknya pihak Politeknik Negeri Bengkalis memberikan pengarahan 

atau bimbingan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek. 

3. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara 

berkala dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, 

sehingga para mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktek dapat 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah berakhirnya KP (Kerja Praktek) di Cv F3I Computer Kisaran pada 

bulan Juli S/D Agustus di Kisaran, Indonesia. Maka dapat disimpulkan beberapa 

point yang didapat selama Kerja Praktek di Cv F3I Computer Kisaran. 

5.2. Saran 

 Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek 

(KP) adalah: 
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bekerja dengan baik dan pelaksanaan Kerja Praktek pun sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pihak kampus.  
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