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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan proses pengujian, hasil pengujian dan analisis dari 

hasil pengujian tersebut. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian kompatibilitas 

aplikasi, pengujian aplikasi berdasarkan skenario yang sudah dibuat, dan pengujian 

kecepatan transmisi data. 

 

4.1. Spesifikasi Alat 

 Pada pengujian digunakan lima buah smartphone Android. Spesifikasi 

perangkatnya adalah sebagai berikut : 

4.1.1 Dua buah Samsung Galaxy Young GT-S5360 

a. Perangkat Lunak: 

- Sistem Operasi Android versi 2.3.5 dan versi 2.3.6. 

- Kernel Linux versi 2.6.35.7. 

b. Perangkat Keras : 

- Prosesor ARMv6 832 MHz. 

- Memory RAM 290 MB. 

- Wi-Fi Broadcom 4330 chipset (802.11 b/g/n) 

- Sensor Orientasi MEMSIC Mag & Acc Combo Orientation Sensor. 

- Sensor Magnetic Field MEMSIC MMC314X. 

- A-GPS 

 

4.1.2 Satu buah Samsung Galaxy Fit 

a. Perangkat Lunak : 

- Sistem Operasi Android versi 2.3.6. 

- Kernel Linux versi 2.6.35.7-perf-CL1018612. 

b. Perangkat Keras : 

- Prosesor ARMv6 600 MHz. 

- Memory RAM 280 MB. 

- Wi-Fi Broadcom 4330 chipset (802.11 b/g/n) 

- Sensor Proximity & Acc Combo Orientation Sensor. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
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- Sensor Magnetic Field MEMSIC MMC314X. 

- A-GPS 

 

4.1.3 Satu buah Samsung Galaxy Note II N7100 

a. Perangkat Lunak : 

- Sistem Operasi Android versi 4.1.1. 

- Kernel Linux versi 2.6.35.7. 

b. Perangkat Keras : 

- Prosesor Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9. 

- Memory RAM 2 GB. 

- Wi-Fi Broadcom 4330 chipset (802.11 b/g/n) 

- Sensor Orientasi MEMSIC Mag, Acc Combo Orientation Sensor. 

- Sensor Proximity, Gyrometer. 

- A-GPS 

 

4.1.4 Satu buah Sony Xperia Sola 

a. Perangkat Lunak : 

- Sistem Operasi Android versi 2.3.7. 

- Kernel Linux versi 2.6.35.7+. 

b. Perangkat Keras : 

- Prosesor Dual-core 1 GHz Cortex-A9. 

- Memory RAM 512 MB. 

- Wi-Fi Broadcom 4330 chipset (802.11 b/g/n) 

- Sensor Orientasi MEMSIC Mag & Acc Combo Orientation Sensor. 

- Sensor Magnetic Field MEMSIC MMC314X. 

- A-GPS & GLONASS 

 

4.2. Pengujian Kompatibilitas Aplikasi 

Pengujian ini dilakukan saat pengembangan aplikasi. Pengujian ini dilakukan 

untuk memeriksa apakah aplikasi dapat berjalan di berbagai jenis ponsel yang 

menggunakan sistem operasi Android. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

lima jenis ponsel Android.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://en.wikipedia.org/wiki/802.11
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Langkah-langkah pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

 Aktifkan lima ponsel Android. 

 Instal aplikasi pengiriman pesan ke lima ponsel tersebut 

 Jika sudah berhasil terinstal, jalankan aplikasi pengiriman pesan. 

 Periksa satu per satu atribut – atribut yang ditampilkan oleh program dengan 

data yang sebenarnya. 

 

Tabel 4.1. Identifikasi dan Pelaksanaan Pengujian Kompatibiltas. 

No. Fungsi yang diuji Pemicu Keluaran yang diharapkan 

1. Self-Inspecting pada 

ponsel dengan sistem 

operasi Android 2.3.5 

User menjalankan 

aplikasi pengiriman 

pesan 

Aplikasi menjalankan semua 

fungsi dengan benar  

2. Self-Inspecting pada 

ponsel dengan sistem 

operasi Android 2.3.6 

User menjalankan 

aplikasi pengiriman 

pesan 

Aplikasi menjalankan semua 

fungsi dengan benar  

3. Self-Inspecting pada 

ponsel dengan sistem 

operasi Android 2.3.7 

User menjalankan 

aplikasi pengiriman 

pesan 

Aplikasi menjalankan semua 

fungsi dengan benar  

4. Self-Inspecting pada 

ponsel dengan sistem 

operasi Android 2.3.5 

User menjalankan 

aplikasi pengiriman 

pesan 

Aplikasi menjalankan semua 

fungsi dengan benar  

5. Self-Inspecting pada 

ponsel dengan sistem 

operasi Android 2.3.5 

User menjalankan 

aplikasi pengiriman 

pesan 

Aplikasi menjalankan semua 

fungsi dengan benar  

 

Berdasarkan identifikasi dan pelaksanaan pengujian kompatibilitas (Tabel 4.1.), 

Tabel 4.2. menunjukkan hasil pengujian kompatibilitas yang telah dilakukan. 

 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Kompabilitas. 

No. Fungsi DEVICE 

A B C D E 

1.  Mengidentifikasi pengguna lain v v v v v 

2.  Menyimpan data dalam database. v v v v v 

3.  Mengirim dan menerima pesan v v v v v 

4.  Mengirim dan menerima 

broadcast message 

v v v v v 

5.  Mengirim dan menerima file v v v v v 

6.  Melakukan panggilan telepon    v v 

Jumlah atribut Overview yang sesuai 5/6 5/6 5/6 6/6 6/6 

Persentase Keberhasilan (%) 83.3  83.3  83.3  100  100  

Rata - Rata Persentase Keberhasilan (83.3% + 83.3% + 83.3% + 100% + 

100%) / 5 = 89.98%  
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Keterangan : 

Device A : Samsung Galaxy Young (2.3.5) 

Device B : Samsung Galaxy Young (2.3.6) 

Device C : Samsung Galaxy Fit (2.3.6) 

Device D : Samsung Galaxy Note II N7100 (4.1.1) 

Device E : Sony Xperia Sola (2.3.7) 

 

Berdasarkan hasil pengujian kompatibilitas, dapat dilihat bahwa pengujian 

terhadap beberapa ponsel dengan Sistem Operasi Gingerbread (versi 2.3) belum 

semuanya mendukung penggunaan SIP untuk melakukan panggilan telepon, sehingga 

pada saat melakukan fungsi panggilan telepon muncul pemberitahuan bahwa ponsel 

tidak mendukung penggunaan SIP. 

Sedangkan ponsel yang memiliki Sistem Operasi Ice Cream Sandwich (versi 

4.1.1) sudah mendukung semua fungsi pada aplikasi ini. 

 

4.3. Pengujian dengan Skenario 

Pada proses pengujian ini, dilakukan penggabungan dari beberapa pengujian 

sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat. Pengujian ini meliputi : 

 Pengujian untuk mengidentifikasi pengguna lain yang berada dalam jaringan. 

 Pengujian untuk menyimpan data pesan dan kontak ke dalam database lokal. 

 Pengujian untuk mengirim dan menerima pesan. 

 Pengujian untuk mengirim broadcast message ke beberapa pengguna sekaligus. 

 Pengujian untuk mengirim file selain pesan. 

 Pengujian untuk melakukan panggilan telepon. 

 

4.3.1 Spesifikasi Pengujian 

Pengujian – pengujian ini digabungkan menjadi sebuah skenario pengujian yang 

dilakukan pada aplikasi ini, aplikasi pengiriman pesan. Pengujian skenario 

menggunakan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Pengujian dengan menjalankan aplikasi. 

b. Pengujian pengiriman dan penerimaan pesan menggunakan dua buah ponsel 

Samsung Galaxy Young GT-S5360. 
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c. Pengujian pengiriman broadcast message menggunakan lima buah ponsel yang 

telah diinstal aplikasi. 

d. Pengujian pengiriman dan penerimaan file menggunakan dua buah ponsel 

Samsung Galaxy Young GT-S5360. 

e. Pengujian panggilan telepon menggunakan ponsel Sony dan Samsung. 

Pengujian dilakukan di lapangan terbuka tanpa penghalang apapun dengan jarak 

antar ponsel maksimum 30 meter. 

 

4.3.2 Langkah – Langkah Pengujian 

Langkah – langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Aktifkan lima buah ponsel yang telah terinstal aplikasi pengiriman pesan. 

2. Jalankan aplikasi pengiriman pesan pada ponsel. 

3. Saat pertama kali program dijalankan, ponsel belum menyimpan data kontak 

pengguna lain. 

4. Pengguna harus memasukkan data kontak pengguna lain, dengan cara menekan 

tombol menu, lalu memilih menu “Tambah Teman”. 

5. Masukkan data pengguna lain yang dibutuhkan. Data ini akan dibutuhkan saat 

pengguna mencoba terhubung dengan pengguna lain. 

6. Kembali ke menu utama dengan menekan tombol back. Jika data telah berhasil 

diinput, maka nama pengguna akan muncul di menu utama. 

7. Ulangi langkah 2 – 6 untuk empat ponsel lainnya. 

8. Untuk melakukan pengiriman pesan, pengirim pesan harus memilih terlebih 

dahulu penerima yang akan menerima pesan tersebut. Pengirim memilih salah 

satu nama dari daftar kontak di menu utama. 

9. Penerima masuk ke dalam mode server dengan cara menekan tombol menu, dan 

memilih menu “Pesan”. Penerima pun harus mengatur nama penerima yang 

cocok dengan data di kontak pengirim. Hal ini bertujuan agar pengirim dapat 

terhubung dengan penerima. 

10. Setelah pengirim terhubung dengan penerima, maka pengirim dan penerima 

akan masuk ke tampilan chat. 

11. Ketika pengirim mengirim pesan ke penerima, maka di layar pengirim dan 

penerima akan muncul nama pengirim beserta pesan yang dikirm. Begitu juga 
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sebaliknya ketika penerima membalas pesan tersebut, nama penerima dan pesan 

yang dikirim juga akan tertampil di layar pengirim dan penerima. 

12. Periksa apakah pesan yang terkirim sudah terkirim dan diterima dengan tepat. 

13. Periksa juga jarak terjauh yang dapat digunakan untuk berkirim pesan. 

14. Untuk menguji broadcast message, salah satu ponsel berfungsi sebagai 

pengirim, dan masuk ke menu ”Pesan”. Sementara, empat ponsel lainnya 

berfungsi sebagai penerima. 

15. Pengirim mengatur nama dirinya agar dapat diakses oleh penerima. 

16. Penerima memilih nama pengirim dari kontak di menu utama. 

17. Setelah pengirim dan penerima terhubung, maka layar pengirim dan penerima 

akan masuk ke tampilan chat. 

18. Ketika pengirim mengirim pesan, di layar penerima akan tertampil pesan yang 

dikirim oleh pengirim. 

19. Periksa apakah semua penerima menerima pesan dari pengirim. 

20. Setelah itu kembali ke menu utama dengan menekan tombol back pada ponsel 

pengirim dan penerima. 

21. Tekan menu “Kirim File” untuk melakukan pengiriman file. 

22. Pengirim akan masuk ke tampilan yang berisi file – file yang ada di sdcard 

untuk memilih file apa yang akan dikirim. 

23. Setelah memilih file yang akan dikirim, pengirim menentukan siapa yang akan 

menerima file tersebut. 

24. Penerima file masuk ke menu “Terima File” dan mengatur nama / profil 

penerima yang akan terbaca di layar ponsel pengirim. 

25. Setelah nama penerima muncul di layar pengirim file, maka pengirim mengirim 

file tersebut. 

26. Setelah file selesai dikirim, di layar pengirim akan muncul pemberitahuan 

bahwa file telah terkirim dan muncul informasi waktu pengiriman file. 

27. Di layar penerima pun muncul pemberitahuan bahwa file telah diterima. File 

yang diterima masuk ke dalam folder sdcard/SIP Messenger dari ponsel 

penerima. 

28. Periksa apakah file yang dikirim sudah diterima dengan benar di ponsel 

penerima. 
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29. Periksa apakah kualitas, ukuran, dan nama dari file yang diterima sudah sama 

dengan file yang dikirim. 

30. Periksa jarak terjauh dan waktu yang digunakan untuk mengirim file. 

31. Setelah melakukan pengujian untuk pengiriman file, pengguna kembali ke menu 

utama. 

32. Pengujian selanjutnya adalah pengujian panggilan telepon. Pengguna masuk ke 

menu “Panggilan Telepon”. 

33. Pengguna mengatur username dan password untuk disimpan ke dalam 

sipManager. 

34. Atur ponsel lainnya seperti pada langkah 32 – 33. 

35. Setelah itu, pengguna memasukkan nama pengguna lain yang akan ditelepon. 

36. Pengguna lain akan menerima panggilan tersebut dan percakapan bisa 

dilaksanakan. 

37. Periksa kualitas suara, delay yang dihasilkan, dan kecepatan transmisi Wi-Fi 

atau 3G yang digunakan. 

 

Setelah melakukan langkah – langkah pengujian, catat hasil pengujian yang 

didapatkan untuk kemudian dianalisa. 

 

Tabel 4.3. Identifikasi dan Pelaksanaan Pengujian Skenario.  

No. Fungsi yang diuji Pemicu Keluaran yang diharapkan 

1. Data kontak masuk ke 

dalam database lokal. 

Pengguna menekan tombol 

“Save” pada menu 

“Tambah Teman” 

Nama kontak yang disimpan 

muncul dalam menu utama. 

2. Pesan dapat dikirim 

dan diterima. 

Pengguna mengirim pesan 

ke pengguna lain. 

Pesan yang dikirim dan diterima 

muncul di layar pengirim dan 

penerima. 

3. Jarak terjauh proses 

pengiriman pesan.  

Pengguna mengirim pesan 

ke pengguna lain. 

Jika jarak antar ponsel melebihi 30 

meter, maka muncul peringatan 

bahwa pesan gagal dikirim. 

4. Jumlah penerima 

pesan dalam broadcast 

message. 

Pengirim mengirim 

broadcast message ke 

pengguna lain. 

Pesan yang dikirim muncul di 

semua layar penerima yang 

terhubung ke pengirim. 

5. Pengiriman pesan 

tidak memotong biaya 

dari ponsel pengirim. 

Pengguna mengirim pesan 

ke pengguna lain. 

Ketika memeriksa pulsa operator, 

pulsa tidak terpotong sama sekali. 

6. Pengiriman dan 

penerimaan file. 

Pengirim mengirim file ke 

penerima. 

File berhasil terkirim dan diterima 

di ponsel lainnya. 

   (Bersambung) 
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 Tabel 4.3. Identifikasi dan Pelaksanaan Pengujian Skenario (Lanjutan). 

7. Kualitas, ukuran, nama 

file yang dikirim sama 

dengan yang diterima. 

Pengirim mengirim file ke 

penerima. 

File yang diterima di ponsel 

penerima memiliki kualitas, 

ukuran, dan nama file dengan 

yang dikirim. 

8. Jarak terjauh proses 

pengiriman file. 

Pengirim mengirim file ke 

penerima. 

Jika jarak antar ponsel melebihi 30 

meter, maka muncul peringatan 

bahwa file gagal dikirim. 

9. Panggilan telepon. Pengguna menelpon 

pengguna lain. 

Pengguna dapat menelpon 

pengguna lain seperti fungsi 

telepon biasa. 

 

4.3.3 Hasil dan Analisa Pengujian 

Hasil pengujian berdasarkan skenario yang telah dibuat ditampilkan dalam tabel 

dan printscreen dari pengujian. 

Hasil pengujian untuk membuktikan database berhasil digunakan ditunjukkan 

pada Gambar 4.1 hingga Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.1. Tampilan Menu “Tambah Teman”. 

 

Ketika pengguna memilih menu “Tambah Teman”, maka pengguna akan dibawa 

ke tampilan seperti Gambar 4.1. Pengguna mengisi textbox yang disediakan seperti pada 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Proses Pengisian di Menu “Tambah Teman”. 

 

 Setelah pengguna mengisi informasi yang dibutuhkan, maka pengguna cukup 

menekan tombol “Save” dan data pengguna akan tersimpan di database. Gambar 4.3 

menunjukkan tampilan awal dan memperlihatkan jika data pengguna sudah tersimpan di 

database. 

 

Gambar 4.3. Tampilan Menu Utama. 
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 Hasil pengujian untuk membuktikan pesan berhasil dikirim dan diterima 

ditunjukkan pada Gambar 4.4 hingga Gambar 4.7. 

 Pengguna yang akan mengirim pesan, memilih kontak yang telah dimasukkan 

sebelumnya di menu “Tambah Teman” dari tampilan utama aplikasi, seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. Pengirim Memilih Pengguna yang Menerima Pesan. 

 

 Setelah pengirim memilih penerima, maka pengirim akan dibawa ke tampilan 

chat untuk melakukan pengiriman pesan. Pengguna yang akan menjadi penerima pesan 

masuk ke menu “Server Mode”, sehingga proses pengiriman dan penerimaan pesan 

dapat berjalan. Gambar 4.5 memperlihatkan tampilan pada menu “Server Mode”. 



49 
 

 

Gambar 4.5. Pengguna Menjadi Penerima Pesan. 

 

 Proses pengiriman pesan dapat berjalan ketika pengirim dan pengguna sudah 

berada pada tampilan chat. Gambar 4.6 menunjukkan tampilan di layar pengirim. 

 

Gambar 4.6. Tampilan di Layar Pengirim Pesan. 

 

 Gambar 4.7 menunjukkan tampilan di layar penerima. Pengirim dan pengguna 

dapat melakukan pengiriman pesan tanpa perlu mengeluarkan biaya. 
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Gambar 4.7. Tampilan di Layar Penerima Pesan. 

 

Hasil pengujian untuk pengiriman file ditunjukkan oleh Gambar 4.8 hingga 

Gambar 4.12. 

Pengguna yang akan mengirim file kepada pengguna lain harus memilih file apa 

yang akan dikirim terlebih dahulu. Gambar 4.8 menunjukkan tampilan pemilihan file 

dari sdcard. 

 

Gambar 4.8. Pengirim Memilih File yang Dikirim. 
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Gambar 4.9 memperlihatkan tampilan ketika pengirim memilih siapa yang akan 

menerima file tersebut. 

 

Gambar 4.9. Pengirim Memilih Penerima File. 

 

Sementara itu, penerima juga harus mengaktifkan server mode, agar siap 

menerima file yang akan dikirim oleh pengirim. Gambar 4.10 memperlihatkan tampilan 

saat server mode diaktifkan. 

 

Gambar 4.10. Penenerima Mengaktifkan Server Mode. 
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Gambar 4.11 Memperlihatkan Proses Pengiriman File dari Ponsel Pengirim. 

 

Gambar 4.11. Proses Pengiriman File. 

 

Sedangkan Gambar 4.12 memperlihatkan proses penerimaan file di ponsel 

penerima. 

 

Gambar 4.12. Proses Penerimaan File. 

 

 Gambar 4.13 menunjukkan bahwa file yang diterima sudah masuk ke dalam 

sdcard di dalam folder “SIP Messenger” yang dibuat saat instalasi aplikasi. 
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Gambar 4.13. File Disimpan di sdcard. 

 

Ringkasan hasil pengujian skenario dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Hasil pengujian skenario.  

No. Fungsi yang diuji Tingkat Keberhasilan 

1. Data kontak masuk ke dalam database lokal. 100 % 

2. Pesan dapat dikirim dan diterima. 100 % 

3. Jarak terjauh proses pengiriman pesan.  100 % 

4. Jumlah penerima pesan dalam broadcast message. 100 % 

5. Pengiriman pesan tidak memotong biaya dari 

ponsel pengirim. 

100 % 

6. Pengiriman dan penerimaan file. 100 % 

7. Kualitas, ukuran, nama file yang dikirim sama 

dengan yang diterima. 

100 % 

8. Jarak terjauh proses pengiriman file sejauh 30 

meter. 

100 % 

9. Panggilan telepon. 100 % 

Rata – Rata Hasil Pengujian 100 % 

 

Pada pengujian skenario, aplikasi pengiriman pesan telah berhasil diuji dengan 

persentase keberhasilan 100%. Angka tersebut diperoleh dengan mengambil rata-rata 

hasil pengujian skenario pada Tabel 4.4. 

 

 



54 
 

4.4. Pengujian Transmisi Data dengan Wi-Fi dan Bluetooth 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Pengujian ini 

dilakukan untuk membandingkan kecepatan transmisi data antara Wi-Fi dengan 

Bluetooth saat melakukan pengiriman file.  

Prosedur pengujian yang dilakukan yaitu : 

 Menggunakan salah satu fungsi di aplikasi, yaitu pengiriman file dengan 

menggunakan Wi-Fi. 

 File yang dikirim adalah file video yang memiliki format .mp4 dengan ukuran 

file 25,48 MB. 

 Lihat waktu yang dibutuhkan oleh Wi-Fi untuk mengirim file. 

 Lakukan pengujian ini sebanyak sepuluh kali tiap jarak tertentu. Jarak dimulai 

dari tiga meter dan bertambah sejumlah tiga meter hingga jarak maksimal tiga 

puluh meter. 

 Setelah selesai dengan pengujian Wi-Fi, lanjut ke pengujian dengan Bluetooth. 

 Dengan menggunakan Bluetooth yang ada pada ponsel, lakukan pengiriman 

dengan file yang sama saat mengirim dengan Wi-Fi. 

 Ukur waktu yang dibutuhkan oleh Bluetooth untuk mengirim file. 

 Lakukan pengujian ini sebanyak sepuluh kali tiap jarak tertentu. Jarak dimulai 

dari tiga meter dan bertambah sejumlah tiga meter hingga jarak maksimal 

sepuluh meter. 

 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil pengujian akan ditampilkan pada 

Gambar 4.14. Gambar 4.14 menampilkan grafik perbandingan kecepatan transmisi data 

antara Wi-Fi dengan Bluetooth. Pengujian dengan Bluetooth dilakukan hanya sampai 

jarak sepuluh meter dikarenakan jangkauan maksimal Bluetooth hanya sekitar sepuluh 

meter. 
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Gambar 4.14. Grafik Perbandingan Kecepatan Transmisi Data antara Wi-Fi 

dengan Bluetooth. 

 

Didapatkan rata – rata kecepatan transmisi data dengan menggunakan Wi-Fi 

adalah 1.612 kB/s. Sedangkan rata – rata kecepatan transmisi data dengan menggunakan 

Bluetooth adalah 141 kB/s. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan Wi-Fi, 

pengiriman data akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth dengan 

perbandingan kecepatan antara Bluetooth dan Wi-Fi adalah 1:11,432. 

Dari grafik dapat dilihat bahwa kecepatan transmisi data melalui Wi-Fi akan 

semakin berkurang ketika jarak pengiriman bertambah. Sedangkan kecepatan transmisi 

data melalui Bluetooth lebih stabil dibanding dengan menggunakan Wi-Fi. Walaupun 

untuk jangkauan jarak pengiriman, pengiriman melalui Bluetooth memiliki jarak 

pengiriman yang lebih dekat dibanding dengan menggunakan Wi-Fi. Dari grafik dapat 

dilihat jarak pengiriman data maksimal menggunakan Wi-Fi sejauh 34 meter dan jarak 

pengiriman data maksimal menggunakan Bluetooth sejauh 9 meter. Ketika pengiriman 

data melalui Wi-Fi dilakukan untuk jarak 35 meter, maka data tidak dapat dikirim 

dikarenakan sinyal Wi-Fi tidak dapat dideteksi untuk jarak 35 meter. Begitu juga untuk 

pengiriman melalui Bluetooth, saat mencapai jarak 10 meter, sinyal Bluetooth tidak 

dapat dideteksi ponsel lain dan pengiriman tidak dapat dilakukan. 

Perincian hasil percobaan dalam bentuk tabel dapat dilihat pada Lampiran A. 
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