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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Implementasi 

Setelah pengaturan pada handphone selesai maka 

langkah selanjutnya buka browser dan ketik 

192.168.43.1:8080 lalu tekan enter. 

 
Gambar 4.1 alamat IP webcam 

Pada halaman Android webcam server pilih use 

broser built-in viewer (not supported by some browsers). 
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Gambar 4.2 Tampilan web browser untuk merespon sistem kerja aplikasi 

Pada halaman selanjutnya pilih Mozilla firefox dan 

akan tampil aktivitas untuk menghambil gambar dalam 

bentuk image maupun video. 

 

Gambar 4.3 Tampilan video streaming dari Android ke laptop 
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Pilih VLC media player untuk melakukan aktivitas 

mengambil gambar dalam bentuk video. 

 

Gambar 4.4 Menampilkan VLC sebagai media penerima 

Untuk memulai aktivitas mengambil gambar klik 

media pilih open network steram. 

 
Gambar 4.5 untuk membuka video 
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Kemudian klik network dan ketik http:// 

192.168.43.1:8080/videofeed, lalu klik play. 

 

Gambar 4.6 untuk penyimpan gambar 

Video tidak bisa melakukan aktivitas merekam 

jika tidak menyimpan filenya terlebih dahulu maka klik 

media pilih convert / save. 

 
Gambar 4.7 proses penyimpanan 
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Pilih network kemudian ketik IP 

http://192.168.43.1:8080/videofeed lalu pilih convert / 

save untuk melakukan proses merekam. 

 
Gambar 4.8 Proses pemilihan lokasi penyimpanan video 

Setelah meng-convert/save maka akan tampil 

seperti ini, klik browser (gunanya untuk memilih lokasi 

penyimpanan file) kemudian pilih start. 
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Gambar 4.9 Proses akhir peremakan gambar 

Setelah melakukan aktivitas mengambil gambar 

klik open file (gunanya untuk menghentikan aktivitas 

pengambilan gambar dan melihat hasil pengambilan 

gambar).  
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Gambar 4.10 Proses awal pengambilan foto ruangan 

Jika ingin mengambil gambar dalam bentuk image 

pilih open camera control. 

 

Gambar 4.11 open camera control untuk melakukan aktifitas pengambilan 

gambar 
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Akan ada tampilan IP webcam Remote, ada 

beberapa pilihan autofocus dan cancel autofocus. 

Gambar 4.12 Proses pemilihan focus kamera 
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4.2 Analisis 

Berikut ini merupakan tampilan yang dihasilkan 

pada gadget dan laptop dari hasil implementasi 

penggunaan aplikasi IP Webcam di gadget berbasis 

Android. 

 

 

 

Gambar 4.13 Perbandingan tampilan 1 hasil rekaman menggunakan IP 

Webcam melalui laptop di sebelah kanan dan gadget berbasis Android di 

sebelah kiri 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Perbandingan tampilan 1 hasil rekaman menggunakan IP 

Webcam melalui laptop di sebelah kanan dan gadget berbasis Android di 

sebelah kiri 
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Berdasarkan gambar 4.13 dan 4.14 yang diambil 

menggunakan gadget android dan hasil rekaman melalui 

laptop yang menggunakan web browser streaming di 

ruangan A dalam posisi menghadap ke timur maupun dari 

barat, bahwa kualitas kejernihan gambar sangat tajam dan 

mempermudah pengawas untuk melihat semua aktifitas 

yang terjadi di dalam ruangan. Sedangkan kelemahannya 

berada di dalam pencahayaan, jika ruangan gelap atau 

pencahayaan kurang maka kejernihan gambar yang 

dihasilkan oleh kamera akan berkurang. 

 

 




