
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Implementasi Sistem  

 Implementasi merupakan tahap penerapan dari rancangan sistem yang telah 

dibangun sebelumnya. Implementasi sistem sangat penting karena disesuaikan dengan 

perancangan yang sudah dibuat pada bab sebelumnya. Pada implementasi ini akan 

menjelaskan beberapa program yang mendukung dalam proses pembuatan sistem. 

4.1.1. Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 

Bermuatan diagram persambungan networking, computer monitor atau laptop yang 

memiliki fasilitas webcam, handphone. Disertai penjelasan pengaturan per host atau titik 

yang berdasarkan  alamat IP dan Sub Net Mask. 

 

Gambar 4.1.1 Diagram Persambungan Monitor Webcam 

  



 

4.1.1.1  Menu Dialog Data Managemen 

Menu Dialog Data Managemen pada android terdiri dari beberapa menu yang 

digunakan untuk mengatur url webserver. Tampilan Menu Dialog Data Managemen 

ditunjukan pada gambar 4.1.1.1 

 

Gambar 4.1.1.1 Tampilan Menu Dialog Data Managemen 



 4.1.1.2  Menu Activity main dan Content main 

Menu Activity main dan Content main pada android ini dapat digunakan untuk streaming 

video. Tampilan Activity main dan Content main ditunjukan pada gambar 4.1.1.2 

 

Gambar 4.1.1.2 Tampilan Activity main 

 

 



 

Gambar 4.1.1.2 Tampilan Content main 



4.1.1.3  Control Panel pada Aplikasi Yawcam 

Control Panel pada Aplikasi Yawcam ini dapat digunakan untuk mengontrol atau 

mengendalikan streaming video agar dapat ditampilkan di layar laptop ataupun di layar android 

sendiri. Tampilan Control Panel pada Aplikasi Yawcam ditunjukan pada gambar 4.1.1.3 

 

Gambar 4.1.1.3 Tampilan Control Panel pada Aplikasi Yawcam 

 



4.1.1.4    Tayangan Video dan Gambar yang tersimpan di Aplikasi Yawcam  

Tayangan Video pada Aplikasi Yawcam ini dapat digunakan untuk menampilkan tayangan 

video yang tersimpan di Motion detection dan pada tampilan image juga tersimpan difile Image 

yang dapat ditampilkan di layar laptop ataupun di layar android sendiri. Tampilan Control Panel 

pada Aplikasi Yawcam ditunjukan pada gambar 4.1.1.4 

 

Gambar 4.1.1.4 Pengaturan Tayangan Video yang tersimpan di Aplikasi Yawcam       



 

Gambar 4.1.1.4 Tayangan Video yang tersimpan di Aplikasi Yawcam       

 

Gambar 4.1.1.4 Image yang tersimpan di Aplikasi Yawcam       

 



4.1.2. Implementasi Perangkat Lunak (Software). 

Diperlukan software untuk menampilan design. Dijelaskan butir-butir pokok yang dapat 

menyelesaikan : 

Contoh himpunan command esensial sub menu dialog data managemen 
<TextView 
    android:id="@+id/textView1" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:textAlignment="center" 
    android:text="Masukan url webserver : " 
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
 
<EditText 
    android:id="@+id/txDataValue" 
    android:textAlignment="center" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:hint="http://192.168.43.145:8081"> 

Di dalam himpunan command esensial sub menu utama ini memiliki  2 komponen utama 

pembuatan design yaitu text view, edittext. Dari pembuatan design ini dapat di jelaskan yaitu : 

1. TextView adalah bentuk yang paling sederhana, disamakan dengan label untuk 

memberi nilai pada suatu string. 

2. EditText digunakan untuk menerima input dari pengguna.  

Contoh himpunan command esensial sub menu activity main dan content main 
<android.support.design.widget.AppBarLayout 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"> 
 
    <android.support.v7.widget.Toolbar 
        android:id="@+id/toolbar" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="?attr/actionBarSize" 
        android:background="?attr/colorPrimary" 
        app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" /> 
 
</android.support.design.widget.AppBarLayout> 
 
<include layout="@layout/content_main" /> 
 
<android.support.design.widget.FloatingActionButton 
    android:id="@+id/fab" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_gravity="bottom|end" 
    android:layout_margin="@dimen/fab_margin" 
    android:src="@android:drawable/ic_menu_camera" /> 

 



<WebView 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:id="@+id/webView" 
    android:layout_alignParentTop="true" 
    android:layout_alignParentBottom="true" 
    android:layout_alignParentLeft="true" 
    android:layout_alignParentStart="true" 
    android:layout_alignParentRight="true" 
    android:layout_alignParentEnd="true" /> 

 
Di dalam himpunan command esensial sub menu utama ini memiliki  2 komponen utama 

pembuatan design yaitu FloatingActionButton, WebView. Dari pembuatan design ini dapat di 

jelaskan yaitu : 

1. FloatingActionButton merupakan salah satu widget button untuk komponen UI 

(User Interface) yang akan ditampilkan dalam bentuk melayang pada pojok kanan 

bawah.  

2. WebView ialah menampilkan konten web secara langsung dari aplikasi pihak ke -

3 apapun yang menggunakan chrome tanpa harus membuka aplikasi browser 

terlebih dahulu. 



4.2  Pengujian dan Penjelasan  

4.2.1 Pengujian awal  

Pengujian awal dilakukan dengan menyambungkan browser kepada yawcam, untuk 

mengambil rekaman gambar atau foto yang disimpan pada suatu folder. Pengujian dilakukan 

dengan cara menepatkan jaringan, dan menyebutkan nama file dan folder yang dimaksud. 

 

Gambar 4.2.1 Hasil Pengujian Browser  

 



4.2.1 Pengujian dari aplikasi android 

 Pengujian dikerjaken dengan objek gambar, video dari camera webcam di laptop Lenovo 

G400s, dan pengambil rekaman berkas gambar. 

Adapun penjelasan hasil uji coba yaitu aplikasi ini sudah dapat menampilkan tayangan dari 

webcam yang terkoneksi pada jaringan yang sama. Tetapi lebih simple karena tidak coding php 

(via xampp), melainkan memanfaatkan Yawcam dengan fungsi yang sama. Aplikasi tersebut 

menyediakan fasilitas untuk membuat broadcast via webcam pada protocol http. 

 

        Gambar 4.2.2 Hasil Pengujian Aplikasi Android 
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