
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Aplikasi 

Monitoring Ruang Berbais Android, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembuatan Aplikasi Monitoring Ruang berbasis Android telah dilakukan, dengan 

peranti bantu software Yawcam. 

2. Aplikasi Monitoring Ruang berbasis Android ini, dioperasikan dengan urutan 

persambungan aplikasi android handphone, Yawcam, dan Kamera web. 

3. Aplikasi Monitoring Ruang berbasis Android ini dapat membantu menampilkan 

tayangan dari webcam yang terkoneksi pada jaringan yang sama. 

4. Tayangan monitor webcam  bersifat broadcast pada protocol http.  

5. Oleh karena terdapat berbagai keterbatasan diantaranya waktu maka, karya ini 

diketahui masih terdapat kekurangan diantaranya : belum dapat menampilkan 

rekaman gambar hidup, sifat broadcast tanpa autentifikasi, belum dilakukan 

pengolahan basis data,  

5.2       Saran  

Pada kesempatan lain dapat dikembangkan hal-hal yang sudah disebutkan dalam butir 

kekurangan di atas, diantaranya:  

1. Menambahkan autentifikasi pengguna,  

2. Untuk keperluan pengelolaan sistem keamanan dapat dipadukan dengan 

pengelolaan database produk kamera.  
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