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Abstrak: Hadirnya telepon bergerak (seluler) atau handphone yang telah dikenal dan digunakan banyak orang,
yang mampu melakukan komunikasi di manapun mereka berada tanpa dibatasi oleh ruang dan rentang panjang
kabel bisa menjadi solusi bagi kebutuhan kemanan rumah. Sistem ini diharapkan dapat membantu seseorang
untuk mengawasi dan mengontrol keadaan rumah, dengan memanfaatkan teknologi SMS. Sistem ini
menggunakan IP Camera dan 4 buah saklar yang berfungsi sensor yang akan mendeteksi keberadaan
seseorang yang terhubung dengan sebuah Buzzer dan LCD. Sistem pemrosesan data menggunakan IC
Mikrokontroller ATmega 162 yang diprogram dengan bahasa Bascom melalui compiler program
CodeVisionAVR. Sistem terhubung dengan Wavecom M1306B yang berfungsi sebagai mengirimkan pesan jika
terjadi suatu seatu tindakan yang mencurigakan. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat bekerja secara
otomatis untuk mengirimkan peringatan jika terjadi bahaya kepada seorang pemilik rumah berupa format teks
tertentu dalam bentuk SMS. Selain itu pemilik juga dapat melakukan pengontrolan terhadap alarm dan
membunyikan buzzer hanya dengan mengirimkan format teks SMS tertentu.
Kata Kunci : SMS,Mikrokontroller 162,Wavecome M1306B

1. PENDAHULUAN
Menurut sumber dari harian KOMPAS.com
yang diterbitkan yang konferensi internasional yang
digelar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Padjajaran bertema "Media Baru dan Peradaban
Manusia", di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 28
September 2011. Dalam seminar ini membahas
tentang perkembangan teknologi informasi, dengan
media sosial sebagai salah satu produk yang
mendorong keterbukaan informasi dan kebebasan
berpendapat, telah membawa pengaruh besar bagi
dinamika kehidupan masyarakat masa kini. Akan
tetapi, perkembangan ini juga diikuti dengan
dampak negatif yang perlu menjadi perhatian dan
mendorong perlunya regulasi yang dapat
mengontrol para pengguna. Dengan semakin
berkembangnya teknologi informasi maka akan
seiring
dengan
meningkatnya
pengunaan
handphone di Indonesia.
Penggunaan handphone saat ini memicu
perkembangan teknologi komunikasi saat ini,
dilihat dari penggunaan handphone di Indonesia
yang pesat, mulai dari anak-anak kecil yang belum
sekolah sudah dapat menggunakan handphone
dengan baik. Dari perkembangan tersebut penulis
tertarik dalam membuat tesis sistem keamanan
berbasis
SMS
disamping
penulis
ingin
mengembangkan alat yang sudah dibuat dalam
menyelesaikan Tugas Akhir pada tahun 2006 yang
lalu.
Berdasarkan alat yang telah dibuat tersebut
penulis merasa perlu dalam mengembangkan alat
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yang telah
dibuat,karena
seiring dengan
perkembangan zaman maka sistem keamanan
menjadi utama. Untuk mewujudkan sebuah rumah
yang aman maka diperlukan sistem keamanan yang
mampu memberikan jaminan keamanan dan
kenyamanan bagi pemiliknya baik saat berada di
rumah maupun di luar rumah. Sistem keamanan
terpadu yang diterapkan pada rumah tersebut
diharapkan akan mampu mengantisipasi terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemilik rumah,
seperti pencurian dan sebagainya, secara efektif dan
efisien.
Sistem keamanan ini penulis melengkapinya
dengan kamera dimana ketika terjadi sesuatu yang
tindakan mencurigakan maka kejadian tersebut bisa
kita lihat dalam hal ini mikrokontroller juga bisa
melakukan perintah ketika terjadi eksekusi perintah
yang dikirimkan dari sipemilik rumah apakah
menghidupakan alarm atau melaporkan kepihak
yang berwajib yang terdekat. Bagaimana penulis
dapat membuat sistem keamanan rumah dengan
menggunakan IP camera dan menggunakan modem
wavecome 1306B untuk mengirimkan dan
menerima pesan SMS kemudian akan diproses oleh
Mikrokontroller ATmega 162 kemudian ketika
terjadi
permintaan
dari
pengguna
untuk
mengaktifkan alarm Buzzer.
Tulisan ini Memberikan gambaran bahwa
sistem keamanan dapat dilakukan dengan berbagai
cara salah satu cara sistem kemanan dengan
menggunakan beberapa sensor di titik-titik yang
rawan dilewati pencuri seperti pintu utama dan
jendela dan gerbang utama, dan ketika pemilik
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rumah pengen melihat secara real time dapat dilihat
dengan diakses melalui internet,dalam perancangan
ini hanya disimulasikan dengan jaringan lokal.
2. Teori Dasar IC Mikrokontroler ATmega 162
A. Struktur Mikrokontroler

Gambar 1. Diagram Blok Mikrokontroler Umum
(Setiawan (2006:1))
Menurut Setiawan (2006:1) mengemukakan bahwa
“masing-masing
bagian
tersebut
saling
dihubungkan melalui internal bus umumnya terdiri
dari 3 bus yaitu address bus, data bus, dan control
bus”. Masing-masing bagian memiliki fungsi:
Register
Register merupakan suatu tempat penyimpanan
(variabel) bilangan bulat 8 atau 16 bit. Pada
umumnya Register jumlahnya banyak, masingmasing ada yang memiliki fungsi khusus dan ada
pula yang memiliki kegunaan umum. Register yang
memiliki fungsi khusus misalnya adalah Register
timer yang berisi data perhitungan pulsa untuk
timer, atau Register pengatur operasi counter
(pencacah pulsa). Sedangkan Register yang bersifat
umum digunakan untuk menyimpan data sementara
yang diperlukan untuk proses penghitungan dan
proses operasi mikrokontroler.
Register dengan kegunaan umum dibutuhkan
mengingat
pada
saat
yang
bersamaan
mikrokontroler hanya mampu melakukan operasi
aritmatika atau logik hanya pada satu atau operand
saja. Sehingga untuk operasi-operasi yang
melibatkan banyak variabel harus dimanipulasi
menggunakan variabel-variabel Register umum.
Accumulator
Merupakan salah satu Register khusus yang
berfungsi sebagai operasi and umum proses
aritmatika dan logika.
Program Counter
Merupakan salah satu Register khusus yang
berfungsi sebagai pencacah/penghitung eksekusi
program mikrokontroler.
ALU (Aritmetik and Logic Unit)
ALU memiliki kemampuan mengerjakan prosesproses aritmatika (penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pembagian) dan operasi logika (misalnya
AND, OR, XOR, NOT) terhadap bilangan bulat 8
atau 16 bit.
Clock Circuit
Mikrokontroler adalah rangkaian logika sekuensial,
dimana proses kerjanya berjalan melalui
sinkronisasi clock. Karena diperlukan clock circuit
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yang menyediakan clock bagi seluruh bagian
rangkaian.
Internal ROM (Read Only Memory)
Merupakan memori penyimpanan data yang isinya
tidak dapat dirubah atau dihapus (hanya dapat
dibaca).
ROM biasanya diisi dengan program untuk
menjalankan mikrokontroler segera setelah power
dinyalakan, dan berisi data-data konstanta yang
diperlukan oleh program. Isi ROM tidak dapat
hilang walaupun power dimatikan.
Internal RAM (Random Access Memory)
RAM merupakan memori penyimpanan data yang
isinya dapat diubah atau dihapus. RAM biasanya
berisi data-data variabel dan Register. Data yang
tersimpan pada RAM bersifat hilang jika catu daya
yang terhubung padanya dimatikan.
Stack Pointer
Stack adalah bagian dari RAM yang memiliki
metode penyimpanan dan pengambilan data secara
khusus. Data yang disimpan dan dibaca tidak dapat
dilakukan dengan metode acak. Karena data yang
masuk kedalam stack pada urutan terakhir adalah
data yang pertama kali dibaca kembali. Stack
pointer berisi offset dimana posisi data stack yang
terakhir masuk (atau yang pertama kali dapat
diambil).
I/O (Input Output) Ports
Merupakan sarana
yang digunakan oleh
mikrokontroler untuk mengakses peralatanperalatan lain diluar dirinya, berupa pin-pin yang
dapat berfungsi untuk mengeluarkan data digital
atau menginputkan data.
Interupt Circuits
Rangkaian
yang
memiliki
fungsi
untuk
mengendalikan sinyal-sinyal interupsi baik internal
maupun external. Adanya sinyal interupsi akan
menghentikan
eksekusi
normal
program
mikrokontroler untuk selanjutnya menjalankan subprogram untuk melayani interupsi tersebut.
B. Cara Kerja Mikrokontroler
Menurut Setiawan (2006:4) mengemukakan
bahwa prinsip kerja mikrokontroler adalah sebagai
berikut:
Berdasarkan nilai yang berada pada Register
program counter, mikrokontroler mengambil data
pada ROM dengan address sebagaimana nilai yang
tertera pada program counter. Selanjutnya program
counter ditambah nilainya dengan 1 (increment)
secara otomatis. Data yang diambil tersebut adalah
urutan
instruksi
program
pengendali
mikrokontroler yang sebelumnya telah dibuat oleh
pemakai.
Instruksi tersebut diolah dan dijalankan. Proses
pengerjaan tergantung pada instruksi: bisa
membaca, mengubah nilai-nilai Register, RAM, isi
port, atau melakukan pembacaan dan melanjutkan
dengan pengubahan data.
Program counter telah berubah nilainya (baik
karena penambahan otomatis sebagaimana pada
langkah 1 diatas atau karena pengubahan pada
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langkah
2).
Selanjutnya
yang
dilakukan
mikrokontroler adalah mengulang kembali siklus
ini pada langkah 1. Demikian seterusnya sehingga
power dimatikan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya untuk kerja mikrokontroler
sangatlah bergantung pada urutan instruksi yang
dijalankannya, yaitu program yang ditulis di ROM.
Dengan membuat program yang bermacammacam, maka tentunya mikrokontroler dapat
mengerjakan proses yang bermacam-macam pula.
Fasilitas-fasilitas yang ada misalnya timer/counter,
port I/O, serial port, Analog to Digital Converter
(ADC) dapat dimanfaatkan oleh program untuk
menghasilkan proses yang diinginkan. Misalnya
saja ADC dipergunakan oleh sebuah mikrokontroler
pengendali alat ukur digital untuk mengukur
tegangan sinyal input. Kemudian hasil pembacaan
ADC diolah untuk kemudian dikirimkan ke sebuah
display yang terhubung pada port I/O,
menampilkan hasil pembacaan yang telah diolah.
Proses pengendalian ADC, pemberian sinyal-sinyal
yang tepat pada display, kesemuanya dikerjakan
secara berurutan pada program yang ditulis di ROM
Penulisan program mikrokontroler pada
umumnya adalah menggunakan bahasa assembly
untuk mikrokontroler yang bersangkutan (setiap
mikrokontroler memiliki instruksi bahasa assembly
yang berlainan). Kemudian dengan bantuan sebuah
komputer, bahasa assembly tersebut diubah menjadi
bahasa mesin mikrokontroler, dan disalin kedalam
ROM mikrokontroler.
C. Fasilitas-Fasilitas ATmega 162
Mikrokontroler ATMega162 adalah termasuk
keluarga mikrokontroler AVR. Mikrokontroller
AVR memiliki arsitektur RISC 8 Bit, sehingga
semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit (16-bits
word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi
dalam satu siklus instruksi clock. Dan ini sangat
membedakan sekali dengan instruksi MCS-51
(Berarsitektur CISC) yang membutuhkan siklus 12
clock. RISC adalah Reduced Instruction Set
Computing sedangkan CISC adalah Complex
Instruction Set Computing.
D. Arsitektur ATMega 162
1. Saluran IO sebanyak 32 buah, yaitu Port A,
Port B, Port C dan Port
2. ADC 10 bit sebanyak 8 Channel
3. Tiga buah timer / counter
4. 32 register
5. Watchdog Timer dengan oscilator internal
6. SRAM sebanyak 512 byte
7. Memori Flash sebesar 16 kb
8. Sumber Interrupt internal dan eksternal
9. Port SPI (Serial Pheriperal Interface)
10. EEPROM on board sebanyak 1024 byte
11. Komparator analog
12. Port USART (Universal Shynchronous
Ashynchronous Receiver Transmitter)
13. Berikut Gambar II.21 menunjukkan gambar
dari
Blok
Diagram
mikrokontroler
ATMega162.
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Gambar 2. Blok Diagram ATMega162
E. Fitur ATMega162
Sistem processor 8 bit berbasis RISC dengan
kecepatan
maksimal
16
MHz,
Ukuran
memory flash 16 KB, SRAM sebesar 512 byte,
EEPROM
sebesar
1024
byte,
ADC internal dengan resolusi 10 bit sebanyak 8
channel, Port komunikasi serial USART dengan
kecepatan maksimal 2.5 Mbps, Mode Sleep untuk
penghematan penggunaan daya listrik.
F. Mengenal Bahasa Bascom
Menurut Iswanto (2009:28) mengemukakan
bahwa “Bahasa Basic adalah bahasa pemrograman
yang dapat dikatakan berada diantara bahasa
beraras rendah dan beraras tinggi”. Bahasa beraras
rendah berarti bahasa yang berorientasi pada mesin
dan beraras tinggi berorientasi pada manusia.
Bahasa beraras rendah, misalnya bahasa assembly
bahasa ini hanya ditulis dengan sandi yang hanya
dimengerti oleh mesin, oleh karena itu hanya
digunakan oleh pemrograman mikroprosessor.
Bahasa beraras rendah merupakan bahasa yang
membutuhkan kecermatan pemrograman yang
tinggi karena perintahnya harus rinci, ditambah lagi
masing-masing pabrik mempunyai sandi perintah
sendiri.
G. Teori Dasar Short Message Service
Short Message Service ( SMS ) salah satu tipe
Instant Messaging ( IM ) yang memungkinkan user
untuk bertukar pesan singkat kapanpun, walaupun
user sedang melakukan call data atau suara. SMS
dapat digunakan pada teknologi GPRS dan CDMA.
SMS menjamin pengiriman pesan oleh jaringan,
jika terjadi kegagalan pesan akan disimpan dahulu
dalam jaringan, paket SMS bersifat out of band dan
menggunakan bandwidth yang rendah.
Teknologi
ini
diciptakan
untuk
menyediakan sebuah infrastruktur untuk pesanpesan pendek maksimal berisi 140 byte ( 8 bit ) data
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penting dalam jaringan telekomunikasi mobile.
Proses transportasi tersebut dilakukan dalam bentuk
sinyal GSM( dalam jaringan GSM ) ataupun paket
GPRS ( dalam jaringan GPRS).
SMS memungkinkan pengiriman dan
penerimaan pesan dari dan ke mobile telephone.
Pesan tersebut dapat berisi text ataupun data biner.
Text dapat tersususn atas kombinasi huruf atau
angka atau alfanumerik. Sebuah short messange
dapat mencapai 160 karakter saat menggunakan
alphabet latin,70 karakter saat menggunakan
alphabet non latin ( seperti bahasa Arab dan Cina ).
Standar SMS terakhir dari ETSI menyediakan
sebuah ekstensi untuk mengirim pesan yang lebih
panjang melalui SMS. Sementara itu, pengiriman
data biner melalui SMS memiliki alokasi 140 byte
data yang terbagi menjadi dua bagian yaitu user
header dan actual data. User dan header dapat
digunakan untuk menginformasikan jenis pesan
tertentu kepada mobile phones. Dengan demikian
SMS dapat dimanfaatkan untuk membawa
logo,ringtone, dan setting telephone.

3. Cara kerja Short Message Service
SMS merupakan pertukaran informasi antara
duan mobile subscriber. Elemen –elemen utama
pada arsitektur SMS terdiri dari Short Message
Entity
( SME ),SMS Service Center ( SMSC ) dan
Email Gateway yang terkoneksi dengan elemenelemen pada GSM sebagai channel penghantar.

Gambar 3. Elemen Protokol SMS
Bagan diatas menunjukan susunan protokol
SMS beserta peranti pendukung mulai dari MS,
SMSC dan SME ( Short Message Entity ). Sebelum
menggunakan SMS kita terlebih dahalu harus
mendeklarasikan nomor SMSC ( Short Message
Service Center ) pada MS (Mobile Station) dengan
menganggap bahwa ponsel kita mendukung SMSMO (Short Message Service-Mobile Originated)
dan hampir semua ponsel saat ini mendukung fitur
ini. Proses diawali dari MMI (Man Machine
Interface) yang terdapat dalam ponsel. MMI
berhubungan langsung dengan pengguna dimana
tiap perintah yang dieksekusi harus berdasarkan
AT+Cellular atau yang lebih dikenal sebagai AT
Command Set dan dapat dianggap sebagai suatu
terminal ( contoh Triodata , Telix, WIN-Terminal)
atau tampilan tangan ( dispaly of handy ).
Kemudian perintah diteruskan ke SM-TL (Short
Message Transport layer). Yang menyediakan
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layanan untuk SM-AL (Short Message Application)
dimana disini kita bebas memilih teks yang akan
ditulis dan dikirim. Lapisan SM-TL memicu SMAL untuk mengirim dan menerima SMS ke dan dari
peer entity-nya, dan juga menerima laporan (report)
mengenai permintaan pengiriman SMS yang
pertama akan ditransfer. SM-TL berkomunikasi
dengan peer entity dalam bentuk PDU ( Protocol
Data Unit ) yaitu:
1. SMS Deliver , berisi SMS dari SMSC ke SMS
2. SMS Deliver Report, berisi penyebab
kesalahan ( jika diperlukan )
3. SMS Submit, berisi SMS dari MS ke SMSC.
4. SMS Submit Report, berisi status report dari
SMSC ke MS.
5. SMS Command, berisi perintah dari MS ke
SMSC.
Dalam hal ini hanya akan dibahas dua
bentuk yang umum yang paling banyak dipakai
yaitu PDU SMS Deliver dan PDU Submit.
4. PERANCANGAN
Prinsip kerja dari alat “Sistem kemanan rumah
berbasis SMS”, ketika suatu perintah dikirimkan
dari handphone pemilik rumah kemudian akan
diterima oleh wavecome sebagai penerima (
recaiver ) dan mengirimkan ( transmitter ) SMS
ketika terjadi suatu tindakan yang mencurigakan
kegiatan ini dapat juga dapat diliat di IP kamera dan
webcame sebagai perangkat simulasi alat,ketika
sensor menangkap sesuatu mencurigakan maka
sensor akan
melaporkan kemikrokontroller
kemudian wavecome akan mengirim pemberitahuan
bahwa salah satu jendala atau gerbang aktif.
Anatarmuka RS 232 berupa kabel handphone
dari IC MAX 232 yang ada pada rangkaian,
berfungsi sebagia driver. Agar data yang
dikirimkan dan diterima kondisi logika tetap
terjaga.
Rangkaian
minimum
mikrokontroller
memproses data masukan, membandingkan yang
kemudian keluarannya berupa logika tinggi ( high )
sebesar + 5 Volt.
Catu daya tengangan pada rangkain dalam
yaitu pada sistem minimum mikrokontroller,
antarmuka RS 232 sebesar 5 volt DC. Pada
interface ( penghubung ) tegangan yang dicatu
sebesar 12 Volt DC.

5. ANALISA
A. Analisa Secara Blok Diagram

Gambar 4. Blok Diagram Alat
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Dalam tahap perancangan, penulis menentukan
skema rancangan dan tahapan pembuatan sistem
kemanan rumah dengan Atmega 162, sebagai
berikut :
1. Perancangan Elektronika
Dalam tahapan ini penulis memulai membuat
skema, layout, tata letak komponen dan
menentukan
jenis
komponen
sampai
menghasilkan sebuah rangkaian elektronik.
2. Perancangan Mekanik
Dalam tahapan ini penulis membuat gambar
simulasi dan bentuk dari mekanik yang terkecil
hingga keseluruhan mekanik terbesar sampai
menghasilkan sebuah perangkat mekanik yang
nyata berguna sebagai interface dari rangkaian
Elektronika.
3. Perancangan Program
Dalam tahapan ini penulis membuat instruksi
didalam sebuah aplikasi BASCOM (Basic
Compiler) yang mensupport mikrokontroler
Atmega 162, mengcompile program dan
mensimulasikan. Hasil dari compile instruksi atau
program di upload atau dimasukkan kedalam
mikrokontroler Atmega 162 guna menggerakkan
komponen-komponen elektronika yang terdapat
dalam satu kesatuan rangkaian dispaly LCD
otomatis dengan sensor yang disimulasikan
dengan Switch .
4. Uji Coba
Dalam tahapan ini penulis melakukan uji coba
dan melihat hasil kerja dari penggabungan antara
alat elektronika, mekanik serta program guna
mengamati, menganalisa, melakukan pengukuran
hingga menyesuaikan apakah alat yang dibuat
sesuai dengan landasan teori. Dari uji coba ini,
nantinya penulis dapat mengambil kesimpulan
tentang hal yang menyebabkan perbedaan antara
landasan teori dengan kondisi yang sebenarnya di
dalam rangkaian mikrokontroller ATmega 162.
B. Analisa Rangkaian Secara Detail
1.Blok Diagram
a. Blok Perancangan Elektronika
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u
uta
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Gambar 5. .Blok diagram perancangan alat

b. Blok Perancangan IP Camera
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Gambar 6. Blok diagram perancangan IP camera

2.Skema Rangkaian keseluruhan

Gambar 7.Skema Rangkaian
3. Bagian Perancangan perancangan mekanik
Pada bagian perancangan mekanik ini yaitu
desain pemasangan alat ke akrilik.
4. Perancangan pada PCB
Pada bagian ini letak komponen harus dirancang
terlebih dahulu agar komponen dapat dipasang
secara benar. Jalur – jalur pada sofware ekpess
PCB agar sesuai dengan tata letak komponen
yang diiharapkan.
c. Pengukuran IC MAX 232
IC MAX 232 adalah dua driver dan recaiver
dengan capasitor sebagai penguat tegangan untuk
menyuplai tegangan dari catu daya tunggal + 5 volt.
Dua recaiver mengubah EIA 232 input + 5V TTL.
Piranti ini memiliki sebuah keluaran yang dapat
menghasilkan tegangan +10V dan -10V dan catu
daya tunggal 5 V.
Keluaran dari IC MAX232 langsung terhubung
dengan wavecome melalui kabel data. Pengukuran
dilakukan dengan menggunakan multimeter sanwa
titik pengukuran di lakukan dengan cara
menghubungkan kutup positif dan negatif dari
sumber tegangan yang besarnya dari adaptor 5 volt
untuk menyuplai tegangan pada bagian bagian
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rangkaian pada masing-masing pin dilakukan
pengukuran.

Gambar 10. Perancangan koneksi IP camera
dan Router
Gambar 8. Pengukuran dengan menggunakan
multimeter

Dari pengukuran yang telah dilakukan terdapat
perbedaan antara pengukuran pertama sampai
pengukurann kelima dikarena yang mempengaruhi
pengukuran terkadang juga tergantung kesensitifan
dari alat yang digunakan sehingga hasil pengukuran
yang didapatkan.
d. Pengukuran Sistem minimum Mikrokontroller
162
Pengukuran sistem minumum mikrokontroller
dengan cara melihat data sheet yang digunakan
kemudian melihat sumber tengangan Vcc dan
Ground, setelah itu pada masing-masing pin
dilakukan pengukuran dari pin 1 sampai pin 40.
Pengukuran yang dilakukan pada masing-masing
pin dapat dilihat lihat dari gambar 9.

Gambar 9. Pengukuran Rangkaian minimum
Atmega 162
e. Pengukuran dari rangkaian Display LCD
Pengukuran yang dilakukan pada bagian output di
LCD sama dengan pengukuran rangkaian yang
diatas dengan cara melihat titik masukan ke LCD
dari mikrokontroller 162 kemudian melakukan
pengukuran pada masing-masing pin LCD dari pin
1 sampai pin 16. Setelah melakukan pengukuran
dapat disimpulkan bahwa keluaran diangkap
normal karena rata pengukuran sesuai dengan apa
yang diharapkan, untuk menampilkan karakter
angka yang diinginkan
5. Perancangan IP kamera
Perancangan IP kamera,menggunakan modem
ADSL merek TP link wireless G Router model TL
WR340 ini dimana IP kamera yang digunakan IP
camera yang standar merek TP link dengan model
TL-SC3130 yang digunakan.
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6. Kesimpulan
a. Rata – rata pengukuran yang dilakukan tidak
berbeda
jauh
dengan
pengukuran
sesungguhnya.
b. Ada beberapa penyebab pengukuran berbeda
antara
pengukuran
pertama
sampai
pengukuran kelima diantaranya.
1) Faktor alat ukur yang digunakan juga akan
mempengaruhi hasil yang diperoleh.
2) Faktor ketelitian juga akan mempengaruhi
hasil yang didapatkan.
3) Faktor komponen yang digunakan juga
akan
mempengaruhi
hasil
yang
diperoleh.
c. Koneksi IP camera dan modem ADSL hanya
bisa dilakukan secara lokal dikarenakan tidak
dikoneksikan dengan internet.
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