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BAB IV 

PENGUJIAN DAN EVALUASI SISTEM 

 

Bab ini membahas tentang pengujian berdasarkan perencanaan sistem 

yang telah dibuat. Ada beberapa tahap pengujian yang perlu dilakukan dari 

perangkat keras sampai ke perangkat lunak untuk bisa melanjutkan ketahap 

pengujian berikutnya. Pada pengujian ini akan dilakukan pengujian terhadap 

perangkat elektronik yang terdapat pada bogie dan traverser, dimana percobaan 

dikatakan berhasil apabila traverser berhasil menyebrangkan dari tempat asal 

menuju tempat tujuan. 

 

4.1  Pengujian Arduino Uno 

4.1.1 Tujuan Pengujian Arduino UNO 

Pengujian Arduino UNO bertujuan mengetahui apakah bisa connect dan 

melakukan proses upload program ke microcontroller dengan baik dan dapat 

diketahui Arduino UNO dapat digunakan. 

 

4.1.2  Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Arduino UNO 

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Microcontroller Arduino UNO. 

2. Kabel Downloader. 

3. PC atau Laptop. 

4. Program IDE Arduino. 
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5. Power supply 3 Ampere - 12V. 

 

4.1.3  Prosedur Pengujian Arduino UNO 

1. Mengaktifkan adaptor power supply 12V 5A dengan Microcontroller             

Arduino UNO.  

2. Menghubungkan Arduino UNO dengan dengan kabel downloader ke laptop. 

3. Membuka aplikasi program IDE. 

4. Selanjutnya mengcompile program yanga akan di upload di Arduino untuk    

mengetahui ada syntax error pada pada program. 

5. Setelah tidak ada error maka masuk ketahap Upload  program yang sudah 

dicompile ke Arduino UNO Microcontroller tunggu hingga proses selesai. 

 

4.1.3  Hasil Pengujian Arduino UNO 

Dari hasil pengujian saat compile atau verify  program dan tidak ada 

komen pada kolom info bahwa tidak ada  syntax error (Lihat Gambar 4.1). dan  

proses selanjutnya pengujian  Upload (Lihat Gambar 4.2) berarti program sudah 

bisa berhasil di upload  di Microcontroller 
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Gambar 4.1 Tampilan Pengujian Verify Program 

 

Gambar 4.2 Tampilan Pengujian Uploading Program berhasil. 
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4.2   Pengujian LCD 

LCD (Lyquid Crystal Display) digunakan untuk menapilkan kelembaban 

dan suhu yang ada pada ruangan greenhouse dan monitoring suhu dan 

kelembaban dan menampilkan setting point  suhu dan kelembaban. 

 

4.2.1  Tujuan Pengujian LCD 

Tujuan Pengujian LCD (Lyquid Crystal Display) untuk mengetahui 

apakah LCD sudah terkoneksi dengan Arduino dan berjalan sesuai dengan 

rancangan penempatan karakter pada LCD (Lyquid Crystal Display) mulai dari 

penempatan suhu awal dan kelembaban serta input Suhu dan kelembaban yang 

ditampilkan melaui LCD. 

 

4.2.2  Alat Yang Dibutuhkan Pada Pengujian LCD  

1. Laptop. 

2. Power Supply 12 V .  

3. Arduino UNO. 

4. LCD (Liquid Crystal Display). 

5. Rangkaian I2C.  

  

4.2.3  Prosedur Pengujian LCD 

1. Menghubungkan Arduino UNO dengan Laptop.  

2. Menyambungkan LCD (Liquid Crystal Display) dengan rangkaian I2C.  

3. Menyambungkan rangkaian I2C dengan Arduino UNO.  
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4. Memastikan program telah diupload.  

 

4.2.4  Hasil Pengujian LCD 

Dari LCD (Liquid Crystal Display) menunjukkan hasil tampilan yang 

sesuai dengan program yang telah dibuat dan di upload pada Arduino UNO (Lihat 

Gambar 4.3), maka penempatan karater sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

LCD digunakan untuk menampilkan masukkan dari user berupa posisi asal bogie 

dan tujuan bogie. Serta menampilkan data sensor yang terdapat pada bogie dan 

traverser untuk mengetahui berapa banyak traverser telah melewati workshop.  

 

Gambar 4.3 Pengujian LCD (Liquid Crystal Display) 

 

4.3  Pengujian Keypad 

Keypad pada penelitian ini digunakan untuk input asal dan tujuan yang 

nilai input akan ditampilkan melalui LCD (Liquid Crystal Display) untuk 

selanjutnya inputan akan diproses oleh microcontroller sesuai dengan inputan asal 

dan tujuan yang telah diinputkan melalui keypad. 
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4.3.1 Tujuan Pengujian Keypad 

Tujuan Pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah karakter pada 

tomboh keypad yang digunakan untuk input asal dan tujuan sudah sesuai dengan 

sesuai angka dan huruf pada perangkat tombol pada keypad. 

 

4.3.2  Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Keypad 

Peralatan yang dibutuhkan utuk pengujian keypad adalah sebagai berikut: 

1. Laptop. 

2. 12C. 

3. LCD. 

4. Power Supply 12 V.  

5. Keypad. 

 

4.3.3 Prosedur Pengujian Keypad 

1. Menghubungkan Arduino UNO dengan Laptop. 

2. Mengaktifkan Power Supply 12 V  

3. Menghubungkan LCD (Liquid Crystal Display) dengan rangkaian I2C.  

4. Menghubungkan rangkaian I2C dengan Arduino UNO.  

5. Menghubungkan Keypad pada Arduino. 

6. Memastikan program telah diupload.  
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4.3.4 Hasil Pengujian Keypad 

Hasil pengujian pada bagian ini adalah ketika user menginputkan data 

asal dan tujuan (Lihat Gambar 4.4) data akan ditampilkan pada LCD. Hasil 

pengujiannya data yang tampil pada LCD sesuai dengan penekanan input pada 

keypad. 

 

Gambar 4.4 Test Tombol Keypad  

 

4.4  Pengujian Sensor Infrared Proximity 

Pengujian ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap sensor infrared 

proximity, dimana sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

traverser sudah melewati berapa banyak workshop yang mendeteksi adanya 

benda sebagai detektor yang dibaca oleh infrared proximity dan memberikan 

informasi data pada Arduino yang ditujukan ke motor driver sebagai tanda motor 

berhenti atau berjalan. 
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4.4.1  Tujuan Pengujian Sensor Infrared Proximity 

 Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui respon dari sensor infrared. 

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya benda. Pada proyek 

ini sensor difungsikan untuk mendeteksi berapa banyak telah melewati workshop 

yang berlaku pada traverser dan bogie. 

 

4.4.2  Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Sensor Infrared Proximity 

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian sensor infrared proximity adalah 

sebagai berikut: 

1. Laptop. 

2. Microcontroller Arduino UNO. 

3. PowerSupply 12V 3A.  

4. 12C. 

5. LCD. 

6. Keypad. 

7. Sensor infrared proximity E18-D80NK. 

 

4.4.3 Prosedur Pengujian Sensor Infrared Proximity 

1. Menghubungkan Arduino UNO dengan Laptop. 

2. Mengaktifkan PowerSupply 12 V 3A. 

3. Menghubungkan LCD (Liquid Crystal Display) dengan rangkaian I2C.  

4. Menghubungkan rangkaian I2C dengan Arduino UNO.  

5. Menghubungkan sensor infrared proximity ke pin digital Arduino. 
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4.4.4  Hasil Pengujian Infrared Proximity 

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap sensor infrared proximity 

adalah sensor dapat mendeteksi ada atau tidaknya sebuah benda dan indikator 

lampu akan menyala (Lihat Gambar 4.5). Apabila terdapat sebuah benda didepan 

sensor dengan radius 0 sampai 10 cm maka akan dideteksi adanya benda, namun 

apabila pada radius 0 sampai 10 cm tidak terdapat benda maka akan dideteksi 

sebagai nilai 0 atau false dan lampu indikator tidak menyala (Lihat Gambar 4.6). 

 

 

Gambar 4.5 Sensor Infrared Proximity Mendeteksi Benda 
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Gambar 4.6 Sensor Infrared Proximity Tidak Mendeteksi Benda 

 

4.5  Pengujian Motor Driver dan Motor DC 

Pengujian motor driver ini merupakan pengujian terhadap motor driver. 

Dimana fungsi dari motor driver ini untuk menjalankan motor DC dapat berjalan 

diatas rel dengan olah digital sesuai program dari Arduino UNO. 

 

4.5.1 Tujuan Pengujian Motor Driver dan Motor DC 

Tujuan pengujian ini adalah adalah untuk mengetahui apakah motor DC 

berjalan sesuai input. Pada proyek ini motor DC digunakan sebagai sarana 

menggerakkan bogie dan traverser pada workshop. 
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4.5.2  Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Motor Driver Dan Motor DC 

 Peralatan yang dibutuhkan utuk pengujian keypad adalah sebagai berikut: 

1. Laptop. 

2. Microcontroller Arduino UNO. 

3. UBEC 3A-5A. 

4. PowerSupply 12 V 3 A.  

5. 12C. 

6. LCD. 

7. Keypad. 

8. Motor driver L298N 

9. Motor DC 

10. Infrared Proximity E18-D80NK. 

 

4.5.3 Prosedur Pengujian Motor Driver Dan Motor DC 

1. Menghubungkan Arduino UNO dengan Laptop. 

2. Menghubungkan LCD (Liquid Crystal Display) dengan rangkaian I2C.  

3. Menghubungkan rangkaian I2C dengan Arduino UNO.  

4. Menghubungkan motor driver L298N dan motor ke Arduino. 

 

4.5.4  Hasil Pengujian Motor Driver Dan Motor DC 

Pada hasil pengujian ini dilakukan terhadap motor driver dan motor DC 

dimana motor driver (Lihat gambar 4.7) dapat men-drive motor DC berjalan 

ketika diberi perintah dari Arduino khususnya traverser (Lihat gambar 4.8) yang 
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dapat berjalan menuju workshop tujuan yang bergerak dari kondisi awal (asal) 

untuk menjemput bogie dari track yang berada pada workshop asal. Jika traverser 

sudah sampai di workshop tujuan maka traverser akan berhenti, kemudian bogie 

berjalan menuju atas traverser yang merupakan jembatan pengantar bogie menuju 

track di workshop tujuan. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motor 

pada traverser dan bogie (Lihat gambar 4.9)dapat berjalan sesuai input dari 

program. 

 

Gambar 4.7 Motor Driver Aktif  
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Gambar 4.8 Motor Pada Traverser Berjalan 

 

Gambar 4.9 Bogie Bergerak Menuju Track Tujuan 

 

4.6 Pengujian Keseluruhan Sistem 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui respon dari sensor 

infrared proximity dan juga ketepatan pergerakan motor. Sensor infrared 

proximity dan motor DC ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan rumusan 

masalah yang dibuat pada proyek ini. 
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4.6.1  Tujuan Pengujian Keseluruhan Sistem 

Tujuan Pengujiann ini adalah mengetahui apakah sistem pada aktuator 

dan sensor aktif sesuai dengan perancangan serta sistem ini bisa berjalan menuju 

tujuan workshop serta track pada workshop X dan workshop Z khususnya pada 

traverser dan bogie yang berjalan pada track sebuah maket yang sudah dibuat. 

 

4.6.2  Alat Yang Digunakan Pada Pengujian Keseluruhan Sistem 

1. Laptop. 

2. Microcontroller Arduino UNO. 

3. PowerSupply 12 V 5 A.  

4. 12C. 

5. LCD. 

6. Keypad. 

7. Motor Driver L298 dual H-Bridge 2A. 

8. Motor DC 12 V. 

9. Sensor Infrared Proximity. 

 

4.6.3 Prosedur Pengujian Keseluruhan Sistem 

1. Menghubungkan Arduino UNO dengan Laptop. 

2. Mengaktifkan Power Supply 12 V. 

3. Menghubungkan LCD (Liquid Crystal Display) dengan rangkaian I2C.  

4. Menghubungkan rangkaian I2C dengan Arduino UNO.  

5. Menghubungkan Keypad pada Arduino. 
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6. Menghubungkan Power Supply 12v DC ke UBEC. 

7. Menghubungkan UBEC  ke power terminal 5V DC. 

8. Menghubungkan Motor Driver ke Motor DC 12V DC. 

9. Menghubungkan sensor infrared proximity pada terminal 5V DC 

10. Memastikan program telah di upload.  

11. Mengaktifkan Power Supply pada power terminal 5V DC untuk aktifkan 

Arduino. 

12. Setelah sistem aktif akan tampil dilayar LCD masukkan nilai asal dan tujuan. 

13. Menginput nilai asal pada layar LCD. 

14. Menginput Kelembaban pada layar LCD. 

15. Sistem aktuator motor dan sensor akan aktif. 

 

4.6.4 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

Hasil pengujian ini berupa data acak keberhasilan yang dimaksud adalah 

data pengujian keberhasilan bogie yang berhasil berjalan dari posisi awal pada 

sebuah track acak yang berada pada posisi workshop X menuju salah satu track 

yang berada pada workshop Z. Berjalannya pengujian bogie terus berlanjut 

bergantian menuju track secara acak yang berjumlah 6 track yaitu 3 track yang 

berada di workshop X dan 3 track yang berada di workshop Z.  
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Gambar 4.10 Bogie Telah Berhasil Menuju Tujuan Akhir Dan Sensor Mendeteksi 

Benda Dan Motor Berhenti 

 

 

Gambar 4.11 Bogie Berada Diatas Traverser Dan Siap Diantar Ke Track Tujuan 

 

Gambar 4.12 Traverser Berhasil Mengantar Bogie Ke Track Tujuan 
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Pengujian keberhasilan traverser juga dilakukan dengan melakukan input 

oleh user yang dilakukan melalui keypad dengan memasukkan nilai asal 

(menjemput bogie) dan tujuan (mengantarkan bogie) dari salah satu track di 

workshop asal menuju salah satu track pada workshop tujuan. Pengujian data 

keberhasilan dilakukan sebanyak 18 kali percobaan. Berikut daftar tabel 

percobaannya: 

Tabel 4.1 Pengujian Akhir keberhasilan Berjalannya Traverser 

 

Tabel 4.1 merupakan tabel pengujian akhir pada traverser yang telah 

dilakukan pengujian sebanyak 18 kali. Pada tabel 4.1 diatas di jelaskan bahwa 

user telah memasukkan perintah ke traverser  pada posisi berangkat menjemput 

bogie di posisi awal  dan juga memasukkan posisi berhentinya traverser sebagai 

tujuan akhir bogie. Pengujian ini di dalamnya terdapat dua kondisi yang termasuk 
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dalam sistem pengaturan yaitu ada Respons Error Steady State dan System 

Stability. Kemudian untuk kondisi Respons Error Steady State terdapat dua 

kondisi yaitu apakah rel pada traverser berhasil sejajar dengan rel workshop atau 

tidak sejajar. Dan yang terakhir adanya kondisi System Stability yang memiliki 

dua kondisi apabila traverser akan keluar jalur rel ketika sedang berjalan dan 

traverser akan tetap stabil di jalur rel. 

Dari pengujian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat kondisi 

Respons Error Steady State traverser telah berhasil sejajar dengan rel sebanyak 8 

kali dari 18 kali percobaaan yang dilakukan antar track yang terdapat di 

workshop. Sehingga terjad error sebanyak 10 kali dari 18 percobaan dengan 

persentase 58% traverser telah berhenti di keadan rel tidak sejajar. Besarnya nilai 

error dapat disimpulkan dari rata-rata total ke-tidak sejajaran traverser yaitu 

sebanyak 1.86 cm. Selanjutnya kondisi terakhir pada tabel pengujian diatas yaitu 

System Stability, traverser telah berjalan stabil sesuai pada jalur dengan 

persentase sebanyak 100% dan 0% tanpa keluar jalur. 
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Tabel  4.2 Pengujian Akhir Keberhasilan Traverser berdasarkan Respons Time. 
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Pada tabel 4.2 adalah tabel Pengujian akhir dari keberhasilan pengujian 

berjalannya traverser dengan memperhatikan respons time. Pada tabel 4.2 diatas 

di jelaskan bahwa user telah memasukkan perintah ke traverser pada posisi awal 

berangkat dan tujuan pada salah satu titik berhentinya traverser sebagai tujuan 

akhir traverser. Pengujian ini di dalamnya terdapat kondisi yang termasuk dalam 

sistem pengaturan yaitu Respons Time (s). pada tabel pengujian 4.2 ini diabagi 

menjadi tiga kondisi yaitu ketika traverser sejajar, kondisi traverser terdekat dan 

koondisi traverser terjauh. 

Dari pengujian diatas pada saat posisi traverser sejajar dilakukan 6 kali 

pengujian dengan mengambil posisi traverser melibatkan posisi Home sebagai 

titik awal traverser berada. Posisi traverser sejajar mendapatkan rata-rata waktu 

sebanyak 3.03 detik dari total waktu 18.17 detik. Sedangkan posisi traverser 

terdekat dilakukan percobaan sebanyak 8 kali pengujian. Dengan mengabaikan 

kondisi Home diperoleh rata-rata waktu sebanyak 1.26 detik dengan total waktu 

10.05 detik. Yang terakhir merupakan pengujian traverser dengan posisi terjauh 

yaitu dengan dilakukannya 4 kali percobaan. Kondisi ini sama halnya dengan 

mengabaikan kondisi Home. Sehingga rata-rata waktu yang didapat sebanyak 

3.24 detik dari total waktu sebanyak 12.96 detik. 

Dapat disimpulkan bahwa Respons Time(s) akan berbeda di setiap 

pengelompokan antara traverser pada posisi sejajar mendapat rata-rata waktu 

Respons Time(s) sebanyak 3.03 detik, posisi traverser terdekat mendapatkan rata-

rata waktu Respons Time(s) sebanyak 1.26 detik dan posisi traverser terjauh 

mendapatkan rata-rata waktu Respons Time(s) sebanyak 3.24 detik. 
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Tabel  4.3 Pengujian Akhir Keberhasilan Berjalannya Bogie 

 

Pada tabel 4.3 adalah tabel Pengujian akhir dari keberhasilan pengujian 

berjalannya bogie dengan pengujian sebanyak 18 kali. Pada tabel 4.3 diatas di 

jelaskan bahwa user telah memasukkan perintah ke bogie pada posisi awal 

berangkat bogie di posisi track pada salah satu workshop dan juga memasukkan 

posisi titik berhentinya bogie sebagai tujuan akhir bogie. Pengujian ini di 

dalamnya terdapat tiga kondisi yang termasuk dalam sistem pengaturan yaitu ada 

Respons Time (s), Respons Error Steady State, dan System Stability. Pada kondisi 

Respons Time (s) terdapat dua perbedaan perjalanan bogie dimana ½ perjalanan 

merupakan bogie berjalan dari track asal ke titik berhenti traverser, kemudian 1 

perjalanan di hitung dari bogie berjalan dari awal menuju tujuan berhenti di track 
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yang ada di workshop seberang. Pada kondisi 1 perjalanan khusus untuk kondisi 

track dan traverser sejajar lurus. Kemudian untuk kondisi Respons Error Steady 

State terdapat dua kondisi yaitu apakah bogie berhasil tepat di titik akhir pada 

track yang ada pada setiap workshop atau tidak. Dan yang terakhir adanya kondisi 

System Stability yang juga memiliki dua kondisi apakah bogie akan keluar jalur 

rel ketika sedang berjalan dan bogie  akan tetap stabil di jalur rel. 

Dari pengujian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi 

Respons Time (s) bogie telah berhasil tepat waktu dengan persentase sebanyak 

67% dengan rata-rata waktu 2.56 detik, dan bogie gagal tepat waktu mendapatkan 

persentase sebanyak 33% dengan waktu rata-rata error +3.66 detik. Kemudian 

pada saat kondisi Respons Error Steady State, bogie telah berhasil berhenti tepat 

di titik akhir pemberhentian sebanyak 11 kali dari 18 kali percobaan. Percobaan 

tersebut dilakukan pada setiap track yang ada di setiap workshop dengan rel antar 

track yang terdapat di workshop. Sehingga error terjadi sebanyak 7 kali dari 18 

percobaan, dimana bogie tidak berhenti di titik berhenti. Keadan terakhir pada 

tabel pengujian diatas yaitu System Stability, bahwa bogie telah berjalan stabil  

sesuai pada jalur dengan persentase sebanyak 67% dan 37% keluar jalur karena 

berbagai faktor. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

Tabel  4.4 Pengujian Akhir keberhasilan Berjalannya Keseluruhan Sistem 

 

Pada tabel 4.4 diatas merupakan tabel pengujian akhir keseluruhan sistem, 

yaitu yang meliputi traverser dan bogie yang berjalan sesuai apa yang telah 

menjadi fungsinya. Pada tabel 4.4 diatas di jelaskan bahwa user telah 

memasukkan perintah ke bogie pada posisi awal berangkat bogie di posisi track 

pada salah satu workshop dan juga memasukkan posisi titik berhentinya bogie 

sebagai tujuan akhir bogie. Pengujian ini di dalamnya terdapat tiga kondisi yang 

termasuk dalam sistem pengaturan yaitu sampai di titik tujuan yang merupakan 

penggolongan berhasil atau gagalnya sistem yang telah dibuat. Yang ke dua 

adanya penyebab kegagalan sistem dan yang terakhir ada Waktu yang 

menunjukkan rentang waktu ketika start dan finish ketika sistem berjalan. 
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Dari pengujian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi sistem 

traverser dan bogie telah berhasil sampai tujuan sebanyak 11 kali dengan 

persentase sebanyak 67% dengan rata-rata waktu 4.98 detik, dan gagal sampai 

tujuan sebanyak 7 kali mendapatkan persentase sebanyak 33% dengan waktu rata-

rata error +3.55 detik. Kemudian adanya penyebab kegagalan yaitu adanya 

kondisi sensor tidak mendeteksi stopper dan terjadinya keluar jalur antara bogie 

maupun traverser. 

 

 

 


