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BAB IV 

PENGUJIAN SISTEM 

 

Pengujian sistem yang dilakukan penulis merupakan pengujian terhadap 

perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem secara keseluruhan yang telah 

selesai dibuat untuk mengetahui komponen - komponen sistem apakah berjalan 

dengan baik. 

 

4.1 Pengujian Minimum System 

4.1.1  Tujuan 

Pengujian minimum system bertujuan untuk mengetahui apakah minimum 

system dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroler dengan baik. 

 

4.1.2  Alat yang digunakan  

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8. 

2. Downloader. 

3. PC  

4. Program CodeVisionAVR. 

5. Power supply 1000mA - 24V. 

6. Regulator +5V. 

7. Kabel downloader pada port parallel. 
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4.1.3  Prosedur pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian minimum sistem adalah 

sebagai berikut : 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system.  

2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader pada port parallel. 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR.  

4. Untuk download program yang telah dibuat kedalam minimum system maka 

yang harus dilakukan adalah menjalankan menu Chip Signature programmer 

pada CodeVisionAVR.  

5. Setelah proses signature selesai maka selanjutnya proses compile project 

dengan menekan F9 pada keyboard kemudian proses download program ke 

mikrokontroler masuk ke menu  make project pada CodeVisionAVR. 

6. Amati pada proses download, pastikan bahwa proses berhasil dan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

4.1.4  Hasil pengujian 

Dari percobaan diatas apabila menu chip signature programmer, 

download program dapat berhasil dikerjakan maka minimum system dapat 

dikatakan bekerja dengan baik. Tampilan dari program chip signature pada 

CodeVisionAVR yang akan digunakan untuk menuliskan program dan melakukan 

percobaan terhadap minimum system. Hasil program chip signature dapat di lihat 

pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Tampilan Chip Signature 

Pada Gambar 4.2, menunjukan bahwa minimum system sedang proses 

men-download program  ke mikrokontroler. 

 

 
Gambar 4.2. Tampilan Download Program 

4.2  Pengujian Komunikasi Serial  

4.2.1  Tujuan 

Pengujian komunikasi serial ini dilakukan untuk mengetahui komunikasi 

antar minimum system dengan komputer berjalan dengan baik, meskipun terdapat 

selisih baud rate antara sistem dengan komputer sebesar 15 bps. Pengujian 

komunikasi serial dilakukan dengan memprogram karakter atau tulisan yang ingin 

ditampilkan dan kemudian dicocokan dengan tampilan pada komputer. 
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4.2.2  Alat yang digunakan 

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8. 

2. Power supply 1000mA - 24V. 

3. Regulator +5V. 

4. PC dan kabel perpanjangan serial. 

 

4.2.3  Prosedur pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian komunikasi serial adalah 

sebagai berikut : 

1. Hubungkan minimum system dengan PC. 

2. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system. 

3. Download program untuk pengujian mikrokontroler dengan komputer. 

4. Buka program hyper terminal pada computer, lalu atur konfigurasinya 

sebagai berikut 

a. Port  : COM1 (sesuai dengan nilai pada device manager) 

b. Baud rate : 9600 

c. Data bits : 8 

d. Parity  : none 

e. Stop bits : 1 

f. Handhaking : none 
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5. Setelah menekan tombol reset pada minimum sistem, amati data yang 

tertampil pada hyper terminal. 

 

4.2.4  Hasil pengujian 

Pengujian komunikasi serial antar mikrokontroler dengan komputer dapat 

di lihat pada program hiper terminal. Hasil capture pengujian komunkasi serial 

sebanyak 5 kali dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Hasil pengujian komunikasi serial 

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa komputer dapat merima 

dan menampilkan data dari mikrokontrol sebanyak 5 kali. 

 

4.3  Pengujian Sensor Ultrasound 

4.3.1  Tujuan 

Pengujian sensor  ultrasound dilakukan untuk mengetahui informasi jarak 

antar sensor dengan benda di depannya, dalam hal ini penulis menggunakan bola. 

Data yang dihasilkan oleh sensor kemudian diolah oleh mikrokontrol lalu di 

tampilkan ke komputer, dalam hal ini penulis menggunakan program hyper 

terminal bawaan dari komputer itu sendiri. 
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4.3.2  Alat yang digunakan 

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8 

2. Power supply 1000mA - 24V 

3. Regulator +5V 

4. Sensor ultrasound 

5. PC 

6. Kabel perpanjangan serial, untuk mempermudah proses uji coba. 

 

4.3.3  Prosedur pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian pembacaan sensor 

ultrasound adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan Sensor ultrasound dan PC dengan minimum system. 

2. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system.  

3. Amati data yang tertampil pada program hyper terminal. 

4. Lakukan percobaan beberapa kali untuk mengetahui error, dalam hal ini 

adalah akurasi sensor dalam mendeteksi jarak dari suatu halangan dengan 

mengukur jarak antar sensor dengan benda menggunakan penggaris. 

 

4.3.4  Hasil pengujian 

Hasil percobaan sensor ultrasound setelah melalui fungsi ini, dengan 

cuplikan program : 
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unsigned int ultrasonic() 

{ 

    unsigned int count=0; 

    unsigned int jarak; 

 

    ARAH=OUT;//mengatur PIN I/O sebagai output 

    PULSE=1;//memberikan tanda ke PING untuk memancarkan ultrasonic burst 

    delay_us(5);//waktu tunggu sebelum pengukuran min. 2us biasanya 5us 

    PULSE=0;//menberikan sinyal low ke PING 

    ARAH=INP;//arah PIN I/O diatur sebagai input 

    PULSE=1;//mengatur PIN I/O sebagai pill-up 

     

    while (ECHO==0) {};//menunggu sinyal ECHO high 

 

    while (ECHO==1) 

    { 

        count++; //menghitung lebar sinyal ECHO high 

    }        

 

    jarak=(unsigned int)(((float)count)/115);//nilai pembagi dikalibrasi sampai sesuai dengan satuan 

//yang diinginkan 

    return(jarak);//mengembalikan jarak ke fungsi ultrasonic dengan tipe data unsigned int 

} 

Printf(“%d”,ultrasound()); 

Delay_ms(500); 

 

 Hasil dari pada sensor dapat dilihat pada gambar 4.4. berikut : 

 
Gambar 4.4. Hasil pembacaan sensor ultrasound 

Dari hasil pada gambar 4.4 dapat di simpulkan bahwa pengukuran jarak 

sensor ultrasound yang sebenarnya, mampu bekerja dengan baik dan dapat 

diterima oleh komputer yang kemudian di tampilkan dengan program hyper 

terminal. 
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4.4  Pengujian Kipas Motor DC 

4.4.1 Tujuan 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah motor DC dapat bergerak 

atau berputar dengan baik. 

 

4.4.2 Alat yang digunakan 

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8 

2. Power supply 1000mA - 24V 

3. Regulator +5V 

4. Motor DC 

5. Kabel downloader 

6. Rangkain driver motor 

 

4.4.3 Prosedur pengujian  

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian pembacaan sensor 

ultrasound adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan kabel downloader dengan minimum system. 

2. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system.  

3. Download program ke mikrokontrol. 

4. Hubungkan driver motor DC dengan minimum system. 

STIK
OM S

URABAYA



79 

 

5. Setelah program didownload, amati kipas hingga telah berputar sesuai dengan 

yang diharapkan dalam hal ini telah sesuai dengan program yang telah 

didownload.  

 

4.4.4 Hasil pengujian 

Minimum system langsung menjalankan program yang telah didownload 

ke dalam mikrokontrol dan motor DC langsung berputar dan bergerak sesuai 

dengan program yang dibuat. Pada pengujian ini didapat hasil seperti pada gambar 

4.5. 

 
Gambar 4.5. Pengujian Kipas Motor DC 

 Dari hasil pengujian pada gambar 4.5, didapatkan bahwa motor DC 

mampu berputar atau bergerak sesuai dengan PWM dan program yang telah 

dibuat. 

 

4.5 Pengujian metode PID 

4.5.1    Tujuan 

    Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program PID yang dibuat 

telah berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tugas akhir ini. 
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4.5.2    Alat yang digunakan 

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8. 

2. Power supply 1000mA - 24V. 

3. Regulator +5V. 

4. Motor DC. 

5. Sensor ultrasound. 

6. PC. 

 

4.5.3  Prosedur pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian metode PID adalah sebagai 

berikut : 

1. Hubungkan sensor ultrasound, motor DC, dan PC dengan minimum system. 

2. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system.  

3. Amati data yang tertampil pada komputer.  

4. Lakukan percobaan beberapa kali untuk mengetahui hasil dari metode PID. 

 

4.5.4    Hasil pengujian   

Hasil pengujian dilakukan secara bertahap dengan melihat hasil yang 

tampil di komputer, dalam hal ini penulis menggunakan program visual basic. 

Berikut adalah hasil pengujian PID dengan potongan program sebagai berikut: 

sensor = ultrasonic(); 

if(sensor >= 186) {sensor = 185;} 

sensor = 185 - sensor; 
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//--->>> program PID 

present_value = sensor - data_komp; 

if(present_value > 10) {present_value = 10;} 

else if(present_value < (-10)) {present_value = -10;} 

error = set_point - present_value; 

kontrol_p = kp * (float)error; 

kontrol_i = ((ki/10)*((float)error+(float)error_lama)*(float)waktu_sample); 

kontrol_d =(((kd*10)/(float)waktu_sample)*((float)error-(float)error_lama)); 

(float)pwm = (float)pwm_lama + kontrol_p + kontrol_i + kontrol_d; 

 

kipas = pwm; 

error_lama = error; 

pwm_lama = pwm; 

 

 

Gambar 4.6. Hasil pengujian PID error lebih dari batas maksimal 

 

Gambar 4.7. Hasil pengujian PID error kurang dari batas minimal 
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Pada gambar 4.6 dan 4.7, nilai PWM tidak sesuai dengan yang di harapkan 

untuk mengontrol kecepatan putar kipas. Batas tertinggi nilai PWM adalah 1023 

dengan batas bawahnya 0, sehingga perlu ada sedikit perubahan program untuk 

memberi batasan maksimum dan minimum nilai pwm. Berikut adalah potongan 

program yang telah dimodifikasi : 

       //--->>> proses pembacaan sensor ultrasound 

       sensor = ultrasonic(); 

       if(sensor >= 186) {sensor = 185;} 

       sensor = 185 - sensor; 

             

       //--->>> program PID 

       present_value = sensor - data_komp; 

       if(present_value > 10) {present_value = 10;}//--->>> batas maksimal error 

       else if(present_value < (-10)) {present_value = -10;} //--->>> batas minimal error 

       error = set_point - present_value; 

       kontrol_p = kp * (float)error; 

       kontrol_i=((ki/10)*((float)error+(float)error_lama)*(float)waktu_sample); 

       kontrol_d=(((kd*10)/(float)waktu_sample)*((float)error-(float)error_lama)); 

       (float)pwm = (float)pwm_lama + kontrol_p + kontrol_i + kontrol_d; 

 

       if(error==0){min_speed=555;max_speed = 700;} //--->>> bola di daerah stabil 

       else if(error == 10) {max_speed = 750;} //--->>> bola jauh di bawah 

       else if(error == (-10)) {min_speed = 450;} //--->>> bola jauh di atas 

       if(pwm > max_speed) {pwm = max_speed;} 

       else if(pwm < min_speed) {pwm = min_speed;} 

       kipas = pwm; 

       error_lama = error; 

       pwm_lama = pwm; 

 

 

Gambar 4.8. PID setelah dimodifikasi dengan set point 65 cm 

STIK
OM S

URABAYA



83 

 

 
Gambar 4.9. PID setelah dimodifikasi dengan set point 87 cm 

Hasil pada gambar 4.8 dan 4.9 menunjukkan bahwa sinyal masih terlihat 

bergelombang. Keterbatasan ini mungkin di karenakan tidak adanya sensor 

tekanan aliran udara untuk memantau seberapa kuat udara yang harus di alirkan 

untuk membuat bola melayang tepat pada posisi yang di inginkan user. Penulis 

hanya mampu memantau ketinggian dan mengontrol kecepatan putar kipas. 

 

4.6     Pengujian Keseluruhan Sistem 

4.6.1  Tujuan 

Pengujian keseluruhan sistem bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 

yang dirancang dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Baik 

dari alat atau aplikasi yang telah dibuat. 

 

4.6.2  Alat yang digunakan 

Peralatan yang penulis butuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Rangkaian minimum system ATMega8. 
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2. Power supply 1000mA - 24V. 

3. Regulator +5V. 

4. Kipas motor DC. 

5. Sensor ultrasound. 

6. PC dan kabel perpanjangan serial untuk mempermudah uji coba. 

 

4.6.3  Prosedur pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian metode PID adalah sebagai 

berikut : 

1. Hubungkan sensor ultrasound, driver motor DC, dan PC dengan minimum 

system. 

2. Aktifkan power supply dan hubungkan dengan regulator serta minimum 

system.  

3. Jalankan program vb pada komputer, masukkan nilai set point lalu klik kirim. 

4. Amati jalan nya proses eksekusi program pada alat dan yang tertampil pada 

PC.  

5. Masukkan nilai set point dengan nilai yang berbeda dari sebelumnya, lalu klik 

kirim. 

6. Amati jalan nya proses eksekusi program pada alat dan yang tertampil pada 

PC.  

7. Jika bola dapat berada pada set point, maka alat telah berhasil. 
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4.6.4  Hasil pengujian 

Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan melakukan pengamatan, 

dan mengamati setiap perubahan yang tertampil pada komputer. Hasil dari 

pengujian alat tugas akhir ini adalah cukup baik dengan akurasi 94.4 %, akurasi 

didapat berdasarkan rata – rata tiap set point yang telah diuji coba. Berikut adalah 

gambar hasil yang tertampil pada komputer dengan set point ketinggian 75 cm, 

120 cm, 150 cm dan kemudian turun ke ketinggian 40 cm beserta tabel tiap set 

point. 

 
Gambar 4.10. Pengujian keseluruhan sistem 

Berikut adalah gambar tampilan sebenarnya pada alat dan juga tabel hasil 

hasil pengujian yang telah dilakukan. Nilai error didapat dari selisih antara set 

point dengan sensor ultrasound, sebagai catatan bahwa nilai minus atau positif 

hanya merupakan posisi bola berada diatas atau dibawah set point. Hasil dari set 

point 75 cm dapat dilihat pada gambar 4.11 dan data uji coba dapat dilihat pada 

tabel 4.1. Hasil dari set point 120 cm dapat dilihat pada gambar 4.12 dan data uji 

coba dapat dilihat pada tabel 4.2. Hasil dari set point 150 cm dapat dilihat pada 

gambar 4.13 dan data uji coba dapat dilihat pada tabel 4.3. Hasil dari set point 40 

cm dapat dilihat pada gambar 4.14 dan data uji coba dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.1. set point ketinggian 75 cm 

Waktu PWM Sensor Error 

6 920 78 3 

7 840 77 2 

7 850 70 5 

11 840 80 5 

12 832 75 0 

14 856 82 7 

15 832 82 7 

26 832 74 1 

 

Rata - rata 3.75 

% error 5 % 

 

 

Gambar 4.11. Tampilan pada alat dengan ketinggian 75 cm 

Tabel 4.2. set point ketinggian 120 cm 

Waktu PWM Sensor Error 

6 934 118 2 

10 930 127 7 

11 950 126 6 

12 840 126 6 

17 853 120 0 

18 940 124 4 

19 945 121 1 

23 950 115 5 

 

Rata - rata 3.875 

% error 3.2 % 
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Gambar 4.12. Tampilan pada alat dengan ketinggian 120 cm 

Tabel 4.3. set point ketinggian 150 cm 

Waktu PWM Sensor Error 

8 857 154 4 

8 847 145 5 

11 840 157 7 

13 841 154 4 

13 840 152 2 

14 842 155 5 

15 842 142 8 

16 844 149 1 

 

Rata - rata 4.5 

% error 3 % 

 

 

Gambar 4.13. Tampilan pada alat dengan ketinggian 150 cm 
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Tabel 4.4. set point ketinggian 40 cm 

Waktu PWM Sensor Error 

7 840 49 9 

10 869 40 0 

10 893 44 4 

13 816 50 10 

15 840 38 2 

18 824 41 1 

19 840 45 5 

35 832 33 7 

 

Rata - rata 4.75 

% error 11.87 % 

 

 

Gambar 4.14. Tampilan pada alat dengan ketinggian 40 cm 
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