
   BAB IV 

PENGUJIAN SISTEM 

 

Pengujian sistem yang dilakukan merupakan pengujian terhadap 

Robotino dan aplikasi pada PC yang telah selesai dibuat. Dimulai dari 

menghubungkan koneksi ke Robotino, menggerakan Robotino, pengambilan citra 

dari kamera Robotino, pengolahan citra dimulai dengan color filtering 

menggunakan ruang warna HSV, tresholding, smoothing, dan pendeteksian api 

menggunakan sensor api. 

 

4.1. Pengujian dan Evaluasi Koneksi Robotino 

Pengujian koneksi Robotino dilakukan dengan menguji jaringan wireless 

pada PC yang dihubungkan dengan access point Robotino. Hal tersebut untuk 

diketahui apakah dapat terhubung, dan saat program dijalankan apakah console 

sudah mampu mengakses Robotino. 

 

4.1.1. Tujuan 

Tujuan pengujian ini yaitu mengetahui apakah Robotino sudah mampu 

terhubung dengan komputer PC. Mengetahui apakah console yang digunakan 

sudah mampu mengakses Robotino, sehingga dapat disimpulkan apakah Robotino 

telah terintegrasi dengan PC. 

 

4.1.2. Alat yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Microsoft Visual C++ 2008 
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3. Program simulator Robotino Sim Demo  

4. Personal Computer (PC) + wireless 

 

4.1.3. Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menghubungkan koneksi wireless dari PC ke access point Robotino. 

3. Menjalankan program console seperti yang ditulis pada sub bab 3.3 dengan 

menggunakan Microsoft Visual C++ 2008 

4. Menghubungkan console dengan Robotino sesuai IP dan port yang ditentukan 

(pilih nomer 1 untuk koneksi dengan simulasi atau pilih nomer 2 untuk 

koneksi dengan robotino) 

Pilih nomer 1 untuk menghubungkan console dengan simulasi  

5.   Catat hasilnya apakah console telah terkoneksi 

6.    Matikan program console 

7.    Ulangi langkah 3 – 6 dengan memilih nomor 2 (terhubung dengan robotino) 

 

4.1.4. Hasil Pengujian 

Robotino sudah dapat terhubung ke PC dengan media wireless dengan 

baik. Terlihat pada Gambar 4.3, saat program console dijalankan terdapat 2 

pilihan koneksi yaitu langsung ke Robotino atau simulasi. Pada simulasi seluruh 

fungsi Robotino dapat digunakan seperti Robotino yang sesungguhnya, sehingga 

jika dihubungkan koneksi pada simulasi dan berhasil, maka sudah dapat 

dipastikan koneksi yang dihubungkan ke Robotino langsung berhasil. 

STIK
OM S

URABAYA



Untuk pengujian ke Robotino secara langsung dapat dilihat pada LCD 

yang ditampilkan pada Robotino bahwa koneksi antara Robotino dengan PC 

sudah terhubung. Untuk lebih jelasnya terlihat pada Gambar 4.4. 

 

4.1.5 Evaluasi 

Dari hasil pengujian diatas Robotino sudah mampu terhubung dengan 

komputer PC, dan console yang digunakan sudah mampu mengakses Robotino, 

sehingga dapat disimpulkan Robotino telah terintegrasi dengan PC. 

 

 

Gambar 4.3 Console terhubung dengan simulasi Robotino 

 

Gambar 4.4 Console terhubung dengan Robotino 
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4.2. Pengujian dan Evaluasi Pergerakan Robotino 

Pengujian pergerakan Robotino dilakukan dengan memanfaatkan omni-

directional drive pada Robotino. Yaitu dengan menguji fungsi setVelocity saat 

diisi dengan parameter tertentu pada console, apakah Robotino akan berputar ke 

kanan. 

 

4.2.1 Tujuan 

Tujuan pengujian pergerakan Robotino memanfaatkan omni-directional 

drive Robotino adalah untuk mengetahui arah pergerakan Robotino dengan 

memberi nilai  parameter untuk pergerakan Robotino agar dapat berputar ke 

kanan. 

 

4.2.2. Alat yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Microsoft Visual C++ 2008 

3. Personal Computer (PC) + wireless  

 

4.2.3. Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menghubungkan koneksi wireless dari PC ke access point Robotino 

3. Menjalankan program console seperti yang ditulis pada sub bab 3.4 pada 

Microsoft Visual C++ 2008 

4. Menghubungkan console dengan Robotino sesuai IP yang ditentukan 

(127.0.0.1 untuk simulasi dan 172.26.1.1 untuk Robotino) 
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5. Menjalankan program untuk inisialisasi pergerakan 

6. Memberi nilai variabel vx, vy, omega (0, 0, 30) 

7. Melihat arah pergerakan Robotino 

8. Catat hasilnya 

9. Matikan program console 

 

4.2.4. Hasil Pengujian 

Hasil dari pengujian ini adalah mengetahui arah pergerakan Robotino 

melalui parameter-parameter yang ada yaitu x,y dan omega. 

Untuk bergerak berputar dalam mendeteksi keberadaan api, parameter 

pada setVolocity dapat dikonfigurasi seperti berikut. 

setVelocity(0,0,30); 

Dari percobaan yang dilakukan robot dapat berputar pada poros searah 

jarum jam ( kanan ). 

 

4.2.5 Evaluasi 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa omni-directional drive pada 

Robotino dengan parameter setVolocity yang diisi dengan variabel yang sudah 

ditentukan agar robot dapat melakukan manuver berputar sudah dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan arah yang diharapkan. 

 

4.3. Pengujian dan Evaluasi Streaming Citra Melalui kamera Robotino 

Pengujian streaming ini dilakukan dengan mengintegrasikan Microsoft 

Visual C++ melalui library OpenCV. Yaitu untuk memanggil serta menjalankan 

console kamera PC tersebut. 

STIK
OM S

URABAYA



4.3.1. Tujuan 

Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah aplikasi sudah 

mampu menampilkan data gambar dari webcam Robotino ke window pada PC, 

dan untuk gambar yang ditampilkan apakah sudah streaming. 

 

4.3.2    Alat yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Webcam yang terintegrasi dengan robot 

3. Microsoft Visual C++ 2008 

4. Personal Computer (PC) 

 

4.3.3. Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menghubungkan koneksi wireless dari PC ke access point Robotino 

3. Menjalankan program console seperti yang ditulis pada sub bab 3.5 pada 

Microsoft Visual C++ 2008 

4. Menghubungkan console dengan Robotino sesuai IP yang ditentukan 

(127.0.0.1 untuk simulasi dan 172.26.1.1 untuk Robotino) 

5. Menjalankan program untuk mengakses data gambar pada webcam Robotino 

6. Melihat data gambar pada window dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Streaming: data gambar yang ditampilkan akan mengikuti pergerakan 

Robotino. 

b. Catat gambar 

c. Geser robot kekanan sedikit 
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d. Catat gambar 

e. Tidak Streaming: data gambar yang ditampilkan bukan gambar yang ada 

di depan kamera. 

7.    Catat hasilnya 

8.    Matikan program console 

 

4.3.4    Hasil Pengujian 

Setelah melakukan pengujian sesuai dengan prosedur di atas berikut 

adalah gambar yang didapatkan dari webcam Robotino pada Gambar 4.5.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  , kamera menampilkan gambar sesuai dengan pergerakan robot  

 

4.3.5 Evaluasi 

Dengan melihat hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi sudah mampu mendapatkan data citra pada webcam Robotino dan mampu 

menampilkannya secara streaming kepada PC. 
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4.4 Pengujian dan Evaluasi Konversi RGB ke HSV dan Tresholding 

Pengujian berikut adalah pengujian data citra pada hasil pengolahan citra, 

dengan melihat tampilan data citra yang sudah dikonversikan ke ruang warna 

HSV. Kemudian dilakukan color filtering untuk mendeteksi warna api 

menggunakan thresholding. Pengujian dilakukan dalam dua tahap yaitu 

menggunakan komposisi HSV secara berbeda untuk mengetahui setingan terbaik 

kamera dalam mendeteksi api dengan menggunakan filtering hue, saturation, 

value, kemudian mengkalibrasi nilai HSV untuk mendapatkan range terbaik 

sesuai dengan percobaan yang dilakukan hingga didapatkan range angka yang 

tepat untuk objek api.  

 

4.4.1 Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji proses color filtering pada citra 

dengan cara melihat data citra yang sudah di konversikan ke ruang warna HSV, 

kemudian dari data gambar hasil konversi ruang warna RBG ke ruang warna HSV 

dilihat apakah citra hasil proses color filtering sudah mampu menyaring warna 

sesuai filter yang ditentukan. Penggunaan tresholding dilakukan untuk 

mendapatkan citra biner hitam putih agar hanya warna dari api saja yang 

terdeteksi. Pengujian komposisi hue, saturation, value dilakukan dengan tujuan 

agar dapat dipastikan bahwa dalam pendeteksian api dibutuhkan masing-masing 

variabel HSV untuk mendapatkan hasil yang akurat, serta kalibrasi yang tepat 

dengan melakukan percobaan dengan tujuan mendapatkan range angka pasti dari 

objek api. 
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4.4.2 Alat yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Webcam 

3. Microsoft Visual C++ 2008 

4. Personal Computer (PC) 

5. Objek Api (merah, biru) 

 

4.4.3 Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menghubungkan koneksi wireless dari PC ke access point Robotino 

3. Menjalankan program console seperti yang ditulis pada sub bab 3.6 pada 

Microsoft Visual C++ 2008 

4. Menjalankan program untuk mengakses webcam Robotino 

5. Menjalankan program untuk proses color filtering 

6. Melihat citra pada window dengan tampilan cita pada ruang warna HSV 

7. Melihat citra pada window hasil proses color filtering dalam citra biner 

(thresholding) 

8. Catat hasilnya 

9. Matikan program console 

 

4.4.4 Hasil Pengujian 

Untuk proses pre-processing diperlukan konversi ruang warna RGB ke 

HSV digunakan baris perintah berikut: 

cvCvtColor(img2,hsv, CV_BGR2HSV); 
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Citra hasil konversi dari baris perintah di atas dapat dilihat seperti pada 

Gambar 4.6. 

 

          (a)                                                                 (b) 

Gambar 4.6 (a) warna asli, (b) Warna dengan konversi HSV  

Untuk melakukan color filtering pada warna api diperlukan proses 

thresholding pada citra dengan ruang warna HSV, berikut baris perintah yang 

digunakan : 

cvInRangeS(hsv, cvScalar(hsv_min, sat, val, 0),cvScalar(hsv_max, 

255, 255, 0),thresholded); 

Pada baris perintah tersebut terdapat batas filter maksimum dan 

minimum, dimana pada batas filter minimum perlu dilakukan pengaturan untuk 

tiap parameter (hue, saturation, value), parameter saturation dan value bernilai 

maksimal atau 255. Kemudian akan dilakukan pengujian terhadap parameter filter 

untuk tiap-tiap warna. Untuk pendeteksian warna api, ditentukan nilai parameter 

sebagai berikut : 

Hasil citra thresholding segmentasi warna api dalam ruang warna HSV  

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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               (a)                                                              (b) 

Gambar 4.7 (a) gambar asli, (b) Gambar tresholding tanpa menggunakan 

smoothing  

 

Untuk menghilangkan noise pada Gambar (a) digunakan proses 

smoothing dimana digunakan Gausiaan Filter dalam pengaplikasiannya. Gambar 

hasil smoothing dapat dilihat di Gambar 4.8. 

 

 

               (a)                                                                (b) 

 

Gambar 4.8 (a) gambar asli, (b) Gambar tresholding menggunakan smoothing 
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Pengujian komposisi HSV dalam menentukan konfigurasi terbaik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Konfigurasi hue tanpa menggunakan saturation dan value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Konfigurasi saturation tanpa menggunakan hue dan value 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Konfigurasi value tanpa menggunakan saturation dan hue 
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Gambar 4.12 Konfigurasi menggunakan hue, saturation, value 

 

  Dari hasil percobaan di atas konfigurasi HSV jelas tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lain ketika nilai dari salah satu komponen HSV di 

hilangkan maka kamera tidak dapat mendeteksi api baik merah atau biru. Gambar 

diatas menunjukan nilai putih bernilai 0 ketika salah satu komponen HSV 

dihilangkan dan ketika semua komponen di gunakan maka api pun dapat 

terdeteksi dengan baik. Gambar 4.12 menunjukan bahwa nilai putih bernilai 914 

untuk api merah dan 1168 pada api biru, sedangkan range yang digunakan untuk 

proses filtering adalah (96, 2, 254) – (180, 43, 256) untuk api merah dan (31, 48, 

253) – (105, 243, 256) untuk api biru. 

 

 

4.4.5 Evaluasi 

Dengan melihat hasil seperti pada Gambar 4.5 dan 4.6 dapat disimpulkan 

bahwa pengujian color filtering sudah berjalan sesuai ketentuan. Dari citra hitam 

putih yang ditampilkan, maka dapat disimpulkan aplikasi yang dibuat sudah 

mampu mendeteksi warna sesuai filter yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

4.5 Pengujian dan Evaluasi Trajectory Planning 

Pengujian berikut adalah pengujian pergerakan dari robot dalam 

mendeteksi keberadaan api selama beberapa waktu dan bergerak menuju lokasi 
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api dengan memanfaatkan koordinat titik tengah dari api. Serta mengetahui jarak 

pendeteksian maksimal robot dalam mendeteksi api. 

  

4.5.1 Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji proses pergerakan robot apakah 

robot sudah dapat mendeteksi api dengan memanfaatkan koordinat titik tengah 

pada pengolahan lokasi api secara streaming dan tidak mengalami kendala dalam 

proses pergerakannya.  

 

4.5.2 Alat Yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Webcam  

3. Microsoft Visual C++ 2008 

4. Personal Computer (PC) 

5. Objek Api 

 

4.5.3 Prosedur Pengujian 

1. Letakkan robotino 

2. Letakkan api 

3. Menyalakan Robotino 

4. Menghubungkan koneksi wireless dari PC ke access point Robotino 

5. Menjalankan program console seperti yang ditulis pada sub bab 3.7 pada 

Microsoft Visual C++ 2008 

6. Menjalankan program untuk mengakses webcam Robotino 
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7. Menjalankan program untuk proses color filtering 

8. Melihat citra pada window dengan tampilan citra pada ruang warna HSV 

9. Melihat citra pada window hasil proses color filtering dalam citra biner 

(thresholding) ketika mendeteksi api 

10. Melihat pergerakan robot mendekati lokasi api 

11. Catat hasilnya 

12. Matikan program console 

 

4.5.4 Hasil Pengujian 

 Proses pengujian menggunakan data nilai dari titik tengah yang dicatat 

oleh program robotino secara streaming ketika robot mendeteksi keberadaan api 

dan bergerak menuju lokasi api tersebut, dalam proses pendeteksian titik tengah 

terdapat error yang merupakan derajat kemiringan posisi robot dari koordinat titik 

tengah. Data nilai koordinat x (titik tengah), error, dan waktu yang diperlukan 

robot selama bergerak ke lokasi objek api dapat dilihat pada grafik. 

 

Tabel 4.1 Jarak maksimum robot dalam mendeteksi api. 

Jarak Robot Terhadap 

Api 

Berhasil Tidak berhasil 

60 cm 3x - 

90 cm 3x - 

150 cm 3x - 

180 cm 1x 2x 
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Gambar 4.13 Grafik koordinat titik tengah api 

 

  

 

Gambar 4.14 Grafik koordinat error robot terhadap titik tengh api 
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Gambar 4.15 Grafik posisi api terhadap titik tengah robot dan posisi robot 

terhadap titik tengah api 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.16 Grafik tegangan sensor benda terhadap jarak. 
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                        Ruang Dosen  

Gambar 4.17 Denah lab mikrokontroler sebagai percobaan pergerakan robot 

 

   Keterangan Gambar :  

 

 

             = Robotino (tanda panah menunjukan arah dari kamera robotino) 

 

             = Lokasi api  

 

               

  = Bola berwarna sebagai pengecoh sistem  

 

 

 

4.5.5 Evaluasi 

Dengan melihat hasil seperti pada Gambar 4.7 dan Tabel  2.4 dapat 

disimpulkan bahwa pengujian trajectory planning telah berhasil sehingga 

didapatkan nilai yang seimbang antara koordinat x (titik tengah) dengan error 

koordinat, sehingga pergerakan robot terlihat lebih halus dan terarah, Tabel 4.1 

menunjukan jarak maksimum robot dapat mendeteksi api adalah 1.5 m dengan 

prosentase keberhasilan 100% dan 1.8 m dengan prosentase keberhasilan 25%. 
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4.6 Pengujian dan Evaluasi Flame Sensor 

Pengujian berikut adalah pengujian flame sensor berdasarkan jarak 

sensor terhadap api, dengan menggunakan tegangan keluaran dari sensor sebagai 

tolak ukur jarak sensor terhadap api. Diharapkan sensor dapat mengeluarkan 

tegangan keluaran yang semakin besar ketika sensor berada di dekat api 

sebaliknya tegangan keluaran akan semakin mengeci ketika sensor berada jauh 

dari api. 

 

4.6.1 Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji sensitifitas atau kepekaan sensor 

terhadap perubahan jarak dengan api. Sensor memiliki keluaran berupa tegangan 

analog yang berubah-ubah mengikuti perbedaan jarak sensor dengan api, dengan 

diadakannya pengujian ini diharapkan penulis dapat mengetahui perubahan nilai 

tegangan keluaran sensor dengan mengubah jarak sensor dengan api dan mencatat 

hasil setiap pengujiannya. 

 

4.6.2 Alat Yang Digunakan 

1. DF Robot Flame Sensor 

2. Sumber tegangan 24v 

3. Rangkaian Regulator 

4. Avometer 

5. Centimeter + Stiker jarak 

6. Objek Api 
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4.6.3 Prosedur Pengujian 

1. Memasang stiker jarak pada meja percobaan 

2. Menghubungkan koneksi sumber tegangan dengan rangkaian regulator 5v 

3. Menghubungkan masukan sensor ke rangakaian regulator 

4. Menyalakan sumber tegangan 24v 

5. Menghubungkan probe avometer ke keluaran sensor 

6. Mengatur jarak terjauh sensor dengan objek api (100cm) 

7. Catat hasilnya 

8. Ulangi langkah ke-6 dengan merubah jarak -10cm dari jarak terjauh 

9. Lihat perubahan yang terjadi dan catat hasilnya  

10. Tabelkan perubahan nilai tegangan keluaran sensor berdasarkan jarak sensor 

dengan api. 

 

4.6.4 Hasil Pengujian  

Proses pengujian menggunakan data nilai dari keluaran sensor yang 

tegangan analog yang berubah berdasarkan perbedaan jarak sensor dengan api, 

semakin jauh api dari sensor maka keluaran tegangannya semakin kecil 

sebaliknya ketika sensor berada dekat dengan api maka keluaran tegangannya pun 

semakin besar. Data nilai dari sensor dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan gambar 

pengujian sensor dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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      (a)                                                                      (b) 

 

Gambar 4.18 (a) Pengujian sensor dengan jarak 20 cm dengan api, (b) keluaran 

tegangan analog sensor sebesar 4.79 volt. 

  

  

   

 

 

 

 

                            (a)                                                                      (b) 

 

Gambar 4.19 (a) Pengujian sensor dengan memberi sumber cahaya 

senter,   (b) sensor tidak merespon cahaya senter. 

 

 

Tabel 4.1 Data nilai sensor berdasarkan jarak sensor dengan api 

 

 Jarak sensor dengan api       Percobaan 1 (volt)        Percobaan 2 (volt) 

20 cm 4.79 volt 4.77 volt 

30 cm 3.32 volt 3.54 volt 

40 cm 2.14 volt 2.16 volt 

50 cm  1.43 volt 1.56 volt 

60 cm 1.16 volt 1.20 volt 

70 cm 0.95 volt 0.92 volt 

80 cm 0.73 volt 0.73 volt 

90 cm  0.52 volt 0.57 volt 

100 cm 0.43 volt 0.44 volt 
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4.6.5 Evaluasi 

Dengan melihat hasil seperti pada Gambar 4.8 dan Tabel  4.1 dapat 

disimpulkan bahwa pengujian flame sensor telah berhasil dan dapat di simpulkan 

bahwa sensor memiliki sensitifitas yang baik dilihat dari perubahan nilai keluaran 

tegangan yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan jarak sensor terhadap api, 

dengan demikian sensor api tersebut telah bekerja sebagai mana mestinya. 

 

4.7 Pengujian dan Evaluasi Alat Pemadam Api 

Pengujian berikut adalah pengujian alat pemadam api dengan 

menggunakan tegangan keluaran dari robot yang akan menggerakan motor dan 

menjalankan aktuator berupa alat pemadam api. Motor diharapkan dapat bekerja 

ketika mendapat masukan tegangan sebesar 12 volt, sehingga aktuator dapat 

berjalan sebagai mana mestinya. 

 

4.7.1 Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji alat pemadam api yang terdiri dari 

motor DC, tabung air, dan alat penyemprot, dimana cara kerjanya adalah ketika 

motor DC mendapat masukan tegangan dari robot sebesar 12 volt maka motor 

akan memompa air dan meneruskannya ke selang plastik yang telah dirangkai 

agar dapat memadamkan api. 

 

 

4.7.2 Alat Yang Digunakan 

1. Robotino 
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2. Alat pemadam api 

3. Objek Api 

 

4.7.3 Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menjalankan proses pengolahan citra 

3. Siapkan api dari jarak 50 cm di depan robot 

4. Dekatkan api perlahan hingga jarak 15 cm atau alat pemadam api bekerja   

5. Catat hasilnya apakah alat pemadam api bekerja dan pada jarak berapa alat 

pemadam api bekerja 

 

4.7.4 Hasil Pengujian 

Proses pengujian menggunakan data nilai dari keluaran Robotino yang 

merupakan tegangan 12 volt dari relay robotino. Relay ini bekerja ketika 

menerima masukan dari flame sensor berupa tegangan analog diatas 4.5 volt, 

ketika kondisi ini terpenuhi relay terhubung dan mengeluarkan tegangan common 

sebesar 12 volt yang digunakan untuk menggerakan motor DC. Motor DC 

menggerakan aktuator berupa alat pemadam api dan ketika tegangan analog 

dibawah 4.5 volt  relay terputus, sehingga mengakibatkan motor DC berhenti dan 

aktuator pemadam api juga berhenti memadamkan api. 
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4.7.5 Evaluasi 

Dengan melihat hasil dari percobaan diatas dapat disimpulkan bahwa alat 

pemadam api sudah dapat memadamkan api berdasarkan keluaran tegangan 

sensor yang dihubungkan dengan relay 12 volt. Alat pemadam api sudah dapat 

secara streaming memadamkan api ketika api telah padam maka secara otomatis 

alat pemadam juga akan berhenti memadamkan api. 

 

4.8 Pengujian dan Evaluasi Sistem Secara Keseluruhan 

Pengujian berikut adalah pengujian sistem secara keseluruhan yaitu, 

untuk melihat apakah robot dapat memadamkan api dengan posisi robot terhadap 

api yang berubah, bagaimana robot membedakan citra api dengan api sungguhan 

melalui proses pengolahan citra, mengukur dan melakukan pencatatan jarak 

maksimal robot dalam mendeteksi api, kemudian juga diuji apakah robot 

terpengaruh oleh gangguan berupa citra api, pencerminan api dengan 

menggunakan kaca dan bola-bola berwarna, serta mencatat waktu yang 

dibutuhkan robot dari proses pendeteksian sampai memadamkan api. 

 

4.8.1 Tujuan 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji proses color filtering dalam 

pengolahan citra apakah sudah dapat membedakan citra api dengan api sungguhan 

yang memiliki kesamaan komposisi warna dengan api, pada pengujian ini penulis 

menggunakan foto dari api, pencerminan api terhadap kaca, bola-bola berwarna, 

sebagai pengecoh. 
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 Pengujian ini juga bertujuan untuk mengukur jarak terjauh yang dapat di 

jangkau oleh robot dalam memadamkan api serta mencatat waktu yang diperlukan 

oleh robot untuk mencapai lokasi api dan memadamkannya. 

 

4.8.2 Alat Yang Digunakan 

1. Robotino 

2. Webcam  

3. Microsoft Visual C++ 2008 

4. Personal Computer (PC) + wireless 

5. DF Robot flame sensor 

6. Alat Pemadam Api 

7. Objek Api 

8. Citra api 

9. Bola berwana (merah, kuning, biru) 

10. Cermin (kaca) 

 

4.8.3 Prosedur Pengujian 

1. Menyalakan Robotino 

2. Menghubungkan PC dengan Robotino dengan menggunakan koneksi wireless  

3. Menjalankan proses pengolahan citra dengan menjalankan program Visual 

C++ 

4. Siapkan api dari jarak 50 cm di depan robot 

5. Siapkan citra api, bola berwarna, dan kaca dengan jarak dan lokasi yang 

berbeda dengan api 
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6. Catat data dari sensor api  ketika robot bergerak mendekati api dan lihat 

sensitifitasnya 

7. Catat hasilnya apakah robot berhasil memadamkan api atau apakah robot 

dapat membedakan api sungguhan dengan pengecoh lainnya seperti citra api, 

bola berwarna dan kaca. 

 

4.8.4 Hasil Pengujian 

 Proses pengujian dilakukan dengan tiga tahap yaitu pengujian proses 

color filtering yaitu membedakan api dengan citra api, pencerminan api dengan 

menggunakan kaca dan bola-bola berwarna sebagai pengecoh sistem, setelah 

dilakukan pengujian ternyata citra api tidak terdeteksi oleh proses color filtering 

dan sistem hanya mendeteksi api sungguhan, sedangkan bola-bola berwarna tidak 

terdeteksi oleh pengolahan citra. Pengolahan citra hanya mendeteksi pencerminan 

api dari kaca. 

Pengujian kedua adalah pengujian jarak maksimum yang dapat dijangkau 

robot dalam mendeteksi api, setelah dilakukan pengujian sistem sudah dapat 

bekerja dengan baik dan jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh robot adalah 

1.5 meter. 

Pengujian ketiga adalah pencatatan waktu yang dibutuhkan robot dalam 

mendeteksi api, bergerak mendekat, dan memadamkan api sesuai dengan 

percobaan yang dilakukan maka dapat diambil rata-rata waktu yang dibutuhkan 

adalah 28 detik.  
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4.8.5 Evaluasi 

 Dengan melihat hasil percobaan sistem secara keseluruhan diatas dapat 

disimpulkan bahwa robot telah berhasil melewati semua ujian yang diujicobakan 

yaitu tentang bagaimana robot dapat mendeteksi api, membedakan citra api 

dengan api sungguhan, pencatatan jarak maksimal yang dibutukan oleh robot 

dalam mendeteksi api dan waktu yang diperlukan oleh robot untuk bergerak 

menuju lokasi api dan memadamkan api tersebut. 
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