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BAB IV 

PENGUJIAN SISTEM 

 

4.1    Pendahuluan 

Sebelum alat digunakan sepenuhnya untuk mengendalikan pelaksanan kontrol 

pintu atau keamanan, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk memastikan 

alat tersebut bekerja sesuai dengan sistem yang direncanakan. 

Dari hasil pengujian alat secara hardware, untuk lebih memusatkan sinar 

inframerah yang diterima fotodioda diperlukan lensa berdiameter 90 mm. Dan dari 

hasil uji coba diketahui bahwa kunci berkode dapat bekerja dengan baik sampai 

jarak 6 meter. Jarak operasi yang agak terbatas ini dapat ditingkatkan antara lain 

dengan cara memasang reflektor pada sensor, agar sinar inframerah yang 

dipancarkan menjadi lebih terarah dan membentuk suatu berkas yang tajam. 

Untuk pengujian software dilakukan dengan menjalankan program 

pengendali  yang dibuat dengan menggunakan bahasa Assembler yang kemudian 

disimpan dalam EPROM. Model I/O akan bekerja apabila mendapatkan input yang 

telah dikirimkan oleh pemancar. Dan semua itu bekerja bedasarkan dengan program 

yang dibuat sebelumnya  ( program  terlampir). 
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4.2    Pengujian  Sistem  Pengendali 

Sistem  yang dihubungkan  dengan  modul mekanik di uji dengan program 

yang sebelumnya dibuat dalam bahasa pemograman Assembler melalui  personal 

komputer atau PC. 

Dari pengujian yang diharapkan adalah sebagai berikut  : 

1. Bila fotodioda  penerima  tidak menerima sinyal input dari pemancar, 

maka sensor akan diset ke nol. 

2. Bila fotodioda penerima menerima sinyal input dari pemancar, maka 

sensor akan di set sesuai dengan kode input yang diterima. 

3. Fungsi dari tiap - tiap tombol pemancar adalah sebagai berikut : 

0 = tidak digunakan. 

1…9  = Mengirim kode pembuka pintu ( 4 digit ) 

10 = Memasukan kode pengunci data ( mirip dengan 

tombol   enter pada keyboard komputer ) 

11             = Menutup pintu dan me-reset penerima. 

12 … 15   = mengendalikan piranti lain. 

4. Pembuka pintu akan bekerja isi pengunci data sama dengan data yang 

ditentukan, keluaran A = B  pada semua komparator akan tinggi 

sehingga akan mengaktifkan transistor Q1 Akibatnya relay K1 akan 

bekerja dan mengaktifkan mekanik pembuka pintu. 



 

 

40

 

5. Penutup pintu akan bekerja apabila pemancar memberi  sinyal yang 

mengaktifkan transistor Q5,menyebabkan relay K3 bekerja untuk 

mengaktifkan mekanik penutup pintu sekaligus me- reset penerima. 

6. Peralatan mekanik alarm bekerja apabila terjadi kesalahan dalam 

menginputkan kode pasword yang terdiri dari 4 digit. 

7. Peralatan mekanik lainnya ( mematikan dan menyalakan lampu ) akan  

bekerja apabila  sensor penerima telah mendapatkan sinyal input  dari 

pemancar. Dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan sistem timer ( 

lampu akan menyala dan mati pada jam-jam tertentu sesuai dengan 

apa yang kita inginkan). 

Adapun  langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

A. Pemancar 

• Yang pertama dilakukan adalah menguji  fungsi-fungsi 

tombol keypad  yang  berfungsi atau tidak, jika  keypad 

berfungsi maka penekanan tombol keypad akan diterima oleh 

IC74C922 ( 16  key enkoder) untuk diterjemahkan menjadi 

kode biner  berupa sinyal  aktif hight atau aktif low.  

Misalnya penekanan pada keypad 7, maka outputnya adalah 

sama dengan 0111 dimana :  

  Low Hight 

    0    1 
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• Data dari  IC74C922 diterima oleh sebuah pencacah mundur 

yaitu IC40193 dengan bentuk output yang menggambarkan 

jumlah sinyal yang dikirimkan ke led infra red untuk 

dipancarkan. 

Output yang dihasilkan oleh pencacah mundur dan yang 

diterima oleh infra red untuk dipancarkan  dapat 

digambarkan berdasarkan gambar data yang didapat dari 

osiloscope adalah sebagai berikut: 

 

CH1 =  IC 40193 

CH2 =  Infra  Red 

Gambar 4.1.   Sinyal  Pencacah Mundur dan Sinyal Infra Red 
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• Sebagai  Multivibrator tak stabil digunakan IC 555 dan 

dikuatkan juga oleh penguat Darlington yang dibentuk oleh 

transistor. 

Adapun bentuk sinyal reset dari multivibrator tak stabil dapat 

digambarkan berdasarkan gambar data yang didapat dari 

osiloscope adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.2.   Sinyal  Reset dari Multivibrator 
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B. Penerima 

• Sinyal yang  diterima pada titik A sama dengan sinyal yang 

dipancarkan oleh pemancar, dapat digambarkan berdasarkan 

gambar data yang didapat dari osiloscope adalah sebagai 

berikut: 

 

 

   

Gambar 4.3.   Sinyal  Yang di terima Pada Titik A 

 

• Karena pengaruh pada kapasitor / penguat, maka sinyal yang 

diterima oleh rangkaian pembentuk sinyal, dapat digambarkan  
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berdasarkan gambar data yang didapat dari osiloscope adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4.   Sinyal  Pada Rangkaian Pembentuk Sinyal 

 

• Pada pencacah maju sinyal tersebut dihitung sesuai dengan pulsa 

yang diterima sensor. 

• Pada rangkaian multivibrator monostabil keluaran pewaktu 1 

mereset pencacah maju dan keluaran pewaktu 2 mengaktifkan 

rangkaian dekoder 1 ke 16 sehingga dapat mengaktifkan nomer 

keluaran sesuai data masukkan. Peranan minimum sistem adalah 

sebagai prosesor utam yang mengatur dan mengontrol semua 

rangkaian penerima untuk mengaktifkan output. 
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Adapun keuntungan dan kelemahan dari pengujian alat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Keuntungan : 

Dapat mengetahui kinerja dari perangkat lunak dan keras sehingga 

mengetahui segala kekurangannya 

b. Kelemahan : 

• Tidak ditemukan letak kesalahan dari fungsi keypad , misalnya jika 

ditekan tombol 7 sinyal yang tampak pada osiloscope sebanyak 8 

sinyal. 

• Keypad nomer 0 tidak berfungsi. 

• Kesulitan dalam mencari kecocokan antara led pemancar dan 

fotodioda penerima. 

• Jarak tempuh yang diharapkan maksimal 6 meter dan minimal 

sedekat dekatnya. Hanya dapat mencapai jarak yang minimal. 

• CMOS 40193 terlalu sensitif sehingga mudah rusak. 

• Perangkat keras tidak dapat berfungsi pada saat listrik padam karena 

tidak ada daya cadangan. 

 

 

 


