
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Pengerjaan  tugas  akhir  ini  terlihat  jelas  dari  gambar  3.1.  Blok  diagram 

tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan dari setiap perangkat utama yang 

digunakan.

Gambar 3.1 Blok Diagram Secara Umum

Dari gambar 3.1 A adalah proses pengiriman data kecepatan yang dilakukan 

oleh  telepon  genggam.  B  merupakan  proses  membangun  koneksi  antara  PC 

dengan robotino, memberi perintah pada robotino untuk bergerak, dan meminta 

proses  streaming  yang berfungsi  agar  PC memperoleh gambar yang ditangkap 

oleh  kamera  robotino,  serta  meminta  status  halangan  dari  robotino.  Bagian  C 

merupakan proses pengiriman semua data yang diminta oleh PC dari robotino. 

Bagian terakhir, yaitu D merupakan proses pengiriman data gambar yang akan 

ditampilkan pada layar  telepon genggam dan pengiriman status  halangan yang 

akan ditampilkan di telepon genggam dalam bentuk pesan.
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3.1.1 Aktivitas Telepon Genggam Terhadap PC

A. Mengirim Data Kecepatan

Proses pengiriman data kecepatan ini  terjadi antara telepon genggam dan 

PC. Proses ini  terjadi setelah telepon genggam mendeteksi perubahan axis dan 

mengolahnya  menjadi  kecepatan  robot.  Berikut  adalah  flow  chart  dari  proses 

pengiriman data kecepatan.

Gambar 3.2 Flow Chart Proses Pengiriman Data Kecepatan

Dari  flow  chart  pada  gambar  3.2  proses  inisialisasi  sebelum melakukan 

pengiriman gambar ke PC yaitu membangun koneksi dengan PC sebagai  server. 

Setelah  koneksi  terbangun,  maka  telepon  genggam  perlu  mendeteksi  adanya 

perubahan axis. Setelah terjadi perubahan axis, data axis tersebut diolah menjadi 

data kecepatan dan arah robot. Setelah memperoleh data arah dan kecepatan robot, 

telepon genggam mengirimkannya ke PC melalui socket.

data=”MV:kec_maju:kec_samping:kec_putar.
DataOutputStream dv

dv=new DataOutputStream(soket.getOutputStream())
dv.writeBytes(data)

START

Socket soket
soket = new Socket(IP, port)

Tperubahan
axis

F

TKeluar

F
STOP

data=”exit.”
DataOutputStream dv

dv=new DataOutputStream(soket.getOutputStream())
dv.writeBytes(data)
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A.1 Proses Pendeteksian Perubahan Axis

Proses pendeteksian perubahan axis ini  dilakukan pada telepon genggam. 

Berikut adalah flow chart pendeteksian perubahan axis.

Gambar 3.3 Flow Chart Pendeteksian Axis

Untuk  melakukan  pendeteksian  perubahan  axis  dengan  sensor 

accelerometer,  diperlukan  tiga  komponen  yaitu  SensorManager,  Sensor,  dan 

SensorEventListener.  Untuk  menggunakan  suatu  sensor,  objek  SensorManager 

harus dihubungkan terlebih dahulu dengan sistem android yang mengatur bagian 

sensor.  Selain  itu,  sensor  juga  harus  ditentukan  ingin  menggunakan  sensor 

accelerometer.  Untuk  bisa  mendeteksi  sensor,  suatu  class  harus  didaftarkan 

terlebih  dahulu.  Setelah  didaftarkan,  setiap  ada  perubahan  axis,  android  akan 

memanggil fungsi onSensorChanged. Di dalam fungsi itulah, proses pengambilan 

onSensorChanged

START

F

T

Mengambil data axis

STOP

F

T

F

T

onResume FonPause

manage.registerListener
(this, acc, SensorManager.
SENSOR_DELAY_NORMAL)

T

manage.unregisterListener(this)

onAccuracyChanged

SensorManager manage
Sensor accManager

accManager=(SensorManager)getSystemService(SENSOR_SERVICE)
acc=manage.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
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nilai  axis  dari  posisi  telepon  genggam  dilakukan.  Ketika  sudah  tidak 

menggunakan sensor  lagi,  terjadi  proses  penghapusan class  yang bersangkutan 

dari  daftar.  OnAccuracy  changed  tidak  digunakan  karena  tidak  melakukan 

perubahan accuracy pada sensor accelerometer.

A.2 Proses Pengolahan Kecepatan Robot dari Perubahan Axis

Proses  perubahan  axis  tidak  bisa  secara  langsung  digunakan  sebagai 

kecepatan dari robot. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan kecepatan robot dari 

perubahan axis yang terjadi. Berikut adalah proses pengolahan perubahan axis.

START

A

B

double[] position = new double[3]
double[] value = new double[3]
double[] limit = new double[3]

int[] save = new int[2]
boolean change = false

(position[0]>(value[0]+limit[0])
|| position[0]<(value[0]-limit[0]))

T

F
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A

B

value[0]=value[0]+limit[0]
save[0]=save[0]-1

change=true

value[0]=value[0]-limit[0]
save[0]=save[0]+1

change=true

position[0]>value[0]+limit[0]

T

F

T

Save[0]!=0

position[0]<value[0]-limit[0]

limit[0]=1.5

limit[0]=2

F

F

T

(position[1]>(value[1]+limit[1])
|| position[1]<(value[1]-limit[1]))

value[1]=value[1]+limit[1]
save[1]=save[1]-1

change=true

value[1]=value[1]-limit[1]
save[1]=save[1]+1

change=true

position[1]>value[1]+limit[1]

T

F

T

position[1]<value[1]-limit[1] F

C
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Gambar 3.4 Flow Chart Pengolahan Nilai Kecepatan dari Perubahan Axis

Program  pengolahan  di  atas  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  bagian 

perhitungan  maju  dan  mundur  yang  identik  dengan  array  ke-0  dengan 

perhitungan  kiri  dan  kanan yang  identik  dengan  array  ke-1.  Variabel  position 

merupakan nilai asli dari sumbu x untuk array ke-0 dan sumbu y untuk array ke-

1.  Variabel  value  merupakan  nilai  tengah  antara  batas  atas  dan  batas  bawah 

sebelum kecepatan robot omni berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. 

Limit merupakan variabel penjumlah dan pengurang untuk variabel value yang 

menyatakan batas atas dan bawah perubahan axis saat ini. Saat posisi sumbu x 

atau  sumbu y  sejajar  dengan  sumbu x  dan sumbu y  daratan,  maka  nilai  dari 

variabel limit untuk sumbu x atau sumbu y adalah 2. Bila sumbu x atau sumbu y 

tidak sejajar dengan sumbu x dan y bumi, maka variabel limit untuk sumbu x atau 

sumbu  y  bernilai  1,5.  Variabel  save  berfungsi  sebagai  nilai  kecepatan  yang 

nantinya  dikirimkan  ke  robot  omni.  Variabel  ini  bernilai  integer  baik  positif 

maupun negatif. Positif untuk arah maju dan ke kiri, sedangkan negatif untuk arah 

mundur dan ke kanan.

C

save[1]!=0

limit[1]=1.5

limit[1]=2F

T
STOP
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B. Proses Penerimaan Data Kecepatan oleh PC

Berikut adalah flow chart penerimaan data pada robot omni dari telepon 
genggam.

Gambar 3.5 Flow Chart Proses Penerimaan Data Melalui Socket

Dari  flow chart  pada gambar 3.5 terlihat ketika pemrogram menggunakan 

objek BufferedReader, maka pemrogram dapat mengetahui apakah sudah terdapat 

data  atau  belum  pada  objek  socket.  Ketika  terdapat  data,  maka  data  tersebut 

dibaca dan dimasukkan ke dalam array of char.

Berikut  adalah  flow chart pengolahan data  yang sudah diterima PC dari 

telepon genggam.

ServerSocket server
Socket soket

BufferedReader input
char[] content

content = new char[20]
input=new BufferedReader(new 

InputStreamReader(soket.getInputStream()))

STOP

START

!input.ready
TF

input.read(content)

server=new ServerSocket(9090)
soket=server.accept()
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Gambar 3.6 Flow Chart Pengolahan Data Pada Robot Omni

Dari  flow  chart di  atas,  tampak  jelas  bahwa  telepon  genggam  hanya 

mengirimkan dua kriteria, yaitu mv dan exit. Mv ini berfungsi untuk memberikan 

perintah pada robot omni untuk menggerakkan robot dengan arah dan kecepatan 

yang sudah dikirimkan bersamaan dengan perintah tersebut.  Untuk pengiriman 

data  kecepatan  dari  telepon  genggam  yaitu  “mv:(kec.maju):(kec.samping):

(kec.putar)”.  Penerimaan  di  robot  omni  memisahkan  setiap  bagian  dengan 

pendeteksian  tanda  ':'.  Jadi  isi  dari  kalimat[0]  adalah  “mv”,  kalimat[1]  adalah 

kecepatan maju berupa bilangan asli,  kalimat[2]  adalah kecepatan bergerak  ke 

samping  berupa  bilangan  asli,  dan  kalimat[3]  adalah  kecepatan  putar  dalam 

derajat/detik.  Kecepatan  maju  dan  ke  samping  hanya  berupa  transmisi  dalam 

START

i=0
j=0

content[i]
== ':'

content[i]
!= '.'

T

kalimat[j]=kalimat[j]
+content[i]

F

STOP

Menerima data, menyimpan
di array char dan

mengosongkan array String

A

A

T
j++

F

i++

B

B

kalimat[0]
==”mv”

T

int speed=100
float forward=float.valueof(kalimat[1])*speed

float side=float.valueof(kalimat[2])*speed
float rotate=float.valueof(kalimat[3])

com.Data.setOmniDrive(forward, side, rotate)

F kalimat[0]
==”exit”

T

soket.close()
server.close
input.close
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bentuk bilangan asli baik positif maupun negatif, sehingga perlu dikalikan dengan 

speed supaya menjadi kecepatan yang sebenarnya, yaitu dalam bentuk mm/detik. 

Untuk berhenti berkomunikasi, telepon genggam hanya mengirimkan “exit.”. Jadi 

array kalimat[] yang terisi hanya kalimat[0] dengan isi “exit”. Untuk mengakhiri 

pembacaan  array  char yang  berisi  data  dari  socket,  setiap  pengiriman  selalu 

diakhiri dengan tanda titik('.').

3.1.2 Aktivitas PC Terhadap Robotino

A. Membangun Koneksi dengan Robotino

Proses membangunan koneksi ini diperlukan agar aplikasi dapat mengontrol 

robotino. Berikut adalah flow chart untuk membangun koneksi.

Gambar 3.7 Flow Chart Membangun Koneksi dengan Robotino

Com merupakan  objek  yang  disediakan  oleh  API  robotino  agar  aplikasi 

dapat berhubungan dengan robotino. Sebelum memulai koneksi, IP dari robotino 

harus  dimasukkan  terlebih  dahulu  agar  mengetahui  koneksi  tersebut  akan 

dibangun  kemana.  Setelah  IP dimasukkan,  maka  dibangunlah  koneksi  dengan 

perintah com.connect().

START

Com com

com=new Com()
com.setAddress(“172.26.1.1”)

com.connect()

STOP
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B. Memberi Perintah Robot Bergerak

Proses ini dapat dilakukan setelah koneksi antara PC dengan robotino sudah 

terbangun. Berikut adalah flow chart untuk memberi perintah robotino bergerak.

Gambar 3.8 Flow Chart Menggerakkan Robotino

Proses  membangun  koneksi  sama  seperti  metode  sebelumnya.  Setelah 

koneksi  terbangun,  aplikasi  dapat  mengontrol  pergerakan dari  robotino dengan 

objek OmniDrive. Untuk memerintah robotino bergerak dengan fungsi setVelocity 

dari objek OmniDrive. Terdapat tiga buah parameter dari fungsi setVelocity, yaitu 

vx, vy, dan omega. Vx berfungsi untuk menentukan arah dan kecepatan maju dan 

mundur robotino. Vy berfungsi untuk menentukan arah dan kecepatan robotino 

bergerak ke kiri dan ke kanan. Omega merupakan kecepatan putar dari robotino. 

Jika vx diberi nilai -100 maka robotino akan bergerak mundur dengan kecepatan 

100mm/s,  jika  vx  diberi  nilai  300 maka robotino  akan  bergerak  maju  dengan 

kecepatan 300 mm/s. Ketika Vy diberi nilai 100 maka robotino akan bergerak ke 

kiri  dengan  kecepatan  100  mm/s,  sedangkan  jika  vy  diberi  nilai  -500  maka 

robotino akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 500 mm/s. Omega merupakan 

START

Membangun Koneksi
OmniDrive move

move=new OmniDrive()
move.setVelocity(-100, 100, 20)

STOP
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kecepatan putar robotino dengan satuan derajat/detik. Jika omega diberi nilai 20 

maka robot akan berputar berlawanan jarum jam dengan kecepatan 20o/s, begitu 

pula sebaliknya.

C. Meminta Proses Streaming dan Mengambil Data Gambar

Meminta proses streaming ini diperlukan agar PC memperoleh gambar yang 

ditangkap oleh kamera robotino. Berikut adalah flow chart untuk meminta proses 

streaming.

Gambar 3.9 Flow Chart Meminta Data Gambar

Untuk mengakses kamera, dilakukan pembangunan koneksi terlebih dahulu. 

Untuk melakukan permintaan gambar dari kamera robotino, menggunakan objek 

Camera dari API robotino. Untuk dapat mengambil gambar dari kamera robotino, 

perlu  menyalakan  fitur  terlebih  dahulu,  yaitu  dengan  menggunakan  fungsi 

setStreaming() dan di set bernilai true.

START

Membangun Koneksi
Camera cam

cam=new Camera()
cam.setStreaming(true)
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D. Meminta Status Halangan

Meminta status halangan ini maksudnya memanfaatkan sensor infrared dan 

sensor anti-coalition pada robotino untuk mendeteksi apakah terdapat halangan di 

sekitar dan pada robotino. Berikut adalah flow chart dari meminta status halangan 

oleh PC.

Gambar 3.10 Flow Chart Permintaan Status Halangan

Terdapat  dua  buah  objek  yang  digunakan  dari  gambar  3.10  yaitu 

DistanceSensor untuk  menggunakan  sensor  infrared  dan  Bumper  untuk 

menggunakan sensor  anti-coalition.  Untuk mengetahui  apakah terjadi  benturan 

dengan robotino  yaitu  dengan  perintah  bumper.value()  yang  akan  memberikan 

nilai balik berupa true ketika ada benturan atau false ketika tidak terjadi benturan. 

Untuk mendeteksi  apakah terdapat  halangan di  sekitar  robotino,  menggunakan 

perintah distance[i].voltage() yang akan memberikan nilai balik berupa tegangan 

antara 0.29 hingga 2.5. Maka dari itu perlu diberi batasan sendiri pada tegangan 

berapa robotino menganggap adanya halangan di sekitar robot.

START

Membangun Koneksi
DistanceSensor[] distance

Bumper bumper

distance=new DistanceSensor[9]
bumper=new Bumper

bumper.value()
int i =0

i<9

distance[i]=new DistanceSensor()
distance[i].setSensorNumber(i)

distance[i].voltage()
i++

T

STOP
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3.1.3 Aktivitas Robotino terhadap PC

A. Mengirim Data-Data yang Diminta PC

Pengiriman data gambar oleh robotino ke PC ini tidak dapat dituliskan ke 

dalam bentuk flow chart karena menggunakan API yang sudah disediakan. Oleh 

karena menggunakan API yang sudah disediakan, tidak diketahui bagaimana alur 

kerja dari suatu aktivitas program. Pengiriman ini berlangsung hanya ketika PC 

meminta proses  streaming  terhadap robotino yang sudah dilakukan pada bagian 

sebelumnya.

B. Proses Penerimaan Data Gambar Oleh PC

Berikut adalah flow chart penerimaan data gambar dari robotino oleh PC.

Gambar 3.11 Flow Chart Penerimaan Data Gambar Oleh PC dari Robotino

Proses  pengambilan  data  gambar  tersebut  sebenarnya  memiliki  fungsi 

tersendiri.  Fungsi  tersebut  adalah  imageReceivedEvent().   Berikut  adalah 

potongan program untuk menggunakan fungsi tersebut.

START

Membangun Koneksi
Meminta Proses Streaming

Image gambar
streaming

isImage

isDestroyF

F

F

gambar=img STOP

T

T

T
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public Communication()
{

com = new Com();
Camera cam = new Mycam();
cam.setStreaming(true);
com.setAddress("172.26.1.1");
com.connect();

}
private class Mycam extends Camera
{

@Override
public void imageReceivedEvent(Image img, long width, long 

height, long numChannels, long bitsPerChannel, long step)
{

image = img;
}

}
Agar bisa menerima data dari fungsi imageReceivedEvent() tersebut, fungsi 

tersebut harus dibuat terlebih dahulu dari objek utama yaitu  Camera. Setiap ada 

frame  atau  gambar  baru  yang  ditangkap  oleh  kamera  robotino,  maka  fungsi 

tersebut  akan  dijalankan  dan  pemrogram  bisa  mengambil  data  dari  beberapa 

parameter  yang  ada  dari  fungsi  imageReceivedEvent().  Dari  program  di  atas, 

setiap ada gambar baru maka data gambar yang sudah berupa objek Image, akan 

di simpan ke variabel image.

3.1.4 Aktivitas PC Terhadap Telepon Genggam

A. Mengirim Data Gambar

Berikut adalah flow chart dari pengiriman data gambar oleh PC.
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Gambar 3.12 Flow Chart Pengiriman Data Gambar

Init  koneksi  sama  dengan  pembangunan  koneksi  pada  penerimaan  data 

kecepatan  pada  telepon  genggam.  Pengiriman  data  dilakukan  dua  kali,  yaitu 

pengiriman  panjang  byte  yang  akan  dikirim  dan  pengiriman  data  gambar. 

Sebelum  data  gambar  dikirimkan,  gambar  yang  berupa  objek  Image  dirubah 

terlebih dahulu ke dalam objek ByteArrayOutputStream agar dapat dikirim berupa 

array of byte.

B. Penerimaan Data Gambar pada Telepon Genggam

Berikut  adalah  flow chart  penerimaan  data  gambar  yang  dilakukan  oleh 

telepon genggam.

START

ServerSocket server
Socket soket

DataOutputStream a

a=new DataOutputStream(soket.getOutputStream)
ByteArrayOutputStream simpan

simpan=new ByteArrayOutputStream()
ImageIO.write((BufferedImage)image, “PNG”, simpan)

a.writeInt((simpan.toByteArray()).length)
a.write(simpan.toByteArray())

START
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Gambar 3.13 Flow Chart Penerimaan Gambar pada Telepon Genggam

Init koneksi pada gambar 3.13 sama dengan pembangunan koneksi pada saat 

telepon genggam melakukan pengiriman data kecepatan ke PC. Penerimaan data 

ini  dilakukan dua kali,  yaitu  penerimaan panjang  byte  yang akan diterima dan 

penerimaan data gambar. Setelah gambar diterima berupa array of byte, maka data 

tersebut dirubah ke objek bitmap sehingga nantinya dapat ditampilkan pada layar 

telepon genggam.

C. Mengirim Status Halangan

Pengiriman ini dilakukan ketika di sekitar robotino terdapat halangan yang 

terdeteksi melalui sensor infrared dan ketika terjadi benturan pada robotino yang 

terdeteksi pada  anti-coalition sensor. Berikut adalah  flow chart  dari pengiriman 

status halangan ke telepon genggam.

START

Init Koneksi
Image gambar

DataInputStream input=new DataInputStream(soket.getInputStream())
int length

length=input.readInt()
Byte[] gambar=new Byte[length]

input.readFully(gambar)
Bitmap bm=BitmapFactory.decodeByteArray(gambar, 0, gambar.length)

START
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Gambar 3.14 Flow Chart Pengiriman Status Halangan

Pengiriman di  sini  sama dengan pengiriman data  kecepatan  oleh  telepon 

genggam. Data disini  berisi  “DS.” ketika terjadi  pendeteksian ada halangan di 

sekitar  robotino  dan  “BP.”  ketika  terjadi  benturan  pada  robotino.  Untuk  init 

koneksi sama dengan pembangunan koneksi pada saat penerimaan data kecepatan 

oleh PC berlangsung.

D. Penerimaan Status Halangan pada Telepon Genggam

Berikut adalah flow chart untuk menerima status halangan.

START

Init Koneksi

DataOutputStream dv
dv=new DataOutputStream(soket.getOutputStream)

dv.writeBytes(data)

START
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Gambar 3.15  Flow Chart Penerimaan Status Halangan

Penerimaan  data  status  halangan  ini  sama  dengan  penerimaan  data 

kecepatan pada PC. Untuk pengolahan datanya juga sama seperti pada pengolahan 

data  keccepatan  pada  PC,  bedanya  yaitu  yang  diterima  terdapat  dua  macam 

kriteria  yaitu  “BP.”  untuk  penanda  adanya  benturan  pada  robotino  dan  “DS.” 

untuk pendeteksian adanya halangan di sekitar robotino. Ketika terdeteksi adanya 

benturan, maka telepon genggam akan bergetar selama 500ms dan menampilkan 

pesan  bahwa  telah  terjadi  benturan  pada  robotino.  Ketika  terdeteksi  adanya 

halangan di  sekitar  robotino,  maka telepon genggam akan menampilkan pesan 

adanya halangan di sekitar robotino.

START

Init Koneksi
BufferedReader receive

char[] content

Content = new char[10]
Receive=new BufferedReader(new 

InputStreamReader(soket.getInputStream()))
!receive.ready()

T

receive.read(content)

START

F
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3.2 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian ini berfungsi untuk merancang pengujian yang akan 

dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengujian yang akan dilakukan 

yaitu pengujian dari setiap bagian yang ada pada sub bab model penelitian.

3.2.1 Pengujian Pengiriman dan Penerimaan Data Kecepatan dari Telepon 

Genggam ke PC

Pengujian  dilakukan  dengan  menggerakkan  posisi  telepon  genggam  dan 

melihat yang terjadi pada jendela console pada aplikasi di PC.

Tabel 3.1 Pengujian Pengiriman dan Penerimaan Data Kecepatan
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

1 Mengirimkan 
data  kecepatan 
dari  perubahan 
axis

a. Telepon Genggam
b. PC
c. Robotino

Gerkan 
telepon 
genggam

Robotino 
bergerak  sesuai 
dengan 
kemiringan 
telepon genggam

3.2.2 Pengujian Membangun Koneksi Antara PC dengan Robotino

Pengujian dilakukan dengan membangun koneksi dengan robotino melalui 

API yang sudah disediakan oleh robotino.

Tabel 3.2 Pengujian Membangun Koneksi Antara PC dan Robotino
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

1 Membangun 
koneksi  antara 
PC dan robotino

a. PC
b. Robotino

Request  
koneksi  dari 
PC

Munculnya 
tulisan  connected 
pada lcd robotino
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3.2.3 Pengujian Proses Streaming dan Menampilkannya di PC

Pengujian dilakukan dengan memberi permintaan streaming dari robotino ke 

PC dan PC menampilkannya di layar.

Tabel 3.3 Pengujian Proses Streaming
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

1 Memberi  nilai 
true  pada  objek 
camera

a. PC
b. Robotino

Memberikan 
inputan  “y” 
pada  jendela 
console

Aplikasi 
menampilkan 
gambar  yang 
ditangkap  oleh 
kamera

2 Memberi  nilai 
false  pada objek 
camera

a. PC
b. Robotino

Memberikan 
inputan  “n” 
pada  jendela 
console

Aplikasi  berhenti 
menampilkan 
gambar  yang 
ditangkap  oleh 
kamera

3.2.4 Pengujian Pendeteksian Halangan pada Robotino

Pengujian  dilakukan  dengan  memberikan  benda  di  sekitar  robotino  dan 

memberikan benturan atau tekanan pada sensor anti-coalition.

Tabel 3.4 Pengujian Status Halangan Robotino
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

1 Mendeteksi 
adanya halangan 
di  sekitar 
robotino

a. PC
b. Robotino
c. Telepon genggam

Benda  yang 
diletakkan di 
sekitar 
robotino

Telepon Genggam 
menampilkan 
pesan  ketika 
terdapat halangan

2 Mendeteksi 
adanya  benturan 
atau  tekanan 
pada robotino

a. PC
b. Robotino
c. Telepon Genggam

Memberikan 
tekanan 
pada  sensor 
anti-
coalition

Telepon Genggam 
menampilkan 
pesan  dan 
bergetar  selama 
500ms  ketika 
terjadi  benturan 
atau tekanan
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3.2.5 Pengujian Pengiriman Data Gambar dari PC dan Menampilkan pada 

Telepon Genggam

Pengujian  dilakukan  dengan  Mengirimkan  data  yang  diterima  PC  dari 

robotino  dan mengirimkannya  ke  telpon  genggam dan ditampilkan  pada  layar 

telepon genggam.

Tabel 3.5 Pengujian Pengiriman Data Gambar dan Menampilkan pada Telepon 
Genggam

Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

1 Mengirimkan 
gambar  ke 
telepon 
genggam  dan 
ditampilkan 
pada  layar 
telepon 
genggam

a. PC
b. Robotino
c. Telepon genggam

Inputan 
gambar  dari 
kamera 
robotino

Gambar  yang 
dikirim  oleh  PC 
ditampilkan  pada 
layar  telepon 
genggam


