
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Pengiriman dan Penerimaan Data Kecepatan dari Telepon 

Genggam ke PC

Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  telepon  genggam bisa 

mengirim data kecepatan yang didapat dari perubahan axis dan apakah PC bisa 

menerima data kecepatan dengan baik.

4.1.1 Prosedur Pengujian

1. Menyalakan Robotino

2. Koneksikan PC ke access point robotino

3. Menyalakan program eclipse pada PC

4. Buka file project coba robot

5. Klik package pada hirarki package explorer

6. Jalankan program (ctrl+F11)

7. Koneksikan WiFi telepon genggam ke access point robotino

8. Jalankan aplikasi Robotino yang sudah terinstal pada telepon genggam

9. Masukkan IP dari robotino

10. Masukkan port dengan 9090

11. Posisikan telepon genggam sejajr dengan daratan sebagai proses pointing

12. Tunggu hingga tiga hitungan mundur yang dilakukan oleh aplikasi

13. Menggerakkan robotino dengan menggerakkan telepon genggam
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4.1.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.1 Hasil Pengiriman dan Penerimaan Data Kecepatan
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

Hasil

1 Mengirimkan 
data 
kecepatan 
dari 
perubahan 
axis

a. Telepon Genggam
b. PC
c. Robotino

Gerkan 
telepon 
genggam

Robotino 
bergerak 
sesuai  dengan 
kemiringan 
telepon 
genggam

SUKSES

Pengujian pengiriman dan penerimaan data kecepatan dari telepon genggam 

ke PC berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari geraknya robotino sesuai dengan 

kemiringan telepon genggam.

4.2 Pengujian Membangun Koneksi Antara PC dengan Robotino

Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  PC  bisa  terhubung 

dengan robotino dengan menggunakan API yang sudah disediakan oleh robotino.

4.2.1 Prosedur Pengujian

1. Menyalakan Robotino

2. Koneksikan PC ke access point robotino

3. Menyalakan program eclipse pada PC

4. Buka file project coba robot

5. Klik package pada hirarki package explorer

6. Jalankan program (ctrl+F11)

7. Perhatikan kalimat yang tampil pada console eclipse dan lcd robotino
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4.2.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.2 Hasil Membangun Koneksi Antara PC dan Robotino
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

Hasil

1 Membangun 
koneksi 
antara  PC 
dan robotino

a. PC
b. Robotino

Request  
koneksi 
dari PC

Munculnya 
tulisan 
connected 
pada  lcd 
robotino  dan 
pada console

SUKSES

Pengujian koneksi antara PC dengan robotino berjalan dengan baik. Hal ini 

terbukti dari tampilnya tulisan “Connected” pada sisi aplikasi dan robotino yang 

tampak pada layar.

Gambar 4.1 Hasil Koneksi Pada Sisi Aplikasi

Gambar 4.2 Hasil Koneksi Pada Sisi Robotino

4.3 Pengujian Proses Streaming dan Menampilkannya di PC

Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  PC  bisa  melakukan 

streaming dari kamera robotino.
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4.3.1 Prosedur Pengujian

1. Menyalakan Robotino

2. Koneksikan PC ke access point robotino

3. Menyalakan program eclipse pada PC

4. Buka file project coba streaming

5. Klik package pada hirarki package explorer

6. Jalankan program (ctrl+F11)

7. Masukkan y pada console untuk melakukan streaming

8. Perhatikan yang terjadi pada aplikasi

9. Masukkan n pada console untuk menghentikan streaming

10. Perhatikan yang terjadi pada aplikasi

4.3.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.3 Hasil Proses Streaming
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

Hasil

1 Memberi 
nilai  true 
pada  objek 
camera

a. PC
b. Robotino

Memberikan 
inputan  “y” 
pada jendela 
console

Aplikasi 
menampilkan 
gambar  yang 
ditangkap oleh 
kamera

SUKSES

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

SUKSES

Pengujian  proses  streaming  dari  kamera  robotino  pada  aplikasi  di  PC 

berhasil  dengan  baik.  PC  dapat  menerima  gambar  secara  langsung  ketika 
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setStreaming()  diberi  nilai  true  dan  berhenti  mengambil  gambar  ketika 

setStreaming() diberi nilai false.

Gambar 4.3 Saat Awal Aplikasi Dijalankan

Gambar 4.4 Saat Proses Streaming

Gambar 4.5 Saat Streaming Dimatikan
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4.4 Pengujian Pendeteksian Halangan pada Robotino

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sensor infrared dan anti-

coalition  pada robotino  bisa  dimanfaatkan sebagai  pemberi  tanda kepada  user  

bahwa terdapat halangan pada robotino.

4.4.1 Prosedur Pengujian

1. Menyalakan Robotino

2. Koneksikan PC ke access point robotino

3. Menyalakan program eclipse pada PC

4. Buka file project coba robot

5. Klik package pada hirarki package explorer

6. Jalankan program (ctrl+F11)

7. Koneksikan WiFi telepon genggam ke access point robotino

8. Jalankan aplikasi Robotino yang sudah terinstal pada telepon genggam

9. Masukkan IP dari robotino

10. Masukkan port dengan 9090

11. Posisikan telepon genggam sejajr dengan daratan sebagai proses pointing

12. Tunggu hingga tiga hitungan mundur yang dilakukan oleh aplikasi

13. Memberikan benda atau halangan di sekitar robotino

14. Perhatikan pesan yang muncul pada layar telepon genggam

15. Memberikan tekanan pada sensor anti-coalition

16. Perhatikan yang terjadi pada telepon genggam dan juga pesan yang muncul
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4.4.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.4 Hasil Status Halangan Robotino
Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

Hasil

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

SUKSES

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

SUKSES

Pengujian pendeteksian halangan pada robotino ini  berjalan dengan baik. 

Telepon genggam dapat menampilkan setiap pesan pada layar telepon genggam 

ketika terdapat halangan. Telepon genggam juga bergetar ketika terjadi benturan 

pada robotino yang terdeteksi dari sensor anti-coalition.

4.5 Pengujian Pengiriman Data Gambar dari PC dan Menampilkan pada 

Telepon Genggam

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah telepon genggam dapat 

menerima data  gambar  yang dikirim dari  PC dan menampilkannya pada  layar 

telepon genggam.
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4.5.1 Prosedur Pengujian

1. Menyalakan Robotino

2. Koneksikan PC ke access point robotino

3. Menyalakan program eclipse pada PC

4. Buka file project coba robot

5. Klik package pada hirarki package explorer

6. Jalankan program (ctrl+F11)

7. Koneksikan WiFi telepon genggam ke access point robotino

8. Jalankan aplikasi Robotino yang sudah terinstal pada telepon genggam

9. Masukkan IP dari robotino

10. Masukkan port dengan 9090

11. Posisikan telepon genggam sejajr dengan daratan sebagai proses pointing

12. Tunggu hingga tiga hitungan mundur yang dilakukan oleh aplikasi

13. Perhatikan layar telepon genggam

4.5.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.5 Hasil Pengiriman Data Gambar dan Menampilkan pada Telepon 
Genggam

Test 
Case

Tujuan Alat dan Bahan Input Output yang 
Diharapkan

Hasil

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

SUKSES
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Pengujian  pengiriman  data  gambar  dan  menampilkan  pada  layar  telepon 

genggam terdapat  masalah.  Masalah  ini  terjadi  ketika  telepon  genggam ingin 

menampilkan gambar yang diterima dari PC. Telepon genggam memakan proses 

yang cukup lama untuk menampilkan gambar pada layar. Hal ini menyebabkan 

adanya  delay  yang  mengganggu  bagi  user  untuk  melihat  sesuatu  di  depan 

robotino.


