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BAB IV 

PEGUJIAN DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini akan dibahas pengujian sistem dan analisis dengan rincian: 4.1 

membahas mengenai data uji yang digunakan; 4.2 membahas hasil pengujian; 4.3 

dijabarkan analisis hasil pengujian. 

 

4.1. Penggunaan Data Uji 

Data yang digunakan untuk menguji sistem adalah data dari Referee Box dan 

data dari robot. Lalu semua data tersebut akan dikirimkan ke multicast group. Semua 

data yang dikirimkan ke multicast group menggunakan format : header + id + pesan. 

Header menggunakan “xx”, lalu untuk id berdasarkan pengirim. 

 

4.1.1. Data Referee Box 

Data dari Referee Box didapat saat menekan salah satu tombol perintah 

yang ada di aplikasi Referee Box. Setelah menekan salah satu tombol perintah, 

maka aplikasi Referee Box akan langsung mengirimkan data berupa satu 

character ke client yang terhubung dengan aplikasi Referee Box tersebut. Client 

dalam hal ini adalah Base Station. Setelah Base Station mendapat data dari 

Referee Box, kemudian Base Station akan langsung mengirimkan data tersebut 

ke multicast group. Berikut data yang dikirimkan Referee Box ke Base Station. 

Tabel 4.1. Data Referee Box 

Perintah Referee Box 
Pesan yang dikirim ke Base 

Station 
ID Base Station 

Pesan yang dikirim ke 

multicast group 

Start S @ xx@s 

Stop S @ xx@S 

Drop Ball N @ xx@N 

Park L @ xx@L 

Cyan Kick Off K @ xx@K 

Cyan Free Kick F @ xx@F 

Cyan Goal Kick G @ xx@G 

Cyan Throw In T @ xx@T 
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Cyan Corner C @ xx@C 

Cyan Penalty P @ xx@P 

Cyan Goal A @ xx@A 

Magenta Kick Off K @ xx@k 

Magenta Free Kick F @ xx@f 

Magenta Goal Kick G @ xx@g 

Magenta Throw In T @ xx@t 

Magenta Corner C @ xx@c 

Magenta Penalty P @ xx@p 

Magenta Goal A @ xx@a 

 

4.1.2. Data Robot 

Data robot yang dikirimkan ke multicast group adalah data lihat bola dan 

data jarak bola dengan robot. Khusus untuk Striker ada tambahan data tentang 

posisi y dari Striker dilapangan. Data y dari Striker digunakan oleh kiper untuk 

mengetahui posisi bola ada di mana. Data lihat bola dari robot didapat dari data 

kamera yang ada di robot. Jika diframe yang ditangkap oleh kamera terdapat 

pixel orange dan berbentuk lingakaran, maka hal tersebut menandakan ada bola 

diframe tersebut. Untuk data jarak bola terhadap robot didapat dari nilai servo 

kamera, jika 0
o
 sampai 45

o
 maka jaraknya dekat dan jika 46

o
 sampai 90

o
 maka 

jaraknya jauh. Untuk data posisi y dari robot Striker dari encoder motor. Berikut 

data-data yang dikirim oleh robot ke multicast group. 

Tabel 4.2. Data robot yang dikirimkan ke multicast group 

Robot ID Data Pesan 
Pesan yang dikirimkan ke 

multicast group 

Striker  

1 Tidak lihat bola Nb xx1nb 

1 Lihat bola jauh Bj xx1bj 

1 Lihat bola dekat kanan bd1 xx1bd1 

1 Lihat bola dekat kiri bd2 xx1bd2 

Mid 

Fielder 

2 Tidak lihat bola Nb xx2nb 

2 Lihat bola jauh Bj xx2bj 

 Lihat bola dekat Bd xx2bd 
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Send Forward  Read 

4.2. Hasil Pengujian 

Semua data pengujian akan diuji apakah sampai ke tujuan atau tidak. Dan 

pengujian strategi robot akan diuji dalam 9 kondisi, dengan frekuensi pengujian 

sebanyak 5 kali. 

 

4.2.1. Data Referee Box 

Data dari Referee Box ditujukan ke robot agar robot mengetahui perintah 

dari juri. Data dari Referee Box tidak boleh langsung dikirimkan ke robot, tapi 

harus melalui Base Station terlebih dahulu, seperti yang terlihat di gambar 4.1. 

 

 

 

Gambar 4.1. Alur pengiriman data dari Referee Box ke Robot 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Referee 

Box 

Base 

Station 

Multicast 

Group 
Robot 
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(e) 

 

(f) 

Gambar 4.2. Urutan pengiriman paket data dari Referee Box ke multicast group 

(a). Deskripsi paket yang dikirimkan dari Referee Box ke Base Station (b)(c). 

Deskripsi paket yang dikirimkan dari Base Station ke multicast group (d)(e). 

Keluaran Terminal semua robot dan Base Station (f) 

 

Terlihat dari gambar 4.2.a, Referee Box (172.16.110.5) mengirimkan 

data “K” yang artinya “Cyan Kick Off” ke Base Station (172.16.110.1). 

Kemudian Base Station mengirimkan ACK karena protokol yang digunakan 

adalah TCP. Setelah mengirimkan ACK, Base Station langsung mengirimkan 

data dari Referee Box tersebut ke multicast group (224.16.32.110) dengan 

format “xx@K”.Kemudian pada gambar 4.2.f, dapat terlihat di terminal ketiga 

robot terdapat pesan “Cyan Kick Off”, yang artinya pesan dari Referee Box 

dapat sampai ke semua robot. 

Untuk gambar 4.2.b dan c adalah deskripsi paket yang dikirimkan 

Referee Box ke Base Station. Terlihat data yang dikirimkan adalah 1 bytes (1 
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character), yang isinya “K” dan di jadikan heksa menjadi 4b. Sedangkan besar 

paket keseluruhannya adalah 67 bytes, termasuk header paketnya.  

Untuk gambar 4.2.d dan e adalah deskripsi paket yang dikirimkan Base 

Station ke multicast group. Terlihat data yang dikirimkan adalah 10 bytes (10 

character), yang isinya “xx@K” dan di jadikan heksa menjadi 

7878404b0000000000000000 (00 = NULL). Sedangkan besar paket 

keseluruhannya adalah 52 bytes, termasuk header paketnya. Di gambar 4.2.b 

sampai e terdapat juga informasi protokol yang digunakan, alamat ip tujuan 

paket dan alamat ip asal paket.   

Dari 5 kali pengujian, data Referee Box yang berhasil sampai di semua 

robot dengan melalui perantara Base Station adalah 100%.  

 

4.2.2. Data Robot 

Data dari robot langsung dikirimkan ke multicast group. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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(e) 

Gambar 4.3. Paket yang dikirimkan Striker (172.16.110.2) dan Mid Fielder 

(172.16.110.3) ke multicast group (224.16.32.110) (a). deskripsi paket yang 

dikirimkan Striker ke multicast group (b)(c).  deskripsi paket yang 

dikirimkan Mid Fielder ke multicast group (d)(e). 

 

Terlihat dari gambar 4.3. Striker dan Mid Fielder berhasil mengirimkan 

data ke multicast group. Striker mengirimkan data xx1nb dan Mid Fielder 

mengirimkan data xx2nb. 

Untuk gambar 4.3.b dan c adalah deskripsi paket yang dikirimkan Striker 

ke multicast group. Terlihat data yang dikirimkan adalah 10 bytes (10 

character), yang isinya “xx1nb” dan di jadikan heksa menjadi 

7878316e620000000000 (00 = NULL). Sedangkan besar paket keseluruhannya 

adalah 52 bytes, termasuk header paketnya.  

Untuk gambar 4.3.d dan e adalah deskripsi paket yang dikirimkan Base 

Station ke multicast group. Terlihat data yang dikirimkan adalah 10 bytes (10 

character), yang isinya “xx2nb” dan di jadikan heksa menjadi 

7878326e6200000000000000 (00 = NULL). Sedangkan besar paket 

keseluruhannya adalah 52 bytes, termasuk header paketnya. Di gambar 4.3.b 

sampai e terdapat juga informasi protokol yang digunakan, alamat ip tujuan 

paket dan alamat ip asal paket. 

Dari 5 kali pengujian, data robot yang berhasil sampai di semua anggota 

multicast group yang sama adalah 100%.  

4.2.3. Strategi Robot 

Tabel  4.3. Algoritma Strategi Robot 

EKSEKUSI BOLA 
STRIKER 

TIDAK LIHAT BOLA LIHAT BOLA DEKAT LIHAT BOLA JAUH 

Mid 

Fielder 

(MF) 

TIDAK LIHAT BOLA - STRIKER STRIKER 

LIHAT BOLA DEKAT MF STRIKER MF 

LIHAT BOLA JAUH MF STRIKER STRIKER 
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Pengujian algoritma strategi dan pengaruh dari perintah Referee Box  ada 

9 kondisi dan dilakukan sebanyak 5 kali : 

1. Pengujian pertama yaitu saat awal pertandingan (awal pertandingan = 

Cyan Kick Off), dimana semua robot harus standby di lapangan dan 

tidak boleh beroperasi sebelum ada perintah “Start” (gambar 4.4.b). 

Apapun status robot, baik itu lihat bola atau tidak. Maka warna led 

kedua robot akan berwarna merah yang menandakan robot tersebut 

standby (gambar 4.4.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.4. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi pertama (a)(b) 
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2. Pengujian kedua yaitu saat kick off pertama dimulai dan status dari 

Striker dan Mid Fielder sama - sama melihat bola dari jarak jauh 

(gambar 4.5.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, yang akan mengekseusi 

bola adalah Striker. Led Striker akan bewarna hijau yang artinya 

mengeksekusi bola dan led Mid Fielder akan bewarna merah yang 

artinya  standby (gambar 4.5.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.5. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi kedua (a)(b) 
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3. Pengujian ketiga yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan kondisi 

Mid Fielder melihat bola dengan jarak dekat dan Striker dengan jarak 

jauh (gambar 4.6.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, maka Mid Fielder 

akan mengeksekusi bola dan Striker akan standby. Led Mid Fielder 

akan berwarna hijau dan led Striker akan berwarna merah (gambar 

4.6.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.6. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ketiga (a)(b) 
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4. Pengujian keempat yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan 

kondisi Mid Fielder dan Striker sama - sama melihat bola dengan 

jarak dekat dan Striker berada di sisi kiri lapangan (gambar 4.7.b). Di 

terminal Goal Keeper akan mencetak pesan “Bola di kiri”, yang 

artinya Goal Keeper menerima pesan dari Striker bahwa bola ada di 

sisi kiri lapangan (gambar 4.7.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, maka 

Striker akan mengeksekusi bola dan Mid Fielder akan standby. Led 

Striker akan berwarna hijau dan led Mid Fielder akan berwarna 

merah (gambar 4.7.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.7. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke empat (a)(b)  
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5. Pengujian kelima yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan 

kondisi Mid Fielder dan Striker sama - sama melihat bola dengan 

jarak dekat dan Striker berada di sisi kanan lapangan (gambar 4.8.b). 

Di terminal Goal Keeper akan mencetak pesan “Bola di kanan”, yang 

artinya Goal Keeper menerima pesan dari Striker bahwa bola ada di 

sisi kanan lapangan (gambar 4.8.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, 

maka Striker akan mengeksekusi bola dan Mid Fielder akan standby. 

Led Striker akan berwarna hijau dan led Mid Fielder akan berwarna 

merah (gambar 4.8.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.8. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke lima (a)(b)  
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6. Pengujian keenam yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan 

kondisi Mid Fielder melihat bola dengan jarak dekat dan Striker tidak 

melihat bola (gambar 4.9.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, maka Mid 

Fielder akan mengeksekusi bola dan Striker akan mencari bola. Led 

Mid Fielder akan berwarna hijau dan led Striker akan berwarna 

kuning (gambar 4.9.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.9. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke enam (a)(b) 
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7. Pengujian ketujuh yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan 

kondisi Striker melihat bola dengan jarak jauh dan Mid Fielder tidak 

melihat bola (gambar 4.10.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, maka 

Striker akan mengeksekusi bola dan Mid Fielder akan mencari bola. 

Led Striker akan berwarna hijau dan led Mid Fielder akan berwarna 

kuning (gambar 4.10.a). 

 

(a) 

(b) 

Gambar 4.10. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke tujuh (a)(b) 

 



33 
 

8. Pengujian kedelapan yaitu saat pertandingan berlangsung, dengan 

kondisi Striker dan Mid Fielder sama- sama tidak melihat bola 

(gambar 4.11.b). Jika mengacu pada tabel 4.3, maka tidak ada yang 

mengeksekusibola. Striker dan Mid Fielder akan mencari bola, led 

Striker dan led Mid Fielder akan berwarna kuning (gambar 4.11.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.11. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke delapan (a)(b) 
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9. Pengujian kesembilan yaitu saat pertandingan dihentikan sebentar, 

maka Referee Box akan mengirimkan perintah Stop (gambar 4.12.b). 

Dengan kondisi ini maka Striker dan Mid Fielder harus langsung 

berhenti beroperasi atau standby. Led Striker dan led Mid Fielder 

akan berwarna merah (gambar 4.12.a). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.12. Hasil pengujian strategi robot dengan kondisi ke sembilan (a)(b) 
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Kesimpulan dari pengujian ini adalah strategi yang dilakukan oleh robot 

berdasarkan tabel 4.3 berhasil dilakukan. Dan dari 5 kali pengujian, semua 

kondisi yang berhasil dilakukan adalah 100%. 

 

4.3. Analisis Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian, semua data berhasil dikirimkan ke multicast group. 

Baik itu dari Referee Box  maupun dari Robot. Dan algoritma strategi dapat dilakukan 

sesuai dengan tabel 4.3. Contoh : semua robot akan berhenti apapun keadaannya jika 

ada paket xx@S di multicast group. Dan bisa ditarik kesimpulan : 

1. Semua data Referee Box berhasil sampai disemua robot. 

2. Semua data robot berhasil sampai di semua anggota multicast group yang 

sama 

3. Strategi robot yang berdasarkan tabel 4.3 berhasil dilakukan. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Strategi Robot 

Pengujian strategi robot kondisi ke Keberhasilan dari 5 kali pengujian 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

7 100% 

8 100% 

9 100% 

Rata – rata 100% 

 


