
BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada  bab  ini  akan  dibahas  mengenai  pengujian  alat  serta  analisis  dari  hasil

pengujian.  Tujuan  dari  pengujian  ini  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kinerja  hasil

perancangan  yang  dibahas  pada  Bab  III  sebelumnya,  serta  untuk mengetahui  tingkat

keberhasilan setiap spesifikasi yang telah diajukan. Pengujian yang dilakukan meliputi

pengujian perbagian serta pengujian keseluruhan dari alat yang dirancang.

4.1 Pengujian Catu Daya

Catu daya merupakan bagian terpenting bagi seluruh bagian sistem, karena bagian

catu daya bertanggung jawab untuk menyediakan daya yang nantinya akan digunakan

pada seluruh bagian dari sistem yang dirancang. Catu daya pada sistem yang dirancang

ini  memiliki dua keluaran yaitu 5 VDC dan 12 VDC. Pengukuran keluaran tegangan

ditunjukkan pada Gambar 4.1.

 

 (a).Keluaran 5 VDC.                                 (b). Keluaran 12 VDC.
Gambar 4.1. Pengukuran Keluaran Tegangan Catu Daya. 

Tegangan yang dihasilkan oleh catu daya tidak tepat pada 5 V dan 12 V akan

tetapi hal tersebut dapat ditolerir karena arduino mega mampu bekerja pada tegangan 4,5 –

5,5 V dan GSM modem mampu bekerja pada tegangan 11 – 12 V.
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4.2 Pengujian Pengendali Beban AC 220 Volt

Pengujian pengendali beban AC 220 Volt ini bertujuan untuk mengetahui kinerja

dari  perangkat  keras  pengendali  beban AC 220 Volt  dapat  berjalan  dengan baik  atau

tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan sebuah lampu AC. Ketika input dari

mikrokontroler bernilai low maka lampu AC tersebut OFF, sedangkan apabila input dari

mikrokontroler bernilai high maka lampu AC tersebut ON.

      

(a). Lampu OFF.                                              (b). Lampu ON.
Gambar 4.2. Pengujian pengendali beban AC 220 Volt.

Gambar 4.2 menunjukkan hasil dari pengujian rangkaian pengendali beban AC

220 Volt. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut rangkaian perangkat keras pengendali

beban AC 220 Volt dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan.

4.3 Pengujian Sensor Jala-Jala PLN dan Sensor Genset

Pengujian sensor Jala-Jala PLN dan sensor genset ini bertujuan untuk mengetahui

apakah kedua sensor ini dapat berjalan sesuai dengan peancangan atau tidak. Pengujian

ini dilakukan dengan cara mengukur tegangan keluaran dari kedua sensor ini yaitu antara

4-7 Volt DC. 
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                 (a). Sensor PLN.                                           (b). Sensor Genset.

Gambar 4.3. Pengujian sensor PLN dan sensor Genset.

Gambar 4.3 menunjukkan hasil  dari  pengujian sensor  PLN dan sensor genset.

Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut sensor PLN dan sensor genset dapat bekerja

dengan baik sesuai dengan perancangan, yaitu menghasilkan tegangan antara 4 – 7 VDC.

4.4 Pengujian Pengendali Sistem SMS

Pengujian pengendali sistem SMS bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat

keras pengendali SMS dapat berjalan sesuai dengan perancangan atau tidak. Pengujian ini

dilakukan  dengan  cara  mengecek  apakah  perangkat  keras  pengendali  SMS  dapat

menerima  perintah  dari  mikrokontroler  atau  tidak.  Pengujian  ini  terdiri  dua  tahap

pengujian yaitu pengujian perintah terima dan perintah kirim.

Pada  pengujian  terima  berfungsi  untuk  menerima  perintah  dari  user  yang

bertujuan untuk mengecek sisa pulsa dan masa aktif kartu seluler yang digunakan pada

modem.Yaitu dengan cara mengirim SMS ke modem dengan format “cek pulsa” dan “cek

sms”. Perintah “cek pulsa” berfungsi untuk mengecek sisa pulsa regular dan masa aktif

kartu seluler yang digunakan modem. Sedangkan perintah “cek sms” berfungsi  untuk

mengecek sisa pulsa sms kartu seluler yang digunakan oleh modem.
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(a) Cek pulsa

(b) Cek sms
Gambar 4.4. Pengujian sistem SMS. 

Yang  kedua  yaitu  pengujian  kirim.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara

memberikan nilai inputan pada port mikrokontroler menggunakan perangkat keras sensor

PLN dan sensor genset yang telah direalisasikan. Tabel 4.1 menunjukkan pengujian dari

sistem sms kirim.
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Tabel 4.1. Pengujian sistem SMS.

No PLN Genset Teks Status Keterangan
1. 1 0 Kondisi awal
2. 0 0 Listrik PLN padam Berhasi

l
3. 0 1 Listrik PLN padam,

Genset ON
Berhasi

l
Kondisi setelah terdapat

perubahan masukkan pada
Genset  sebelum 30 detik.

4. 1 0 Listrik PLN sudah
menyala kembali,

Genset OFF

Berhasi
l

Kondisi setelah terdapat
perubahan masukkan pada

PLN sebelum 30 detik.
5. 0 0 Listrik PLN padam,

Genset gagal ON
Berhasi

l
Kondisi setelah 30 detik

tidak ada perubahan
masukan.

6. 1 1 Listrik PLN sudah
menyala kembali,
Genset gagal OFF

Berhasi
l

Kondisi dimana PLN sudah
menyala tetapi setelah 30
detik genset belum mati.

4.5 Pengujian Web Server

Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa  aplikasi  web  server telah

terpasang  pada  arduino.  Setelah  melakukan  pengaturan  alamat  pada  arduino,  untuk

pengujian dapat dilakukan dengan cara menghubungkan arduino mega dengan komputer

lain melalui Local Area Network (LAN) menggunakan kabel UTP melalui port ethernet

dan memanggil alamat dari arduino mega melalui web browser yang ada pada komputer

lainnya. Gambar 4.5 menunjukkan halaman  web yang pertama kali muncul setelah ada

pengguna memanggil alamat server.
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Gambar 4.5. Tampilan halaman web yang pertama kali muncul.

Berdasarkan  pengujian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  aplikasi  web  server

berhasil  ditanamkan  pada  arduino  mega  dan  berhasil  dipanggil  oleh  pengguna

menggunakan komputer lain melalui Local Area Network (LAN).

4.6 Pengujian Halaman Web

Pengujian halaman web dilakukan dengan cara melakukan pengujian setiap fungsi

masing-masing halaman web. Pada sistem ini terdapat dua halaman web yang akan diuji,

yaitu halaman  login dan halaman utama. Kedua halaman  web ini dibuat menggunakan

pemrogaman  HTML  sederhana  seperti  dijelaskan  pada  bab  III.  Pada  tabel  4.2

menunjukkan hasil dari pengujian kedua halaman web yang telah direalisasikan.

Tabel 4.2. Hasil pengujian halaman web yang telah direalisasikan. 

N
o

Halaman
web

Fungsi Hasil Pengujian Prosentasi
tingkat

keberhasilan
(%)

1. Halaman
Login.

Memeriksa  masukan
password.

Dapat  ditampilkan
pertama  kali  dan
dapat  mengecek
password yang
benar.

100 % Berhasil.

(Lanjutan)

2. Halaman
Utama.

-Pengontrol  catu   daya
router.
-  Informasi  status  kondisi
listrik  jala-jala  PLN  dan
Genset.

-Berhasil  merubah
kondisi
LED_status1,2,dan
3  setelah  pengguna
melakukan
penekanan  tombol
router 1,2, dan 3.
-Berhasil merubah
Kondisi  PLN_status
dan GENSET_status
apabila  ada  nilai
masukan dari sensor
PLN ataupun sensor
genset.

100  %
Berhasil.
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Berdasarkan dari tabel pengujian halaman web dapat disimpulkan bahwa halaman

web yang dirancang dapat tertampil dan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing.

4.7 Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian ini  dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem yang telah dirancang

dengan cara  melakukan pengujian  pengontrol  catu  daya  router  dan  informasi  kondisi

status listrik jala-jala PLN dan Genset melalui komputer dan Smart Phone yang memiliki

koneksi internet. Selain itu juga melakukan pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN

dan genset melalui komputer dan Smart Phone yang memiliki koneksi internet.

Kriteria  pengujian  pengontrolan  catu  daya  router  yang  telah  dilakukan

menggunakan komputer yang memiliki koneksi internet adalah sebagai berikut :

1. Menyambungkan arduino mega dengan koneksi internet dan memanggil alamat

arduino mega melalui komputer yang memiliki koneksi internet.
2. Melakukan pengontrolan dengan menekan tombol router 1, router 2, atau router 3

yang ada pada halaman  web  utama, dilakukan sebanyak 10 kali pada masing-

masing tombol.

Gambar 4.6. Skema pengujian pengontrolan catu daya router menggunakan

komputer yang memiliki koneksi internet.

Gambar  4.6  menunjukkan  skema  pengujian  pengontrolan  catu  daya  router

menggunakan komputer yang memiliki koneksi internet dan tabel 4.3 menunjukkan hasil

dari pengujian tersebut
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Tabel 4.3. Hasil pengujian pengontrolan catu daya router menggunakan komputer

yang memiliki koneksi internet. 

No Tombol Berhasil Gagal
1. Router 1 10 0
2. Router 2 10 0
3. Router 3 10 0

Prosentase keberhasilan (%) 30/30=100% 0/30=0%

Untuk  kriteria  pengujian  pengontrolan  catu  daya  router  yang  telah  dilakukan

menggunakan Smart Phone yang memiliki koneksi internet adalah sebagai berikut :

1. Menyambungkan arduino mega dengan koneksi internet dan memanggil alamat

arduino mega melalui Smart Phone yang memiliki koneksi internet.
2. Melakukan pengontrolan dengan menekan tombol router 1, router 2, atau router 3

yang ada pada halaman  web  utama, dilakukan sebanyak 10 kali pada masing-

masing tombol.

Gambar 4.6. Skema pengujian pengontrolan catu daya router menggunakan Smart

Phone yang memiliki koneksi internet.

Gambar  4.7  menunjukkan  skema  pengujian  pengontrolan  catu  daya  router

menggunakan  Smart Phone yang memiliki koneksi internet dan tabel 4.4 menunjukkan

hasil dari pengujian tersebut
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Tabel 4.3. Hasil pengujian pengontrolan catu daya router menggunakan Smart

Phone yang memiliki koneksi internet. 

No Tombol Berhasil Gagal
1. Router 1 9 1
2. Router 2 10 0
3. Router 3 8 2

Prosentase keberhasilan (%) 27/30=90% 3/30=10%

Untuk kriteria pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset yang telah

dilakukan menggunakan komputer yang memiliki koneksi internet adalah sebagai berikut

:

1. Mengubah nilai masukan pada port sensor jala-jala PLN dan genset dengan cara

menghidupkan atau mematikan sensor PLN dan sensor genset dilakukan 10 kali

kondisi mati dan 10 kali kondisi hidup.

Gambar 4.8. Skema pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset

menggunakan komputer yang memiliki koneksi internet.

Gambar 4.8 menunjukkan skema pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan

genset  menggunakan  komputer  yang  memiliki  koneksi  internet  dan  tabel  4.5

menunjukkan hasil dari pengujian tersebut.

Tabel 4.5. Hasil pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset

menggunakan komputer yang memiliki koneksi internet. 
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No Kondisi Berhasil Gagal
1. Hidup 10 0
2. Mati 10 0

Prosentase keberhasilan (%) 20/20=100% 0/20=0%

Untuk kriteria pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset yang telah

dilakukan menggunakan  Smart  Phone yang memiliki  koneksi  internet  adalah  sebagai

berikut :

2. Mengubah nilai masukan pada port sensor jala-jala PLN dan genset dengan cara

menghidupkan atau mematikan sensor PLN dan sensor genset dilakukan 10 kali

kondisi mati dan 10 kali kondisi hidup.

Gambar 4.9. Skema pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset

menggunakan Smart Phone yang memiliki koneksi internet.

Gambar 4.9 menunjukkan skema pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan

genset  menggunakan  Smart  Phone yang  memiliki  koneksi  internet  dan  tabel  4.6

menunjukkan hasil dari pengujian tersebut

Tabel 4.6. Hasil pengujian status kondisi listrik jala-jala PLN dan genset

menggunakan Smart Phone yang memiliki koneksi internet. 

No Kondisi Berhasil Gagal
1. Hidup 9 1
2. Mati 9 1
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Prosentase keberhasilan (%) 18/20=90% 2/20=10%

Dari hasil pengujian pada tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 dapat disimpulkan

catu  daya  router  berhasil  dikontrol  melalui  media  web yang  dapat  diakses  baik  dari

komputer  maupun  Smart  Phone.  Selain  itu  keadaan kondisi  listrik  jala-jala  PLN dan

genset dapat dipantau dari  web dan dinformasikan melalui SMS. Akan tetapi pada saat

diakses menggunakan Smart Phone pernah mengalami kegagalan karena disebabkan oleh

koneksi  internetnya.  Gambar  4.10  menunjukkan  kondisi  keseluruhan  sistem  saat

dilakukan pengujian.

Gambar 4.10. Pengujian keseluruhan sistem.
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