
 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas pengujian dan analisis alat yang telah dirancang dari peralatan 

yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan pengukuran tiap-tiap blok dengan tujuan 

mengamati apakah blok-blok tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian dilakukan berdasarkan pada masing-masing komponen pendukung dari alat 

secara keseluruhan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap: 

1) Pengujian pembacaan RFIDreader 

2) Pengujian jarak pembacaan RFIDreader 

3) Pengujian rangkaian RS232. 

4) Pengujian Ping Command modul ethernet 

5) Pengujian komunikasi dengan protokol TCP/IP modul ethernet 

6) Pengujian keseluruhan sistem  

Pengujian pembacaan RFIDreader 

Tujuan 

Untuk mengetahui rangkaian RFIDreader dapat bekerja dengan baik sesuai 

perancangan. Hasil yang diharapkan sesuai keadaan yang telah direncanakan. Sehingga 

dalam penggabungan antara hardware dan software dapat sesuai dengan sistem yang telah 

dibuat dan direncanakan 

Peralatan yang dibutuhkan 

Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini antara lain : 

1) Catu daya 5V DC 

2) PC 

3) Rangkaian  RFIDreader dengan mikrokontroler 

4) TagRFID



 

Prosedur Pengujian 

Menyusun  blok rangkaian seperti ditunjukkan dalam Gambar 22. 

Menuliskan program untuk pembacaanRFIDreaderke dalam mikrokontroler 

 
Gambar 1 Blok rangkaian pengujian pembacaan reader 

Pengujian modul RFIDreader dilakukan dengan cara TagRFID akan didekatkan ke 

RFIDreader, kemudian data pembacaan akan di monitoring melalui PC dengan serial 

monitor.  

Data yang diambil adalah unique ID dari TagRFID yang terdeteksi oleh RFIDreader. 

Data hasil pegujian ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Data hasil pegujian reader 

No Unique Id 

V pin 

PC.2 

(volt) 

Status 

1 98BF3B12 5 Terdeteksi 

2 98BEECD2 5 Terdeteksi 

3 98BD47E2 5 Terdeteksi 

4 98BD9D62 5 Terdeteksi 

5 98BAA342 5 Terdeteksi 

 

Dari table diatas terlihat bahwa unique ID dari Tag dapat tedetekdsi semua. Hal ini 

menunjukan bahwa RFIDreader dapat berfungsi dengan baik.  

 



Pengujian jarak pembacaan RFIDreader 

Tujuan 

Untuk menganalisis jarak optimal pembacaan RFIDreaderterhadap posisi tag RFID. 

Hasil pengujianakan digunakan untuk acuan peletakan reader. 

Peralatan yang Dibutuhkan 

Dalam pengujian jarak pembacaan RFIDreader peralatan yang dibutuhkan antara 

lain: 

1) RFIDreader 

2) Minimum sistem ATMega 328. 

3) PC 

Pengujian dilakukan dengan cara mengukur jarak minimal yang dibutuhkan sensor 

agar  led  dapat menyala. Pada reader diletakkan sebuah penggaris. Tag akan didekatkan 

secara perlahan. Pada saat led menyala, maka akan didapat jarak minimal yang dibutuhkan 

agar reader dapat membaca tag. Pendekatan dilakukan dengan posisi berbeda–beda. 

Peletakan sensor dan TagRFIDditunjukkan dalam Gambar 23. 

 
Gambar 2. Peletakan sensor dan TagRFID 

Setelah TagRFID dan reader disusun sesuai urutan dan pengujian dilakukan sesuai 

tahapan, didapatkan data ditunjukkan dalam Tabel 2. 



 

Tabel 2Hasil pengujian posisi 

No. Kartu 

Posisi 

Atas 

(cm) 

Posisi 

Bawah 

(cm) 

Posisi 

Kanan 

(cm) 

Posisi 

Kiri 

(cm) 

V pin 

PC.2 

(volt) 

Status 

98BF3B12 4 3,5 1 1 5 terdeteksi 

6 6 1,5 2 0 tidak terdeteksi 

98BEECD2 4 4 1 1 5 terdeteksi 

5,5 5 2 1,5 0 tidak terdeteksi 

98BD47E2 3,5 4 1 1 5 terdeteksi 

5 4,5 2 2 0 tidak terdeteksi 

98BD9D62 4 4 1 1 5 terdeteksi 

6 5 1,5 1,5 0 tidak terdeteksi 

98BAA342 5 3,5 1 1 5 terdeteksi 

  7 6 2 1,5 0 tidak terdeteksi 

 

Tabel 2 menunjukkan jika tegangan pada pin PC.2 (V PC.2 bernilai 5 volt) maka ada 

tag yang terdeteksi oleh reader, maka jarak pembacaan paling optimal adalah ketika posisi 

TagRFID berada di atas sensor RFID. Hal ini disebabkan ketika posisi TagRFID sejajar 

dengan reader kemampuan peneriaman sinyal yang dipancarkan reader lebih optimal. 

Pengujian rangkaian RS232 

Tujuan Pengujian 

Tujuan pengujian rangkaian RS232 menganalisis apakah rangkaian RS232 dapat 

bekerja dengan baik untuk mengkonversi sinyal TTL menjadi sinyal dengan tipe RS232.



 

Peralatan Pengujian 

Peralatan yang dibutuhkan antara lain: 

1) Rangkaian RS232 

2) Minimum sistem Atmega 328 

3) Avometer  

4) Catu daya 5 V 

Prosedur pengujian 

Pengujian dilakukan dengan memberikan catu daya sebesar 5 volt dan 0 volt pada 

rangkaian RS232 dan mengukur tegangan keluarannya. Blok rangkaian pengujian RS232 

ditunjukkan dalam Gambar 24. 

 
Gambar 3 Rangakain pengujian RS232 

Hasil Pengujian 

Tegangan keluaran rangkaian RS232 dari hasil pengujian telah sesuai yaitu berada 

pada range tegangan  antara  –3V hingga –15V untuk tegangan masukan sebesar 5 V dan 

berada pada range +3V hingga +15V untuk tegangan masukan sebesar 0 V. Dapat 

disimpulkan bahwa rangkaian ini telah dapat bekerja dengan baik. Hasil pengujian 

ditunjukkan dalam Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil pengujian 

Tegangan 

Masukan 

Tegangan 

Keluaran 

5 volt -8,95 volt 

0 volt 8,66 volt 

Selain mengukur tegangan pada sisi keluarannya, untuk pengujian ini juga dilakukan 

pengukuran tegangan yang masuk ke mikrokontroler. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah tegangan yang masuk ke dalam mikrokontroler telah sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu sebesar 3,3 volt. Hasil pengukuran ditunjukkan dalam Tabel 4. 



Tabel 4 Hasil pengukuran tegangan 

Tegangan 

dari 

RS232 

Tegangan Masukan pada 

Mikrokontroler 

5 volt 3,3 volt 

 

Pengujian Ping Command modul ethernet 

Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis apakah modul Ethernet dapat berfungsi 

sesuai dengan perancangan sistem. 

Prosedur Pengujian 

Pengujian IP address dan Mac Address menggunakan tools ping dan wireshark. Pada 

pengujian pertama, setelah IP address dan MAC Address pada alat dikonfigurasikan dengan 

program, alat dihubungkan ke komputer (server ) secara peer to peer menggunakan kabel 

cross. IP address pada komputer dan alat harus satu subnet. Pada percobaan ini digunakan 

subnet255.0.0.0 IP address yang digunakan adalah 10.0.0.20 (IP Alat) dan 10.0.0.21 (IP 

Komputer). Pada command promt, dilakukan perintah “ping 10.0.0.20”. Rangkaian pengujian 

disusun seperti  ditunjukkan dalam Gambar 25. 

 
Gambar 4Rangkaian pengujian 



 



Hasil pengujian 

Hasil pengujian Ping Command ditunjukkan  dalam Gambar 26. 

 
Gambar 5Hasil pengujian Ping Command 

Dalam pengujian ini modul berhasil terhubung dengan server , dan dapat membalas 

semua paket data yang dikirimkan oleh komputer (server). Hasil transfer data dapat dicapture 

menggunakan wireshark, perangakat lunak yang berfungsi untuk merekam  semua transaksi 

yang menggunakan perangkat jaringan. Hasil transfer data ditunjukkan  dalam Gambar 27.   

 
Gambar 6 Hasil transfer data Ping Command 

Pengujian komunikasi dengan protokol TCP/IP modul ethernet 

Tujuan 



Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis apakah modul Ethernet dapat 

berkomunikasi menggunakan protokol TCP/IP sesuai dengan penrancangan sistem 

Prosedur Pengujian 

Pada pengujian ini komputer (server) akan berfungsi sebagai web server  dan modul 

sebagai web client. Modul akan  melakukan request ke web server  dan akan dibalas berupa 

data text. Hasil pengujian akan di-capture menggunakan wireshark. Dan pencatatan waktu 

pemrosesan data menggunakan clock internal Atmega328. Rangkaian pengujian disusun 

seperti  yang ditunjukkan Gambar 28 

 
Gambar 7 Rangkaian pengujiankomunikasi dengan protokol TCP/IP 

Hasil pengujian 

Dalam pengujian ini modul berhasil melakukan tranfer data ke komputer (server ) 

menggunakan protokol TCP/IP. Data hasil pengujian ditunjukkan  dalam Gambar29. 

 
Gambar 8 Hasil pengujian yang dicapture menggunakan wireshark 

hasil pencatatan waktu pengujian komunikasi dengan protokol TCP/IP ditunjukkan 

dalam Tabel 5. 



 

 

Tabel 5Hasil pengujian komunikasi dengan protokol TCP/IP 

No Waktu Proses (ms) 

1 11 

2 10 

3 11 

4 11 

5 11 

6 11 

7 11 

8 10 

9 11 

10 11 

11 11 

Tabel 5 menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menerima balasan dari server  

adalah 11 ms. 

Pengujian keseluruhan sistem 

Tujuan Pengujian 

Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan dari keseluruhan sistem yang 

dirancang. Pada pengujian ini semua sistem digabungkan menjadi satu kesatuan dan 

dilakukan simulasi seperti sistem keadaan sebenarnya. 



 

Prosedur Pengujian 

Dalam pengujian ini modul sistem (sesuai dengan blockdiagram alat) akan terhubung 

dengan komputer (server ) yang berisi perangkat lunak absensi berbasis web service. Pada 

saat TagRFID  yang sudah terdaftar didekatkan ke modul sistem, modul sistem akan 

melakukan request ke server . data tersebut diolah oleh sever lalu memberikan balasan pada 

modul sistem dan di tampilkan dalam LCD. Dan pencatatan waktu pemrosesan data 

menggunakan clock internal Atmega328. 

Pengujian ini menggunakan program simulasi sederhana aplikasi server  untuk 

absensi, balasan dari server  hanya ada 2 jenis, yaitu terdaftar dan tidak terdaftar,jadi dari 5 

Tag yang diggunakan sebagai pengujian hanya 1 Tag yang akan didaftarkan dalam server. 

Indikator led akan menyala sesuai status balasan dari server, yaitu : 

1) Warna hijau untuk menyatakan kondisi idle (menunggu ada tag di dekatkan) 

2) Warna biru untuk menyatakan kartu terdaftar 

3) Warna merah untuk menyatakan kartu tidak terdaftar 

Hasil pengujian 

Hasil pengujian ditunjukkan dalam Tabel 6 



 



Tabel 6 Hasil pengujian keseluruhan 

No. Kartu Status Tag 

Status led 

Balasan dari Server  

Waktu 

Proses 

(ms) Hijau Merah Biru 

98BF3B12 
Tidak 

Terdaftar 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 38 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 39 

98BEECD2 
Tidak 

Terdaftar 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 39 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

98BD47E2 
Tidak 

Terdaftar 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 39 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 42 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

98BD9D62 Terdaftar 

- - x absen berhasil' 42 

- - x absen berhasil' 40 

- - x absen berhasil' 40 

- - x absen berhasil' 41 

- - x absen berhasil' 40 

98BAA342 
Tidak 

Terdaftar 

- x - 'tidak terdaftar' 39 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 41 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

- x - 'tidak terdaftar' 40 

 



Tabel 6 menunjukan bahwa sistem sudah berjalan sesuai yang rencanakan dengan 

rata-rata waktu proses yang dibutuhkan sebesar 40 ms. Dan indikator juga berjalan sesuai 

perancangan. 

 


