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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 
 

Bab ini akan membahas pengujian dan analisis alat yang telah dirancang dan 

direalisasikan. Pengujian dilakukan pada tiap-tiap blok dengan tujuan untuk mengamati 

apakah tiap blok rangkaian sudah sesuai dengan perancangan, baru kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian keseluruhan sistem. Pengujian yang dilakukan antara lain 

sebagai berikut: 

1) Pengujian modul LCD 16X2 

2) Pengujian sensor suhu 

3) Pengujian sensor pH 

4) Pengujian sensor kejernihan air 

5) Pengujian driver valve1 

6) Pengujian driver valve2 

7) Pengujian driver heater 

8) Pengujian sistem secara keseluruhan 

 
5.1 Pengujian Modul LCD 16X2 

Pengujian modul LCD 16X2 dilakukan dengan menghubungkan LCD dengan 

mikrokontroller yang sudah berisi perangkat lunak untuk menampilkan hasil program 

yang telah dirancang. Pegujian modul LCD ini bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan LCD menampilkan tulisan sesuai dengan perangkat lunak yang terdapat 

dalam mikrokontroller. Diagram blok pengujian modul LCD ini ditunjukkan dalam 

Gambar 5.1. 

 

 

 

 
Gambar 5.1 Diagram Blok Pengujian Modul LCD 

 
Dalam pengujian ini, LCD dapat menampilkan besar pH, suhu, dan kejernihan 

air dengan memasukkan nilai tetap. Gambar tampilan pengujian LCD ditunjukkan 

dalam Gambar 5.2. 
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Gambar 5.2. Tampilan Hasil Pengujian LCD 

 
5.2  Pengujian Sensor Suhu 

Pegujian sensor suhu ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

keberhasilan sensor menerima data-data dan pembacaan data-data dari sensor oleh 

mikrokontroler. Dalam pengujian ini sensor yang diuji adalah sensor LM35. Pengujian 

sensor ini dilakukan dengan menguji akurasi sensor itu sendiri. Diagram blok pengujian 

ini ditunjukkan dalam Gambar 5.3. 

 

 

 
Gambar 5.3 Diagram Blok Pengujian Sensor Suhu 

 

Pengujian rangkaian sensor suhu yang menggunakan LM35 bertujuan untuk 

mengetahui ketepatan sensor dalam merespon perubahan suhu sekitarnya yaitu dengan 

mengukur tegangan keluarannya. Pengujian dilakukan menggunakan elemen pemanas, 

catu daya, multimeter digital dan termometer. Termometer digunakan untuk mengetahui 

kondisi suhu. Kemudian keluaran sensor suhu LM35 diukur menggunakan multimeter 

digital dari skala 20oC - 45oC  dengan kenaikan tiap 5oC. Hasil dari pengujian tersebut 

ditunjukkan dalam Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Hasil Pengujian Sensor Suhu IC LM35 

No Suhu (oC) Tegangan keluaran 

pengukuran (mV) 

Tegangan keluaran 

perhitungan (mV) 

Penyimpangan (%) 

1 20 198 200 1 

2 25 248 250 0,8 

3 30 297 300 1 

4 35 347 350 0,86 

5 40 399 400 0,25 

6 45 449 450 0,22 

Penyimpangan rata-rata 0,688 

 

 
Gambar 5.4 Grafik hubungan suhu dan tegangan sensor 

 

Dari Tabel 5.1 dan Gambar 5.4 dapat diliat bahwa tegangan keluaran sensor 

terhadap suhu mendekati linear dan sesuai dengan spesifikasi sensor tersebut. 

Persentase kesalahan dari hasil pengujian terhadap hasil yang diinginkan dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 

Persentase kesalahan  
Vo perhitungan Vo pengukuran

Vo perhitungan  X 100% 
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Sehingga penyimpangan rata-ratanya dapat dihitung : 

Persentase rata rata  
4,132%

6  

 = 0,688% 
 
5.3 Pengujian Sensor pH 

Parameter pengujian adalah mengetahui besarnya pengukuran tegangan 

keluaran rangkaian sensor pH dan membandingkannya dengan nilai perhitungan. Alat 

bantu yang digunakan adalah rangkaian LCD beserta mikrokontroller dan multimeter 

untuk pengukuran manual. Diagram blok pengujian rangkaian sensor pH ditunjukkan 

dalam Gambar 5.5. 

 

 

 

 
Gambar 5.5 Blok Diagram Pengujian Rangkaian Sensor pH 

 

Dari data-data yang didapat, nilai persentase error dapat ditentukan. Keluaran 

rangkaian sensor pH diukur menggunakan multimeter digital. Hasil dari pengujian 

tersebut ditunjukkan dalam Tabel 5.2. 

 
Tabel 5.2 Hasil Pengujian Sensor pH 

No Keasaman 

(pH) 

Tegangan keluaran 

pengukuran (V) 

Tegangan keluaran 

perhitungan (V) 

Penyimpangan (%) 

1 5    1,71     1,784  4,14 

2 6   2,1    2,141  1,91 

3 6,5    2,29    2,319  1,25 

4 7    2,48    2,497  0,68 

5 7,5   2,69    2,676  0,52 

6 8   2,82    2,854  1,19 

7 9   3,19    3,211  0,65 

 Penyimpangan rata-rata 1,477 

 

Sehingga penyimpangan rata-ratanya dapat dihitung : 

Sensor pH Rangk. 
Pengkondisi 
Sinyal 

Multimeter 
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Gambar 5.6 Grafik Pengujian Sensor pH 

 
Dari Tabel 5.2 dan Gambar 5.6 dapat diliat bahwa tegangan keluaran sensor pH 

kurang stabil dan kurang sesuai dengan spesifikasi sensor tersebut. 

 
5.4 Pengujian Sensor Kejernihan Air 

Pegujian sensor kejernihan air ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis keberhasilan sensor menerima data-data dan pembacaan data-data dari 

sensor oleh mikrokontroler. Dalam pengujian ini sensor yang diuji adalah sensor LDR. 

Pengujian sensor ini dilakukan dengan menguji akurasi sensor itu sendiri. Diagram blok 

pengujian sensor kejernihan air ditunjukkan dalam Gambar 5.7. 

 

 

 

 
Gambar 5.7 Diagram Blok Pengujian Sensor Kejernihan Air 

 

Pegujian rangkaian sensor kejernihan air yang menggunakan LDR bertujuan 

untuk mengetahui ketepatan sensor dalam merespon perubahan kejernihan air kolam 

yaitu dengan mengukur tegangan keluarannya. Pengujian dilakukan menggunakan 

mekanik sensor kejernihan air, catu daya, multimeter digital dan LCD. LCD digunakan 

untuk mengetahui kondisi kejernihan air. Kemudian keluaran sensor LDR diukur 
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menggunakan multimeter digital. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan dalam Tabel 

5.3. 

 
Tabel 5.3 Hasil Pengujian Sensor Kejernihan Air 

No Kejernihan 

(NTU) 

Tegangan keluaran 

pengukuran (V) 

Tegangan keluaran 

perhitungan (V) 

Penyimpangan (%) 

1 5 0 0 0 

2 10 0,2 0,222 9,91 

3 50 0,89 0,999 10,9 

4 75 1,45 1,554 6,69 

5 100 2 2,109 5,17 

6 125 2,51 2,664 5,78 

7 150 3,19 3,219 0,9 

Penyimpangan rata-rata 5,62 

  

 

 
Gambar 5.8 Grafik Pengujian Kejernihan Air Terhadap Tegangan 

 

Dari Tabel 5.3 dan Gambar 5.8 dapat diliat bahwa tegangan keluaran sensor 

terhadap suhu mendekati linear dan sesuai dengan spesifikasi sensor tersebut.  

Sehingga penyimpangan rata-ratanya dapat dihitung : 
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Persentase rata rata  
39,35%

7  

 =  5,62% 
 
 
5.5 Pengujian Driver Valve1 

Tujuan pengujian pengendali rangkaian driver valve1 adalah untuk mengetahui 

kerja ULN2803 dan relay dalam mengendalikan pemanas serta mengisolasi sistem 

mikrokontroller dari sumber AC. Pengujian dilakukan dengan menggunakan lampu 

bohlam, catu daya berupa tegangan 5V untuk masukan ULN2803, dan 12V untuk Vcc 

ULN2803 dan relay serta sumber tegangan AC dari PLN. Prosedur pengujian dilakukan 

dengan memberikan masukan berupa tegangan 5 Volt ke rangkaian driver valve1, serta 

menghubungkan output dari rangkaian driver valve1 ke lampu bohlam. Gambar 5.9 

menunjukkan diagram blok pengujian driver valve1, hasil pengujiannya ditunjukkan 

dalam Tabel 5.4. 

 

 

 

 
Gambar 5.9 Diagram Blok Pengujian Rangkaian Driver valve1 

 

Tabel 5.4Hasil Pengujian Driver valve1 

Masukan Lampu 

5 volt ON 

0 volt OFF 

 
 Dari data hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sesuai 

dengan yang diharapkan. Rangkaian driver akan bekerja atau mengalirkan sumber 

tegangan jala-jala PLN saat mendapat masukan sebesar 5V dan akan mati saat masukan 

0V. 

 

5.6 Pengujian Driver Valve2 

Tujuan pengujian pengendali rangkaian driver valve2 adalah untuk mengetahui 

kerja ULN2803 dan relay dalam mengendalikan pemanas serta mengisolasi sistem 

mikrokontroller dari sumber AC. Pengujian dilakukan dengan menggunakan lampu 

Masukan 
tegangan 5V 

Rangkaian 
Driver 
Valve1

Lampu 
Bohlam 
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bohlam, catu daya berupa tegangan 5V untuk masukan ULN2803, dan 12V untuk Vcc 

ULN2803 dan relay, serta sumber tegangan AC dari PLN. Prosedur pengujian 

dilakukan dengan memberikan masukan berupa tegangan 5 Volt ke rangkaian driver 

valve2, serta menghubungkan output dari rangkaian driver valve2 ke lampu bohlam. 

Gambar 5.10 menunjukkan diagram blok pengujian driver valve2, hasil pengujiannya 

ditunjukkan dalam Tabel 5.5. 

 

 

 

 
Gambar 5.10 Diagram Blok Pengujian Rangkaian Driver valve2 

 

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Driver valve2 

Masukan Lampu 

5 volt ON 

0 volt OFF 

 
 Dari data hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sesuai 

dengan yang diharapkan. Rangkaian driver akan bekerja atau mengalirkan sumber 

tegangan jala-jala PLN saat mendapat masukan sebesar 5V dan akan mati saat masukan 

0V. 

 

5.7 Pengujian Driver Heater 

Tujuan pengujian pengendali rangkaian driver heater adalah untuk mengetahui 

kerja ULN2803 dan relay dalam mengendalikan pemanas serta mengisolasi sistem 

mikrokontroller dari sumber AC. Pengujian dilakukan dengan menggunakan lampu 

bohlam, catu daya berupa tegangan 5V untuk masukan ULN2803, dan 12V untuk Vcc 

ULN2803 dan relay, serta sumber tegangan AC dari PLN. Prosedur pengujian 

dilakukan dengan memberikan masukan berupa tegangan 5 Volt ke rangkaian driver 

heater, serta menghubungkan output dari rangkaian driver heater ke lampu bohlam. 

Gambar 5.11 menunjukkan diagram blok pengujian driver heater, hasil pengujiannya 

ditunjukkan dalam Tabel 5.6. 
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Gambar 5.11 Diagram Blok Pengujian Rangkaian Driver Heater 

 

 

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Driver heater 

Masukan Lampu 

5 volt ON 

0 volt OFF 

 
 Dari data hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sesuai 

dengan yang diharapkan. Rangkaian driver akan bekerja atau mengalirkan sumber 

tegangan jala-jala PLN saat mendapat masukan sebesar 5V dan akan mati saat masukan 

0V. 

 

5.8 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggabungkan semua bagian alat yang 

dibuat dan melihat kinerja alat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja alat 

yang dibuat dan memberikan analisis terhadap kinerja alat. Diagram blok pengujian 

sistem secara keseluruhan ditunjukkan dalam Gambar 5.12. 

 

 
 Gambar 5.12 Diagram Blok Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 
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 Pengujian ini dilakukan melalui pengujian ketepatan sistem. Pengujian pertama 

adalah mengukur tingkat ketepatan sistem terhadap perubahan suhu, yaitu menguji 

tingkat keberhasilan sistem untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Pengujian 

sistem ini melihat seberapa akurat sistem mengaktifkan keluaran, dengan cara 

mengubah-ubah suhu hingga pada batas bawah yang ditentukan. Dalam pengujian ini 

pemantauan suhu dilakukan melalui LCD. Hasil pengujian perubahan suhu ditunjukkan 

dalam Tabel 5.7. 

 
Tabel 5.7 Hasil Pengujian Sistem dengan Perubahan Suhu 

No. Suhu (oC) Mode Penghangatan 

1 26 OFF 

2 25,6 OFF 

3 25,4 OFF 

4 25,2 OFF 

5 25,1 OFF 

6 25 OFF 

7 24,9 ON 

 

Pengujian kedua adalah mengukur tingkat ketepatan sistem terhadap perubahan 

pH menuju basa, yaitu menguji tingkat keberhasilan sistem untuk mendapatkan 

keluaran yang diinginkan. Pengujian sistem ini melihat seberapa akurat sistem 

mengaktifkan keluaran, dengan cara mengubah-ubah pH hingga pada batas atas range 

yang ditentukan. Dalam pengujian ini pemantauan pH dilakukan melalui LCD. Hasil 

pengujian perubahan pH menuju basa ditunjukkan dalam Tabel 5.8. 

 
Tabel 5.8 Hasil Pengujian Perubahan pH menuju Basa 

No. pH Mode Pengurasan 

1 7,2 OFF 

2 7,4 OFF 

3 7,6 OFF 

4 7,8 OFF 

5 7,9 OFF 

6 8 ON 

 



51 
 

Pengujian ketiga adalah mengukur tingkat ketepatan sistem terhadap perubahan 

pH menuju asam, yaitu menguji tingkat keberhasilan sistem untuk mendapatkan 

keluaran yang diinginkan. Pengujian sistem ini melihat seberapa akurat sistem 

mengaktifkan keluaran, dengan cara mengubah-ubah pH hingga pada batas bawah range 

yang ditentukan. Dalam pengujian ini pemantauan pH dilakukan melalui LCD. Hasil 

pengujian perubahan pH menuju asam ditunjukkan dalam Tabel 5.9. 

 
Tabel 5.9 Hasil Pengujian Perubahan pH menuju Asam 

No. pH Mode Pengurasan 

1 7,4 OFF 

2 7 OFF 

3 6,6 OFF 

4 6,2 OFF 

5 6,1 OFF 

6 6 ON 

 

Pengujian keempat adalah mengukur tingkat ketepatan sistem terhadap 

perubahan kejernihan air, yaitu menguji tingkat keberhasilan sistem untuk mendapatkan 

keluaran yang diinginkan. Pengujian sistem ini melihat seberapa akurat sistem 

mengaktifkan keluaran, dengan cara mengubah-ubah kejernihan air hingga pada batas 

atas range yang ditentukan. Dalam pengujian ini pemantauan kejernihan air dilakukan 

melalui LCD. Hasil pengujian perubahan kejernihan air ditunjukkan dalam Tabel 5.10. 
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Tabel 5.10 Hasil Pengujian Perubahan Kejernihan Air 

No. Kejernihan Air 

(NTU) 

Mode Pengurasan 

1 100 OFF 

2 120 OFF 

3 127,4 OFF 

4 127,6 OFF 

5 127,8 OFF 

6 127,9 OFF 

8 128 OFF 

9 128,1 ON 

 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pengujian adalah semua sistem 

dapat berjalan dengan cukup baik. Sistem berhasil melakukan proses cukup sesuai 

dengan input yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan sistem yang diprogamkan pada 

Mikrokontroller ATmega32. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


