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BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

BAB IV PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Perancangan dan Pembuatan Program 

 Pada proses perancangan penulis merancang sebuah program yang mana 

menggunakan bahasa pemrograman processing. Yang di dalamnya dapat 

memadupadakan grafik dan logika pemrograman. Tahap pemrograman dimulai 

dari pembuatan kerangka logika. 

 

Gambar 1. Flowchart logika kerja program 

(Sumber Dokumen Pribadi) 

 Pada pembuatan program ini ada beberapa variable yang dibaca dan 

diprose s oleh program antara lain :  

 Data yang dibaca kontroler :  

1. Putaran pulley berdasarkan tanda TOP pada pulley 

Data putaran pulley akan dibaca oleh sensor yang terdapat di pulley 

penggerak berdasarkan inputan dari tonjolan tanda TOP. Data yang akan di 

baca adalah data digital 1 0 1 0 1 (biner) sebagai acuan aktif dan tidak. Yang 

berdasarkan nilai yang ditangkap sensor ketika dilalui tanda TOP dan akan 

dihitung seberapa kali aktif dan tidaknya dan dikonversi menjadi data jumlah 

START 

INPUT 
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END 
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shot oleh kontroler dan dijadikan data pembanding dari inputan program ke 

kontroler. 

 

Gambar 2. Acuan pembacaan sensor 

Pada tunjolan TOP tersebut menjadi acuan mulai penghitungan jumlah 

semprotan bahan bakar. Dan akan memberikan logika 1 jika melewati dan 0 

jika menjauhi dan dihitung berapa kali logika 1 sehingga di ketahui jumlah 

shot bahan bakar. 

2. Kondisi komunikasi On / Off kontroler dengan Laptop 

Kondisi ON atau OFF kontroler akan terbaca oleh komputer melalui 

kabel komunikasi USB arduino yang terhubung dengan komputer. Sekaligus 

kabel ini sebagai jalur komunikasi antara komputer dan controller. 

3. Data yang di inputkan ke kontroler berupa jumlah nilai n x shot. 

4. Aktuasi yang akan terjadi 

a. Jika dipilih nilai jumlah penginjeksian bahan bakar n kali. 

b. Kontroler membuka penutup saluran bahan bakar selama n kali 

(putaran). 

c. Mencapai nilai n x shot kontroler menutup saluran kembali. 

 

B. Hasil Kerja Program 

 Pada proses pembuatan program menggunakan bahas pemrogaraman 

processing, penulis mengatur agar system dpat bekerja dengan urutan langkah 

menggunakan alat seperti berikut : 

Sensor 

pembaca titik 

mulai injeksi 

Tonjolan tanda 

top 
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1. Power source terhubung pada mesin dan Komputer 

2. mesin siap, ON 

3. ON komputer dan controller 

4. Open program 

5. Tunggu sistem siap 

6. Jalankan mesin 

7. Terbaca oleh sensor Nilai RPM pada penujuk rpm di mesin test bench 

8. Set RPM dengan menekan tombol + atau – pada depan mesin untuk 

mengatur rasio percepatan putaran rpm mesin 

9. Klik nilai input jumlah n SHOT pada menu yang ditampilkan di monitor 

menggunakan mouse 

10. Selenoid ON menarik penutup penampang gelas ukur dan memulai 

metering 

11. Solar mengisi gelas ukur lalu matering volume penginjeksian tiap silinder 

12. Program running hingga nilai n 

13. Mencapai nilai n  

14. Set Solenoid OFF, melepas penutup dan menutup penginjeksian  

15. Auto Clear data  

16. Mematiakan / menstop putaran mesin 

17. Mesin dan komputer stand by 

18. Close program 

19. Ready untuk digunakan kembali. 

 Dalam cara kerja test bench ini sendiri proses metering atau pengukuran 

volume penginjeksian pada gelas ukur sebelumnya adalah dengan alat SHOT 

COUNT bawaan yang men set jumlah SHOT pada shot count lalu menekan 

tombol set. Kemudian prinsip mulai dan stop masih sama yaitu dengan 

memanfaatkan solenoid yang menarik penutup injeksi menuju gelas ukur. Yang 

membedakan adalah kontrol dari yang tadinya mekanis elektrik, menjadi elektrik 

komputerisasi yang jumlah penginjeksian tertampil pada layar monitor.  
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Gambar 3. Tampilan Program 

 Dengan pembuatan program ini pembacaan data diharapkan lebih 

informative dan komunikatif. Dikarenakan data jumlah shot yang akan di inputkan 

ditampilkan secara monitor dan jelas. Cara penggunaan program adalah ketika 

program telah terbuka dan muncul tampilan seperti diatas. Langkah selanjutnya 

cukup memilih jumlah shot dan kontroler akan berjalan selama jumlah yang di 

pilih dengan mengarahkan kursor mouse. Jika diperlukan penghentian matering 

atau pengukuran volume injeksi dapat di lakukan stop dengan mengarahkan 

kursor mouse ke tombol stop pada bagian tengah program. Setelah selesai 

program dapat ditutup dengan memilih tombol stop pada pojok kiri bawah atau 

dengan menekan tombol ESC pada keyboard.  

 

C. Pengujian  

 Pada proses pengujian telah didapatkan hasil program yang dapat berjalan 

baik dengan melakukan tahap persiapan sesuai prosedur yang dirancang. Lalu 

menghidupkan mesin dan mesin mulai berputar, didapati mesin berputar. Putaran 

mulai terbaca oleh sensor ketika tonjolan yang mengandung magnet melewati 

sensor. Dengan data yang terbaca sesnsor sebagai beikut : 

 

Pilihan 

Jumlah 

shot 

Nama Program 

Logo UNY 

Background 

Tombol close program 

Tombol Stop shot 

border 

Nama Instansi 
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Tabel 1. Hasil uji kerja sensor 

Kondisi  Tegangan output sensor 

Tanda TOP jauh dari sensor 0 volt 

Tanda TOP tepat di depan 

sensor 

5 volt 

 

 Dari data diatas diketahui apabila ketika magnit pada tanda TOP di 

dekatkan pada sensor maka tegangan yang keluar dai port signal sensor adalah 

sebesar 5 volt. Sedangkan pada saat magnit tanda TOP dijauhkan didapat 

tegangan sebesar 0 (nol) volt. Dari data ini dijadikan sebagai inputan dari sensor 

ke kontroler sekaligus pada program jika tanda TOP tepat melewati sensor maka 

akan dibaca sebagi logika 1. Sedangkan ketika tidak tepat di sensor akan logika 0 

(nol).  

 Logika ini akan digunakan sebagai acuan penghitungan jumlah putaran 

sekaligus jumlah penginjeksian berdasarkan berapa kali jumlah logika 1 yang 

dibaca oleh sensor. Apabila tanda melewati sensor sebanyak 10 kali maka sensor 

akan membca logika 1 sebanyak 10 kali. Dengan demikian jumlah shot atau 

penginjeksian bahan bakar terjadi sebnyak 10 kali pada masing – masing silinder 

pompa injeksi. 

 

D. Pembahasan 

1. Perancangan dan Pembuatan Program 

Perancangan dan pembuatan program diawali dengan melakuakn 

tinjauan dan penyocokan komunikasi serial port antara program komputer 

dengan arduino. Pada tahap ini dilakukan diskusi dan kesepakatan antar tim 

untuk menentukan port mana yang akan di gunakan dan akan digunakan atau 

difungsikan sebagai apa serta bagai mana perintah kerjanya. Lalu tahapan 

selanjutnya memahami dan mengamati unjuk kerja aktuasi untuk mengetahui 

logika apa yang akan digunakan: 

 Port COM3 dengan transfer data 9600 bits per sec.  
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Port ini adalah nama port yang dapat di gunakan berkomunikasi 

dengan arduino UNO yang telah terprogram di kontroler yang dikoneksikan 

dengan sistem operasi windows khususnya windows 7 64 bit (spesifikasi 

tertera pada komputer). Setelah mengetahui port yang digunakan, flowchart 

logika kerja program untuk menghubungkan program yang dibuat dengan 

kontroler maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyusunan program. 

Langkah – langkah penyusunan program tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Melakukan downloading aplikasi processing secara gratis di website 

resmi processing. 

 

Gambar 4. Halaman awal website processing.org 

b. Seteleh sampai di halaman awal web maka memiilih Download 

Processing  

c. Lalu memilih jenis operating sistem yang digunakan untuk membuat 

program. Pada proses ini komputer yang digunakan berbasis windows 

64 bit. Maka mengklik pada windows 64bit 

 

Gambar 5. Memilih tipe yang sesuai dengan komputer yang digunakan 
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d. Tunggu proses downloading selesai, cari file di lokasi penyimpanan 

downlaoad. File aplikasi berupa file .zip yang perlu di ekstraksi 

menggunakan aplikasi winrar (umumnya beberapa komputer sudah 

menjadi aplikasi bawaan). 

e. Setelah selesai maka lakukan extracting file sampai selesai 

terekstraksi. 

 

Gambar 6. Melakukan ekstraksi 

 

Gambar 7. Hasil ekstraksi 

f. Setelah selesai terekstraksi lalu membuka aplikasi processing.exe . 

stelah itu memilih menu file – new untuk membuat aplikasi baru dan 

lalu langsung melakukan save untuk menyimpan dan memberikan 

nama program. 
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Gambar 8. Tampilan awal membuka processing 

g. Setelah itu memulai mendiskripsikan script program yang akan dibuat. 

Tahapan awal untuk membuat program dengan tombol – tombol yang 

dapat di klik membutuhkan library controlP5. Library adalah sebuah 

kode yang tersederhana atau terkumpul menjadi 1 kesatuan dan dapat 

dipanggil atau diaktifkan atau digunakan dengan menybutkan nama 

dari library tersebut. Pada penggunaan library controlP5 perlu 

dilakukan downloading library tersebut melalui menu sketch – import 

library – add library dan cari library controlP5 pada halaman library 

dan melakukan penginstalan library tersebut. 

 

Gambar 9. Instalasi library controlP5 

h. Setelah proses selesai mulai pengetikan script program dengan 

penjelasan sebagai berikut ini. 
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import controlP5.*; //import ControlP5 library 

import processing.serial.*; 

 

Serial port; 

 

ControlP5 cp5; //create ControlP5 object 

  Mengetikan import yang artinya mengimpor atau memanggil 

library yang dituju untuk dapat diaktifkan pada script. Diatas terdapat 2 

library yang digunakan yaitu controlP5. yang berfungsi membuat GUI 

(graphic user interface) yang mana dapat mambuat interface atau tampilan 

pengendalian dalam bentuk grafik yang intuitif. Library berikutnya adalah 

processing.serial. adalah library yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi serial melalui port usb atau yang lain. Pada program ini telah 

diketahui sebelumnya port yang dipakai adalah port COM3 dengan bit 

9600. 

  Pada setiap pengetikan script program selalu di akhiri denagn 

tanda  ;  (titik koma) dan untuk pemanggilan library *; (bintang dan titik 

koma) dan teks script yang beupa perintah akan otomatis berubah warna 

atau menjadi tebal sesuai seting bawaan aplikasi sebagai caontoh perintah 

import atau void.setup . 

  Lalu serial port; adalah mengaktifkan library processing.serial. 

untuk melakukan komunikasi serial. Kemudian ControlP5 cp5; adalah 

membuat suatu objek yang didefinisikan nantinya yang dapat di 

kendalikan menggunakan library controlP5. Pada Processing penggunaan 

tanda //diikuti teks artinya membuat sebuah notes atau catatan yang tidak 

akan dibaca dan dieksekusi oleh program.  

PFont font; 

PFont font1; 

PFont font2; 

PFont font3; 

  Langkah Selanjutnya adalah mendefinisikan kelas data PFont yang 

mana berfungsi mendeskripsikan kelas data dari sebuah font yang mana 

dapat diberi perintah berbeda pada masing – masing kelas data. Pada 
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program ini terdapat 3 kelas data font yang dibuat yaitu kelas PFont font, 

font1, font2, dan font3. 

PImage gambar; 

  Langkah setelah itu adalah mendeskripsikan kelas data untuk 

pengolahan gambar yaitu kelas PImage yang terdiri dari PImage gambar. 

String a = "~100!"; 

String b = "~200!"; 

String c = "~300!"; 

String d = "~400!"; 

String e = "~500!"; 

String f = "~600!"; 

String g = "~700!"; 

String h = "~800!"; 

String i = "~900!"; 

String j = "~1000!"; 

String o = "~0!"; 

  Langkah berikutnya adalah mendeskripsikan data nilai inputan 

yang nantinya sebagai jumlah nilai shot yang akan diterjemahkan olehg 

kontroler. Pada tahap ini digunakan kelas data string yang berupa angka, 

huruf, spasi, dan berbagai karakter. Kelas data string a = “~100!”; 

memiliki arti ketika menginputkan a pada program maka program akan 

mengkonfersi menjadi nilai 100 yang akan dikirim ke kontroler dengan 

syarat diawali tanda baca ~ dan diakhiri tanda baca ! sebagai inputan 

komunikasi serial ke kontroler. 

void setup() {  

  gambar = loadImage("LOGO.png"); 

  size(1200, 640);    //window size, (width, height) 

  printArray(Serial.list());    

  port = new Serial(this, "COM3", 9600);   

  Langkah berikutnya adalah proses setup ( ) atau penyusunan 

jendela program yang akan ditampikan yang diawali dengan kata kunci 

void untuk memulai proses setup. Pada void area yang mendapat setiap 

atau suatu perintah akan berada pada area {} sebagai contoh void setup ( ) 

{ perintah – perintah atau statement} 



37 

 

  Pada Processing gambar atau media yang akan di inputkan harus di 

load atau dimuat pada program yang akan dibuat sebagi file termuat. Cara 

memuatkan gambar adalah dengan klik sketch – add file – pilih file media 

yang akan digunakan. Lalu gambar = loadImage("LOGO.png"); adalah 

melakukan pemuatan gambar logo UNY yang nantinya akan ditampilkan.  

  Kemudian size(1200, 640); adalah mendeskripsikan ukuran 

tampilan program yang kita buat 1200 pixel x 640 pixel (lebar x tinggi). 

Lalu printArray(Serial.list()); adalah pemberian perintah untuk membaca 

semua serial yang ada dan terkoneksi pada ports. Selanjutnya akan 

dieksekusi oleh perintah port = new Serial(this, "COM3", 9600); yang 

akan mengatifkan alamat port serial COM3 dengan transfer data 9600 bit. 

  cp5 = new ControlP5(this); 

  font = createFont("calibri light bold", 35 );   // custom 

fonts for buttons and title 

  font1 = createFont("berlin sans fb demi", 80); 

  font2 = createFont("berlin sans fb demi", 5); 

  font3 = createFont("calibri light bold", 40); 

  cp5.addButton("x100")      

    .setPosition(25, 150)   

    .setSize(200, 100)       

    .setFont(font); 

    .setColorActive(color(255,255,130)) 

    .setColorBackground(color(255,255,130)) 

    .setColorForeground(color(255,200,0)) 

    .setColorLabel(color(0,0,0)) 

  Pada perintah cp5 = new ControlP5(this); artinya mengaktifkan 

library baru controlP5 pada (this) atau pada area ini. Kemudian perintah 

pada kelas data font = createFont (“ jenis font”, ukuran besar font ) 

adalah untuk melakukan pengaturan kelas font. 

  Kemudian membuat sebuah tombol cp5.addButton("x100") 

memanggil perintah GUI sebagai tombol. Dengan nama tombol x100, 

pemberian tanda “ statement ” pada sebuah statement di dalam ( … ) 

memberikan perintah sebagai menampilkan atau menuliskan sesuai isi dari 

statement diantara tanda “ …” dengan sama persis tanpa terpengaruhi 
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operasi apapun. Perintah .setPosition(25, 150) untuk mengatur posisi dari 

tombol tersebut berdasar posisi pixel pada sumbu x (horizontal), 

y(vertical). Titik nol sumbu x pada sebelah kiri ujung dan sumbu y pada 

titik ujung atas.  

  Kemudian perintah .setSize(200, 100) mengatur ukuran dari 

tombol tersebut (panjang , tinggi). Lalu perintah .setFont(font); artinya 

mengatur formatting font yang akan ditampilkan pada tombol dengan 

pengaturan berdasarkan kelas font = createFont("calibri light bold", 35 

); tipe font Calibri light bold dengan ukuran 35. Pembutan tombol 

berikutnya dengan teknik sama namun dengan penempatan set posisi yang 

berbeda, disesuaikan agar nampak rapih dan mudah dioperasikan. 

Membuat tombol x100 sampai x1000 serta penambahan tombol stop 

dengan nilai input stop adalah 0 (nol) yang akan menghentikan 

penghitungan.  

  Pada perintah .setColorActive(color(255,255,130)) adalah 

perintah untuk merubah warna tombol saat tombol ditekan dengan 

komposisi warna merah : hijau : biru 255 : 255 : 130 bagian. Lalu 

.setColorBackground(color(255,255,130)) mengatur latar belakang 

warna tombol dengan komposisi merah : hijau : biru bagian. Lalu 

.setColorForeground(color(255,200,0)) adalah pengaturan warna tombol 

saat mouse berada di depan tombola tau melewati tombol dengan 

komposisi merah : hijau : biru bagian. Sedangkan 

.setColorLabel(color(0,0,0)) merupakan pengaturan warna untuk label 

atau tulisan pada tombol merah : hijau : biru bagian. 

void draw() {   

  fill(240, 80, 0);                

  textFont(font1); 

  text("TEST BENCH CONTROL", 200, 80);   

 

  fill(0, 600, 0); 

  textFont(font2); 

  text("by IRFAN HUSNI IZZUDDIN & DANI SETIAWAN", 1, 10); 

   

 fill (0,150,255); 

rect(0,510,1200,300); 
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  image(gambar, 20, 520); 

     

  fill(0, 0, 0); 

  textFont(font3); 

  text("Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif", 270, 550); 

   

  fill(0, 0, 0); 

  textFont(font3); 

  text("Fakultas Teknik", 450, 590); 

   

  fill(0, 0, 0); 

  textFont(font3); 

  text("Universitas Negeri Yogyakarta", 320, 630); 

} 

  void draw() { adalah memulai untuk menggambar atau 

menampilkan setiap setup menjadi sebuah tampilan program. Dimulai dari 

mendeskripsikan fill(100, 155, 255); lalu textFont(font1); dan 

  text("TEST BENCH CONTROL", 200, 80); memiliki arti formatting 

pada teks dibawah perintah tersebut berdasarkan data kelas font1 yang 

telah terdeskripsi sebelumnya. Teks tersebut berisi tulisan “TEST 

BENCH CONTROL” dengan posisi pada 200 pixel sumbu x dan 80 pixel 

pada sumbu y. Sedangkan fill ( 100 , 155, 255) merupakanpengaturan 

warna font dengan nilai (r,g,b) yang artinya jika (100, 155, 255) warna 

merah 100 bagian, warna hijau 155 bagian, warna biru 255 bagian akan di 

proses menjadi sebuah warna yang ditampilkan oleh komputer. Batas nilai 

setiap warna dasar adalaj 0 – 255. Warna dasar yang dipakai adalah red 

(merah) , green(hijau), dan (blue) adalah warna dasar pembentuk tampilan 

LCD pada komputer. 

  Untuk fill(0, 600, 0); textFont(font2); dan text("by IRFAN 

HUSNI IZZUDDIN & DANI SETIAWAN", 1, 10); sama persis sepeti 

sebelumnya. Hanya pada bagian ini memanfaatkan kelas data font2. Lalu 

image(gambar, 20, 520); memanggil kelas data gambar diatas yaitu 

menmpilkan gambar dari file LOGO.png dengan koordinat sumbu x 900 , 

sumbu y 400 pixel. 

  Kemudian untuk perintah fill (0,150,255); rect(0,510,1200,300);  

fill(0, 0, 0); adalah perintah membuat kotak sebagai tempat nama instansi 

dan logo pada bagian bawah program. Pada perintah  textFont(font3); 
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kemudian  text("Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif", 270, 550); 

mengatur penampilan tulisan nama jurusan berdasarkan kelas font font3 

dengan posisi sumbu x pada 270 dan sumbu y pada 550 pixel layar. Lalu 

pengaturan denagn perintah  fill(0, 0, 0);  textFont(font3); text("Fakultas 

Teknik", 450, 590); kemudian fill(0, 0, 0); textFont(font3); 

text("Universitas Negeri Yogyakarta", 320, 630); memiliki pengatuaran 

yang sama dengan kelas font font3, yang membedakan hanya pada posisi 

pada penempatan tulisan tersebut. 

void x100() { 

  port.write(a); 

} 

  Langkah berikutnya adalah memberikan perintah pada tombol yang 

telah dibuat berdasarkan nilai string yang di deskripsikan diawal. Seperti 

diatas void x100() { artinya mulai proses pada tombol x100 (nama tombol 

sesuai pada diskripsi tombol sebelumnya). Pada tombol x100 jika ditekan 

maka akan mengirim atau menulis data pada port yang telah ditentukan 

berupa data kelas string a. begitu seterusnya pada masing – masing 

tombol hingga x1000 dan stop. 

void serialEvent(Serial p) { 

  try { 

    String message = p.readStringUntil(13); 

    if (message != null) { 

      println("message received: "+trim(message)); 

   } 

  } 

  catch (Exception e) { 

  } 

} 

  Langkah terakhir adalah membuat void serialEvent(Serial p) { 

yang berfungsi ketika terdapat data yang dikirim melalui port serial  maka 

try { atau lakukan sebuah perintah String message = 

p.readStringUntil(13); untuk membca pesan dari kelas data string yang di 

inputkan hingga line break ASCII 13 (ASCII 13 yaitu carriage return ). 
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Jika if (message != null) { nilai yang dibaca adalah mencapai 0 atau null 

yang artinya tidak ada yang terbaca maka println("message received: 

"+trim(message)); tampilkan nilai data yang dibaca dari kontroler berupa 

nilai dari +trim. Hingga pada akhir catch (Exception e) { berfungsi untuk 

menangani pengecualian log data e berupa eror dalam menjalankan 

program. 

  Tahap akhir pembuatan program ini adalah melakukan ekpor script 

program menjadi program siap jalan dengan cara klik file – export 

Application … dan tunggu hingga proses selesai maka aka nada 2 aplikasi 

matang 1 untuk 64 bit 1 untuk 32 bit. Aplikasi yang akan digunakan 

sesuaikan dengan bit masing – masing komputer. 

 

2. Pengujian 

Pada tahap ini program yang telah dibuat ditest komunikasi dengan 

controller dengan cara menghubungkan controller dengan komputer 

menggunakan ARDUINO USB Cable. Hingga sistem mendeteksi controller. 

Lalu dilakukan uji pada program dan kontroler diluar mesin memanfaatkan 

solenoid dan simulasi putaran pulley menggunakan motor mini dc 5 volt yang 

di beri magnit sebagi simulasi tonjolan TOP dan putaran pulley. Didapati hasil 

kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil pengujian sistem pengendali secara kulaitatif 

Variabel yang diamati Hasil 

Pembacaan sensor terhadap tanda 

TOP 

Menyala ON ketika dekat tepat di 

depan dan OFF ketika jauh 

Kerja program dan kontroler Ketika diberi inputan n x shot 

mengaktifkan kontroler hingga n dan 

berhenti ketika mencapai n 

Kerja solenoid ON ketika kontroler ON 

OFF ketika kontroler OFF 
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 Dari hasil pengamatan juag didapati program berjalan lancar. 

Walau terkadang dibutuhkan waktu beberapa saat untuk membuka 

program. Namun,  secara keseluruhan sietem ini dapat bekerja dengan 

baik. Setelah dilakukan pengujian diatas dapat dinyatakan sistem 

pengendali secara komputerisasi beserta perangkat kontroler ini 

dinyatakan dapat bekerja dengan baik. 

Tabel 3. Hasil Uji Pembacaan Sensor dan Perhitungan Sebenarnya 

Variabel Uji Hasil Bacaan Sensor Hasil Sebenarnya 

Jumlah putaran pulley 0 putaran 0 putaran 

1 putaran 1 putaran 

97 putaran 97 putaran 

99 putaran 99 putaran 

100 putaran 100 putaran 

 Hasil pembacaan sensor pada program juga menunjukkan hasil 

yang sesuai dengan perhitungan riil. Dengan hasil ketika magnit sebagai 

penunjuk tanda TOP berada jauh dari sensor maka sensor tidak menyala 

sekaligus pada program terbaca 0 (nol) (lihat gambar 34). Lalu tanda di 

putar sebanyak 1 putaran maka sensor membaca magnit tersebut melewati 

dan mengirim inputan sebagai bacaan sensor. Pembacaan ini ditandai 

dengan lampu indikator sensor menyala. Pembacan putaran pada program 

ketika magnit diputar 1 putaran secara simulasi menggunakan motor mini 

dc menunjukkan 1 putaran (lihat gambar 36). 

 Dari hasil ini dapat diketahui bahwa pembacaan sensor tidak 

mengalami keloncatan. Hal ini sekaligus menandakan komunikasi antara 

sensor dan program serta kontroler berjalan baik.  

 

Gambar 10. Kondisi Sensor saat Posisi Magnit Sebagai Tanda TOP Jauh dari 

Sensor 

Lampu indikator bacaan 

sensor mati 
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Gambar 11. Hasil Bacaan Sensor Pada Program Saat Tanda Top Tepat jauh dari 

Sensor 

 

Gambar 12. Kondisi Sensor saat Posisi Magnit Sebagai Tanda TOP Tepat di 

depan Sensor 

 

Gambar 13. Hasil Bacaan Sensor Pada Program Saat Tanda Top Tepat berada di 

depan Sensor 

Lampu indikator bacaan 

sensor menyala 
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Gambar 14. Hasil Pembacaan 100 Putaran 

 Ketika dilakukan putaran sebnyak 100 kali pada tanda TOP yang 

melewati sensor. Hasil bacaan pada program menunjukkan 100 kali 

putran. Sebelum mencapai 100 kali putaran pada saat tanda top mencapai 

perhitungan 97 kali putaran pembacaan sensor dan program juga tepat 

pada 97 kali. Begitu pula pada saat 99 kali putaran pembacaan sensor dan 

program juga menunjukkan 99 kali putaran. 

 

Gambar 15. Hasil Pembacaan Program pada 99 kali putaran 

 

Gambar 16. Hasil Pembacaan Program pada 99 kali putaran 
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3. Cara Menggunakan Program 

Ketika program yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan telah 

terexport menjadi program siap pakai maka program akan terbagi manjadi 2 

jenis yaitu untuk windows 64 bit dan 32 bit. Untuk menjalankan program 

maka harus disesuaikan dengan spesifikasi pada komputer yang digunakan. 

Spesifikasi ini dapat dilihat dengan menekan tombol windows + tombol pause 

break pada keyboard. Kemudian akan muncul jendela sistem windows pada 

komputer yang akan digunakan.  

 

Gambar 17. Contoh Spesifikasi pada System Windows 

 Seperti contoh diatas dapat terlihat bahwa spesifikasi komputer 

adalah 64 bit maka digunkan hasil program pengendali dengan spesifikasi 

64 bit juga. Buka folder application.windows64 untuk komputer dengan 

sistem poerasi windows 64 bit atau application.windows32 untuk 

windows 32 bit. Setelah itu jalankan program dengan nama Program 

Pengendali Test Bench.exe di dalam folder tadi. 

 

Gambar 18. Hasil Export Program 
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Gambar 19. Tampilan Program 

 Setelah aplikasi terbuka akan muncul halaman awal program seperti 

diatas. Jika semua telah siap maka program dapat digunakan untuk 

mengendalikan test bench dengan langkah pengoperasian sebagai berikut. 

a. Menyiapkan pompa injeksi diesel yang akan dikalibrasi dan 

memasangkanya pada mesin test bench 

b. Menyambungkan test bench pada listrik 3 phase 

c. Memastikan tidak ada kebocoran listrik pada alat kalibrasi dapat 

dilakukan pengecekan dengan test pen. 

d. Menghidupkan test bench dan memastikan tidak ada kebocoran solar 

e. Menghidupkan komputer , tunggu hingga siap. 

f. Hubungkan kontroler dengan komputer melalui usb port pada 

komputer. 

g. Membuka aplikasi Program Pengendali Test Bench.exe pada folder 

yang digunakan untuk menyimpan program tersebut. 

h. Mengatur RPM sesuai spesifikasi penyetelan pompa injeksi diesel 

dengan tombol pengatur RPM pada mesin test bench. 

i. Memilih jumlah berapa kali penginjeksian (shot) pada program. 

j. Program akan running hingga nilai yang ditentukan dengan membuka 

penutup saluran bahan bakar menuju gelas ukur. 

Pilihan 

Jumlah 

shot 

Nama Program 

Logo UNY 

Background 

Tombol close program 

Tombol Stop shot 

border 

Nama Instansi 



47 

 

k. Mencapai nilai yang ditentukan program akan memerintahkan 

kontroler menutup saluran bahan bakar pada gelas ukur. 

l. Tutup program dengan memilih tombol close atau stop pada pojok 

kanan program. 

m. Matikan mesin dan lepas power supply. 

n. Bersihkan alat dan mesin serta matikan komputer dan lalu lepas 

kontroler dari komputer jika telah selesai digunakan. 

o. Lakukan pembacaan volume injeksi pada gelas ukur dan bandingkan 

pada manual. 
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