
BAB IV 

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Rencana Pengujian 

Pada bab pengujian dan pembahasan ini, penulis akan melakukan pengujian sistem 

kendali pada alat ini berdasarkan spesifikasi system yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk membuktikan apakah sistem yang 

diimplementasikan telah memenuhi spesifikasi dan rancangan yang sudah direncanakan 

sebellumnya. Hasil dari pengujian akan dimanfaaatkan untuk menyempurnakan kinerja dari 

sistem dan sekaligus digunakan dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Metode pengujian 

dipilih berdasarkan fungsionalitas dan beberapa parameter yang ingin diketahui dari sistem 

tersebut. Data yang diperoleh dari metode pengujian yang dipilih tersebut dapat memberikan 

informasiyang cukup dan dapat digunakan untuk penempurnaan dan pengembangan sistem. 

Metode pengujian menggunakan dua macam metode, yaitu pengujian fungsionalitas dari 

setiap komponen dan pengujian sistem secara keseluruhan. Pengujian fungsionalitas digunakan 

untuk membuktikan apakah sistem yang diimplementasikan dapat memenuhi  persyaratan dari 

fungsi operasional yang telah dirancang dan direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengujian 

sistem secara keseluruhan bertujuan untuk memperoleh beberapa parameter yang dapat 

menunjukkan kemampuan dan keandalan dari sistem secara keseluruhan dalam menjalankan 

fungsi operasionalnya. Pada sistem alat pelarutan PCB otomatis ini dilakukan terlebih dahulu 

pengujian terhadap fungsional dari beberapa komponen. Kemudian setelah pengujian 

fungsionalitas terpenuhi maka dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk 

mengetahui keakuratan dan keandalan dari sistem alat yang penulis buat. 

1. Uji Fungsional  

Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji setiap bagian komponen yang terdapat pada 

proyek akhir ini berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing sesuai rangkaian dan 

software inti proyek akhir ini. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap bagian 

dari perangkat yang telah bekerja sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Bagian-bagian yang 

diuji antara lain pengujian DC to DC converter, pengujian motor DC, pengujian driver motor 

H-Bridge. 



2. Uji Unjuk Kerja 

Pengujian unjuk kerja proyek akhir ini dilakukan dengan cara melihat unjuk kerja alat. 

Hal-hal yang perlu diamati antara lain pengujian keseluruhan alat dengan memulai 

mengoperasikan alat dari model manual sampai auto. 

B. Hasil Pengujian 

Perancangan dan pembuatan proyek akhir Pelarut PCB otomatis, dalam tahap 

pengujiannya terbagi menjadi dua yaitu pengujian fungsional atau uji tiap bagian dan pengjian 

kinerja atau hasil uji dari proyek akhir ini. Hasil setiap pengujianakan dimasukkan ke dalam 

table  dan visual keseluruahan, pengujian tersebut akan dilakukan dengan urutan sebagai 

berikut: 

1. Pengujian DC to DC converter 

Pengujian DC to DC konverter dilakukan untuk mengetahui tegangan yang digunakan 

sebagai catu daya  utama pada Arduino komponen lainnya. Tegangan masukan dari catu daya 

utama sebesar 12 Volt DC dan diturunkan menjadi sekitar 5 Volt DC sebagai tenaga kerja 

Arduino dan komponen lain. merupakan tegangan keluaran DC – to - DC sebelum dilakukan 

kalibrasi. 

Tabel 1 Tegangan DC to DC sebelum dikalibrasi. 

NO Tegangan Masukan Tegangan Keluaran 

1 13 Volt 6.5 Volt 

2 12 Volt 6 volt 

 

Sebelum dilakukan proses kalibrasi tegangan, keluaran yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan kebutuhan yaitu tegangan yang didapatkan 6 Volt DC ketika diberi masukan 12 Volt 

DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan yaitu 5 Volt DC. Sehingga perlu dilakukan kalibrasi 

pada DC to DC converter. 

Tabel 2 Tegangan DC to DC Setelah dikalibrasi. 

NO Tegangan Masukan Tegangan Keluaran 

1 13 Volt 6 Volt 

2 12 Volt 5 volt 

 



Setelah dilakukannya kalibrasi sebanyak dua kali, hasil yang diperoleh pada percobaan 

pertama masih menunjukan angka yang belum signifikan sehingga dilakukan percobaan kedua 

kali, dan pada percobaan yang kedua hasil menunjukan angka yang diharapkan yakni 12 Volt 

untuk tegangan masukan dan 5 Volt sebagai tegangan keluaran.  

2. Pengujian Motor DC 

Pengujian motor DC dilakukan untuk mengetahui apakah motor DC berfungsi dengan 

baik atau tidak. Pengujian motor DC dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada motor 

DC ketika motor DC diberikan sumber tegangan 12 Volt DC. Kemudian tegangan pada motor 

DC diukur untuk menentukan tegangan yang dibutuhkan motor ketika diberi beban dan ketika 

tidak diberikan beban.  Pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut merupakan hasil pengukuran tegangan 

motor DC.  

Tabel 3 Hasil Pengujian Tegangan Motor DC Tanpa Beban 

NO Beban PWM Volt DC 

1 - 50  3 Volt 

2 - 155 8.2 Volt 

3 - 255 11.4 Volt 

 

Pada hasil yang ditunjukan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai dari PWM yang 

dimasukkan mempengaruhi tegangan keluaran dari motor DC, semakin besar nilai PWM maka 

semakin besar pula tegangan keluaran yang dihasilkan. Untuk nilai minimal dari pengukuran 

pertama yakni 50 PWM mampu menghasilkan 3 Volt DC. Sedangkan untuk kecepatan 

maksimal 255 PWM mengeluarkan tegangan sebesat 11.4 Volt DC. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Tegangan Motor DC Dengan Beban 

NO Beban PWM Volt DC 

1 1 Kg 50  4.4 Volt 

2 1 Kg 155 8.6 Volt 

3 1 Kg 255 11.8 Volt 

 

Pada Tabel 4 merupakan hasil pengujian Motor DC untuk melihat tegangan yang keluar 

dengan menggunakan beban sebesar 1 kilogram. Hasil menunjukan semakin besar nilai PWM 

yang dimasukkan semakin besar pula tegangan keluaran yang dihasilkan, hal tersebut sama 



halnya dengan pengujian pertama yakni Tabel 3. Pada Tabel 7 nilai pada saat 50 PWM 

mencapai 4.4 Volt dan untuk tegangan maksimal mampu menghasilkan 11.8 Volt . Dari kedua 

tabel tersebut dapat dilihat bahwa beban mempengaruhi nilai keluaran motor DC. Semakin 

besar beban yang diterima motor maka semakin besar juga motor akan bekerja sehingga 

mempengaruhi keluaran dari motor DC tersebut.  

Pengujian motor DC berikutnya adalah pengujian tentang arus yang dhasilkan oleh motor 

DC, besarnya arus yang dihasilkan pada motor DC ini bergantung pada masukan PWM. Arus 

yang didapat motor akan lebih besar ketika diberi beban daripada sebelum diberi beban, hal ini 

juga berlaku pada tegangan motor DC. Berikut hasil pengukuran arus dari motor DC tanpa dan 

dengan beban. 

 

 

 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian Arus Pada Motor DC Tanpa Beban 

NO PWM Ampere 

1 50 0.10 mA 

2 155 0.19 mA 

3 255 0.27 mA 

 

Tabel 8 merupakan hasil pengukuran arus motor DC tanpa beban, pada pengukuran 

nomor 1 menunjukan PWM sebesar 50 mampu menghasilkan 0.10 mA dan pada masukkan 

PWM 155 menghasilkan arus sebesar 0.19 mA sedangkan pada putaran penuh PWM 255 

mencapai 027 mA. Semakin besar putaran PWM yang dimasukkan semakin besar pua arus 

yang dikeluarkan oleh motor DC. 

Tabel 6 Hasil Pengujian Arus Pada Motor DC Dengan Beban 

NO Beban PWM Ampere 

1 1 Kilogram 50 0.12 mA 

2 1 Kilogram 155 0.20 mA 

3 1 Kilogram 255 0.30 mA 

 



Pada Tabel 9 adalah pengujian arus dengan beban sebesar 1 kilogram, pengujian 

menunjukan sedikit perbedaan ketika diberikan beban dibanding dengan tanpa beban. Pada 

saat PWM 50 arus yang keluar sebesar 0.12 mA dan saat PWM 155 arus yang keluar sebesar 

0.20 mA sedangkan pada saat putaran maksimal atau PWM 255 mampu mencapai 0.30 mA.  

 

Dari Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilihat bahwa semakin besar PWM yang dimasukkan 

semakin besar pula arus yang keluar. Dan juga beban mempengaruhi arus yang dihasilkan oleh 

motor DC hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kedua tabel tersebut, untuk tanpa beban 

50 PWM menghasilkan 0.10 mA dan 255 PWM menghasilkan 0.27 mA sedangkan 

menggunakan beban mampu mencapai 0.12 mA pada PWM 50 dan pada saat PWM 255 

mampu menghasilkan arus sebesar 0.30 mA. 

3. Pengujian Driver Motor H – Bridge 

Pengujian driver motor H – Bridge dilakukan untuk mengetahui keberfungsian dari 

driver motor apakah sesuai dengan perancangan atau tidak, selain itu juga untuk mengetahui 

ketahanan driver dalam menerima arus pada beban motor DC. Pada driver motor juga 

dilakukan pengujian untuk melihat direksi dari arah pergerakan motor DC dari output driver  

ketika diberikan masukan berupa sinyal high pada Arduino.  

4. Pengujian Keseluruhan 

Setelah dilakukannya pembuatan alat ini, maka dilakukanlah pengujian alat secara 

keseluruhan, pengujian ini dilakukan berdasarkan perbandingan waktu pelarutan antara manual 

dan menggunakan alat. Pengujian pelarutan ini dilakukan sebanyak enam kali , tiga secara 

manual dan tiga secara otomatis, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan PCB yang 

berbeda ukuran tiap pengujian begitu pula dengan larutan kimia, sedangkan untuk air 

menggunakan volume yang tetap. Dari hasil pengujian baik dari manual atau otomatis didapat 

sebuah data seperti Error! Reference source not found. dan Error! Reference source not 

found.. 

Tabel 7 Pengujian Penglarutan PCB Manual. 

NO Ukuran PCB Berat FeCl3 Volume Air Waktu Pelarutan 

1 5 cm x 5 cm 50 gram 440 ml ± 7 Menit 

2 8 cm x 8 cm 50 gram 440 ml ± 12 Menit 

3 8 cm x 8 cm 100 gram 440 ml ± 9 Menit 

 



Pengujian penglarutan yang pertama dilakukan adalah secara manual yakni 

menggunakan tenaga manusia. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan ukuran PCB yang 

berbeda dan berat FeCl3 yang berbeda pula setiap pengujiannya dan untuk volume air tetap 

yakni 440 ml. Hasil yang diperoleh ketika melakukan pengujian pertama secara manual dengan 

ukuran PCB 5cm x 5cm, berat FeCl3 50 gram, memeperoleh hasil waktu penglarutan ± 7 menit 

atau dapat dilihat pada tabel nomor 1. Selanjutnya untuk pengujian kedua dengan ukuran PCB 

yang lebih besar yakni 8cm x 8cm dengan berat FeCl3 yang sama memperoleh waktu ± 12 

menit dapat dilihat pada tabel nomor 2. Pengujian berikutnya menggunakan ukuran PCB yang 

sama yakni 8cm x 8cm dengan berat FeCl3 100 gram, untuk pengujjian ketiga memperoleh 

waktu ± 9 menit, dapat dilihat pada tabel nomor 3. 

Tabel 8 Pengujian Penglarutan PCB Otomatis. 

NO Ukuran PCB Berat FeCl3 Volume Air Waktu Pelarutan 

1 5 cm x 5 cm 50 g 440 ml ± 6 Menit 

2 8 cm x 8 cm 50 g 440 ml ± 11 Menit 

3 8 cm x 8 cm 100 g 440 ml ± 7.5 Menit 

 

Berikutnya pengujian alat secara otomatis pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan ukuran PCB yang berbeda dan berat FeCl3 yang berbeda pula setiap pengujiannya dan 

untuk volume air tetap yakni 440 ml. Hasil yang diperoleh ketika melakukan pengujian pertama 

secara otomatis dengan ukuran PCB 5cm x 5cm, berat FeCl3 50 gram, memeperoleh hasil 

waktu penglarutan ± 6 menit atau dapat dilihat pada tabel nomor 1. Selanjutnya untuk 

pengujian kedua dengan ukuran PCB yang lebih besar yakni 8cm x 8cm dengan berat FeCl3 

yang sama memperoleh waktu ± 11 menit dapat dilihat pada tabel nomor 2. Pengujian 

berikutnya menggunakan ukuran PCB yang sama yakni 8cm x 8cm dengan berat FeCl3 100 

gram, untuk pengujjian ketiga memperoleh waktu ± 7.5 menit, dapat dilihat pada tabel nomor 

3. 

Dari hasil kedua pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari jumlah larutan 

dan luas dari PCB sangat mempengaruhi waktu dalam proses penglarutan. Terbukti bahwa 

pada proses penglarutan satu dan dua, pada tabel pengujian manual ataupun otomatis tertulis 

luas dari PCB berbeda, sedangkan untuk berat larutan dan volume air adalah sama. Namun 

waktu yang ditunjukan berbeda hal tersebut membuktikan bahwa ukuran dari sebuah PCB 

sangat berpengaruh. Begitu juga dengan pengujian dua dan tiga ukuran PCB dan volume air 



sama, yang berbeda pada berat larutan. Hal tersebut menujukan perbedaan waktu yang 

signifikan, jadi dapat dikatakan bahwa jumlah dari larutan yang paling mempengaruhi proses 

penglarutan 

 


