
BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian terhadap alat proyek dilakukan untuk mengetahui kinerja alat baik  

dari masing-masing bagian maupun keseluruhan alat.  Tujuan dari pengujian alat ini 

diharapkan mampu mendapatkan hasil data pengujian yang valid dan juga untuk 

mengetahui kesesuaian alat apakah bekerja dengan apa yang diharapkan. 

A. Pengujian Alat 

Pengujian alat rancang bangun gripper 2 axis ini menjelaskan mengenai 

proses-proses yang akan dilakukan untuk mendapatkan data uji. Dalam 

pengujian alat ini dilakukan 2 macam pengujian yaitu: 

1. Uji Fungsional 

Pada proses pengujian fungsional dengan cara menguji setiap 

bagian-bagian berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perangkat sudah dapat 

berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2. Uji Unjuk Kerja 

Proses uji unjuk kerja bertujuan untuk mengetahui sistem yang 

dibuat apakah telah berfungsi dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, baik dari servo, push button, dan analog joystick. Agar 

dapat di ketahui seberapa jauh kinerja dari alat yang telah dibuat. 

 



B. Hasil Pengujian 

1. Pengujian Tegangan Vin Arduino UNO 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tegangan pada 

Arduino, yang dilakukan dengan cara mengukur pin input yang terhubung 

dengan sumber tegangan pada Arduino. Proses pengukuran dilakukan 

secara 2 kali dalam 2 kondisi yaitu ketika kondisi PIN I/O Arduino tanpa 

beban atau belum tersambung dengan dengan apapun , dan ketika kondisi 

PIN I/O Arduino terbebani atau tersambung dengan beban yaitu 

komponen lain seperti motor servo, dan modul Bluetooth. 

Tabel 10. Hasil Pengujian Tegangan Arduino UNO 

No. Pengukuran 
Vin 

(Volt) 

Vin Terbaca 

(Volt) 

Selisih 

ukur 
Error (%) 

1 
I/O Tanpa 

Beban 

5 5.04 0.04 0.8 

5 5.03 0.03 0.6 

2 
I/O Dengan 

Beban 

5 5.02 0.02 0.4 

5 5.03 0.03 0.6 

 

Tegangan yang digunakan untuk menyuplai Arduino UNO sebesar 5 

Volt DC. Tegangan 5 Volt dari Arduino ini terbagi menjadi empat output 

untuk mensuplai tegangan tiga buah motor servo dan modul joystick 

analog yang masing-masing menggunakan tegangan sebesar 5 Volt. 

Adapun hasil pengujian tegangan pada Arduino UNO dilakukan 

pengujian sebanya dua kali, saat kondisi I/O Tanpa Beban dan I.O 

Dengan Beban. 



Keluaran tegangan pada Arduino UNO seharusnya memiliki output 

yang sesuai dengan yang terdapat pada spesifikasi dalam datasheet. 

Seperti output tegangan yang seharusnya memiliki tegangan 5 Volt dan 

3.3 Volt. Sedangkan hasli pengukuran pada masing-masing output 

tegangan tidak sesuai dengan yang tertera pada datasheet, sehingga untuk 

mengetahui kinerja tegangan dengan  mengetahui nilai error.  

       
                              

              
      

2. Pengujian Modul Joystick Analog 

Pengujian modul joystick analog bertujuan untuk mengetahui kinerja 

dari modul joystick apakah modul joystick sudah berfungsi sesuai dalam 

kondisi normal. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 

3 kondisi, saat joystick vertikal maupun horizontal, dan kondisi 2 pada 

push button. 

Tabel 11. Hasil Pengujian Modul Joystick Analog Sebagai 

Controller Gripper 

No. Pengukuran Data terbaca Posisi Analog 

1. Analog X 

509 Ditengah 

1023 Dikiri penuh 

0 Dikanan penuh 

2. Analog Y  

509 Ditengah 

1023 Dibawah penuh 

0 Diatas penuh 

3

3. 
Push Button 

0 Ditekan 

1 Dilepas 

 

 



Pengujian Modul Joystick Analog dilakukan dengan cara menggerakan 

tuas analog, baik itu digerakan vertikal, horizontal, maupun ditekan. Tuas 

analog ini digerakan dalam keadaan penuh, untuk mengetahui data yang 

terbaca, sehingga didapatkan data hasil pengujian   dalam tabel 9, dalam 

keadaan penuh dikiri merupakan data terkecil semakin di gerakan 

kekanan data semakin besar begitu juga dalam keadaan penuh diatas 

merupakan data terkecil dan semakin tuas digerakan kebawah data akan 

semakin membesar, namun ketika data standby yaitu analog tidak 

mendapatkan sentuhan, baik sentuhan  vertikal dan horizontal maka 

analog dalam keadaan di tengah yang hanya akan menampilkan data 509 

adc. 

3. Pengujian Respon Motor Servo Terhadap Modul Joystick 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui titik maksimal servo 

berputar atau bergerak dari titik awal (default), dengan cara menggerakan 

atau menekan analog. Dalam pengujian ini dilakukan secara 3 kali karena 

terdapat 3 servo dengan keterangan 2 servo bergerak ketika analog di 

gerakan dan 1 servo bergerka ketika analog ditekan. 

Tabel 12. Hasil Pengujian Respon Motor Servo 1 Terhadap 

  Modul Joystick Analog 

No. 

Arah 

Gerakan 

Analog X 

Durasi 

Gerakan 

Analog X 

Posisi 

Awal 

Servo 1 

Posisi 

Akhir 

Servo 1 

Kecepatan 

Respon 

Servo 1 (
o
∕s) 

1. Kiri 1`` 0
⸰
 cw 20

⸰
 ccw 20

⸰
∕s 

2. Kiri 2`` 0
⸰
 cw 35

⸰
 ccw 17.5

⸰
∕s 

3. Kiri 4`` 0
⸰
 cw 90

⸰
 ccw 22.5

⸰
∕s 

 



Pada pengujian pertama yaitu pada servo 1, dengan pengujian seperti 

pada tabel 10 diatas. Dalam pengujian servo ini trigger gerakan servo 

berasal modul joystick analog yang di gerakan kekanan dan kekiri sebagai 

sumber trigger input yang berpengaruh pada perubuhan jumlah data yang 

kemudian di proses oleh arduino. Setelah data di proses di arduino maka 

akan diteruskan berbentuk output yang merupakan gerakan pada servo 

dan didapatkan bahwa pada servo 1 ini dapat menggerakan objek (lengan 

robot) sejauh 90
⸰
 dengan kecepatan 22.5

⸰
∕s. 

Tabel 13. Hasil Pengujian Respon Motor Servo 2 Terhadap 

Modul Joystick Analog 

No. 

Arah 

Gerakan 

Analog Y 

Durasi 

Gerakan 

Analog Y 

Posisi 

Awal 

Servo 2 

Posisi 

Akhir 

Servo 2 

Kecepatan 

Respon 

Servo 2 (
⸰
∕s) 

1. Atas 1`` 0
⸰
 45

⸰
 ccw 45

⸰
∕s 

2. Atas 2`` 0
⸰
 85

⸰
 ccw 42.5

⸰
∕s 

3. Bawah 1`` 0
⸰
 50

⸰
 cw 50

⸰
∕s 

4. Bawah 2`` 0
⸰
 90

⸰
 cw 45

⸰
∕s 

 

Pada pengujian kedua yaitu pada servo 2, dengan hasil pengujian 

seperti pada tabel 11 diatas. Dalam pengujian servo ini trigger gerakan 

servo berasal modul joystick analog yang di gerakan keatas dan kebawah 

sebagai sumber trigger input yang berpengaruh pada perubuhan jumlah 

data yang kemudian di proses oleh arduino. Setelah data di proses di 

arduino maka akan diteruskan berbentuk output yang merupakan gerakan 

pada servo dan didapatkan bahwa pada servo 1 ini dapat menggerakan 

objek (pergelangan robot) sejauh 80
⸰
 ccw dan 90

⸰
 cw  dengan kecepatan 

45
⸰
∕s. 



Tabel 14. Hasil Pengujian Respon Motor Servo 3 Terhadap 

Modul Joystick Analog 

No. 
Durasi Button 

Ditekan  

Posisi 

Awal 

Servo 3 

Posisi 

Akhir 

Servo 3 

Kecepatan 

Respon 

Servo 3 

1. 1 4.5 2 2.5/s 

2. 2 4.5 0 2.25/s 

 

Pada pengujian ketiga yaitu pada servo 3, dengan hasil pengujian 

seperti pada tabel 12 diatas. Dalam pengujian servo ini trigger gerakan 

servo berasal modul joystick analog yang ditekan sebagai sumber trigger 

input yang berpengaruh pada perubuhan jumlah data yang kemudian di 

proses oleh arduino. Setelah data di proses di arduino maka akan 

diteruskan berbentuk output yang merupakan gerakan pada servo dan 

didapatkan bahwa pada servo 1 ini dapat menggerakan objek (gripper 

robot) dengan lebar bukaan gripper 4.5 cm  lalu dapat mengayup dengan 

kecepatan 2.25∕s dengan cara modul joystick analog ditekan. 

 


