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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, batasan kegiatan yang mendefinisikan ruang lingkup penelitian tugas akhir 

serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir, dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banjir merupakan masalah serius bagi sebagian wilayah di Indonesia. Dampak 

yang ditimbulkan oleh banjir sangat lah besar diantaranya terganggunya aktifitas 

masyarakat sehari-hari,kerugian berupa materi yang tidak sedikit, terganggunya 

proses belajar mengajar di lembaga pendidikan,penyakit yang mulai 

berdatangan,sampai dengan hilangnya nyawa manusia karena terseret banjir. 

Salah satu penyebab banjir diantaranya meluapnya air sungai yang tak mampu 

menahan debit air yang sangat banyak saat intensitas hujan sangat tinggi.  

Disinilah peran penting petugas pintu air dalam memeriksa ketinggian pintu air. 

Setiap pintu air dijaga oleh beberapa petugas pintu air yang bergantian siang 

malam  memeriksa ketinggian air setiap satu jam sekali sedangkan ketika status 

pintu air melebihi normal petugas pintu air memeriksa 30 menit sekali bahkan 

sampai 15 menit sekali[11].Tentu saja proses pemantauan tersebut berjalan lancar 

apabila tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh petugas pintu air dalam 

memantau ketinggian pintu air. Apabila petugas pintu air melakukan kelalaian 

atau lupa dalam memantau ketinggian pintu air, maka ketika ketinggian air sudah 

mencapai titik dimana banjir mengancam, masyarakat tidak bisa lagi 

mempersiapkan diri dalam mengantisipasi datangnya banjir. 

Saat ini masyarakat yang ingin mengetahui status pintu air biasanya datang 

langsung ke pintu air atau bisa juga dengan menelpon kontak dari pintu air yang 
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bersangkutan. Selain dengan mengunjungi langsung dan menelpon, saat ini 

sebenarnya sudah terdapat aplikasi berbasis web dan desktop yang dapat 

memberikan informasi terkait status dari beberapa pintu air. Namun informasi 

tersebut hanya bisa diakses oleh masyarakat tertentu saja yang mempunyai akses 

internet dan juga mempunyai personal computer. Tingkat akurasi informasi 

mengenai peningkatan status pintu air yang disampaikan juga belum terjamin 

karena data yang disampaikan tidak secara up to date  dari pintu air yang 

bersangkutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah di sebutkan  di atas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkini dari 

status pintu air guna mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh 

banjir ? 

2. Bagaimana membantu petugas pintu air mengetahui ketinggian pintu air 

tanpa harus melakukan pengecekan secara berkala ? 

3. Bagaimana informasi mengenai status pintu air dapat tersampaikan kepada 

masyarakat secara langsung ? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari pembangunan sistem yang telah di jelaskan, ada beberapa batasan yang tidak 

akan dibahas atau dibangun dalam pembuatan sistem sekarang. Beberapa batasan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun tidak memberikan informasi terkait debit air dari pintu 

air. 

2. Penerapan sistem akan dilakukan dengan menggunakan maket. 

3. Sistem hanya mengirim pesan SMS keseluruh kontak yang ada pada database 

dengan mengabaikan biaya SMS pada saat penerapan nantinya. 

4. Pesan status pintu terkirim ketika ketinggian pintu air mengalami perubahan.  
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud 

Membangun sistem yang dapat memberikan informasi berupa SMS ke masyarakat 

terkait status dari pintu air dan juga memberikan informasi ketinggian air kepada 

petugas pintu air. 

2. Tujuan 

a. Membantu  masyarakat mendapatkan informasi terkini status pintu air guna 

mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh banjir.  

b. Membantu petugas pintu air mengetahui ketinggian pintu air tanpa harus 

melakukan pengecekan secara berkala. 

c. Menyampaikan informasi mengenai status pintu air kepada masyarakat secara 

langsung melalaui pesan SMS. 

1.5 Metodologi 

Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada 

dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Metode 

Kualitatif yaitu pendeskripsian masalah yang diambil,menjelaskan langkah-

langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam penelitian atau tahapan analisis.  

Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam kegiatan tugas akhir ini 

menggunakan metode Prototype. Dimana dalam pelaksanaanya dibagi kedalam 

beberapa proses, yaitu: 

a. Spesifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dibangun (System Requirement). 

b. Pembuatan prototype (Prototyping) dari spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

c. Melakukan pengujian (testing) terhadap prototype yang dibangun. 
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2. Analisis dan Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur, penulis mempelajari literatur dan mengumpulkan data 

yang berkaitan untuk pembangunan sistem. 

b. Diskusi / Wawancara 

Selain melakukan studi literatur, penulis juga melaksanakan diskusi dan 

wawancara guna memperoleh informasi dan wawasan mengenai pembangunan 

yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangun. Wawancara dan diskusi 

dilakukan kepada Kepala Laboratorium Interfacing System, Dosen Teknik 

Informatika Universitas Widyatama serta pihak lain yang kompeten dalam bidang 

software dan hardware. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini merupakan sistematika penulisan dari tugas akhir : 

Bab pertama pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua  landasan pustaka, merupakan bab yang berisi tentang penjelasan-

penjelasan atau kajian dari materi dan teori yang digunakan dalam pelaksanaan 

tugas akhir. 

Bab ketiga analisis, merupakan bab yang berisi analisis terhadap kebutuhan 

sistem dan dilakukan pengembangan prototype. 

Bab keempat perancangan menjelaskan mengenai perancangan sistem. 

Perancangan ini merupakan perancangan terhadap prototype pertama dan akhir. 

System 
Prototyping 

Testing 
System 

Requirement 

Gambar 1. 1 Metode Prototyping 
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Bab kelima implementasi, menjelaskan tentang pembuatan prototype pertama 

dan akhir perangkat keras dan perangkat lunak. 

Bab keenam penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

 

Bab II merupakan bab yang mengkaji landasan pustaka yang manjadi dasar dalam 

pelaksanaan kegiatan tugas akhir. Landasan pustaka tersebut meliput penjelasan 

early warning system, definisi SMS,  dan penggunaan SDK dalam kegiatan tugas 

akhir. Landasan pustaka tersebut dijabarkan pada bab ini mulai dari sub bab 2.1 

sampai dengan sub bab 2.8. 

2.1 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) 

Early Warning adalah penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui 

lembaga-lembaga yang telah diidentifikasi sehingga memungkinkan seseorang 

yang terpapar bahaya mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi 

resiko dan juga dapat mempersiapkan respon yang positif. Jadi early warning 

system adalah sistem yang menyediakan informasi dengan efektif dan tepat waktu 

melalui lembaga-lembaga yang telah diidentifikasi untuk mengurangi atau 

mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu bahaya. Elemen-

elemen penting dalam early warning menurut Strategy for Disaster Reduction 

(ISDR) United Nations (UN) pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:  

1. Risk Knowledge: menyediakan informasi penting untuk menetapkan prioritas 

mitigasi, strategi pencegahan, dan merancang sistem peringatan dini. 

2. Monitoring and Predicting: Sistem dengan pemantauan dan kemampuan 

memprediksi yang dapat memberikan perkiraan tepat waktu dari potensi 

risiko yang dihadapi oleh masyarakat, ekonomi dan lingkungan. 

3. Disseminating Information: Sistem komunikasi diperlukan untuk mengirim 

pesan peringatan kepada lokasi yang berpotensi terkena dampak untuk 

mengingatkan badan-badan pemerintah lokal dan regional. Pesan harus 
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terpercaya, sintetis dan sederhana untuk dipahami oleh otoritas dan publik 

setempat. 

4. Response: Koordinasi, pemerintahan yang tanggap dan rencana tindakan yang 

tepat adalah titik kunci dalam peringatan dini yang efektif. Demikian juga 

kesadaran masyarakat dan pendidikan merupakan aspek penting dari mitigasi 

bencana. 

Sebuah early warning system yang efektif membutuhkan sebuah sistem 

komunikasi yang efektif pula. Early warning system dibuat berdasarkan dua 

komponen utama yaitu : 

1. Infrastruktur perangkat keras komunikasi harus handal dan kuat terutama 

selama bencana berlangsung. 

2. interaksi yang tepat dan efektif antara para pelaku utama dari proses 

peringatan dini seperti komunitas ilmiah, pemangku kepentingan, pengambil 

keputusan, masyarakat, dan media. 

Banyak alat komunikasi saat ini tersedia untuk penyebarluasan peringatan seperti 

Short Message Service (SMS), email, radio, TV, dan layanan web. Teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) merupakan elemen kunci dalam peringatan dini. 

ICT memainkan peran penting dalam komunikasi bencana dan penyebaran 

informasi kepada organisasi-organisasi yang bertugas menanggapi peringatan dan 

untuk umum selama dan setelah bencana. 

Bencana tersebut di atas berupa ancaman yang bersifat cepat tidak dapat 

diprediksi dan ancaman jangka panjang. Ancaman yang tidak dapat diprediksi 

dapat berupa tumpahan minyak di lautan, kecelakaan nuklir dan senyawa kimia, 

kemudian bahaya geologi seperti gempa bumi dan tsunami, bahaya 

meteorological seperti badai dan angin topan, dan yang terakhir adalah bahaya-

bahaya lainnya seperti pencurian, kecelakaan lalu lintas, kebakaran hutan, dan 

lain-lain. Sedangkan ancaman jangka panjang yaitu kualitas air,  kualitas udara,  

dan bencana kekeringan. 



II-3 

 

 
 

Beberapa teknologi telah diterapkan dalam sistem peringatan dini. Teknologi 

tersebut berperan penting dalam membantu masyarakat dalam menghadapi setiap 

bencana baik itu sebelum bencana dan sesudah bencana terjadi. Salah satu 

teknologi yang diterapkan dalam early warning system adalah sensor ultrasonik 

yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Berikut ini beberapa early warning 

system yang memanfaatkan teknologi sensor ultrasonik. 

1. Early Warning System Tsunami 

Pada early warning system tsunami, sensor ditempatkan di atas lautan yang terus 

menerus melakukkan proses scanning terhadap permukaan air laut. Ketika 

permukaan air laut berada dalam titik tsunami maka informasi tersebut 

disampaikan melalui teknologi komunikasi seperti alarm, SMS, televisi dan 

sebagainya.[16] 

2. Sensor ultrasonik pada kendaraan bermotor 

Sensor ultrasonik pada kendaraan bermotor biasanya dimanfaatkan untuk 

otomatisasi pengereman kendaraan bermotor seperti mobil atau hanya sekedar 

memberikan informasi berupa alert. Ketika objek terdeteksi oleh sensor ultrasonik 

maka mobil tersebut secara otomatis akan melakukan pengereman sehingga mobil 

tersebut terhindar dari kecelakaan. Selain untuk menghindari kecelakaan, sensor 

ultrasonik juga dapat digunakan untuk memudahkan memarkirkan kendaraan.[20] 
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Gambar 2. 1 Sensor Ultrasonik pada Mobil 

3. Pencurian 

Sensor ultrasonik dapat juga dimanfaatkan dalam mengatasi tindakan pencurian 

baik itu pencurian terhadap rumah atau gedung, kendaraan, dan sebagainya. 

Sensor tersebut digunakan untuk mendeteksi pelaku pencurian melakukan 

pencarian terhada benda-benda yang akan dicuri.[17] 

2.2 Pintu Air 

Kata pintu Air menurut kamus besar berarti pengempang air yang dapat diturun-

naikkan. Sedangkan menurut Eko Pratomo selaku pengelola pengairan bendungan 

walahar yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel Karawang pintu 

air merupakan sub unit terkecil dari bendungan atau bagian terkecil bendungan 

tersebut. Berikut ini beberapa pintu air yang merupakan bagian terkecil dari 

bendungan. 

1. Pintu Air Manggarai 

Pintu Air Manggarai adalah pintu air yang berada di daerah Manggarai, sebagai 

pengatur aliran air yang akan memasuki Kanal Banjir Barat. Pintu air ini 

merupakan bagian dari pengendalian banjir di Ciliwung dengan mengalihkan air 
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ke bagian luar Jakarta, melewati kanal dari Manggarai, di kawasan selatan Jakarta 

sampai ke Muara Angke di pantai utara. Setelah dari pintu air Manggarai, air akan 

mengalir ke Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di 

daerah Karet Kubur, kemudian dilanjutkan ke arah Tanah Abang, Tomang, 

Grogol, Pademangan, dan berakhir di sebuah reservoar di muara, di daerah Pluit. 

Dalam pengoperasiannya, Pintu Air Manggarai terkait erat dengan Pintu Air 

Karet.[7] Siaga empat untuk pintu air mangarai apabila ketinggian air sampai 

dengan 750 cm, untuk siaga tiga antara 750-850 cm, kemudian untuk siaga dua 

850-950 cm, dan untuk siaga satu apabila ketinggian air melebihi 950 cm.  

2. Pintu Air Katulampa 

Bendung Katulampa adalah bangunan yang terdapat di Kelurahan Katulampa, 

Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini di bangun pada tahun 1911 dengan tujuan 

sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta serta sarana 

irigasi lahan seluas 5.000 hektare yang terdapat pada sisi kanan dan kiri bendung. 

Pada saat musim hujan, bendung ini bisa dilewati air dengan rekor debit 630 ribu 

liter air per detik atau ketinggian 250 centimeter yang pernah terjadi pada tahun 

1996, 2002, 2007, dan 2010.[2] Siaga empat untuk pintu air katulampa apabila 

ketinggian air sampai dengan 80 cm, untuk siaga tiga antara 80-150 cm, kemudian 

untuk siaga dua 150-200 cm, dan untuk siaga satu apabila ketinggian air melebihi 

200 cm. 

3. Pintu Air Karet 

Pintu Air Karet adalah pintu air yang bersama dengan Pintu Air Manggarai 

menjadi pengatur aliran air Banjir Kanal Barat. Jika Pintu Air Manggarai 

berfungsi untuk mengatur debit Kali Ciliwung Lama, maka Pintu Air Karet 

befungsi untuk membersihkan Kali Krukut Lama dan Kali Cideng Bawah dan 

terus ke Muara Baru.[1] Siaga empat untuk pintu air karet apabila ketinggian air 

sampai dengan 450 cm, untuk siaga tiga antara 450-550 cm, kemudian untuk siaga 

dua 550-600 cm, dan untuk siaga satu apabila ketinggian air melebihi 600 cm. 
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Cara pengoperasian pintu air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebagai 

contoh pengoperasian pintu air bendungan pada bendungan walahar dapat 

dilakukan dengan tenaga mesin diesel dan tenaga electric. Adapun pengoperasian 

pintu air tersebut sebagai berikut. 

1. Tenaga Mesin Diesel 

a. setelah kondisi mesin siap beroperasi oper perseneleng pada posisi turun 

apabila pintu air akan diturunkan dan pada posisi naik apabila pintu air akan 

dinaikkan. 

b. Kemudian setelah itu handel turun atau naik pintu air ditekan kebawah atau 

dimasukkan sampai dengan posisi kedudukan pintu air yang diinginkan. 

2. Tenaga Electric 

a. Periksa alat kontrol pada panel penggerak pintu utama apakah sudah masuk 

dan voltagen sudah normal 

b. Pindahkan sambungan poros kopling dari posisi penggerak Diesel ke 

penggerak motor listrik dengan menggunakan handel yang tersedia. 

c. Tekan tombol arus masuk ke motor penggerak pintu utama. 

d. Oper gigi perseneleng pada posisi naik apabila pintu air akan dinaikkan dan 

posisi turun apabila pintu air akan diturunkan. 

e. Apabila sudah siap handel penggerak pintu air ditekan kebawah atau 

dimasukkan sampai dengan posisi kedudukan pintu air yang diinginkan. 

2.3 SMS (Short Messaging Service) 

Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat (bahasa Inggris: Short Message 

Service disingkat SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan 

sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. 

Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi sekarang 

sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS. 

Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah 

pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 karakter 16-bit 

untuk bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan bahasa Korea yang 



II-7 

 

 
 

memakai Hanzi (Aksara Kanji / Hanja). Selain 140 bytes ini ada data-data lain 

yang termasuk. Adapula beberapa metode untuk mengirim pesan yang lebih dari 

140 bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali. 

SMS bisa pula untuk mengirim gambar, suara dan film. SMS bentuk ini 

disebut MMS. 

Pesan-pesan SMS dikirim dari sebuah telepon genggam ke pusat pesan (SMSC 

dalam bahasa Inggris), di sini pesan disimpan dan mencoba mengirimnya selama 

beberapa kali. Setelah sebuah waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari atau 2 

hari, lalu pesan dihapus. Seorang pengguna bisa mendapatkan konfirmasi dari 

pusat pesan ini. 

SMS sangat populer di Eropa, Asia dan Australia. Di Amerika Serikat, SMS 

secara relatif jarang digunakan. SMS populer karena relatif murah.  

Karena kesulitan mengetik atau untuk menghemat tempat, biasanya pesan SMS 

disingkat-singkat. Tetapi kendala kesulitan sekarang sudah teratasi karena banyak 

telepon genggam yang memiliki fungsi kamus.[19] 

2.4 Sensor Ultrasonik 

Sensor Ultrasonik adalah alat elektronika yang kemampuannya bisa mengubah 

dari energy listrik menjadi energy mekanik dalam bentuk gelombang suara 

ultrasonik. Sensor ini terdiri dari rangkaian pemancar Ultrasonik yang dinamakan 

transmitter dan penerima ultrasonik yang disebut receiver. Alat ini digunakan 

untuk mengukur gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang 

mekanik yang memiliki ciri-ciri longitudinal dan biasanya memiliki frekuensi di 

atas 20 Khz. Gelombong Utrasonik dapat merambat melalui zat padat, cair 

maupun gas. Gelombang Ultrasonik adalah gelombang rambatan energi dan 

momentum mekanik sehingga merambat melalui ketiga element tersebut sebagai 

interaksi dengan molekul dan sifat enersia medium yang dilaluinya. 
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Gambar 2. 2 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Gambar 2.2 merupakan cara kerja dari sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik 

mengirimkan gelombang ultrasonik melalui bagian chirp sensor yang kemudian 

dipantulkan oleh objek dan diterima oleh bagian sensor yang menangkap pantulan 

dari gelombang ultrasonik tersebut. Penghitungan jarak objek dengan sensor 

ultrasonik adalah dengan mengukur berapa lama gelombang ultrasonik dikirimkan 

ke objek sampai pantulan gelombang ultrasonik diterima kembali oleh sensor.[13] 

2.5 Model Prototipe (Prototyping) 

Prototipe adalah pemodelan evolusioner yang bersifat iteratif yang merupakan 

model proses perangkat lunak yang telah secara eksplisit dirancang untuk 

mengakomodasi suatu produk yang akan berubah secara perlahan (berevolusi) 

sepanjang waktu. Pembuatan Prototipe dapat digunakan sebagai model proses 

yang berdiri sendiri, pembuatan prototipe lebih umum digunakan sebagai teknik 

yang dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model perangkat lunak. 
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2.6 Development Kit 

Agar dalam penelitian tugas akhir ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar, 

maka dibutuhkan perangkat sebagai berikut : 

a. Arduino SDK 

Arduino SDK merupakan perangkat pengembangan yang bersifat open source, 

Arduino SDK digunakan untuk pengembangan firmware yang akan dimasukkan 

ke dalam microcontroller. Arduino SDK berbasis avr-gcc dan Processing SDK. 

 

Gambar 2. 4 Arduino SDK 

b. Visual Basic.NET 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan 

membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer 

dapat membangun aplikasi Windows Forms, Aplikasi web berbasis ASP.NET, 

dan juga aplikasi command-line. Alat ini dapat diperoleh secara terpisah dari 

beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual C++, Visual C#, atau Visual 

J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft Visual Studio 

.NET. Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut paradigma bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft 

Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET 
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Gambar 2. 5 Visual Basic.Net 2010 

2.7 Komunikasi Arduino dan Visual Basic.Net 

Digunakan untuk komunikasi antara board dan komputer atau perangkat lain. 

Semua papan memiliki minimal satu port serial (juga dikenal sebagai UART atau 

USART): Serial. Ini berkomunikasi pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX) juga 

dengan komputer melalui USB. Jadi, jika menggunakan fungsi-fungsi ini, tidak 

dapat juga menggunakan pin 0 dan 1 untuk input atau output digital. Dapat 

menggunakan lingkungan Arduino built-in monitor serial untuk berkomunikasi 

dengan papan Arduino. Klik tombol Serial Monitor di toolbar dan pilih baud rate 

yang sama digunakan dalam panggilan untuk memulai . 

DFRduino dapat terhubung ke PC melalui USB port. Visual Basic.Net dapat 

diprogram untuk menerima dan mengirimkan data melalui USB Port. 

Mikrokontroler digunakan untuk mengontrol sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berupa 

pengontrolan mobil , suhu air di mesin cuci, lagu dari ponsel, dan lain-lain. Kata 

'di mana-mana' tampaknya hampir ditemukan untuk menggambarkan penggunaan 

mikrokontroler saat ini. Ketika data diterima oleh mikrokontroler Arduino, data 

dikirimkan melalui USB Port ke PC yang kemudian akan diterima oleh Visual 

Basic.Net dengan memanfaatkan method yang terdapat pada Visual Basic.Net 

yaitu Serial.Port(). Selain menerima data, program dari Visual Basic.Net juga 

dapat mengirim data instruksi ke perangkat kontroler.[15] 
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2.8 Metode Pengujian 

Beberapa test-case harus dilaksanakan dengan beberapa perbedaan strategi 

transaksi, query, atau jalur navigasi yang mewakili penggunaan sistem yang 

tipikal, kritis, atau abnormal. Isu kunci pada pengembangan sistem adalah 

pemilihan sekelompok test-case yang cocok, sekecil dan secepat mungkin, untuk 

meyakinkan prilaku sistem secara detail. Pengujian harus mencangkup unit 

testing, yang memeriksa validasi dari prosedur dan fungsi-fungsi secara 

independen dari komponen sistem lain. Kemudian modul testing harus menyusul 

dilakukan untuk mengetahui apakah penggabungan beberapa unit dalam satu 

modul sudah berjalan dengan baik, termasuk eksekusi dari beberapa modul yang 

saling berelasi, apakah sudah berjalan sesuai dengan karakteristik sistem yang 

diinginkan.[24] 

2.8.1 Unit Testing 

Pengujian unit digunakan untuk menguji setiap modul untuk menjamin setiap 

modul menjalankan fungsinya dengan baik. Ada 2 metode untuk melakukan unit 

testing, yaitu: 

1. Black-Box Testing 

Terfokus pada apakah unit program memenuhi kebutuhan (requirement) yang 

disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian hanya 

dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian 

diamati apakah hasil unit tersebut sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan 

atau tidak. Jika ada unit yang tidak sesuai outputnya maka untuk me-

nyelesaikannya, diteruskan pada pengujian kedua yaitu white box testing.[24]
 
 

2. White-Box Testing 

White box testing adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk 

meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan 

atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output tidak sesuai dengan proses 

bisnis, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit 
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tersebut akan diperiksa satu per satu dan diperbaiki, kemudian di-compile 

ulang.[24]
 
 


