
BAB IV

PENGUJIAN SISTEM

4.1 Pendahuluan

Pengujian sistem ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat

keras dan perangkat lunak dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan,

pengujian sistem ini meliputi pengujian rangkaian sensor, rangkaian display,

dan pengujian program dimulai dari menjalankan program, inisialisasi

hardware dengan komputer, dan pembacaan data kartu oleh komputer dengan

melalui interface parallel yang bekerja berdasarkan program yang dibuat.

4.2 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak adalah pengujian semua program aplikasi

yang dibuat berdasarkan masalah, dan dilihat dilihat apakah semua prosedur

dapat berjalan sesuai rencana.

Prosedur pengujian program aplikasi adalah menjalankan dan masuk

ke semua program dalam menu-menu yang ada. Jika berjalan dengan baik maka

menu-menu yang dipilih akan menampilkan window yang sesuai dengan menu

tersebut.

Pada saat program dijalankan pada layar akan tampil menu pembuka.

Setelah memilih login dan memasukan password dengan benar, maka akan

menampilkan menu utama.
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Pertama kali program dijalankan pengoprasiannya, harus dibuat terlebih

dulu data karyawan. Setelah selesai pembuatan data karyawan disimpan, kita

bisa masuk ke menu absensi.

Setelah menu absensi dijalankan, maka komputer akan menginisialisai

perangkat keras, khususnya pada rangkaian sensor yang berfungsi sebagai

masukan data dari kartu. Sesudah kartu dimasukan, maka komputer akan

mengambil data dari kartu tersebut dan menampilkannya pada display 1

segment yang berupa nomor.

Proses absensi berlangsung apabila data kartu yang diambil sesuai

dengan data karyawan yang telah disimpan. Apabila data kartu tidak sesuai

dengan data karyawan maka proses absensi tidak akan berlangsung.

Setelah menu absensi selesai maka pemakai (user) bisa langsung

melihat absensi para karyawan yang datang dan karyawan yang pulang lewat

menu laporan absensi untuk setiap harinya.

4.3 Pengujian Perangkat Keras

4.3.1 Pengujian Rangkaian Sensor

Pada pengujian rangkaian sensor, dilakukan beberapa pengujian

pengukuran arus, pada pengukuran sensor seperti pengukuran katoda fotodioda,

basis transistor, kolektor transistor, dan output IC 74HC244. Pengukuran ini

dilakukan untuk mendapatkan arus diatas 5 volt yang dapat dibaca oleh

komputer.


