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ABSTRAK 

 

Pencatatan hasil pembacaan display timbangan elektronik pada pengujian Barang Dalam 

Keadaan Terbungkus (BDKT) padat masih dilakukan secara manual, dengan cara melihat 

tampilan display timbangan elektronik kemudian dicatat ke dalam cerapan. Pada proyek akhir 

ini dibuat prototipe perangkat ukur yang akan merekam angka dari display timbangan 

elektronik menggunakan modul kamera OV 5647, kemudian diolah di Raspberry Pi 3 model 

B menggunakan pustaka OpenCV untuk dilakukan pemrosesan gambar dan pengenalan setiap 

angka. Terakhir, data tersebut disimpan kedalam database dalam format file .csv. Hasil 

pengujian diperoleh bahwa pada tinggi angka 23,15 - 88,45 mm, lebar angka 11,20 - 42,61 

mm, dan lebar segmen 2,32 - 10,15 mm, angka dapat dikenali 100 % pada semua digit angka. 

Sedangkan pada tinggi angka 14,26 - 18,67 mm, lebar angka 6,81 - 9,33 mm, dan lebar segmen 

1,28 - 1,92 mm, untuk 1, 2, 3, 4 digit angka menghasilkan error 0 %, sedangkan untuk 5 digit 

angka menghasilkan error 33,5 % dan 80 %. Terakhir, pada tinggi angka 13,04 mm, lebar 

angka 6,05 mm, dan lebar segmen 1,11 mm, untuk 1 digit angka menghasilkan error 20 %, 

untuk 2 digit angka menghasilkan error 40 %, untuk 3 digit dan 4 digit angka menghasilkan 

error 80 %, dan untuk 5 digit angka menghasilkan error 100 %. 

Katakunci: Pengujian BDKT padat, Raspberry, timbangan elektronik, pengenalan angka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pengertian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) menurut OIML R 79 

edisi 2015 adalah barang atau komoditi yang dibungkus atau diletakkan di dalam suatu 

wadah atau kemasan dengan cara pengemasan seperti apapun dengan kuantitas barang 

yang telah ditentukan serta dicantumkan pada label kemasan itu sebelum barang itu 

dijual. Barang dalam keadaan terbungkus merupakan suatu bentuk usaha untuk 

memudahkan pada waktu penjualan dan pemasaran barang yang akan dijual. Namun, 

dalam perkembangannya BDKT berpotensi menimbulkan permasalahan bagi 

konsumen apabila suatu barang dalam kemasan yang dijual memiliki ukuran, berat, isi 

atau jumlah dalam kemasan yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada label 

BDKT. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian BDKT untuk memastikan kuantitas 

BDKT tersebut sesuai dengan nominal yang tertulis pada label kemasan guna 

mencapai tertib niaga. Sehingga dengan tercapaianya tertib niaga tersebut para 

konsumen dapat dilindungi dari tindak kecurangan yang tidak diinginkan dalam proses 

transaksi perdagangan. 

Pengawasan BDKT merupakan salah satu dari tiga pengawasan kemetrologian 

selain pengawasan satuan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya (UTTP). Pengawasan BDKT terdiri dari 2 pengujian, yaitu 

pemeriksaan label dan pengujian kuantitas (Sugiarto, 2018). Pengujian kuantitas 

BDKT sendiri diatur dalam Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang 

Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa para 

pelaku usaha yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di 

wilayah Republik Indonesia, wajib mencantumkan label yang memuat identitas 

barang yang telah ditentukan serta memperhatikan kesesuaian pelabelan dengan 

kuantitas barang (Permendag 31, 2011). Salah satu pengujian kuantitas BDKT adalah 

pengujian kuantitas BDKT padat dalam satuan berat. Menurut Keputusan Dirjen 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 26/SPK/KEP/3/2015, yang 

termasuk pengujian kuantitas padat dalam satuan berat adalah pengujian BDKT yang 

dibekukan (frozen) seperti buah, sayur, makanan laut yang dibekukan; pengujian 

BDKT berat tuntas (drained weight), apabila pada kemasan BDKT hanya 
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mencantumkan berat tuntas; pengujian BDKT gas cair untuk elpiji; dan pengujian 

BDKT berat secara umum untuk pengujian selain yang telah disebutkan (Dirjen SPK 

No. 26, 2015). 

Kegiatan pengujian BDKT padat yang terjadi di lapangan pada saat ini masih 

kurang efektif dan efisien, karena proses pengujian masih dilakukan secara manual, 

yaitu dengan cara membaca display penunjukkan timbangan elektronik lalu 

menuliskannnya di dalam cerapan yang tersedia. Maka dari itu, perlu adanya suatu 

alat perekaman angka pada penunjukan display timbangan elektronik, dimana hasil 

pembacaan angka tersebut akan dikonversikan kedalam bentuk teks dengan 

melakukan rangkaian pemrosesan gambar dan pengenalan setiap karakter angka oleh 

pustaka OpenCV, sehingga selanjtunya data tersebut dapat disimpan didalam database 

dengan format file .csv, serta dapat ditampilkan pada LCD Raspberry. Diharapkan 

dengan menggunakan alat tersebut proses pengujian kuantitas BDKT padat akan lebih 

efisien dan praktis, dimana tahapan pencatatan manual pada pengujian kuantitas 

BDKT padat tersebut dapat dihilangkan. 

Riqi dan Mira telah melakukan studi terhadap pengenalan tulisan didalam 

sebuah gambar dan merubahnya kedalam bentuk teks dengan merangkai 

mikrokontroler ArduinoUno dan modul kamera OV7670 menjadi perangkat 

perekaman dan pengenalan angka dari display mass comparator (Riqi dan Mira, 

2019). Alat tersebut memiliki tingkat kesalahan keterbacaan sebesar 10%, hal tersebut 

dikarenakan adanya noise yang timbul pada gambar. Noise tersebut dapat timbul 

dikarenakan modul kamera yang digunakan hanya memiliki resolusi sebesar 0,3MP. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada studi ini akan dibuat prototipe perekaman 

angka display timbangan elektronik pada pengujian BDKT padat menggunakan 

Raspberry Pi Camera Rev 1.3 dengan resolusi kamera sebesar 5MP yang 

terintegrasikan dengan Raspberry Pi 3 Model B, dan LCD Raspberry untuk 

menampilkan program antarmuka (interface) prototipe perekaman angka serta dapat 

menampilkan dan menyimpan data dalam format file .csv. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe perekaman angka display timbangan 

elektronik pada pengujian BDKT padat menggunakan modul kamera 

yang terintegrasi dengan mikrokontroler dalam bentuk portabel? 

2. Bagaimana kinerja prototipe dalam melakukan pengenalan angka pada 

display timbangan elektronik? 

3. Bagaimana prototipe perekaman angka dengan modul kamera untuk 

pengujian BDKT padat dapat mengenali angka pada display timbangan 

elektronik? 

4. Bagaimana melakukan akuisisi data untuk mengkonversi gambar hasil 

pembacaan angka pada display timbangan elektronik kedalam bentuk 

teks, dan menyimpan data tersebut dalam format file .csv? 

 
1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah yang muncul pada pembuatan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Prototipe perekaman angka pada display timbangan elektronik dibuat 

hanya berfokus pada pengujian BDKT padat. 

2. Prototipe berfokus menggunakan mikrokontroler Raspberry Pi 3 Model 

B yang terintegrasi dengan kamera Raspberry Pi Rev 1.3 (modul 

OV5647). 

3. Prototipe hanya berfokus pada timbangan elektronik yang mempunyai 

rentang maksimal 32 kg dengan penunjukkan angka 7-segmen, dengan 

spesifikasi tampilan display timbangan dengan kontras yang jelas antara 

karakter dan latar belakang, serta hanya menampilkan angka dengan 

minim fitur menu tambahan lain pada display seperti: menu pengaturan, 

penunjukkan waktu penimbangan, dll. 

4. Pengujian yang dilakukan terbatas pada kondisi lingkungan dengan 

sebaran cahaya yang merata dan tidak menimbulkan pantulan cahaya 

pada display timbangan elektronik. 
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5. Pengujian dilakukan dengan pengkondisian pada tampilan display 

timbangan elektronik dengan menutup karakter – karakter tambahan 

disekeliling angka yang dapat mengganggu proses perekaman angka. 

6. Pengujian prototipe dilakukan dengan mengabaikan kemiringan angka. 

 
 

1.4 TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

1. Merancang dan membuat prototipe perekaman angka pada display 

timbangan elektronik untuk pengujian BDKT padat menggunakan 

modul kamera yang terintegrasi dengan mikrokontroler dalam bentuk 

portabel. 

2. Menentukan karakteristik angka pada display timbangan elektronik 

yang dapat dikenali oleh prototipe. 

 
1.5 MANFAAT 

Manfaat dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau 

pedoman yang berguna untuk pengembangan teknologi pengukuran 

kedepannya khususnya alat bantu pada perekaman angka display 

timbangan elektronik. 

2. Prototipe perekaman angka ini diharapkan dapat membantu petugas 

pengujian BDKT padat dengan mempersingkat proses pengujian 

kuantitas BDKT padat, dimana tahapan pencatatan manual pada 

pengujian kuantitas BDKT padat dapat dihilangkan. 

 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian pertama dari penulisan laporan tugas akhir ini mencakup latar 

belakang penulisan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan 

penelitian yang akan dicapai, dan manfaat pelaksanaan penelitian. 

Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai batasan masalah agar 

penelitian tidak meluas dan tetap sesuai dengan garis besar tujuan 
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penelitian yang telah ditentukan. Terakhir, pada bab ini juga terdapat 

sistematika penulisan yang menjelaskan poin – poin penting pada setiap 

bab naskah Proyek Akhir yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

penulisan laporan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai komponen – komponen yang berhubungan 

dengan topik penelitian dengan mengacu kepada literatur ilmiah, 

seperti: jurnah ilmiah, skripsi, dan situs – situs yang terkait dengan topik 

yang dibahas. 

3. BAB III : RANCANG BANGUN 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan prototipe yang 

berisi tentang deskripsi prototipe, desain prototipe, prinsip kerja 

prototipe, diagram blok dari prototipe, objek penelitian, serta metode 

pengujian prototipe. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil dan penjelasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Hasil penelitian berupa data – data yang diambil dari 

pengujian prototipe perekaman angka pada display timbangan 

elektronik yang dirancang, dan analisis hasil pengujian. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran 

yang didapatkan selama proses perancangan dan pembuatan prototipe 

untuk pengembangan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) 

Pengertian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) menurut OIML R 79 

edisi 2015 adalah barang atau komoditi yang dibungkus atau diletakkan di dalam suatu 

wadah atau kemasan dengan cara pengemasan seperti apapun dengan kuantitas barang 

yang telah ditentukan serta dicantumkan pada label kemasan itu sebelum barang itu 

dijual. Barang dalam keadaan terbungkus merupakan suatu bentuk usaha untuk 

memudahkan pada waktu penjualan dan pemasaran barang yang akan dijual. 

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang membeli suatu 

produk dalam keadaan terbungkus, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

(Disperindag) melakukan pengawasan terhadap produk BDKT tersebut (Syahrul, 

2008). 

2.1.1 Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 

Pengawasan BDKT merupakan salah satu dari tiga pengawasan kemetrologian 

selain pengawasan satuan dan pengawasan alat ukur takar, timbang, dan 

perlengkapannya (UTTP). Pengawasan BDKT terdiri dari 2 pengujian, yaitu 

pemeriksaan label dan pengujian kuantitas (Sugiarto, 2018). Pengujian kuantitas 

BDKT digunakan untuk memastikan kuantitas BDKT telah sesuai dengan nominal 

yang tertulis pada label kemasan guna mencapai tertib niaga. Sehingga dengan 

tercapaianya tertib niaga tersebut para konsumen dapat dilindungi dari tindak 

kecurangan yang tidak diinginkan dalam proses transaksi perdagangan. 

Pengujian kuantitas BDKT diatur dalam Permendag Nomor 31/M- 

DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa para pelaku usaha yang mengedarkan, menawarkan, 

memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah Republik Indonesia, wajib 

mencantumkan label yang memuat identitas barang yang telah ditentukan serta 

memperhatikan kesesuaian pelabelan dengan kuantitas barang (Permendag 31, 2011). 
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Pengujian kuantitas BDKT dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 

Padat 

Menurut Keputusan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

Nomor 26/SPK/KEP/3/2015, yang termasuk pengujian kuantitas padat dalam 

satuan berat adalah pengujian BDKT yang dibekukan (frozen) seperti buah, 

sayur,  makanan laut yang dibekukan; pengujian BDKT berat tuntas (drained 

weight), apabila pada kemasan BDKT hanya mencantumkan berat tuntas; 

pengujian BDKT gas cair untuk elpiji; dan pengujian BDKT berat secara 

umum untuk pengujian selain yang telah disebutkan. 

b. Pengujian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) 

Volume 

Menurut Keputusan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

Nomor 26/SPK/KEP/3/2015, pengujian satuan volume dapat dilakukan dengan 

2 buah metode pengukuran, yaitu metode penimbangan, dan metode 

penakaran. 

Metode penimbangan digunakan untuk mengukur massa suatu produk 

BDKT dengan menggunakan timbangan elektronik. Metode penimbangan 

biasa disebut juga sebagai metode tidak merusak. Sedangkan metode 

penakaran digunakan untuk mengukur kuantitas suatu produk BDKT 

menggunakan gelas ukur, bejana ukur, atau labu ukur. Metode penakaran biasa 

disebut juga sebagai metode merusak. 

 
2.2 TIMBANGAN DIGITAL 

Timbangan digital merupakan alat elektronik yang digunakan untuk 

mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu muatan. Timbangan 

digital mudah untuk dibaca karena memiliki layar LED, dan terdapat penunjukkan 

angka pada layar LED tersebut. 

Timbangan digital tidak sama dengan timbangan manual karena timbangan 

digital bekerja berdasarkan prinsip teknologi sel muatan dimana sel beban elektronik 

mengukur bobot benda pada keadaan tertentu. Sesudah muatan ditimbang kemudian 

data ditransfer ke sinyal digital atau elektronik dan kemudian ditampilkan dalam 

bentuk digital (Anonim, 2020 ). 
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Manfaat terbesar dari timbangan digital adalah tingkat akurasi yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan timbangan analog. Timbangan digital dapat 

mengukur berat elemen – elemen yang kecil dengan akurat seperti satu butir pasir, 

sementara kebanyakan timbangan analog tidak cukup sensitif untuk mencatat beban 

rendah seperti itu (Anonim, 2019). 

 
2.3 LAYAR TUJUH SEGMEN (SEVEN SEGMENT DISPLAY) 

Seven Segment Display atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan 

Layar Tujuh Segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka 

desimal melalui kombinasi – kombinasi segmennya. Seven segment display pada 

umumnya dipakai pada timbangan elektronik, jam digital, kalkulator, pengatur suhu 

digital, dan sebagainya. 

Seven segment display memiliki 7 segmen dimana setiap segmen dikendalikan 

secara ON dan OFF untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka – angka dari 

0 (nol) sampai 9 (Sembilan) dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa 

kombinasi segmen. Selain 0 – 9, seven segment display juga dapat menampilkan huruf 

hexadecimal dari A sampai F. Segmen atau elemen – elemen pada seven segment 

display diatur menjadi bentuk angka “8” yang agak miring ke kanan dengan tujuan 

untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis seven segment display, 

terdapat juga penambahan karakter titik yang menunjukkan angka koma desimal. 

Terdapat beberapa jenis seven segment display, diantaranya adalah Incandescent 

bulbs, Fluorescent lamps (FL), Liquid Crystal Display (LCD) dan Light Emitting 

Diode (LED) (Kho, 2014). 

2.3.1 LED 7 Segmen (Seven Segment LED) 

Salah satu jenis seven segment display yang sering digunakan adalah 7 segmen 

yang menggunakan LED (Light Emitting Diode) sebagai penerangnya. LED 7 segmen 

ini umumnya memiliki 7 segmen atau elemen garis dan 1 segmen titik (dot point/DP) 

yang menandakan “koma” desimal. Jadi Jumlah keseluruhan segmen atau elemen 

LED sebenarnya adalah 8. Cara kerjanya yaitu ketika segmen atau elemen tertentu 

diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang 

diinginkan sesuai dengan kombinasi biner yang diberikan. 

Terdapat 2 Jenis LED 7 segmen, diantaranya adalah LED 7 Segmen Common 

Cathode” dan “LED 7 Segmen Common Anode (Kho, 2014). 
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Gambar 2.1 Skema Rangkaian Tipe Common Cathode dan Common Anode 

Sumber : Setiawan, n.d., 2016 
 

a. LED 7 Segmen Tipe Common Cathode (Katoda) 

Pada LED 7 segmen jenis common cathode (katoda), kaki katoda pada 

semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 pin secara paralel, sedangkan 

kaki anoda akan menjadi input untuk masing – masing segmen LED. Kaki 

katoda yang terhubung menjadi 1 pin ini merupakan terminal negatif (-) atau 

ground sedangkan sinyal kendali (control signal) akan diberikan kepada 

masing – masing kaki anoda segmen LED. 7 segmen dengan common cathode 

akan aktif pada saat diberi logika tinggi (1) atau sering disebut aktif high. 

b. LED 7 Segmen Tipe Common Anode (Anoda) 

Pada LED 7 segmen jenis common anode (anoda), kaki anoda pada 

semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 pin secara paralel, sedangkan 

kaki katoda akan menjadi input untuk masing – masing segmen LED. Kaki 

anoda yang terhubung menjadi 1 pin ini akan diberikan tegangan positif (+) 

dan sinyal kendali (control signal) akan diberikan kepada masing – masing 

kaki katoda segmen LED. 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada 

saat diberi logika rendah (0) atau sering disebut aktif low. 
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LED 7 Segmen memiliki prinsip kerja dasar yang digambarkan pada diagram 

blok berikut: 

 
 

Gambar 2.2 Diagram Blok Seven Segment Display 
Sumber : Kho, 2014 

 

Blok dekoder pada diagram diatas mengubah sinyal input biner yang diberikan 

menjadi 8 jalur yaitu “a” sampai “g” dan poin desimal (koma), untuk selanjutnya 

meng-ON-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. 

Contohnya, jika output dekoder adalah a, b, dan c, maka segmen LED akan menyala 

menjadi angka “7”. Jika sinyal input berbentuk analog, maka diperlukan ADC (Analog 

to Digital Converter) untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital sebelum 

masuk ke input dekoder (Kho, 2014). 

Fungsi daripada blok driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup 

kepada segmen/elemen LED untuk menyala. Pada tipe dekoder tertentu, dekoder dapat 

mengeluarkan tegangan dan arus listrik yang cukup untuk menyalakan segmen LED 

maka blok driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya driver untuk menyalakan 7 

segmen ini terdiri dari 8 transistor switch pada masing – masing elemen LED (Kho, 

2014). 

 
2.4 OPENCV (OPEN COMPUTER VISION) 

OpenCV adalah sebuah API (Application Programming Interface) yang 

khusus dirancang untuk mengembangkan aplikasi pengolahan gambar digital dan 

machine learning. Ada banyak library dan algoritma yang sudah disediakan oleh 

OpenCV seperti pengenalan objek, face recognition, character recognition, object 

tracking, machine learning, klasifikasi objek, melakukan tracking pergerakan kamera, 

segmentasi, kalibrasi kamera, ekstraksi model 3D, dan sebagainya. Saat ini OpenCV 

sudah digunakan secara luas untuk tujuan riset, pengembangan, dan produksi. 
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OpenCV mendukung berbagai bahasa pemrograman diantaranya C++, Python, Java 

dan Matlab interface. OpenCV juga mendukung berbagai sistem operasi seperti Linux, 

Windows, Android, dan Mac Os (Laganiere, 2011). 

Alasan penggunaan OpenCV karena kostumisasi yang dimiliki oleh OpenCV 

yang tinggi dan kinerja yang baik pada program berbasis bahasa python. Selain itu 

juga terdapat beberapa kelebihan OpenCV, diantaranya: 

1. OpenCV gratis, karena open source library. 

2. Memliki pustaka atau library yang cukup banyak. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan, OpenCV juga memiliki kekurangan, 

yaitu OpenCV kurang mendukung bahasa berbasis .NET seperti C#, Visual Basic 

dan lainnya, sehingga dibutuhkan wrappers mendukungnya. 

 
2.5 FORMAT FILE .CSV 

CSV atau Comma Separated Values adalah suatu format data yang dapat 

melakukan penginputan data ke basis data, dimana setiap record dipisahkan dengan 

tanda koma (,) atau titik koma (;). CSV mengacu pada tipe data teks dalam pemrosesan 

data yang dengannya sejumlah besar data terstruktur dapat direkam, disimpan, dan 

diproses. Format file .csv dapat dibuka dengan berbagai text-editor seperti Notepad, 

Wordpad, ataupun program spreadsheet seperti Microsoft Excel, Open Office Calc 

atau Google Docs (Sutanto, 2015). 

 
2.6 RASPBERRY PI 3 MODEL B 

Raspberry Pi merupakan sebuah system on a chip (SoC) dimana Central 

Processing Unit (CPU), Graphics Processing Unit (GPU), dan memori ada dalam satu 

kesatuan Integrated Circuit (IC). Raspberry Pi tersedia dalam dua versi yaitu model 

A dan model B. Perbedaannya ada pada port Universal Serial Bus (USB) dan port 

ethernet. Pada model A tidak tersedianya port ethernet dan hanya tersedia 1 port USB, 

sedangkan pada model B tersedia port ethernet dan lebih dari satu port USB (Tedjo, 

2018). 

Layaknya sebuah PC, Raspberry Pi membutuhkan Operating System (OS) agar 

dapat digunakan. OS ini disimpan dalam microSD card yang digunakan juga sebagai 

media penyimpanan data seperti halnya harddisk. OS yang digunakan untuk 

Raspberry Pi merupakan varian dari OS Linux, seperti: Raspbian, Snappy Ubuntu 

core, Openelec, Pidora, dll. Python merupakan bahasa pemrograman yang disarankan 
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untuk digunakan mengontrol pin – pin yang tersedia pada Raspberry Pi (Arafad, 

2017). 

Raspberry Pi 3 model B (Gambar 2.3) adalah model paling awal dari Raspberry 

Pi generasi ketiga. Alat ini menggantikan Raspberry Pi 2 model B pada bulan Februari 

2016 (raspberrypi.org, 2016). Raspberry pi 3 dibuat lebih cepat dan lebih kuat dari 

generasi sebelumnya. Raspberry Pi 3 model B mendukung perangkat USB eksternal, 

konektivitas nirkabel dan bluetooth (Kurniawan, 2016). Spesifikasi Raspberry Pi 3 

model B adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 Model B 
Microcontroller Raspberry Pi 3 

Type B 

Prosesor Quad-core Broadcom BCM 2837 64bit CPU 

Kecepatan 1.2 GHz 

RAM 1 GB 
   4X Data USB 2.0  
   3.5mm analog audio-video jack  

Port   Ethernet  
   Kamera (CSI)  
 Display (DSI) 

Pin 40-Pin extended GPIO 

Sumber : Datasheet Raspberry Pi 3 Model B 
 
 

Gambar 2.3 Raspberry Pi 3 Model B 
Sumber : https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 

Selain penjelasan spesifikasi diatas, Raspberry Pi memiliki kelebihan dan 

kelemahan yaitu (Pazriyah, 2016): 

 Kelebihan Raspberry Pi : 

 Raspbery Pi menggunakan Micro SD Card untuk menyimpan data, 

baik itu data Operating System ataupun untuk media penyimpanan data 

jangka panjang. Sehingga kapasitas penyimpanannya lebih fleksibel 

untuk diperbesar. 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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 Raspberry Pi dilengkapi dengan prosesor Quad-core Broadcom BCM 

2837 64bit CPU 1,2GHz sehingga membuatnya lebih bertenaga dalam 

melakukan suatu pekerjaan, serta lebih cepat dalam melakukan 

transimisi data. 

 Mendukung overclock dan overvolting dengan cara mengedit file 

config.txt 

 Kelemahan Raspberry Pi : 

 Raspberry Pi ini cukup sensitif dengan listrik statis sehingga jika ingin 

menggunakan perangkat ini harus berhati – hati dalam memegangnya. 

 Jika mengedit file config.txt untuk membuat Raspberry Pi agar bisa 

overclock dan overvolting maka dapat memperpendek usia perangkat 

SoC (System On Chip) 

 
2.7 RASPBERRY PI CAMERA REV 1.3 

Modul kamera berbentuk kotak kedap cahaya yang mempunyai lubang untuk 

melewatkan cahaya. Cahaya masuk ke dalam kamera melalui lensa kemudian 

difokuskan agar dapat diterima oleh sensor cahaya (sensor CCD dan sensor BSI- 

CMOS) yang memilah – milah cahaya berdasarkan komponennya. Informasi 

mengenai konsentrasi komponen cahaya ini diterjemahkan dan diubah menjadi 

informasi digital untuk kemudian diolah atau disimpan dalam media penyimpanan. 

Salah satu modul kamera yang ada dipasaran yaitu Modul kamera Raspberry Pi Rev 

1.3. 

Modul kamera Raspberry Pi Rev 1.3 atau disingkat Raspicam merupakan 

perangkat kamera yang terintegrasi dengan Raspberry Pi yang dapat digunakan untuk 

mengambil foto maupun video. Untuk pemasangan modul kamera Raspberry dapat 

dilakukan hanya dengan menghubungkan kamera langsung pada port Camera Serial 

Interface (CSI) yang dimiliki oleh board Raspberry Pi melalui kabel ribbon, setelah 

itu mengatur enable camera pada konfigurasi Raspberry Pi. Bus CSI mampu 

menghasilkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan secara eksklusif 

membawa data ke prosesor Raspberry. Selanjutnya untuk pengaplikasiannya, 

Raspberry telah menyertakan library untuk kemudian dapat dikembangkan kedalam 

program (Tedjo, 2018). 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Raspberry Pi Camera Rev 1.3 
Nama Raspberry Pi Camera Rev 1.3 

Sensor OmniVision OV5647 CMOS 5-Megapiksel 

Video 1080p30, 720p60 and 640 × 480p60/90 

Gambar 2592 × 1944 piksel 

Dimensi 25 × 24 × 9 mm 

Berat 3g 

Sumber : https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera/ 
 

Gambar 2.4 Raspberry Pi Camera Rev 1.3 

Sumber : https://uk.pi-supply.com/products/raspberry-pi-camera-board-v1-3-5mp- 

1080p 
 

2.8 LCD DISPLAY MODULE 3.5 INCH RASPBERRY PI 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah perangkat tampilan standar untuk sistem 

genggam. Saat ini, LCD TFT (Thin-Film Transistor) berwarna umum digunakan 

bahkan pada peralatan yang hemat biaya. Sistem tampilan LCD terdiri dari panel LCD, 

memori penyangga bingkai, LCD dan pengontrol penyangga bingkai, dan lampu latar 

inverter. 

LCD display dapat dipasangkan ke Raspberry sebagai layar yang digunakan 

untuk membantu dalam mengoprasikan Raspberry Pi dengan menghubungkan 26 

female pin header LCD dengan pin GPIO Raspberry Pi urut dari pin no 1 sampai pin 

26. LCD ini menggunakan koneksi SPI, sehingga tidak menutup seluruh pin GPIO 

Raspberry Pi, sehingga masih ada slot GPIO yang terbuka untuk dapat digunakan. 

Untuk dapat menggunakan LCD di Raspberry Pi perlu meng-install driver LCD 

tersebut (Andidinata, 2017). 

Jenis LCD touch screen dari LCD display module 3.5 inch Raspberry Pi adalah 

resistive screen. Resistive screen terbuat dari kaca yang dilapisi dua lapisan bahan 

metal. Lapisan pertama merupakan lapisan yang mudah menghantarkan listrik dan 

lapisan kedua merupakan lapisan yang menahan arus listrik. Di antara kedua lapisan 

http://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera/
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ini, terdapat sebuah lapisan antigores sebagai tempat beraksinya layar sentuh. Arus 

listrik akan mengalir di antara kedua lapisan ini saat monitor menyala. Apabila jenis 

layar ini disentuh, maka lapisan metal akan saling bersentuhan sehingga 

mengakibatkan resistansi pada daerah yang disentuh (Anonim, 2014). Pada saat inilah 

layar sentuh bekerja. Gambar 2.4 merupakan konfigurasi Touch Screen Resistif. 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi 3.5 inch LCD Display 
Nama 3.5 inch TFT LCD Display 

LCD Type TFT (Thin-Film Transistor) 

Touch Screen Type Resistive 

Resolusi Layar 480 x 320 (pixel) 

Daya 5V input, 150mA 

Dimensi 85,06 x 56,21 mm 

Aspek Rasio 8:5 

Sumber : http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display 
 

Gambar 2.5 LCD Display 

Sumber : https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) 
 

Gambar 2.6 Konfigurasi Resistive Touch Screen 
Sumber : Anonim, 2014 

http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display
http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)
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2.9 MINI KEYBOARD WIRELESS DENGAN TOUCH PAD 

Mini keyboard dengan touch pad merupakan suatu perangkat yang digunkan 

untuk sarana mengetik dan mengontrol navigasi cursor. Mini keyboard dengan touch 

pad menggunakan teknologi wireless USB. Wireless USB adalah teknologi yang 

memanfaatkan port USB komputer untuk jaringan nirkabel. Penggunaan wireless 

USB membuat Mini keyboard dengan touch pad lebih praktis karena tidak 

memerlukan kabel panjang agar perangkat dapat digunakan. 

Cara kerja wireless USB sama dengan USB standar, namun tidak ada kabel 

tembaga yang digunakan sebagai konektor. Sinyal dan informasi dialirkan ke seluruh 

jaringan tembaga serta adapter wireless USB yang terdapat pada Mini keyboard 

dengan touch pad, dan mengubah sinyal menjadi gelombang radio untuk selanjutnya 

dialirkan ke penerima. Lalu di komputer atau penerima, sinyal berupa siaran radio 

tersebut diubah menjadi informasi. Informasi yang ada dikirimkan ke drive perangkat 

lalu diterjemahkan dan diteruskan ke sistem operasi (Murniaseh, 2020). 

 

Tabel 2.4 Spesifikasi Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 
Nama Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 

Jarak Gelombang 2,403 Ghz – 2,480 Ghz 

Jangkauan ALat 15 meter (max) 

Tegangan Operasional 3,3 V 

Sumber : https://hargakom-puter.com/jual-keyboard-mini-wireless-bentuk-mini-banyak- 

fungsi/ 
 

Gambar 2.7 Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 
Sumber : https://www.jakartanotebook.com/taffware-mini-keyboard-wireless- 

2.4ghz-dengan-touch-pad-and-fungsi-mouse-i8-black 
 

2.10 POWER ADAPTER / POWER SUPPLY RASPBERRY 

Catu daya digunakan untuk mencatu tegangan ke seluruh blok rangkaian serta 

bagian – bagian yang membutuhkan kinerja yang didukung oleh adanya tegangan 

sumber dengan kualitas yang baik dan stabil. Power supply yang disyaratkan 

http://www.jakartanotebook.com/taffware-mini-keyboard-wireless-
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digunakan untuk Raspberry Pi 3 yakni dengan output tegangan 5V dan arus minimal 

2A (Setiyawan, 2013). 

 

Tabel 2.5 Spesifikasi Power Adapter 
Nama Power Supply/Power Adapter Micro USB Raspberry Pi 

Compatibility Raspberry Pi 3 B+ / 3 B / 3 A+ / 2 / Zero Series 

Input 100 - 240V AC 0,3A 50/60 Hz 

Output Connector Type Micro USB Type B 

Output Voltage 5V DC 

Output Current (Max) 2,5 A 

Sumber : Setiyawan (2013) 
 
 

 

Gambar 2.8 Power Adapter / Power Supply Raspberry 

Sumber : Setiyawan, 2013 

 

2.11 KARAKTERISTIK PENGUKURAN 

Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan 

nilai yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil 

pengukuran dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan 

dapat diketahui ketertelusurannya (Mikhail dan Gracie, 1981). 

2.11.1 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

benar suatu standar. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (3σ+Bias) 100%.......................................................................... (2.1) 
Xbenar 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 DESKRIPSI PROTOTIPE 

Prototipe perekaman angka dirancang untuk membantu dalam melakukan 

pengambilan data pada saat melakukan pengujian BDKT padat dengan cara 

mengambil gambar display penunjukkan timbangan elektronik, kemudian gambar 

tersebut dilakukan pemrosesan gambar dan pengenalan angka menggunakan pustaka 

OpenCV sehingga dihasilkan nilai digit angka dalam bentuk teks. Selanjutnya data 

tersebut disimpan dalam database dengan format file .csv. Diharapkan dengan 

menggunakan prototipe ini pengambilan data pada saat melakukan pengujian BDKT 

padat dapat dilakukan lebih cepat dan efisien daripada harus input data secara manual 

pada cerapan. 

 
3.2 PROTOTIPE PEREKAMAN ANGKA DISPLAY TIMBANGAN 

ELEKTRONIK 

Prototipe perekaman angka display timbangan elektronik dirancang 

menggunakan Raspberry Pi 3 model B yang terintegrasi dengan modul kamera 

Raspberry Pi Rev 1.3 dengan resolusi 5 mega pixels dan LCD display berukuran 3.5 

inch. Prototipe dapat dioperasikan menggunakan mini keyboard wireless dengan touch 

pad yang disambungkan ke Raspberry sebagai mouse dan keyboard. Prototipe ini 

ditempatkan dalam sebuah tempat yang terbuat dari akrilik bening berbentuk balok 

dengan dimensi panjang 13,7 cm, lebar 56 cm, dan tinggi 33,5 cm. Tempat ini 

berfungsi untuk melindungi Raspberry Pi dari gangguan lingkungan luar serta 

menjaga sambungan rangkaian tiap komponen (wiring). Prototipe perekaman angka 

display timbangan elektronik didesain sedemikian rupa sehingga mudah digunakan 

serta bersifat portabel. 
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Port Audio Jack 

and Video 
Port Micro USB 

Power Input 

Port HDMI 

4 Port USB 
Port Ethernet 

 
Gambar 3.1 Tampak Atas Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 

 

Gambar 3.2 Tampak Samping Kiri Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan 

Elektronik 
 

Gambar 3.2 memperlihatkan tampak samping kiri dari prototipe perekaman 

angka display timbangan elektronik. Pada bagian samping kiri prototipe terdapat 3 

buah port, yaitu port combined 3.5mm audio jack and composite video agar keluaran 

suara dapat dihubungkan ke speaker, port HDMI untuk menghubungkan Raspberry Pi 

ke monitor yang mendukung jenis ini atau dapat juga di konversikan ke jenis VGA 

dan AV output, port micro USB power Input up to 2.5A sebagai power masukan 

Raspberry Pi sebesar 5 V 2 A yang disupplay oleh power adapter. 

 

Gambar 3.3 Tampak Belakang Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 

LCD 3.5 inch Raspberry 

Kabel Rubber 
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Modul Kamera 

Raspberry Pi Rev 1.3 

Raspberry Pi 3 Model B MicroSD Card 

Gambar 3.3 memperlihatkan tampak belakang dari prototipe perekaman angka 

display timbangan elektronik. Pada bagian ini terdapat 5 buah port, yaitu 1 buah port 

ethernet yang dapat dihubungkan dengan kabel UTP/STP untuk mengakses Raspberry 

secara headless (tanpa monitor), dan 4 buah port USB untuk kebutuhan perangkat 

input atau output. 

 

Gambar 3.4 Tampak Bawah Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 
 

Gambar 3.5 Tampak Dalam Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 

Tanpa Adanya LCD Display 

 

Gambar 3.6 Skema Rangkaian Prototipe Perekaman Angka pada Display Timbangan 

Elektronik 
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Pada Gambar 3.6 ditunjukkan skema rangkaian prototipe perekaman angka 

pada display timbangan elektronik. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kamera 

Raspberry Pi Rev 1.3 (Modul OV 5647) sebagai sensor optik yang digunakan untuk 

mengambil foto dalam resolusi 5MP. Modul kamera Raspberry terhubung dengan port 

CSI (camera serial interface) pada board Raspberry Pi yang terdiri dari 15 pin melalui 

kabel ribbon. 

Raspberry Pi 3 model B berperan sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang 

mengendalikan input, proses, output, dan penyimpanan data sebuah rangkaian. 

Dimana dalam hal ini Raspberry berperan membaca data dari Raspberry Pi Camera 

Rev 1.3, kemudian dilakukan pemrosesan dan pengolahan data. Terakhir, output 

keluaran pemrosesan Raspberry ditampilkan pada LCD display. Layaknya sebuah PC, 

Raspberry membutuhkan sebuah Operating System (OS). OS ini disimpan dalam 

microSD card yang juga digunakan sebagai media penyimpanan data seperti halnya 

harddisk. Selain itu, Raspberry Pi juga memerlukan adanya sumber power masukkan 

dengan kualitas yang baik dan stabil. Maka dari itu diperlukan power supply Raspberry 

Pi yang terhubung dengan sumber tegangan sebesar 220V AC dan merubahnya 

menjadi tegangan keluaran sebesar 5V DC dan arus sebesar (max) 3A. Power adapter 

ini terhubung dengan raspberry melalui soket microUSB 2.0. 

Untuk membantu dalam mengoprasikan Raspberry Pi, serta untuk 

menampilkan program antarmuka (interface) perekaman angka display timbangan 

elektronik maka digunakanlah LCD display 3,5 inch Raspberry Pi. LCD display 

dihubungkan dengan Raspberry dengan menghubungkan 26 female pin header LCD 

dengan pin GPIO Raspberry Pi urut dari pin no 1 sampai pin no 26. Ke-26 pin LCD 

memilliki fungsi tersendiri seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Prototipe dapat dioperasikan menggunakan mini keyboard wireless dan touch 

pad yang disambungkan ke Raspberry sebagai mouse dan keyboard. Untuk 

menghubungkan mini keyboard wireless dan touch pad dengan Raspberrry dapat 

dilakukan dengan menyambungkan wireless USB pada port USB Raspberry. wireless 

USB adalah teknologi yang memanfaatkan port USB komputer untuk jaringan 

nirkabel. USB yang terdapat pada mini keyboard dengan touch pad mengalirkan sinyal 

melalui gelombang radio ke penerima. Lalu merubah sinyal dari siaran radio menjadi 

informasi yang digunakan di komputer. Informasi yang ada dikirimkan ke drive 

perangkat lalu diterjemahkan dan diteruskan ke sistem operasi. 
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Tabel 3.1 Pin Interface LCD Display Raspberry Pi 
PIN No. SIMBOL KETERANGAN 

1, 17 3.3v Masukan 3.3 volt 

2, 4 5v Masukan 5 volt 

3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 
16 

NC NC (non contact) 

6, 9, 14, 20, 25 GND Ground 

 
11 

 
TP_IRQ 

Touch Panel interrupt, 

low level while the Touch 

Panel detects 
Touching 

18 LCD_RS 
Instruction/Data Register 

selection 

19 LCD_SI/ TP_SI 
SPI data input of 

LCD/Touch Panel 

21 TP_SO 
SPI data output of Touch 

Panel 

22 RST Reset 

23 LCD_SCK/TP_SCK 
SPI clock of LCD / Touch 

panel 

24 LCD_CS 
LCD chip selection, low 

active 

26 TP_CS 
Touch panel chip 

selection, low active 

Sumber : Anonim (2014) 

 

3.3 PRINSIP KERJA PROTOTIPE 

Prinsip kerja prototipe perekaman angka display timbangan elektronik pada 

pengujian BDKT padat dijelaskan oleh diagram blok berikut: 

 

Gambar 3.7 Diagram Blok Prototipe Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 

 

Dari diagram blok Gambar 3.7, dapat dijelaskan proses awal adalah 

pengkodisian dari segi prototipe, yaitu memosisikan lensa kamera sejajar dan tegak 

lurus dengan display timbangan elektronik agar proses pengenalan angka dapat 
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dilakukan dengan tepat. Kemudian dari segi lingkungan, pengkondisian yang 

dilakukan adalah menghalangi cahaya yang menyinari lansung display timbangan 

elektronik agar pada display timbangan tidak terdapat refleksi cahaya yang terpantul 

dari display yang dapat menggangu proses pengenalan angka. 

Proses selanjutnya yaitu membuka antarmuka (interface) perekaman angka 

display timbangan elektronik (Gambar 3.12). Kemudian melakukan pengambilan foto 

dengan menekan tombol “AMBIL FOTO”. Pengambilan foto dilakukan dengan 

menggunakan kamera Raspberry Pi Rev 1.3 (Modul OV5647). Setelah menekan 

tombol “AMBIL FOTO”, maka akan muncul antarmuka (interface) Raspberry Pi 

Camera yang dilengkapi dengan 3 buah tombol, yaitu: 

a. Ambil Foto, digunakan untuk melakukan pengambilan foto. 

b. Simpan Foto, digunakan untuk menyimpan foto yang telah diambil 

dalam format .jpg, dan format penamaan foto yaitu img_(ururtan 

angka dari 0 sampai seterusnya). 

c. Keluar, digunakan untuk keluar dan menutup antarmuka Raspberry Pi 

Camera. 

Pengenalan angka pada foto yang telah diambil sebelumnya dapat bekerja 

dengan menekan tombol “PENGENALAN ANGKA”. Sesaat setelah menakan tombol 

“PENGENALAN ANGKA” maka akan dilakukan proses pengolahan gambar yang 

terbagi menjadi 2 proses besar, yaitu Image Processing, dan Pengenalan Angka. Image 

Processing (Pemrosesan Gambar) berguna untuk mengolah gambar yang mengalami 

penurunan mutu (degradasi) menjadi gambar yang kualitasnya lebih baik, sedangkan 

proses Pengenalan Angka bekerja untuk mengkonversi gambar menjadi bentuk teks. 

Proses pengenalan angka atau pendeteksian angka pada media gambar berarti sistem 

dapat mengenali/membaca suatu objek teks pada media gambar dan menulisnya ke 

dalam bentuk string. 

Hasil pengenalan angka tersebut akan muncul pada kolom “Kuantitas Barang” 

yang terdapat pada aplikasi antarmuka (interface) perekaman angka display 

timbangan elektronik. Untuk selanjutnya dapat disimpan dalam database dengan 

menekan tombol “SIMPAN DATA”. Data tersebut disimpan dalam format file .csv. 

Pemilihan format data akhir berupa .csv dikarenakan kompatibilitas format tersebut 

pada perangkat lunak Microsoft Excel. Sehingga angka hasil pengenalan angka dapat 

langsung disalin dan diolah pada cerapan pengujian BDKT padat yang terdapat pada 

Excel. 
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3.4 PROSES PENGOLAHAN GAMBAR 
 
 

Gambar 3.8 Diagram Blok Pengolahan Gambar 

 

Program pengolahan gambar disusun menggunakan bahasa pemrograman 

Python. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.8, pengolahan gambar tampilan 

display timbangan elektronik terbagi menjadi 2 proses besar, yaitu Pemrosesan 

Gambar/Preprocessing, Pengenalan Angka. 

3.4.1 Pemrosesan Gambar / Preprocessing 

Pemrosesan gambar (image processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang teknik – teknik pengolahan gambar yang mengalami penurunan 

mutu (degradasi) menjadi gambar yang kualitasnya lebih baik (Aprilyana et al., 2018), 

(Fauzi et al., 2013). Metode pemrosesan gambar digunakan untuk mempersiapkan 

gambar sebelum dilakukan proses pengenalan angka, sehingga proses pengenalan 

angka dapat dilakukan maksimal dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa 

contoh gangguan gambar yang bisa di restorasi seperti noise bintik – bintik, dual 

image, over saturated color, dan pixel error. 
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Pada dasarnya pemrosesan gambar merupakan tahap awal yang berfungsi 

untuk merubah gambar berwarna RGB (Red, Green, Blue) menjadi biner (hitam – 

putih). Pada prosesnya, pemrosesan gambar (image processing) melewati 4 tahapan, 

yaitu resizing gambar, grayscaling, filtering (smoothinng), thresholding, dan 

morphological opening (Ardianto et al., 2011). 

a. Resizing Gambar 

Proses resizing gambar dimaksudkan untuk memiliki kesamaan ukuran pada 

semua gambar. Pada awalnya gambar diambil menggunakan modul kamera OV5647 

dengan ukuran resolusi 5MP (2592 x 1944 piksel), kemudian gambar tersebut 

dilakukan proses resizing gambar untuk merubah ukurannya menjadi 1088 x 768 

piksel. Resolusi tersebut dipilih karena dianggap sudah memenuhi kebutuhan dalam 

menghasilkan gambar untuk dideteksi, serta digunakan untuk mempersingkat proses 

pengolahan gambar. Selain itu, dengan resolusi tersebut gambar yang disimpan tidak 

memakan banyak kapasitas memori Raspberry. 

b. Grayscaling 

Grayscaling merupakan proses mengubah gambar berwarna RGB menjadi 

gambar yang hanya memiliki derajat keabuan (nilai piksel 0 hingga 255) (Ardianto et 

al., 2011). Hal ini dikarenakan dalam beberapa pemrosesan gambar penggunaan 

komponen warna RGB tidak disarankan karena keterkaitan warna pada komponen 

RGB sangat erat sehingga jika dilakukan suatu perubahan terhadap salah satu 

komponennya akan mempengaruhi visual gambar tersebut. 

Output proses tahap grayscaling ini akan digunakan untuk binerisasi gambar. 

Program akan melakukan pengulangan untuk men-scan gambar perpiksel pada 

koordinat (x, y) sebesar ukuran panjang dan lebar gambar (Muhtadii & Tawakal, n.d.). 

c. Filtering (Smoothinng) 

Noise adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penyimpanan data digital 

yang diterima oleh alat penerima data gambar yang dapat mengganggu kualitas 

gambar. Noise dapat disebabkan oleh gangguan fisik (optik) pada modul kamera, 

misalnya kotoran atau debu yang menempel pada lensa foto, maupun akibat proses 

pengolahan gambar yang tidak sesuai. Ada tiga jenis noise yaitu gaussian noise, 

speckle noise, dan salt and pepper noise (Wedianto et al., 2016). 
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Original Gaussian Noise 

 

Speckle Noise Salt and Pepper Noise 

 
Gambar 3.9 Ilustrasi Gaussian Noise, Speckle Noise, dan Salt and Pepper Noise 

Sumber : Fitriani, 2013 

 

Filter Gaussian sangat baik untuk menghilangkan noise yang bersifat sebaran 

nomal yang mana banyak di jumpai pada gambar hasil proses digitalisasi 

menggunakan modul kamera, karena merupakan fenomena alamiah akibat sifat 

pantulan cahaya dan kepekaan sensor cahaya pada modul kamera itu sendiri. Gaussian 

blur adalah salah satu filter blur yang menggunakan rumus matematika untuk 

menciptakan efek autofocus untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut 

(Wedianto et al., 2016). Berikut ilustrasi sebelum dan setelah dilakukan proses 

gaussian filtering yang ditampilkan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Ilustrasi Sebelum dan Setelah Dilakukan Gaussian Filtering 

Sumber : Afifa Zuliatul, 2016 
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d. Thresholding 

Thresholding merupakan suatu proses memisahkan background dengan objek 

yang ingin diamati dengan mengubah gambar menjadi gambar biner. Gambar biner 

(binary image) adalah gambar yang hanya memiliki dua nilai derajat keabuan, yaitu 

hitam (bernilai 1) dan putih (bernilai 0). Piksel – piksel objek bernilai 0 (putih) dan 

piksel – piksel latar belakang berniali 1 (hitam) (Muhtadii). 

e. Morphological Opening 

Morphological opening digunakan untuk memperkuat pola karakter dari 

gambar angka display timbangan elektronik. Pola karakter dari gambar angka akan 

terlihat lebih jelas ketika melalui tahap pengenalan dari setiap gambar angka (Sahrizal, 

2013). 

3.4.2 Pengenalan Angka 

Gambar dapat dikonversi menjadi bentuk teks dengan memanfaatkan proses 

pengenalan angka pada gambar. Proses pengenalan angka atau pendeteksian angka 

pada media gambar berarti sistem dapat mengenali/membaca suatu objek teks pada 

media gambar dan menulisnya ke dalam bentuk string. String merupakan defenisi 

karakter berdasarkan kode ASCII. Hasil dari proses pengenalan angka berupa teks, 

dengan tingkat keakuratan penerjemahan karakter tergantung dari tingkat kejelasan 

gambar dan metode yang digunakan (Manurung, 2011). 

Proses pengenalan angka terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu Segmentasi, dan 

Pengenalan Angka (Recognition) (Sofani, 2009). 

a. Segmentasi 

Segmentasi berfungsi untuk membedakan atau memisahkan area angka yang 

diamati pada setiap karakter yang dideteksi dengan wilayah latar belakang. Langkah 

segmentasi diawali dengan segmentasi baris (line segmentation) yaitu memisahkan 

masing – masing baris kalimat. Selanjutnya, dari masing – masing baris dipisah 

kembali menjadi gambar per karakter angka (character segmentation). Setelah itu 

gambar per karakter angka dilakukan pengurutan posisi angka dari kiri ke kanan. 

b. Pengenalan Angka (Recognition) 

Proses pengenalan angka dimulai dengan dengan mengamati ciri – ciri khusus 

yang dimiliki oleh angka tersebut, yaitu dalam hal ini kondisi on/off masing – masing 

segmen digit angka. 
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Gambar 3.11 Digit Seven Segment 

Sumber : https://www.pyimagesearch.com/2017/02/13/recognizing-digits-with-opencv-and- 

python/?fbclid=IwAR1AMSpt8PpuwQJL_kxnOCL3e46H_jmctXeBbVDM_J6mJc8hWHq 

wD9yc0jM 
 

Pengamatan ciri – ciri angka dilakukan dengan memperhatikan kondisi on/off 

dari ke-7 segmen yang membentuk angka tersebut seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. Jika ditemukan segmen yang bewarna putih dengan area lebih dari 50%, 

maka segmen tersebut akan dinyatakan sebagai segmen on dan diwakili dengan angka 

“1”. Sedangkan jika ditemukan segmen yang bewarna hitam atau segmen bewarna 

putih dengan area kurang dari 50%, maka kondisi tersebut akan dinyatakan sebagai 

segmen off dan diwakili dengan angka “0”. Setelah semua segmen yang membentuk 

angka berhasil dikenali, kemudian semua deretan angka biner tersebut dikumpulkan 

dalam bentuk array. Dan terakhir dilakukan proses untuk mengenali sebuah angka 

dengan cara membandingkan dan mencocokan deretan angka biner hasil ekstraksi 

digit dengan deretan angka biner pada array dictionary segmen digit yang telah 

diinisiasi sebelumnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 Deretan Angka Biner Pada Array Dictionary Segmen Digit 

  Dictionary Segmen Digit  

No Digit 
  Segmen  

                           0  1  2  3  4  5  6   

1 0 1 1 1 0 1 1 1 

2 1 0 0 1 0 0 1 0 

3 2 1 0 1 1 1 1 0 

4 3 1 0 1 1 0 1 1 

5 4 0 1 1 1 0 1 0 

6 5 1 1 0 1 0 1 1 

7 6 1 1 0 1 1 1 1 

8 7 1 0 1 0 0 1 0 

9 8 1 1 1 1 1 1 1 

10 9 1 1 1 1 0 1 1 

http://www.pyimagesearch.com/2017/02/13/recognizing-digits-with-opencv-and-
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3.5 ANTARMUKA (INTERFACE) PROTOTIPE PEREKAMAN ANGKA 

DISPLAY TIMBANGAN ELEKTRONIK PADA PENGUJIAN BDKT 

PADAT 

 

Gambar 3.12 Tampilan Antarmuka Perekaman Angka Display Timbangan Elektronik 
 

Gambar 3.13 Tampilan Output Antarmuka 
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Gambar 3.14 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan 

 

Gambar 3.15 Tampilan file .csv 

 

Antarmuka merupakan bentuk tampilan grafis yang menghubungkan program 

pengambilan gambar, pengenalan angka, dan penyimpanan data dengan pengguna. 

Tampilan antarmuka untuk prototipe perekaman angka display timbangan elektronik 

dapat dilihat pada Gambar 3.12. Antarmuka ini didesain menggunakan pustaka 

Tkinter. Ukuran dari tampilan antarmuka adalah sebesar ukuran LCD display yaitu 

480 x 320 piksel atau sebesar 12,7 x 8,47 cm. Tampilan antarmuka secara garis besar 

dapat dibagi menjadi 2 buah bagian, yaitu: 
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1. Bagian Sebelah Kiri 

Bagian sebelah kiri berisi 3 buah entry data, yaitu entry Nama 

Produk, entry Nama Perusahaan, dan entry Alamat Perusahaan. 

Kemudian terdapat 1 buah display box dari Kuantitas Barang dalam 

satuan gram. Nilai display box diperoleh dari hasil pengenalan angka. 

2. Bagian Sebelah Kanan 

Bagian sebelah kanan berisi 4 buah tombol, yaitu tombol Ambil 

Foto, tombol Pengenalan Angka, tombol Simpan File, dan tombol 

Keluar seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Antarmuka Raspberry Pi Camera 

 

1. Tombol Ambil Foto, digunakan untuk melakukan pengambilan 

foto. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.16, setelah 

menekan tombol ambil foto maka akan muncul sebuah 

antarmuka (interface) Raspberry Pi Camera yang dilengkapi 

dengan 3 buah tombol, yaitu: 

a. Ambil Foto, digunakan untuk melakukan pengambilan 

foto. Sesaat setelah menekan ambil foto, maka preview 

foto akan muncul dalam beberapa detik sebelum akhirnya 

dilakukan pengambilan foto. 

b. Simpan Foto, digunakan untuk menyimpan foto yang 

telah diambil dalam format file .jpg, dan format 

penamaan foto img_(ururtan angka dari 0 sampai 

seterusnya). 

c. Keluar, digunakan untuk keluar dan menutup antarmuka 

(interface) Raspberry Pi Camera. 

2. Tombol Pengenalan Angka, digunakan untuk melakukan 

pengenalan angka pada foto yang telah diambil. Setelah proses 
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pengenalan angka berhasil dilakukan, maka akan ditampilkan 

antarmuka hasil proses pengenalan seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.13. Sedangkan output yang berupa teks akan 

ditampilkan pada display box kuantitas barang yang terdapat 

pada antarmuka (interface) prototipe perekaman angka display 

timbangan elektronik pada pengujian BDKT padat. 

3. Tombol Simpan Data, digunakan untuk menyimpan semua entry 

data yang telah diisi, dan data hasil pengenalan angka dalam 

database. Ketika data berhasil disimpan ke dalam database 

maka akan mucul informasi bahwa data berhasil disimpan 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.14. Data tersebut 

disimpan dalam format file .csv dengan tampilan seperti pada 

Gambar 3.15. 

4. Tombol Keluar, digunakan untuk keluar dari aplikasi antarmuka 

(interface) prototipe perekaman angka display timbangan 

elektronik pada pengujian BDKT padat. 

 
3.6 OBJEK PENGAMBILAN GAMBAR 

Objek pengambilan gambar dibatasi pada display timbangan elektronik Mettler 

Toledo Tipe MS32001L/02. Jenis timbangan ini memiliki ukuran display sebesar 17,5 

cm x 3,5 cm, dengan tampilan high contrast display (HCD) sehingga membuat display 

dapat terlihat jelas bahkan dalam pencahayaan yang buruk. 

Digit angka yang ditampilkan pada Mettler Toledo Tipe MS32001L/02 berupa 

digit 7-segmen dengan jumlah digit mulai dari 1 digit hingga 5 digit angka dengan 

maksimal menimbang sebesar 32 kg. Tampilan digit angka dan background memiliki 

warna yang kontras sehingga mudah dikenali saat pengolahan gambar. Namun digit 

angka yang dimiliki timbangan digital Mettler Toledo tipe MS32001L/02 memiliki 

offside kemiringan angka sebesar 5° miring ke kanan seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. 
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Indikator Muatan 

 
Gambar 3.17 Tampilan Offside Kemiringan Angka 

 

Timbangan Mettler Toledo Tipe MS32001L/02 memiliki sebuah indikator 

yang menyatakan jumlah muatan yang diterima oleh timbangan. Indikator ini bergerak 

menjulur dari tepi sisi sebelah kiri display sampai kekanan dan berada tepat di bawah 

angka seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Indikator Muatan Timbangan Elektronik 
 

Karakteristik tampilan display timbangan elektronik yang diinginkan yaitu 

tidak memiliki penambahan karakter lain dari fitur – fitur yang ada di sekeliling angka, 

serta tidak terdapat adanya pantulan cahaya pada display. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari gangguan noise pada saat melakukan proses pengenalan angka. 

 
3.7 KALIBRASI MODUL KAMERA OV5647 

Modul kamera menghadirkan banyak distorsi pada gambar. Dua distorsi utama 

yang dihasilkan yaitu distorsi radial dan distorsi tangensial. Distorsi radial 

menyebabkan garis lurus akan tampak melengkung. Efeknya akan lebih banyak 

terlihat saat pengambilan gambar dilakukan menjauh dari pusat gambar. Sedangkan 

distorsi tangensial terjadi karena lensa kamera tidak sejajar sempurna dengan objek 

pengambilan gambar, sehingga menyebabkan beberapa area pada gambar mungkin 

terlihat lebih dekat dari yang diharapkan (Mordvintsev dkk, 2013). Oleh sebab itu 

5° 
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maka perlu dilakukan kalibrasi pada modul kamera OV5647 guna meminimalisir efek 

distorsi yang timbul. 

Kalibrasi modul kamera dilakukan dengan menggunakan program OpenCV 

sesuai dengan panduan yang tertera pada website resmi OpenCV. Proses kalibrasi 

modul kamera dilakukan untuk mengetahui parameter intrinsik dan ekstrinsik kamera. 

Parameter intrinsik mencakup informasi seperti panjang fokus (fx, fy), pusat optik (cx, 

cy), dll. Sedangkan parameter ekstrinsik mencakup terjemahan koordinat titik 3D ke 

sistem koordinat (Mordvintsev dkk, 2013). 

Nilai parameter tersebut diperoleh dengan melakukan pengujian pada beberapa 

contoh gambar dari pola yang terdefinisi dengan baik (misalnya, papan catur). Untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik diperlukan setidaknya 10 sampel gambar papan 

catur. Hasil dari kalibrasi modul kamera dinyatakan dalam matriks 3x3 sebagai 

berikut: 

𝑓𝑥 0 𝑐𝑥 
𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 = [ 0 𝑓𝑦 𝑐𝑦] (3.1) 

0 0 1 

Matrik inilah yang dapat disimpan untuk dijadikan sebagai parameter kamera 

pada waktu melakukan pengambilan foto guna meminimalisir efek distorsi yang 

timbul seperti ilustrasi pada Gambar 3.19. 

(a) (b) 

  
Gambar 3.19 Ilustrasi Sebelum (a) dan Setelah (b) Dilakukan Kalibrasi Kamera 

Sumber : Mordvintsev dkk, 2013 
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3.8 PROSEDUR PENGGUNAAN PROTOTIPE PEREKAMAN ANGKA 

DISPLAY TIMBANGAN ELEKRONIK PADA PENGUJIAN BDKT 

PADAT 

Berikut ini adalah prosedur penggunaan prototipe perekaman angka display 

timbangan elektronik pada pengujian BDKT padat, yaitu: 

1. Memastikan prototipe perekaman angka dan timbangan elektronik siap 

untuk digunakan. 

2. Memastikan prototipe perekaman angka telah terhubung dengan sumber 

daya menggunakan adapter 5 V 2,5 A. 

3. Memosisikan prototipe perekaman angka tepat di depan display 

timbangan elektronik dengan posisi lensa modul kamera sejajar dan 

tegak lurus dengan display timbangan elektronik. 

4. Membuka aplikasi antarmuka (interface) prototipe perekaman angka 

(seperti Gambar 3.12) yang terdapat pada halaman home page dari 

sistem operasi Raspberry Pi, yaitu Raspbian Jessie. 

Pengoperasian Raspberry Pi dapat dilakukan dengan menggunakan mini 

keyboard dengan touch pad dan ditampilkan pada LCD Raspberry Pi. 

5. Melengkapi informasi – informasi yang dibutuhkan pada aplikasi 

antarmuka (interface) prototipe perekaman angka seperti nama produk, 

nama perusahaan, serta alamat perusahaan. 

6. Melakukan pengambilan foto dengan menekan tombol “AMBIL 

FOTO”. Setelah menekan tombol “AMBIL FOTO” maka akan muncul 

sebuah antarmuka (interface) Raspberry Pi Camera yang dilengkapi 

dengan 3 buah tombol, yaitu: 

1. Ambil Foto, digunakan untuk melakukan pengambilan foto. 

2. Simpan Foto, digunakan untuk menyimpan foto yang telah 

diambil dalam format file .jpg, dan format penamaan foto 

img_(ururtan angka dari 0 sampai seterusnya). 

3. Keluar, digunakan untuk keluar dan menutup antarmuka 

(interface) Raspberry Pi Camera. 

7. Melakukan pengenalan angka pada foto yang telah diambil dengan 

menekan tombol “PENGENALAN ANGKA”. Setelah proses 

pengenalan angka berhasil dilakukan, maka hasil dari pengenalan angka 
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tersebut akan muncul pada display box kuantitas barang yang terdapat 

pada aplikasi antarmuka (interface) prototipe perekaman angka. 

8. Setelah semua data yang diperlukan telah lengkap, maka data tersebut 

dapat disimpan dalam database dengan menekan tombol “SIMPAN 

DATA”. Data tersebut disimpan dalam format file .csv. 

9. Setelah selesai menggunakan aplikasi antarmuka (interface) prototipe 

perekaman angka, maka dapat menekan tombol “KELUAR” untuk 

keluar dari aplikasi. 

 

 
Gambar 3.20 Prosedur Penggunaan Prototipe Perekaman Angka pada Display Timbangan 

Elektronik 
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Tripod Prototipe Perekaman 

Angka 

Display Timbangan 

Elektronik 

3.9 SKEMA PENGUJIAN PROTOTIPE PEREKAMAN ANGKA DISPLAY 

TIMBANGAN ELEKTRONIK 
 
 

Gambar 3.21 Skema Pengujian Prototipe Perekaman Angka pada Display Timbangan 

Elektronik 
 

Gambar 3.21 merupakan skema pengujian prototipe perekaman angka pada 

display timbangan elektronik. Berdasarkan gambar terebut dapat dilihat bahwa 

prototipe diposisikan tepat di depan display timbangan elektronik pada jarak yang 

telah ditentukan (rentang 5 cm hingga 35 cm, dengan perbedaan setiap titik uji sebesar 

5 cm (5, 10, 15 ,20, , 35 cm)) dengan posisi lensa modul kamera sejajar dan tegak 

lurus dengan display timbangan elektronik. Dalam pengujian kali ini, prototipe akan 

digunakan sebagai alat untuk mengenali angka pada display timbangan elektronik 

Mettler Toledo Tipe MS32001L/02. Untuk meminimalisir kesalahan pada waktu 

memegang prototipe selama proses pengujian, maka digunakanlah tripod sebagai 

penyangga prototipe agar pada saat dilakukan proses pengujian, prototipe tetap pada 

posisi yang telah ditentukan serta posisinya tidak berubah. 

 
3.10 PROSEDUR PENGUJIAN PROTOTIPE PEREKAMAN ANGKA 

DISPLAY TIMBANGAN ELEKTRONIK 

Pengujian prototipe dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

karakteristik atau batasan – batasan tertentu pada angka display timbangan elektronik 

yang dapat mempengaruhi pengenalan angka oleh program. Aspek yang diuji dalam 

percobaan ini yaitu pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan lebar segmen 

terhadap keterbacaan angka oleh prototipe. 
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3.10.1 Prosedur Pengujian Pengaruh Ukuran Lebar Angka, Tinggi Angka, dan 

Lebar Segmen 

Pengujian pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan lebar segmen 

terhadap keterbacaan angka oleh prototipe dilakukan dengan merubah jarak antara 

modul kamera Raspberry Pi dengan display timbangan elektronik. Perubahan jarak 

dilakukan dalam rentang 5 cm hingga 35 cm, dengan perbedaan setiap titik uji sebesar 

5 cm (5, 10, 15 ,20, , 35 cm). 

Ketika modul kamera Raspberry Pi diposisikan dekat dengan display 

timbangan elektronik maka akan berpengaruh terhadap dimensi angka yang ditangkap 

oleh kamera, dimana angka akan memiliki ukuran lebar angka, tinggi angka dan lebar 

segmen yang lebih besar. Sedangkan ketika modul kamera Raspberry Pi diposisikan 

jauh dari display timbangan elektronik maka dimensi angka (ukuran lebar angka, 

tinggi angka dan lebar segmen) yang ditangkap oleh kamera akan mengecil. 

Pada masing – masing titik perubahan jarak antara modul kamera Raspberry Pi 

dengan display timbangan elektronik dilakukan variasi jumlah digit angka dan variasi 

angka yang tertera pada display timbangan elektronik. Variasi jumlah digit dilakukan 

pada rentang 1 digit hingga 5 digit angka dengan variasi angka yang ditampilkan pada 

display timbangan elektronik dapat dilihat pada Tabel 3.3. Masing – masing titik 

variasi angka dilakukan pengambilan data sebanyak 40 data. 

 

Tabel 3.3 Nilai Variasi Angka pada Masing – Masing Jumlah Digit 
 
 

No Jumlah Digit Tampilan Display 

    0  
    1  
    2  
    3  

1 1 
  4  

  5  
    6  
    7  
    8  

  9  

  12  
    34  

2 2   56  
    78  

  90  

3 3 
  123  

                                                  135  
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    246  
    456  
                                                    789  
    1234  
    1357  

4 4   2468  
    5678  
                                                   9012  
    12345  
    13579  

5 5   16789  
    24680  
                                                  26789  

 

Pada saat melakukan pengujian pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan 

lebar segmen dilakukan pengkondisian pada intensitas cahaya yang diterima oleh 

display timbangan elektronik. Pengkondisian dilakukan dengan menutupi tepat diatas 

display timbangan elektronik agar cahaya yang mengarah ke display timbangan 

elektronik dapat terhalangi, sehingga dapat dihasilkan foto yang terbebas dari adanya 

pantulan cahaya pada display timbangan elektronik. 

Pengkondisian ini dilakukan karena pantulan cahaya yang timbul akibat 

display timbangan elektronik yang reflektif terhadap cahaya dapat membuat program 

tidak dapat mengenali angka. Dimana pantulan cahaya pada display timbangan 

elektronik tersebut akan dikenali sebagai objek, dan objek tersebut akan menutupi 

angka display timbangan elektronik. 

Selain pengkondisian pada intensitas cahaya yang diterima oleh display 

timbangan elektronik, pada pengujian pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan 

lebar segmen juga dilakukan pengkondisian terhadap indikator – indikator yang 

terdapat pada display timbangan elektronik, dan tulisan – tulisan serta tombol – tombol 

yang terdapat di sekeliling display timbangan elektronik. Pengkondisian ini dilakukan 

dengan menutup display timbangan elektronik serta sekelilingnya dengan penutup 

berwarna hitam dan hanya menyisakan angka display timbangan elektronik. 

Penkondisian ini dilakukan karena indikator, simbol, dan tulisan – tulisan yang 

terdapat pada display timbangan elektronik dapat mengganggu pada waktu melakukan 

pengenalan angka, dimana program akan menganggap indikator, simbol, dan tulisan 

tersebut sebagai angka dan melakukan proses pengenalan terhadapnya. Sehingga 

 
No 

 
Jumlah Digit 

 
Tampilan Display 
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nantinya pada output keluaran prototipe akan terdapat nilai output angka tambahan 

yang tidak diinginkan. 

Adapun prosedur pengujian pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan 

lebar segmen terhadap keterbacaan angka, yaitu: 

1. Memastikan prototipe perekaman angka dan timbangan elektronik siap 

untuk digunakan. 

2. Memastikan prototipe perekaman angka pada display timbangan 

elektronik telah terhubung dengan sumber daya menggunakan adapter 

5 V 2,5 A. 

3. Memosisikan prototipe perekaman angka tepat di depan display 

timbangan elektronik pada jarak 5 cm dengan posisi lensa modul 

kamera sejajar dan tegak lurus dengan display timbangan elektronik. 

4. Melakukan pengaturan jumlah beban pada timbangan elektronik agar 

display timbangan elektronik dapat menampilkan nilai variasi angka 

seperti yang tertera pada Tabel 3.3. 

5. Melakukan pengkondisian intensitas cahaya yang diterima oleh display 

timbangan elektronik. 

6. Membuka aplikasi antarmuka (interface) prototipe perekaman angka 

(seperti Gambar 3.12) yang terdapat pada halaman home page dari 

sistem operasi Raspberry Pi, yaitu Raspbian Jessie. 

Pengoperasian Raspberry Pi dapat dilakukan dengan menggunakan mini 

keyboard dengan touch pad dan ditampilkan pada LCD Raspberry Pi. 

7. Melakukan pengambilan foto dengan menekan tombol “AMBIL 

FOTO”. Setelah menekan tombol “AMBIL FOTO” maka akan muncul 

sebuah antarmuka (interface) Raspberry Pi Camera yang dilengkapi 

dengan 3 buah tombol, yaitu: 

1. Ambil Foto, digunakan untuk melakukan pengambilan foto. 

2. Simpan Foto, digunakan untuk menyimpan foto yang telah 

diambil dalam format file .jpg, dan format penamaan foto 

img_(ururtan angka dari 1 sampai seterusnya). 

3. Keluar, digunakan untuk keluar dan menutup antarmuka 

(interface) Raspberry Pi Camera. 

8. Melakukan pengenalan angka pada foto yang telah diambil dengan 

menekan tombol “PENGENALAN ANGKA”. Setelah proses 
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pengenalan angka berhasil dilakukan, maka hasil dari pengenalan angka 

tersebut akan muncul pada display box kuantitas barang yang terdapat 

pada aplikasi antarmuka (interface) prototipe perekaman angka. 

9. Setelah semua data yang diperlukan telah lengkap, maka data tersebut 

dapat disimpan dalam database dengan menekan tombol “SIMPAN 

DATA”. Data tersebut disimpan dalam format file .csv. 

10. Pengambilan data dilakukan kembali dari urutan langkah ke-4 hingga 

ke-9 untuk variasi jarak yang lain, yaitu jarak 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm. 

Pengambilan data dilakukan sebanyak 40 data untuk masing-masing 

variasi titik angka. 

11. Setelah selesai menggunakan aplikasi antarmuka (interface) prototipe 

perekaman angka, maka untuk keluar dari aplikasi dapat dilakukan 

dengan menekan tombol “KELUAR”. 
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Gambar 3.22 Prosedur Pengujian Pengaruh Ukuran Lebar Angka, Tinggi Angka, dan Lebar 

Segmen 
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BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 PENGARUH UKURAN LEBAR ANGKA, TINGGI ANGKA, DAN 

LEBAR SEGMEN 

Pengujian pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan lebar segmen 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran lebar, dan tinggi angka, 

serta lebar segmen dari angka pada display timbangan elektronik terhadap kemampuan 

prototipe dalam melakukan pengenalan angka. 

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan perubahan jarak antara modul 

kamera Raspberry Pi dengan display timbangan elektronik. Perubahan jarak dilakukan 

dalam rentang 5 cm hingga 35 cm, dengan perbedaan setiap titik uji sebesar 5 cm (5, 

10, 15, 20, , 35 cm). Dari hasil pengukuran diperoleh nilai ukuran lebar, dan tinggi 

angka, serta lebar segmen pada masing – masing titik perubahan jarak yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Nilai Lebar Angka, Tinggi Angka, dan Lebar Segmen pada Masing – Masing Titik 
Perubahan Jarak 

No Jarak kamera (cm) Lebar Angka (mm) Tinggi Angka (mm) Lebar Segmen (mm) 

1 5 42,61 88,45 10,15 

2 10 20,62 43,17 4,66 

3 15 14,31 29,94 2,95 

4 20 11,20 23,15 2,32 

5 25 9,33 18,67 1,92 

6 30 6,81 14,26 1,28 

7 35 6,05 13,04 1,11 

 

Berdasarkan data hasil pengujian yang telah dilakukan sebagaimana yang 

tertera pada Lampiran 3, data kemudian dirata – rata dan dirangkum pada Tabel 4.2, 

serta digambarkan pada grafik (Gambar 4.1) hubungan antara jumlah digit yang tertera 

pada display timbangan elektronik dengan nilai error yang diperoleh pada masing – 

masing titik perubahan jarak. 

 

Tabel 4.2 Nilai Persen Error pada Masing – Masing Titik Perubahan Jarak 
 

Jumlah 

Digit 

Tampilan
  

Display 

   Error (%)    

No Jarak 

5 cm 

Jarak 

10 cm 

Jarak 

15 cm 

Jarak 

20 cm 

Jarak 

25 cm 

Jarak 

30 cm 

Jarak 

35 cm 
    0         

1 1 
  1  

0 0 0 0 0 0 20 
  2  

                                        3         
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Jumlah 

Digit 

Tampilan
  

Display 

   Error (%)    

No Jarak 

5 cm 

Jarak 

10 cm 

Jarak 

15 cm 

Jarak 

20 cm 

Jarak 

25 cm 

Jarak 

30 cm 

Jarak 

35 cm 
    4         

    5         

    6         

    7         

    8         

  9        

    12         

    34         

2 2   56  0 0 0 0 0 0 40 
    78         

  90        

    123         

    135         

3 3   246  0 0 0 0 0 0 80 
    456         

  789        

    1234         

    1357         

4 4   2468  0 0 0 0 0 0 80 
    5678         

  9012        

    12345         

    13579         

5 5   16789  0 0 0 0 33,5 80 100 
    24680         

  26789        

 

Gambar 4.1 Grafik Persentase Error pada Masing-Masing Titik Perubahan Jarak 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa kesalahan 

pengenalan angka mulai terjadi pada jarak 25 cm hingga 30 cm. Sedangkan untuk 

jarak 5 cm hingga 20 cm prototipe dapat  melakukan pengenalan angka display 
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timbangan elektronik dengan baik, hal ini dibuktikan dengan nilai error yang didapat 

bernilai 0% pada semua titik pengujian. Oleh sebab itu, maka pada pembahasan 

pengaruh ukuran lebar angka, tinggi angka, dan lebar segmen akan hanya membahas 

data pengenalan angka yang mengalami error, yaitu pada jarak 25 cm hingga 35 cm. 

 
4.1.1 Pengujian pada Jarak 25 cm (Lebar Angka 9,33 mm, Tinggi Angka 18,67 

mm, dan Lebar Segmen 1,92 mm) 

Berdasarkan data pengujian pengenalan angka pada jarak 25 cm sebagaimana 

yang tercantum pada Lampiran 3 (Tabel 25 hingga Tabel 30), data kemudian dirata – 

rata dan dirangkum pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengenalan Angka pada Jarak 25 cm 
Jarak 25 cm (lebar angka 9,33 mm, tinggi angka 18,67 mm, dan lebar segmen 1,92 mm) 

No Jumlah Digit Tampilan Display Error (%) 
  Rata - Rata  

Error (%) 
  0 0  

  1 0  

  2 0  

  3 0  

1 1 
4 0 

0 
5 0 

  6 0  

  7 0  

  8 0  

  9 0  

  12 0  

  34 0  

2 2 56 0 0 
  78 0  

  90 0  

  123 0  

  135 0  

3 3 246 0 0 
  456 0  

  789 0  

  1234 0  

  1357 0  

4 4 2468 0 0 
  5678 0  

  9012 0  

  12345 0  

  13579 0  

5 5 16789 0 33,50 
  24680 92,50  

  26789 75  
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Gambar 4.2 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 24680 

 
Gambar 4.3 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 26789 
 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa pada jarak 25 cm (lebar angka 

9,33 mm, tinggi angka 18,67 mm, dan lebar segmen 1,92 mm) prototipe memiliki 

keterbatasan dalam melakukan pengenalan angka pada 5 digit angka dengan variasi 

angka 24680 dan 26789, dan didapatkan rata – rata error sebesar 33,50%. Sedangkan 

untuk jumlah digit 1 sampai dengan 4 digit angka memiliki error sebesar 0%, hal ini 

menandakan bahwa prototipe dapat melakukan pengenalan angka dengan tepat. 

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3, kegagalan terjadi 

pada angka “8”. Hal ini dikarenakan ketika timbangan elektronik diberi muatan 

sampai dengan 5 digit angka, maka pada display timbangan elektronik tersebut akan 

muncul sebuah indikator muatan yang menjulur dibawah rangkaian karakter angka, 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.18. Sehingga hal tersebut menyebabkan 

ketika dilakukan pengujian pada jarak yang cukup jauh (25 cm) membuat angka “8” 

yang disusun oleh 7 segmen yang aktif akan tampak sedikit membesar dimensinya, 

hal ini dikarenakan masing – masing segmen akan tampak melebar satu sama lain. 

Namun pada segmen ke-7, pelebaran segmen menyebabkan segmen menyatu dengan 

garis indikator muatan yang dimiliki oleh timbangan elektronik, sehingga 

menyebabkan angka “8” dan garis indikator muatan dikenali oleh program sebagai 

satu kesatuan objek. Oleh karena hal tersebut, membuat program menganggap angka 

8 bukan sebagai sebuah angka karena memiliki lebar dan luas area yang lebih besar 

daripada lebar dan luas area yang dimiliki oleh karakter angka. 

 
4.1.2 Pengujian pada Jarak 30 cm (Lebar Angka 6,81 mm, Tinggi Angka 14,26 

mm, dan Lebar Segmen 1,28 mm) 

Berdasarkan data pengujian pengenalan angka pada jarak 30 cm sebagaimana 

yang tercantum pada Lampiran 3 (Tabel 31 hingga Tabel 36), data kemudian dirata – 

rata dan dirangkum pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengenalan Angka pada Jarak 30 cm 
Jarak 30 cm (Lebar Angka 6,81 mm, Tinggi Angka 14,26 mm, dan Lebar Segmen 1,28 mm) 

No Jumlah Digit Tampilan Display Error (%) 
  Rata - Rata  

Error (%) 
  0 0  

  1 0  

   2   

  3 0  

1 1 
4 0 

0 
5 0 

  6 0  

  7 0  

  8 0  

  9 0  

  12 0  

  34 0  

2 2 56 0 0 
  78 0  

  90 0  

  123 0  

  135 0  

3 3 246 0 0 
  456 0  

  789 0  

  1234 0  

  1357 0  

4 4 2468 0 0 
  5678 0  

  9012 0  

  12345 0  

  13579 100  

5 5 16789 100 80 
  24680 100  

  26789 100  

 

 
Gambar 4.4 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 13579 

 
Gambar 4.5 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 16789 
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Gambar 4.6 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 24680 

 
Gambar 4.7 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 26789 
 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa pada jarak 30 cm (lebar angka 

6,81 mm, tinggi angka 14,26 mm, dan lebar segmen 1,28 mm) prototipe memiliki 

keterbatasan dalam melakukan pengenalan angka pada 5 digit angka (variasi angka 

13579, 16789, 24680, dan 26789) dengan rata – rata error sebesar 80%. Sedangkan 

untuk 1 digit sampai dengan 4 digit angka menghasilkan error sebesar 0%, hal ini 

menandakan bahwa prototipe dapat melakukan pengenalan angka dengan tepat. 

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.4 hingga Gambar 4.7, kesalahan 

terjadi pada angka yang memiliki segmen dibawah (segmen ke-7 aktif/on). Hal ini 

dikarenakan ketika timbangan elektronik diberi muatan sampai dengan 5 digit angka, 

maka pada display timbangan elektronik akan muncul sebuah indikator muatan yang 

menjulur dibawah rangkaian karakter angka seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

3.18. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketika dilakukan pengujian pada jarak yang 

cukup jauh (30 cm) membuat angka yang memiliki segmen di bawah (segmen ke-7 

aktif/on) seperti angka 0, 2, 3, 5, dll akan menyatu dengan garis indikator muatan yang 

dimiliki oleh timbangan elektronik, sehingga menyebabkan angka – angka tersebut 

dan garis indikator muatan dikenali oleh program sebagai satu kesatuan objek. Oleh 

karena itu, membuat program mengenali angka – angka tersebut bukan sebagai sebuah 

angka melainkan sebagai sebuah objek pengganggu karena memiliki lebar dan luas 

area yang jauh lebih besar daripada lebar dan luas area yang dimiliki oleh karakter 

angka. 

 
4.1.3 Pengujian pada Jarak 35 cm (Lebar Angka 6,05 mm, Tinggi Angka 13,04 

mm, dan Lebar Segmen 1,11 mm) 

Berdasarkan data pengujian pengenalan angka pada jarak 35 cm sebagaimana 

yang tercantum pada Lampiran 3 (Tabel 37 hingga Tabel 42), data kemudian dirata – 

rata dan dirangkum pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengenalan Angka pada Jarak 35 cm 
Jarak 35 cm (Lebar Angka 6,05 mm, Tinggi Angka 13,04 mm, dan Lebar Segmen 1,11 mm) 

No Jumlah Digit Tampilan Display Error (%) 
  Rata - Rata  

Error (%) 
  0 0  

  1 100  

  2 0  

  3 0  

1 1 
4 100 

20 
5 0 

  6 0  

  7 0  

  8 0  

  9 0  

  12 100  

  34 100  

2 2 56 0 40 
  78 0  

  90 0  

  123 100  

  135 100  

3 3 246 100 80 
  456 100  

  789 0  

  1234 100  

  1357 100  

4 4 2468 100 80 
  5678 0  

  9012 100  

  12345 100  

  13579 100  

5 5 16789 100 100 
  24680 100  

  26789 100  

 
 

 
Gambar 4.8 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 1 

 
Gambar 4.9 Tampilan Hasil Proses 

Segmentasi pada Angka 1 

 

 
Gambar 4.10 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 4 

 

 
Gambar 4.11 Tampilan Hasil Proses 

Segmentasi pada Angka 4 
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Gambar 4.12 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 34 

 
Gambar 4.13 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 123 

 

 
Gambar 4.14 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 1234 

 

 
Gambar 4.15 Tampilan Output Proses 

Pengenalan pada Angka 24680 
 

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa pada jarak 35 cm (lebar angka 

6,05 mm, tinggi angka 13,04 mm, dan lebar segmen 1,11 mm) prototipe memiliki 

keterbatasan dalam melakukan pengenalan angka pada semua variasi jumlah digit, 

yaitu pada 1 digit angka kegagalan pengenalan terjadi pada angka 1, dan 4 dengan rata 

– rata error sebesar 20%, pada 2 digit angka kegagalan pengenalan terjadi pada angka 

12, 34 dengan rata – rata error sebesar 40%, pada 3 digit angka kegagalan pengenalan 

terjadi pada angka 123, 135, 246, 456 dengan rata – rata error sebesar 80%, pada 4 

digit angka kegagalan pengenalan terjadi pada angka 1357, 2468, 5678, 9012 dengan 

rata – rata error sebesar 80%, dan pada 5 digit angka kegagalan pengenalan terjadi 

pada semua titik variasi angka atau dengan kata lain rata – rata error yang dihasilkan 

sebesar 100%. 

Jika diperhatikan, kegagalan pengenalan angka terjadi pada angka 1 dan 4 

untuk rentang 1 digit hingga 4 digit angka seperti yang terlihat pada Gambar 4.8, 

Gambar 4.10, Gambar 4.12, Gambar 4.13, dan Gambar 4.14. Hal ini dikarenakan 

angka 1 dan 4 tidak memiliki segmen yang berada diatas (segmen ke-1 tidak aktif/off) 

dan segmen yang ada dibawah (segmen ke-7 tidak aktif/off), sehingga menyebabkan 

ketika dilakukan pemrosesan gambar untuk mendapatkan karakter angka dan 

pemisahan angka dari latar belakang (background) tidak ada segmen dibagian atas dan 

bawah yang dapat digunakan sebagai pembatas, yang pada akhirnya menyebabkan 
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pada sisi bagian atas dan bawah dari angka 1 dan 4 sedikit terpotong kebawah seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.9, dan Gambar 4.11. 

Sedangkan untuk rentang 5 digit angka, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

4.15, kegagalan terjadi pada angka yang memiliki segmen dibawah (segmen ke-7 

aktif/on), serta pada angka 1 dan 2 juga mengalami kegagalan pada rentang ini 

dikarenakan hal yang sama seperti yang terjadi pada rentang 1 hingga 4 digit angka. 

Untuk kegagalan yang terjadi pada angka yang memiliki segmen dibawah (segmen 

ke-7 aktif/on) terjadi karena ketika timbangan elektronik diberi muatan sampai dengan 

5 digit angka, maka pada display timbangan elektronik tersebut akan muncul sebuah 

indikator muatan yang menjulur dibawah rangkaian karakter angka seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.18. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketika dilakukan 

pengujian pada jarak yang cukup jauh (35 cm) membuat angka yang memiliki segmen 

di bawah (segmen ke-7) seperti angka 0, 2, 3, 5, dll akan menyatu dengan garis 

indikator muatan yang dimiliki oleh timbangan elektronik, sehingga menyebabkan 

angka – angka tersebut dan garis indikator muatan dikenali oleh program sebagai satu 

kesatuan objek. Hal ini membuat program mengenali angka – angka tersebut bukan 

sebagai sebuah angka melainkan sebagai sebuah objek pengganggu karena memiliki 

lebar dan luas area yang jauh lebih besar daripada lebar dan luas area yang dimiliki 

oleh karakter angka. 

 

4.2 SPESIFIKASI PROTOTIPE 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, prototipe perekaman angka pada 

display timbangan elektronik memiliki spesifikasi kemampuan dalam melakukan 

pengenalan angka display timbangan elektronik dengan rincian sebagai berikut: 

1. Untuk tinggi angka 23,15 - 88,45 mm, lebar angka 11,20 - 42,61 mm, 

dan lebar segmen 2,32 - 10,15 mm (jarak pengukuran 5 cm sampai 

dengan 25 cm), prototipe dapat melakukan pengenalan angka 100% 

berhasil pada semua kombinasi angka antara 1 digit angka hingga 5 digit 

angka. 

2. Untuk lebar angka 9,33 mm, tinggi angka 18,67 mm, dan lebar segmen 

1,92 mm (jarak pengukuran 25 cm), prototipe dapat melakukan 

pengenalan angka dengan baik untuk 1 digit hingga 4 digit angka 

dengan nilai error pembacaan sebesar 0%. Sedangkan untuk 5 digit 
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angka prototipe mulai tidak dapat melakukan pengenalan angka dengan 

nilai error pembacaan sebesar 33,50%. 

3. Untuk lebar angka 6,8 mm, tinggi angka 14,26 mm, dan lebar segmen 

1,28 mm (jarak pengukuran 30 cm), prototipe dapat melakukan 

pengenalan angka dengan baik untuk 1 digit hingga 4 digit angka 

dengan nilai error pembacaan sebesar 0%. Sedangkan untuk 5 digit 

angka prototipe sudah tidak dapat melakukan pengenalan angka dengan 

baik, hal ini terlihat dari nilai error pembacaan yang dihasilkan sebesar 

80%. 

4. Untuk lebar angka 6,05 mm, tinggi angka 13,04 mm, dan lebar segmen 

1,11 mm (jarak pengukuran 35 cm), prototipe dapat melakukan 

pengenalan angka dengan baik untuk 1 digit hingga 4 digit angka, 

terkecuali pada penunjukkan display yang memiliki kombinasi angka 1 

atau 4. Error yang didapatkan yaitu pada 1 digit angka sebesar 20 %, 

pada 2 digit angka sebesar 40 %, serta pada 3 dan 4 digit angka sebesar 

80 %. Sedangkan pada 5 digit angka prototipe benar – benar sudah tidak 

dapat melakukan pengenalan angka atau dengan kata lain error yang 

dihasilkan sebesar 100%. 

Berdasarkan spesifikasi diatas dan dengan melihat Gambar 4.1 dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik angka display timbangan elektronik yang dapat 

dikenali oleh prototipe yaitu pada tinggi angka 23,15 - 88,45 mm, lebar angka 11,20 - 

42,61 mm, dan lebar segmen 2,32 - 10,15 mm untuk jumlah digit 1 hingga 5 digit 

angka; kemudian untuk tinggi angka 14,26 - 18,67 mm, lebar angka 6,81 - 9,33 mm, 

dan lebar segmen 1,28 - 1,92 mm sebaiknya pengenalan angka hanya dilakukan pada 

1 digit angka hingga 4 digit angka saja untuk menghindari kesalahan pengenalan 

angka. Sedangkan untuk tinggi angka, lebar angka dan lebar segmen yang lebih besar 

dari yang telah disebutkan diatas, prototipe tidak dapat melakukan pengenalan angka 

dengan benar. 

Selanjutnya untuk aspek pencahayaan, prototipe tidak bisa merekam angka 

apabila cahaya yang berada pada display timbangan elektronik terlalu terang sehingga 

menyebabkan adanya pantulan cahaya, objek pantulan cahaya ini akan mengganggu 

pada saat proses pengenalan angka (lihat Gambar 4.16 hingga Gambar 4.18). Hal ini 

dikarenakan pada saat dilakukan pengenalan angka, pada pantulan cahaya akan 

terdeteksi sebagai sebuah objek yang tidak beraturan seperti yang dapat dilihat pada 
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Gambar 4.17. Hal tersebut menyebabkan objek pantulan cahaya akan menyatu dengan 

angka sehingga menyebabkan program mengenalinya bukan sebagai sebuah angka 

karena memiliki luas area yang lebih besar dari luas area karakter angka. 

Maka dari itu untuk menghindari kegagalan pengenalan angka akibat adanya 

pantulan cahaya maka perlu dilakukan pengkodisian pencahayaan lingkungan 

disekitar timbangan dengan cara memberi penutup dari arah atas agar dapat 

menghalangi cahaya yang menyorot langsung ke display timbangan elektronik. 

 

 
Gambar 4.16 Tampilan Display yang 

Reflektif dan Terdapat Pantulan Cahaya 

 
Gambar 4.17 Pemrosesan Fungsi 

Threshold pada Tampilan yang Reflektif 

 

 
Gambar 4.18 Output Proses Pengenalan Angka 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Prototipe perekaman angka pada display timbangan elektronik disusun 

menggunakan Raspberry Pi 3 model B yang terintegrasi dengan modul 

kamera Raspberry Pi Rev 1.3 dengan resolusi 5 mega pixels dan LCD 

display berukuran 3.5 inch. Prototipe dapat dioperasikan menggunakan 

mini keyboard wireless dengan touch pad yang disambungkan ke 

Raspberry sebagai mouse dan keyboard. Prototipe ini ditempatkan di 

sebuah tempat yang terbuat dari akrilik bening berbentuk balok dengan 

dimensi panjang 13,7cm, lebar 56cm, dan tinggi 33,5cm. 

2. Hasil pengujian diperoleh bahwa pada tinggi angka 23,15 - 88,45 mm, 

lebar angka 11,20 - 42,61 mm, dan lebar segmen 2,32 - 10,15 mm, angka 

dapat dikenali 100 % pada semua digit angka. Sedangkan pada tinggi 

angka 14,26 - 18,67 mm, lebar angka 6,81 - 9,33 mm, dan lebar segmen 

1,28 - 1,92 mm untuk 1, 2, 3, 4 digit angka menghasilkan error 0 %, 

sedangkan untuk 5 digit angka menghasilkan error 33,5 % dan 80 %. 

Terakhir, pada tinggi angka 13,04 mm, lebar angka 6,05 mm, dan lebar 

segmen 1,11 mm, untuk 1 digit angka menghasilkan error 20 %, untuk 

2 digit angka menghasilkan error 40 %, untuk 3 dan 4 digit angka 

menghasilkan error 80 %, dan terakhir untuk 5 digit angka 

menghasilkan error 100 %. 

 
5.2 SARAN 

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya prototipe perekaman angka display timbangan 

elektronik adalah untuk membantu proses pengujian BDKT padat di lapangan agar 

lebih efektif dan efesien. Namun pada kenyataannya, prototipe yang dibuat belum 

cukup optimal sehingga masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek. Berikut ini 

adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan prototipe ini, antara 

lain: 
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1. Pengembangan lebih lanjut pada program pengolahan gambar menjadi 

teks agar dihasilkan performa pembacaan yang lebih baik. 

2. Pengembangan pada pengenalan angka selain tipe angka 7-segmen. 

3. Pengembangan untuk menggunakan fungsi Internet of Things sebagai 

media penyimpan dan pengambil data secara online sehingga dapat 

memudahkan pada saat transfer data. 

4. Pengembangan pada prototipe dengan menambahkan sensor ultrasonic 

agar dapat menentukan jarak secara otomatis, dan menampilkan nilai 

jarak yang terukur pada display LCD. 
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