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ABSTRAK 

 
 

Telur menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sudah melekat di hati masyarakat 

Indonesia. Selain harga yang terjangkau, telur memiliki rasa yang enak dan kandungan gizi 

yang hampir lengkap. Sebelum didistribusikan kepada konsumen, telur harus melewati proses 

penyortiran. Berdasarkan survei di Peternakan PT Johnson’s Farm, kegiatan sortir masih 

dilakukan secara manual. Kegiatan ini berdasarkan subjektivitas manusia dan tidak memiliki 

acuan yang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, prototipe alat penyortir telur telah dibuat untuk 

dapat memilah telur berdasarkan warna dan ukuran agar didapatkan hasil yang seragam. 

Prototipe ini dilengkapi dengan sensor inframerah sebagai pendeteksi keberadanan telur, 

sensor warna TCS3200 sebagai pendeteksi warna kerabang telur, sensor jarak HC-SR04 

sebagai pendeteksi diameter minor telur, dan motor servo SG-90 sebagai pemilah hasil sortir. 

Selain itu, prototipe ini memanfaatkan sistem konveyor sepanjang 80 cm dan lebar 11 cm. 

Telur akan dimasukkan secara manual di atas konveyor yang terus berjalan kontinyu. 

Kemudian sensor jarak HC-S04 dan sensor warna TCS3200 diletakkan pada bagian awal 

konveyor untuk mendeteksi karakteristik telur dalam keadaan berjalan. Hasil sortir akan 

dipisahkan ke dalam 6 kategori dengan rincian 3 kategori ukuran dan 2 kategori warna. 

Adapun keenam kategori tersebut yakni telur coklat jumbo, telur putih jumbo, telur coklat 

normal, telur putih normal, telur coklat kecil, dan telur putih kecil. Persentase keberhasilan 

alat yang didapatkan sebesar 72,4% dalam menyortir 21 sampel telur dengan warna dan 

ukuran yang bervaritif. Sensor HC-SR04 pada alat dapat mendeteksi diameter minor telur 

dengan presentase keberhasilan sebesar 98,1%. Adapun untuk sensor TCS3200 dapat 

mendeteksi warna kerabang telur dengan presentase keberhasilan sebesar 72,4%. 
 

Kata kunci: Telur, sortir, sensor jarak HC-SR04, sensor warna TCS3200, konveyor 
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang menjadi primadona 

di masyarakat. Hal ini didukung oleh banyaknya gizi baik yang terkandung di dalam 

telur dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, telur juga diminati karena mudah 

didapatkan, mulai dari warung kelontong, pasar tradisional, hingga swalayan modern. 

Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya dan mengolahnya 

menjadi berbagai macam masakan, diantaranya sebagai bahan dasar kue, telur kecap, 

baso telur, telur goreng, dan masih banyak lagi. Terdapat berbagai macam telur yang 

lazim dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, seperti telur ayam ras, telur ayam 

kampung, telur bebek, dan telur ayam puyuh. Dalam proposal proyek akhir ini lebih 

difokuskan pada salah satu jenis telur yakni telur ayam ras. 

Telur ayam ras yang dihasilkan oleh ayam petelur dari dalam kandang relatif 

beragam, baik dalam segi ukuran maupun warna. Melalui Badan Standardisasi 

Nasional, pemerintah telah menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI 3926:2008) 

mengenai mutu telur ayam konsumsi. Pemeriksaan mutu yang dilakukan yaitu dengan 

metode pengamatan fisik. Terdapat 3 tingkatan mutu yaitu mutu I, mutu II, dan mutu 

III. Mutu I adalah telur dengan mutu tertinggi jika dibandingkan dengan telur mutu II 

dan mutu III. Persyaratan mutu I memiliki spesifikasi khusus seperti kondisi kerabang 

harus dalam bentuk normal, kondisi permukaan halus, memiliki cangkang tebal, telur 

dalam keadaan utuh, dan bersih. Selanjutnya, mutu II merupakan tingkatan mutu 

diantara mutu I dan mutu III. Persyaratan mutu II yakni memiliki kerabang dalam 

bentuk normal, permukaan yang halus, cangkang dengan ketebalan sedang, telur 

dalam keadaan utuh, dan bersih. Kemudian mutu yang terakhir yakni mutu ke III. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yakni bentuk telur abnormal, permukaan 

sedikit kasar, memiliki ketebalan cangkang yang tipis, telur dalam kondisi utuh, tetapi 

banyak noda, dan sedikit kotor. Selain itu, dalam SNI tersebut diatur pula standar 

untuk bobot telur, diantaranya pada ukuran telur yang kecil dikategorikan bobot telur 

dibawah 50 gram (< 50 g), kategori ukuran sedang berkisar pada 50 gram sampai 

dengan 60 gram, dan pada kategori besar memiliki bobot lebih dari 60 gram (> 60 g). 



2  

Selain berdasarkan dokumen resmi pemerintah, survei dilakukan di PT 

Johnson’s Farm, Arjasari-Banjaran. Survei dilakukan untuk membandingkan 

penerapan standar yang telah ditetapkan berdasarkan SNI dengan kondisi UMKM 

(Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) yang ada. “Negara-negara Asia, termasuk 

Indonesia, lebih menyukai telur dengan kerabang berwarna coklat. Sebenarnya warna 

kerabang telur tidak berpengaruh terhadap nilai nutrisi yang terkandung di dalam telur 

tersebut” (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013:15). Berdasarkan informasi yang didapatkan 

dari PT Johnson’s Farm, telur dipisahkan berdasarkan selera konsumen. Telur ayam 

dibedakan menjadi kategori telur coklat dan telur putih. Telur coklat akan dipisahkan 

untuk didistribusikan kepada konsumen, sedangkan telur putih tergolong dalam telur 

rejected. Telur dengan warna kerabang putih dihasilkan oleh ayam petelur yang 

terindikasi suatu penyakit atau mengidap stres. Pada umumnya telur putih tidak laku 

dijual di pasaran. Akan tetapi, karena tidak memengaruhi kandungan nutrisi pada telur, 

tidak sedikit pabrik kue yang memesan langsung telur tersebut terhadap peternak telur. 

Hal ini dikarenakan harga telur putih lebih miring daripada telur coklat. Sedangkan 

untuk ukuran telur dibagi menjadi tiga kategori, yaitu telur kecil, telur normal, dan 

telur jumbo. Telur kecil dihasilkan oleh ayam petelur yang masih berumur dibawah 

24 minggu. Kemudian telur normal dihasilkan oleh ayam petelur pada rentang 24 

minggu sampai dengan akhir siklus hidupnya sekitar 80 minggu. Akan tetapi, saat 

ayam mengalami stres dapat mengakibatkan produksi telur hari ini tertahan di dalam 

kandungan ayam dan akan dikeluarkan pada keesokan hari. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya kelainan telur jumbo. Masing-masing kategori tersebut dipisahkan 

berdasarkan kebutuhan pasar. Telur kecil ditujukan kepada para penjual baso sebagai 

isian baso, telur normal didistribusikan kepada konsumen, dan telur jumbo dipisahkan 

karena tidak laku dijual. Sisanya, apabila terdapat telur yang retak selama proses 

pemisahan, maka telur akan dipecahkan dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik. 

Telur ini akan dijual cepat karena tidak tahan lama. Selain itu, jika ditemukan telur 

yang terdapat kotoran ayam dibagian kerabangnya akan dikikis dengan menggunakan 

senjata tajam atau dibersihkan mengggunakan suatu cairan khusus. 

Keanekaragaman dari telur ayam yang dihasilkan mengharuskan adanya 

kegiatan penyortiran sesuai kategori yang telah ditentukan. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), penyortiran adalah suatu proses, cara, perbuatan menyortir, 

dan pemilahan. Sebagian besar peternak telur ayam di Indonesia masih menggunakan 
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proses sortir secara manual. Menurut Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, menegaskan bahwa “Hasil kajian Tim Analisa dan 

Asistensi Supply-Demand Ditjen PKH tahun 2019 serta data konsumsi telur sesuai 

dengan hasil survei Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) BPS 2017, stok telur ayam ras 

sebesar 17,69 kg/kapita/tahun. Diperkirakan ketersediaan telur ayam ras di Indonesia 

sebesar 4.753.382 ton, dan angka kebutuhan sebesar 4.742.240 ton. Hal ini berarti 

masih ada neraca surplus sebesar 11.143 ton atau 929 ton per bulan”. Melihat 

banyaknya produksi telur di Indonesia, seharusnya UMKM mulai menerapkan adanya 

alat penyortir telur otomatis. Akan tetapi tak sedikit peternak telur ayam ras di 

Indonesia masih melakukan penyortiran telur secara manual. Kegiatan sortasi ini 

bergantung pada subjektivitas manusia dalam mengklasifikasikan telur. Hal ini 

dianggap kurang konsisten, memakan banyak waktu, serta biaya operasional yang 

dikeluarkan cukup tinggi untuk menggaji karyawan. Akan tetapi jika mengunakan alat 

penyortir telur yang diproduksi oleh pihak luar negeri, harga alat sortir telur tersebut 

masih terbilang mahal. 

Najemah (2019) telah melakukan penelitian mengenai rancang bangun sistem 

penyortir kualitas telur ayam berbasis mikrokontoler. Penelitian ini menggunakan 

sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai pendeteksi ukuran telur dan menggunakan sensor 

LDR (Light Dependent Resistance) yang berfungsi sebagai pendeteksi baik atau 

buruknya kualitas telur. Penelitian lain juga telah dilakukan Sidiq dan Irmawati (2016) 

mengenai pengolahan citra untuk identifikasi telur berdasarkan ukuran. Dalam 

penelitian tersebut menggunakan citra digital dengan media interface GUI (Grapical 

User Interface) yang memanfaatkan software matlab dan persentase keberhasilan 

sistem sebesar 76%. Selain itu, Sholihin dan Rohman (2018) telah melakukan 

penelitian mengenai klasifikasi kualitas mutu telur ayam ras berdasarkan fitur warna 

dan tekstur. Pada penelitian ini digunakan K-Nearst Neighbor dan rata-rata akurasi 

tertinggi yang didapatkan yakni 82,3%. Sandra et al (2020) telah melakukan penelitian 

mengenai desain alat pemrediksi kematangan pisang berbasis pengolahan citra. Pada 

penelitian tersebut digunakan sensor warna TCS3200 dan dapat mendeteksi 4 level 

kematangan pisang dengan persentase keberhasilan 85%. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian 

ini didapatkan gagasan untuk memperbaiki alat penyortir telur yang sudah ada dengan 

menggunakan komponen yang lebih sederhana dan terjangkau. Berlandaskan studi 
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kasus yang telah dilakukan di PT Johnson’s Farm, telur ayam ras dipisahkan dalam 

dua kategori, yakni berdasarkan ukuran dan warna telur. Oleh karena itu, prototipe alat 

penyortir telur pada penelitian ini akan dilengkapi dengan sensor jarak HC-SR04 

sebagai pendeteksi diameter minor telur dan sensor warna TCS3200 sebagai 

pendeteksi warna kerabang telur. 

 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini yaitu: 

a. Bagaimana membuat prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan 

ukuran dengan menggunakan sensor warna TC3200 dan sensor jarak HC- 

SR04. 

b. Bagaimana sensor jarak HC-SR04 dapat mendeteksi ukuran diameter 

minor telur ayam ras Lohmann brown yang bergerak secara dinamis di atas 

konveyor. 

c. Bagaimana sensor TCS3200 dapat mendeteksi warna kerabang telur ayam 

ras Lohmann brown yang bergerak secara dinamis di atas konveyor. 

d. Bagaimana hasil karakteristik pengujian diameter minor telur 

menggunakan sensor jarak HC-SR04 dan warna kerabang telur 

menggunakan sensor warna TCS3200. 

e. Bagaimana peran aktuator, motor servo SG-90, memilah hasil sortir 

berdasarkan komputasi data dari kedua sensor. 

f. Bagaimana motor DC dapat menggerakkan konveyor sesuai kecepatan 

yang diinginkan. 

 
1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Proyek akhir ini menggunakan tiga belas batasan masalah. Adapun batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Telur yang digunakan yakni jenis telur ayam ras Lohmann brown. 

b. Telur yang digunakan diasumsikan dalam kondisi bersih dari kotoran, tidak 

retak, dan tidak berbintik. 

c. Telur dimasukkan ke atas konveyor secara manual. 

d. Diameter telur yang dihitung hanya diameter minor telur. 
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e. Posisi telur di atas konveyor seragam, yakni bagian kantung hawa berada 

di belakang. 

f. Hanya terdapat 3 buah tatakan telur di atas konveyor yang jaraknya sama 

antara satu dengan  yang lain. 

g. Tatakan telur setebal 1 mm di atas konveyor dianggap sama tinggi dengan 

karet konveyor. 

h. Konveyor terus berjalan kontinyu sesuai kecepatan yang telah diatur di 

awal. 

i. Saklar on-off pada sistem konveyor berbeda dengan saklar on-off pada 

kotak pengontrol sensor yang digunakan. 

j. Warna telur dikategorikan ke dalam dua warna, yakni telur coklat dan telur 

putih. 

k. Diameter telur dikategorikan ke dalam 3 ukuran, yakni telur kecil, telur 

normal, dan telur jumbo. 

l. Sensor warna TCS3200 dan sensor jarak HC-SR04 diletakkan di atas 

konveyor dengan ketinggian yang tetap. 

m. Prototipe alat penyortir telur dioperasikan pada kondisi cahaya ruang. 

 
 

1.4 TUJUAN 

Berikut merupakan tujuan dibuatnya proyek akhir ini, antara lain: 

a. Membuat prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran 

dengan menggunakan sensor warna TC3200 dan sensor jarak HC-SR04. 

b. Melakukan akuisisi data ukuran diameter minor telur ayam ras Lohmann 

brown yang bergerak secara dinamis di atas konveyor dengan 

menggunakan sensor jarak HC-SR04. 

c. Melakukan akuisisi data warna kerabang telur ayam ras Lohmann brown 

yang bergerak secara dinamis di atas konveyor dengan menggunakan 

sensor warna TCS3200. 

d. Melakukan pengujian diameter minor telur menggunakan sensor jarak HC- 

SR04 dan warna telur menggunakan sensor warna TCS3200. 

e. Melakukan pengujian sistem terhadap peran aktuator, motor servo SG-90, 

memilah hasil sortir berdasarkan komputasi data dari kedua sensor. 
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f. Membuat motor DC dapat menggerakkan konveyor sesuai kecepatan yang 

diinginkan. 

 
1.5 MANFAAT 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh 

selama menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe alat 

penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran. 

b. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang 

terkait dengan pengukuran diameter minor telur ayam ras dan warna telur. 

c. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

mengimplementasikan alat penyortir telur ayam ras dengan harga yang 

relatif terjangkau dan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler arduino. 

 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bab 

pembahasan. Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

a. BAB I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan proyek akhir, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

b. BAB II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum, konsep 

dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan, dan penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penulisan proyek akhir. 
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c. BAB III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, cara kerja alat, 

komponen penyusun prototipe, desain alat serta diagram alir proses 

penyortiran telur berdasarkan warna dan ukuran. 

d. BAB IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan 

alat, metode pengujian alat, hasil pengujian alat, dan analisis hasil 

pengujian. 

e. BAB V 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TELUR AYAM RAS 

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar 

bagi tercapainya kecukupan gizi (Sudaryani, 2003). Telur ayam ras merupakan telur 

yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena mudah didapatkan 

dan harga yang relatif terjangkau. Keistimewaan lain dari telur ayam ras adalah hampir 

semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh terkandung didalam telur, hanya vitamin C 

yang tidak ada. Tabel 2.1 di bawah ini adalah tabel nilai gizi dalam 100 gram telur 

ayam ras. 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Telur dalam 100 Gram Telur Ayam Ras 

Kandungan Telur Utuh Putih Telur Kuning Telur 

Energi (kalori) 72 17 55 

Protein (g) 6,3 3,6 2,7 

Lemak (g) 4,8 0 4,5 

Kolesterol (mg) 186 0 184 

Vitamin A (IU) 270 0 245 

Vitamin D (IU) 41 0 37 

Riboflavin (mg) 0,2 0,2 0,1 

Asam Folat (µg) 24 1 25 

Vitamin B12 (µg) 0,5 0 0,3 

Choline (mg) 126 0,4 116 

Pospor (mg) 99 5 66 

Zat Besi (mg) 0,9 0 0,5 

Zinc (mg) 0,7 0 0,4 

Selenium (µg) 15,4 6,6 9,5 

Sumber: United States Department of Agriculture (USDA) (2010) 

 

Kandungan protein dalam telur diperlukan tubuh sebagai bahan bakar dalam 

tubuh dan berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Protein sebagai zat 

pembangun berfungsi untuk pembentukan jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi 

dalam tubuh seperti proses pertumbuhan pada anak-anak dan pertumbuhan janin pada 

ibu hamil. Protein sebagai zat pengatur akan mengatur berbagai proses tubuh seperti 

mengatur keseimbangan asam-basa dalam tubuh (Anonim, 2010). 

2.1.1 Bagian-bagian Telur Ayam Ras 

Telur ayam ras memiliki struktur telur yang unik. Berdasarkan Gambar 2.1, 

telur memiliki 3 bagian utama yaitu putih telur (albumen), kuning telur (yolk) dan kulit 

telur/kerabang (egg shell). Putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari 

goncangan dan sebagai cadangan makan dan air. Kuning telur berfungsi sebagai 



9  

makanan bagi embrio. Kerabang telur digunakan sebagai perlindungan utama telur 

dari berbagai gangguan dari luar, seperti kontaminasi bakteri, kotoran, dan sebagainya. 

Bagian lain dari telur adalah kalaza yang berfungsi untuk mempertahankan posisi 

kuning telur, kemudian terdapat membran telur (viteline) yang berfungsi membungkus 

kuning telur, keping germinal merupakan sel embrio yang akan menjadi individu baru, 

membran cangkang berupa selaput tipis yang memisahkan putih telur dengan 

cangkang sehingga tercipta ruang udara/kantung hawa untuk digunakan embrio 

sewaktu bernafas (Wachid, 2012). 

Gambar 2.1 Struktur Telur Ayam Ras 

Sumber: Wachid, 2012 

 

Telur mempunyai 2 jenis diameter yaitu diameter minor dan diameter mayor. 

Diameter diartikan sebagai garis lurus yang melalui titik tengah lingkaran dari satu sisi 

ke sisi lain (KBBI, 2020). Diameter minor (pendek) menunjukkan diameter yang lebih 

kecil, sedangkan diameter mayor (panjang) adalah diameter terbesar. Diameter telur 

digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan klasifikasi telur di 

beberapa daerah di Indonesia. Pada peternakan telur ayam di Bali, proses sortir 

dilakukan dengan cara mengira-ngira ukuran diameter pendek dan panjang telur (Ayu 

dan Pradipta, 2017). Gambar 2.2 menunjukkan garis A-A sebagai diameter minor dan 

garis B-C sebagai diameter mayor. 

 
Gambar 2.2 Diameter Minor dan Mayor pada Telur Ayam Ras 

Sumber: Sugiarto, 2017 
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Setiap tahunnya permintaan telur ayam ras terus meningkat sesuai Gambar 2.3. 

Produksi dan tingkat konsumsi telur ayam ras pada tahun 2018 hingga tahun 2021 

diprediksi akan meningkat rata-rata 4,87%/tahun sedangkan konsumsi rata-rata akan 

naik 4,18%/tahun (D.Katadata, 2018). Pada tahun 2016 produksi telur sebesar 

1.485.688 ton dengan tingkat konsumsi 1.299.594 ton. Tahun 2017, produksi telur 

mencapai 1.527.135 ton dengan tingkat konsumsi 1.461.448 ton. Ditahun selanjutnya 

(2018) jumlah produksi telur mengalami peningkatan yaitu 1.576.157 ton dengan 

tingkat konsumsi 1.521.349 ton. Tahun 2019 total produksi telur mencapai 1.663.575 

ton dengan tingkat konsumsi 1.654.916 ton. Melihat trend produksi dan konsumsi 

telur yang terjadi mulai tahun 2016-2019 maka dapat diperkirakan jumlah produksi 

telur pada tahun 2020 adalah 1.753.859 ton dengan tingkat konsumsi 1.654.916 ton 

dan pada tahun 2021 produksi telur akan meningkat menjadi 1.847.010 ton dengan 

tingkat konsumsi 1.721.830 ton telur ayam ras. 

 

Gambar 2.3 Prediksi Produksi dan Konsumsi Telur Ayam Ras 2016-2021 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018 

 
2.1.2 Standar Telur Ayam Ras 

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata 

cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak/Pemerintah/keputusan Internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat 

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa 

depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya (UU No.20 tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Adapun standardisasi adalah proses 

merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, 
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memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama 

dengan semua pemangku kepentingan. 

Tujuan standardisasi menurut UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian adalah: 

a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, 

persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian 

usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; 

b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, 

dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, 

kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan 

barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. 

Setiap negara di dunia, memiliki dokumen standar untuk menentukan kualitas 

telur. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Departement of 

Agriculture (USDA) sebagai badan yang bertugas untuk membuat dan melaksanakan 

kebijakan pemerintah mengenai pertanian, kehutanan dan pangan, memiliki standar 

penilaian kelas (grading). Layanan grading bersifat sukarela bagi peternak telur. Telur 

diklasifikasikan menjadi tiga grade yaitu Grade AA, A dan B. Berikut penjelasan 

mengenai kualitas tiap grade (ams.usda.gov, 2000): 

1. U.S. Grade AA, kerabang harus bersih, tidak retak dan bentuk normal. Sel 

udara tidak boleh melebihi kedalaman 1/8 inci, kuning telur mungkin 

menunjukkan gerakan tak terbatas, dan mungkin bebas atau bergelembung. 

Putih telur harus jernih sehingga kuning telur hanya sedikit terlihat saat telur 

diputar pada cahaya lilin. Kuning telur harus bebas dari cacat yang terlihat. 

2. U.S. Grade A, kerabang harus bersih, tidak patah, dan bentuk normal. Sel 

udara tidak boleh melebihi kedalaman 3/16 inci, menunjukkan gerakan tak 

terbatas, dan bebas atau bergelembung. Putih telur harus jelas dan setidaknya 

cukup tegas sehingga garis kuning telur cukup baik ditentukan saat telur 

diputar sebelum cahaya lilin. Kuning telur harus sudah bebas cacat nyata. 

3. U.S Grade B, kerabang tidak rusak, bentuk kemungkinan tidak normal dan 

mungkin memiliki area yang sedikit ternoda. Area yang agak bernoda 

diizinkan jika tidak menutupi lebih dari 1/32 permukaan cangkang jika 
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terlokalisasi atau 1/16 dari permukaan cangkang jika tersebar. Kerabang telur 

dengan noda atau kotoran menempel tidak diizinkan. Kedalaman sel udara 

mungkin lebih dari 3/16 inci, isi telur mungkin menunjukkan gerakan dan 

mungkin bebas atau berbuih. Putihnya mungkin encer sehingga kuning 

telurnya garis besar terlihat jelas saat telur diputar di depan cahaya lilin. 

Kuning telur mungkin terlihat gelap, membesar, dan pipih, dan mungkin 

menunjukkan perkembangan kuman yang terlihat jelas tetapi tidak ada darah 

akibat adanya perkembangan dari telur. Adanya darah menunjukkan cacat 

serius membuat telur tidak bisa dimakan. Bercak darah kecil atau bercak 

daging (berdiameter tidak lebih dari 1/8 inci). 

Telur yang sudah dilakukan grading belum tentu memiliki ukuran yang sama. 

Ukuran tidak mengacu pada dimensi telur atau seberapa besar tampilannya, akan tetapi 

ukuran telur akan menginformasikan berat bersih minimum yang dibutuhkan per lusin 

telur (ams.usda.gov, 2000). Beberapa telur dalam karton mungkin terlihat sedikit lebih 

besar atau lebih kecil dari yang lain karena memiliki ukuran yang berbeda. Tabel 2.2 

dan gambar ilustrasi pada Gambar 2.4 akan menunjukkan kelompok ukuran telur pada 

standar USDA. 

Tabel 2.2 Kelompok Ukuran Telur per Lusin (USDA) 

Kelompok Ukuran 
atau Berat 

Berat Bersih Minimum per 
  Lusin  

ounces gram 

Jumbo 30 850,5 

Extra Large 27 765,4 

Large 24 680,4 

Medium 21 595,3 

Small 18 510,3 

Sumber: United States Department of Agriculture (2000) 

 

 

Gambar 2.4 Ukuran Telur Berdasarkan USDA 

Sumber: Egg safety center, 2020 
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Jika ukuran selusin telur dikonversikan kedalam satuan per butir, maka berat 

telur per butirnya sesuai dengan Tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Kelompok Ukuran Telur per Butir (USDA) 

Kelompok Ukuran 
atau Berat 

Berat Bersih Minimum 
  per Lusin  

Berat Bersih per Butir 
(gram) 

ounces gram 

Jumbo 30 850,5 70,9 

Extra Large 27 765,4 63,8 

Large 24 680,4 56,7 

Medium 21 595,3 49,6 

Small 18 510,3 42,5 

Peewee (sangat kecil) 15 425,2 35,4 

Sumber: United States Department of Agriculture (2000) 

 
 

Di negara Indonesia, klasifikasi telur ayam konsumsi diatur oleh Badan 

Standardisasi Nasional (BSN). BSN merupakan lembaga negara non kementerian 

dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di 

Indonesia, termasuk metrologi, standar, pengujian dan mutu (Badan Standardisasi 

Nasional, 2014). BSN akan mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 

standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (UU No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). 

Tujuan adanya standardisasi untuk telur ayam konsumsi yaitu untuk menjamin 

keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen, memudahkan konsumen dalam 

pemilihan produk sesuai mutu yang diinginkan dan untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap mutu telur. 

Pada tahun 2008, BSN menerbitkan SNI nomor 3926 tahun 2008 tentang telur 

ayam konsumsi. Berdasarkan SNI 3926:2008 telur ayam konsumsi diklasifikasikan 

berdasarkan warna kerabang (kulit/cangkang) dan bobot telur. Warna kerabang diatur 

sesuai galurnya (indukan). Warna kerabang umumnya berwarna coklat atau putih 

tergantung pada indukannya. Ayam dengan bulu putih dan cuping putih akan 

menghasilkan telur dengan kerabang putih, sedangkan ayam dengan bulu berwarna 

merah atau coklat dan cuping merah akan menghasilkan telur dengan kerabang coklat. 

Warna kerabang telur tidak mempengaruhi rasa dan nutrisi telur. Selanjutnya, 

klasifikasi telur berdasarkan bobot telur yang menjadi 3 kategori berikut : 

a. Kecil (<50g), 

b. Sedang (50g sampai dengan 60g), 

c. Besar (>60g). 
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Selain aturan klasifikasi telur, terdapat persyaratan mutu yang diatur dalam 

SNI 3926:2008. Persyaratan mutu tersebut berdasarkan pengujian fisik telur tanpa 

proses perusakan. Persyaratan mutu ini membantu untuk mengidentifikasi telur sesuai 

tingkatan mutunya. Persyaratan mutu berdasarkan mutu fisik telur dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 di bawah ini. 

 
  Tabel 2.4 Persyaratan Tingkatan Mutu Fisik Telur  

 

No. Faktor Mutu  Tingkatan Mutu  

  Mutu I Mutu II Mutu III 

1. Kondisi kerabang    

 a. Bentuk Normal Normal Abnormal 
b. Kehalusan Halus Halus Sedikit kasar 
c. Ketebalan Tebal Sedang Tipis 

d. Keutuhan Utuh Utuh Utuh 

e. Kebersihan Bersih Sedikit noda kotor Banyak noda dan 

  (stain) sedikit kotor 

2. Kondisi kantung udara (dilihat dengan peneropongan)   

 a. Kedalaman kantung 

udara 

b. Kebebasan bergerak 

< 0,5 cm 0,5 – 0,9 cm >0,9 cm 

Tetap ditempat Bebas bergerak Bebas bergerak dan 
dapat membentuk 

gelembung udara 

3. Kondisi putih telur    

 a. Kebersihan Bebas bercak darah, 

atau benda asing 

lainnya 

Bebas bercak darah, 

atau benda asing 

lainnya 

Ada sedikit bercak 

darah, tidak ada 

benda asing lainnya 

 
b. Kekentalan Kental Sedikit encer Encer, kuning telur 

belum bercampur 
dengan putih telur 

 c. Indeks 0,134 - 0,175 0,092 - 0,133 0,050 - 0,091 
4. Kondisi kuning telur    

 a. Bentuk Bulat Agak pipih Pipih 

 b. Posisi Di tengah Sedikit bergeser dari 

tengah 

Agak kepinggir 

 c. Kebersihan Bersih Bersih Ada sedikit bercak 
darah 

 d. Indeks 0,458 - 0,521 0,394 - 0,457 0,330 - 0,393 
5. Bau Khas Khas Khas 

Sumber: Standar Nasional Indonesia 3926 (2008) 

 

Standar telur USDA dan SNI menunjukkan grading pada telur dilakukan 

dengan dua cara yaitu pemeriksaan fisik luar dan pemeriksaan dengan pemecahan 

telur. Pemeriksaan fisik kerabang dilakukan dengan pemeriksaan bentuk, keutuhan, 

ketebalan, kehalusan dan kebersihan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menentukan 

mutu telur sesuai tingkatannya. Parameter warna kerabang dan ukuran diameter telur 

tidak termasuk pengujian mutu, karena warna kerabang tidak begitu mempengaruhi 

mutu dan telur ayam ras. 
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2.3.3 Peternakan PT Johnson’s Farm 

PT Johnson’s Farm adalah peternakan telur skala besar di Kabupaten Bandung 

dengan total produksi telur ayam per harinya sebesar 7 ton dari total 120.000 ayam. 

PT Johnson’s Farm berada di Jalan Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Bandung, Jawa 

Barat. Kondisi peternakan di perusahaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5 

Waktu operasional PT Johnson’s Farm dilaksanakan setiap hari untuk memproduksi 

telur dan mendistribusikan telur ke pasar modern, pasar tradisional, industri kue dan 

konsumen yang memesan telur dari PT Johnson’s Farm. 

 

Gambar 2.5 Peternakan Telur PT Johnson’s Farm 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Jenis strain ayam petelur yang dikembangbiakkan adalah ayam Lohmann 

brown. Tren Lohmann brown yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 merupakan hasil 

eksperimen para ahli genetika dan karya dari perusahaan Lohmann Tierzutch GmbH 

di Jerman. Ayam Lohmann brown memiliki ciri fisik bulu berwarna coklat kemerahan 

seperti karamel dengan warna bulu putih di sekitar leher dan ekor. Strain Lohman 

brown termasuk kedalam strain ayam petelur berwarna coklat yang memiliki performa 

lebih tinggi dibandingkan strain ayam petelur berwarna putih. 

Telur ayam ras pada umumnya memiliki warna cangkang/kerabang coklat. Di 

pasar-pasar tradisional maupun modern dapat ditemui telur dengan kerabang berwarna 

putih dan coklat. Masyarakat Indonesia cenderung menyukai telur dengan warna 

kerabang coklat karena tidak mudah pecah. Grant (1979) menyatakan bahwa kerabang 

telur yang berwarna coklat tua cenderung mempunyai jumlah pori-pori yang lebih 

sedikit. Pendapat yang sama disampaikan oleh Joseph et al. (1999) yang menyatakan 

warna kerabang coklat tua memiliki kerabang yang lebih tebal dibandingkan dengan 

telur warna kerabang coklat muda. Warna kerabang coklat memiliki kerabang yang 
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lebih tebal dan kuat dibandingkan kerabang yang berwarna putih atau coklat muda. 

Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena warna kerabang telur yang berwarna 

putih atau coklat tidak akan mempengaruhi nutrisi telur (eggducation book, 2014). 

 

Gambar 2.6 Ayam Petelur Lohmann Brown 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Ayam petelur Lohmann brown dapat menghasilkan telur mulai umur 19 

minggu hingga 80 minggu. Umur ayam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi 

kualitas telur yang dihasilkan. Pada umur 19 minggu, ayam dikategorikan masih 

muda/belum matang untuk memproduksi telur maka telur yang dihasilkan adalah telur 

berukuran kecil dengan warna kerabang coklat pucat hingga berwarna putih. Ayam 

akan produktif dan menghasilkan telur yang optimal pada umur 40 minggu. Telur yang 

dihasilkan akan memiliki bobot berkisar ± 60 gram per butir telur dengan warna 

kerabang berwarna coklat. Melebihi umur 40 minggu, ayam akan berpotensi 

menghasilkan telur yang berukuran lebih besar yaitu lebih dari 60 gram (jumbo). Telur 

jumbo adalah telur yang memiliki kandungan 2 kuning telur (ganda). 

Terdapat metode untuk menghasilkan berat telur sesuai yang diinginkan di PT 

Johnson’s Farm. Metode yang dilakukan adalah dengan mengikuti standar performa 

Lohmann brown yang berisi jumlah pakan yang dibutuhkan berdasarkan umur ayam 

untuk menghasilkan berat telur yang diinginkan. Berikut tabel standar performa 

Lohmann brown yang digunakan di PT Johnson’s Farm: 

  Tabel 2.5 Standar Performa Lohmann brown  

Umur 

(minggu) 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 
%HD 

Berat 

Badan (g) 

Berat Telur 

(g/butir) 

Standar 

FCR 

19 92 15 1560 45,0 13630 

20 98 40 1630 47,5 5158 

21 100 60 1700 50,0 3333 

22 104 75 1740 52,0 2667 

23 106 85 1780 54,7 2280 
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Umur  

(minggu) 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari) 
%HD 

Berat 

Badan (g) 

Berat Telur 

(g/butir) 

Standar 

FCR 

24 108 91 1800 56,0 2119 

25 115 93 1815 56,9 2173 

26 116 93 1830 57,4 2173 

27 118 93 1840 57,8 2195 

28 120 94 1850 58,2 2193 

29 120 94 1860 58,6 2178 

30 120 94 1870 59,0 2164 

31 120 93 1875 59,4 2172 

32 120 93 1880 59,8 2158 

33 120 93 1885 60,2 2143 

34 120 92 1890 60,6 2152 

35 120 92 1895 61,0 2138 

36 120 92 1900 61,4 2124 

37 120 91 1905 61,7 2137 

38 120 91 1910 62,0 2126 

39 120 91 1915 62,3 2117 

40 120 91 1920 62,6 2107 

41 118 90 1930 62,9 2084 

42 118 90 1930 63,2 2075 

43 118 89 1940 63,5 2088 

44 118 89 1940 63,8 2078 

45 118 88 1940 64,1 2092 

46 118 88 1940 64,4 2082 

47 118 87 1940 64,7 2096 

48 118 87 1940 65,2 2080 

49 118 86 1950 65,3 2101 

50 118 86 1950 65,4 2098 

51 116 85 1950 65,4 2087 

52 116 84 1950 65,5 2108 

53 116 84 1950 65,6 2015 

54 116 83 1950 65,7 2127 

55 116 82 1960 65,8 2150 

56 116 82 1960 65,9 2147 

57 116 81 1960 66,0 2170 

58 116 80 1960 66,1 2194 

59 116 80 1960 66,2 2190 

60 116 79 1960 66,3 2215 

61 116 78 1960 66,4 2240 

62 115 78 1970 66,5 2217 

63 115 77 1970 66,6 2243 

64 115 76 1970 66,7 2269 

65 115 75 1970 66,8 2295 

66 115 75 1970 66,9 2292 

67 115 74 1970 67,0 2319 

68 115 73 1980 67,1 2348 

69 115 72 1980 67,2 2377 

70 112 72 1980 67,3 2311 

71 112 71 1980 67,4 2340 

72 112 70 1980 67,5 2370 

73 111 69 1980 67,6 2380 

74 111 67 1990 67,8 2411 

75 111 67 1990 67,8 2444 

76 111 66 1990 67,9 2477 

77 111 65 1990 68,0 2511 

78 111 64 1990 68,1 2547 

79 111 64 1990 68,2 2543 

80 111 63 2000 68,3 2580 

Sumber: PT Johnson’s Farm (2020) 
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Pada Tabel 2.5 menunjukkan umur ayam dalam satuan minggu akan 

mempengaruhi bobot ayam dan berat telur per butirnya. Pada kolom konsumsi pakan 

menunjukkan jumlah pakan dalam satuan gram yang harus diberikan pada ayam setiap 

harinya. Kolom %H.D (Hen Day) menunjukkan persentase perbandingan antara 

jumlah produksi telur dengan total ayam petelur pada hari tersebut. Kolom standar 

Food Convertion Ratio (FCR) menunjukkan perbandingan jumlah kilogram pakan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram telur. Semakin tua umur ayam, 

maka semakin tinggi bobot ayam dan bobot telur yang dihasilkan. 

Berdasarkan Gambar 2.7, telur yang dipanen dipeternakan tidak selalu 

menghasilkan ukuran dan warna telur yang seragam. Hal ini dipengaruhi oleh umur 

ayam, kesehatan ayam dan waktu panen. Ayam berumur 19 minggu akan 

menghasilkan telur kecil, ayam berumur 40 minggu akan menghasilkan telur ukuran 

normal dan ayam berumur diatas 40 minggu hingga 80 minggu akan menghasilkan 

telur berukuran lebih besar. Warna kerabang telur yang dihasilkan seharusnya 

berwarna coklat, tetapi terdapat telur yang memiliki warna kerabang telur coklat pucat 

hingga berwarna putih. Menurut Sugiarto (2017) telur dengan kandungan kuning telur 

ganda disebabkan oleh ovulasi 2 sel telur secara bersamaan, kemudian kerabang 

berwarna pucat atau putih disebabkan oleh penyakit dan umur. Untuk mengatasi 

perbedaan ukuran dan warna pada telur dilakukan proses penyortiran sebelum telur 

didistribusikan ke konsumen. 

 
Gambar 2.7 Telur PT Johnson’s Farm Berbagai Ukuran dan Warna 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
2.3.4 Penyortiran Telur PT Johnson’s Farm 

Hasil panen telur dari kandang akan disortir dengan tujuan untuk memisahkan 

telur mana saja yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat 3 grade yang ditentukan 
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pada telur ukuran normal yaitu: 

a. Grade A yaitu telur berwarna coklat 

b. Grade B yaitu telur berwarna coklat terang 

c. Grade C yaitu telur berwarna putih 

 
Telur berwarna coklat lebih disukai oleh konsumen karena memiliki kerabang 

yang tebal sehingga tidak mudah pecah. Telur grade A akan dikemas dalam tray 

kardus dengan ukuran berat 15 kg atau disebut 1 ikat. Telur grade B dan grade C tidak 

dipilih dan akan dipisahkan bersama dengan telur retak, telur berbintik, telur 

berukuran kecil dan telur berukuran besar. Telur yang grade B dan grade C kemudian 

akan dijual eceran pada konsumen yang mau membeli dalam bentuk telur utuh atau 

setelah telur dipecahkan kemudian dikemas dalam plastik. 

Proses sortir dilakukan dengan cara manual oleh bantuan manusia sesuai 

dengan ilustrasi pada Gambar 2.8. Petugas sortir berjumlah kurang lebih 4 orang, 

kemudian terdapat bantuan petugas lain untuk membersihkan kerabang telur ketika 

terdapat telur yang kotor. Waktu untuk menyortir berkisar antara 1 atau 2 jam 

tergantung jumlah telur yang dipanen. Penyortiran berdasarkan penilaian manusia 

cenderung tidak konsisten. Beberapa petugas menerapkan standar telur berdasarkan 

penilaian warna coklatnya sendiri, sehingga hasil sortir dari beberapa petugas sortir 

dapat berbeda. Hal ini disebabkan tidak terdapat standar warna coklat yang diberikan 

perusahaan. Untuk penyortiran ukuran telur, dilakukan dengan cara yang sama yaitu 

memperkirakan ukuran telur normal. Sistem penyortiran bergantung pada personal 

judgement, belum ada alat khusus yang digunakan sebagai standar dalam penyortiran 

telur di PT Johnson’s Farm. 

Gambar 2.8 Penyortiran Telur di PT Johnson’s Farm 
Sumber: dokumentasi pribadi 



20  

2.2 SPEKTRUM WARNA 

Spektrum warna termasuk bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat 

dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi atau tenaga per foton. Spektrum 

warna atau spektrum kasatmata yang memiliki panjang gelombang dari 400 – 700 nm. 

Spektrum optik adalah spektrum yang kontinyu sehingga tidak memiliki batas yang 

jelas antara satu warna dengan warna lainnya. Tabel 2.6 berikut merupakan warna- 

warna yang terdapat dalam spektrum warna: 

  Tabel 2.6 Warna dalam Spektrum Warna  
 

Warna Frekuensi Panjang Gelombang 

Nila-ungu 668 – 789 THz 380 – 450 nm 

Biru 606 – 668 THz 450 – 450 nm 

Hijau 526 – 606 THz 495 – 570 nm 

Kuning 508 – 526 THz 570 – 590 nm 

Jingga 484 – 508 THz 590 – 620 nm 

Merah 400 – 484 THz 620 – 750 nm 

Sumber: Zenius.net (2020) 

Warna merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat 

oleh mata manusia. Warna memiliki panjang gelombang mulai dari 400 nm hingga 

700 nm dan dapat dinyatakan dalam satuan frekuensi. Frekuensi dapat diartikan 

sebagai jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu atau pun jumlah 

gelombang listrik yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. 

Sesuai Gambar 2.9, warna memiliki dua unsur pewarnaan yaitu RGB dan 

CYMK. RGB (red, green, blue) adalah model warna pencahayaan (additive color 

mode) dipakai untuk “input devices” seperti scanner maupun “output devices” seperti 

display monitor. Adapun CYMK (cyan, magenta, yellow, black) adalah sebuah model 

warna berbasis pengurangan sebagian gelombang cahaya (substractive color model) 

dan yang umum dipergunakan dalam pencetakan berwarna. 

 

Gambar 2.9 Model Warna RGB dan CYMK 

Sumber: rumaheditor.com, 2015 
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2.3 PEMANTULAN CAHAYA 

Sesuai penjelasan Viridi dan Novintrian (2014), sesuatu yang terlokalisasi 

dalam ruang dan berinteraksi antar sesamanya melalui tumbukan disebut dengan 

partikel, sedangkan sesuatu yang merambat, tersebar dalam ruang, dan berinteraksi 

antar sesamanya melalui interferensi disebut dengan gelombang. Cahaya termasuk 

gelombang elektromagnetik (EM) karena tidak memerlukan perantara medium dalam 

merambat, melainkan melalui osilasi medan listrik �⃗�→dan medan magnetik  �⃗�→  sesuai 

dengan gambar ilustrasi pada Gambar 2.10 berikut ini. 

 

 
Gambar 2.10 Ilustrasi Gelombang EM Merambat ke Arah Sumbu z Positif 

Sumber: Viridi dan Novintrian, 2014 

 
 

Pada ruang hampa udara maupun di udara pada umumnya, cahaya merupakan 

gelombang transversal yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah osilasinya. 

Berdasarkan ilustrasi Gambar 2.10 gelombang EM memiliki arah rambat gelombang 

�⃗�→  yang tegak lurus dengan arah osilasi �⃗�→  dan �⃗�→, serta kedua medan magnet tersebut 

berosilasi secara sinusoidal yang memiliki fasa dan frekuensi yang sama. 

Gelombang elektromagnetik membentang dari frekuensi rendah (105 Hz) 

sampai frekuensi tinggi (1018 Hz). Pada umumnya, manusia dapat melihat cahaya 

dalam rentang panjang gelombang 390 - 760 nm. Cahaya adalah paket partikel yang 

disebut foton . Kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per detik (Suwarna, 2010). 

Paket cahaya kemudian disebut spektrum yang dipersepsikan secara visual oleh indera 

penglihatan sebagai warna. Gelombang cahaya ketika mengenai sebuah penghalang 

datar seperti cermin akan bergerak menjauhi penghalang tersebut, hal ini disebut 

peristiwa pemantulan (Cicilia, 2008). Terdapat hukum pemantulan cahaya atau biasa 

disebut dengan Hukum Snellius seperti pada gambar 2.11 yang menyatakan : 

1. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada bidang yang sama; 

dan 

2. Besar sudut datang (i) sama dengan besar sudut pantul (r). 
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Gambar 2.11 Hukum Pemantulan Cahaya, 

Sumber: pengertian ahli, (tanpa tahun) 

 
 

Berkas cahaya jika mengenai suatu permukaan maka sebagian akan 

dipantulkan, sebagian akan diteruskan, dan sisanya akan diserap. Jumlah cahaya yang 

dipantulkan ataupun diserap tergantung pada permukaan benda yang menerima 

pantulan. Arah garis normal di berbagai titik akan sama jika pantulan mengenai 

permukaan yang datar dan licin. Akan tetapi arah garis normal akan jatuh di berbagai 

titik jika bidang pantul memiliki permukaan yang berlekuk-lekuk. Terdapat dua jenis 

pantulan yaitu pemantulan sinar teratur dan pemantulan sinar tidak teratur. Apabila 

seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka berkas 

cahaya akan jatuh di berbagai titik sudut dengan sudut datang sama dengan sudut 

pantulnya. Akibatnya jumlah berkas sinar datang dan sinar pantulnya akan relatif sama 

seperti pada Gambar 2.12. 

Gambar 2.12 Pemantulan Sinar Teratur 

Sumber: dosenpendidikan.co.id, 2020 

 
 

Berbeda dengan jika seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak 

rata, maka sinar pantul yang dihasilkan akan menuju ke berbagai arah secara tidak 

teratur seperti pada Gambar 2.13. Akibatnya intensitas cahaya yang akan diterima 

tidak selalu sama dengan banyaknya sinar datang yang diberikan. 

Gambar 2.13 Pemantulan Sinar Tidak Teratur 

Sumber: dosenpendidikan.co.id, 2020 
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2.4 KOMPONEN-KOMPONEN 

2.3.1 Arduino ATMega 2560 

Arduino ATMega 2560 adalah board mikrokontroler dengan basis 

ATMega2560. Arduino mega bersifat open source yang didalamnya terdapat chip atau 

integrated circuit (IC) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Software arduino 

yang digunakan adalah driver dan Integrated Development Environment (IDE) yang 

merupakan suatu program khusus untuk suatu komputer dapat membuat rancangan 

atau sketsa program untuk arduino (Salsabiila dan Widyasti, 2019). 

Sesuai Gambar 2.14 dan Tabel 2.7 spesifikasi arduino ATMega 2560, 

komponen ini memiliki 54 pin digital input/ output (15 pin diantaranya dapat 

digunakan sebagai output PMW), 16 input analog, 4 UARTs (perangkat keras port 

serial), sebuah 16 MHz kristal oscillator, koneksi USB, sebuah power jack, sebuah 

ICSP header dan tombol reset. Arduino ATMega 2560 memiliki segala pendukung 

untuk sebuah mikrokontroler dan mudah untuk digunakan, untuk memulai cukup 

hubungkan kabel USB ke komputer atau gunakan kabel daya dengan AC ke DC 

adapter. Rekomendasi sumber daya untuk arduino adalah 7 – 12 volt. 

Arduino ATMega 2560 telah dilengkapi polyfuse resettable yang dapat 

melindungi port USB komputer dari arus pendek (short) dan kelebihan arus. Fuse 

menyediakan perlindungan ekstra pada komputer, jika terdapat arus lebih dari 500 mA 

pada USB port, fuse akan memutuskan koneksi secara otomatis hingga arus pendek 

dan kelebihan arus hilang. 

  Tabel 2.7 Spesifikasi Arduino ATMega 2560  
 

Spesifikasi Keterangan 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan operasi 5 V 

Tegangan input 7⎯12 V 

Tegangan input (limit) 6⎯20 V 

Digital I/O pin 54 pin (15 pin digunakan sebagai keluaran PMW) 

Arus DC per I/ O pin 20 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB yang 8 KB digunakan untukbootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHZ 

LED_BUILTIN 13 

Panjang 101.52 mm 

Lebar 53.3 mm 

Berat 37 g 

Sumber: www.arduino.cc (2020) 

http://www.arduino.cc/
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Gambar 2.14 Arduino ATMega 2560 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

2.3.2 Sensor Warna TCS3200 

TCS3200 sesuai pada Gambar 2.15 adalah konverter programmable cahaya ke 

frekuensi yang terdiri dari fotodioda silikon dan konverter arus ke frekuensi, pada 

monolitik tunggal sirkuit terpadu Complementary Metal Oxide Semi Conductor 

(CMOS). Output TCS3200 adalah gelombang persegi (50% duty cycle) dengan 

frekuensi berbanding lurus dengan intensitas cahaya (irradiance). 

 

Gambar 2.15 Sensor Warna TCS3200 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Dalam TCS3200, konverter cahaya ke frekuensi membaca array fotodioda 8 x 

8. Terdiri dari 16 fotodioda penyaring (filter) biru (blue), 16 fotodioda filter hijau 

(green), 16 fotodioda filter merah (red), dan 16 fotodioda jernih (clear) tanpa filter. 

Keempat jenis (warna) dari fotodioda bersifat interdigitated untuk 

meminimalkan efek ketidakseragaman insiden penyinaran. Semua fotodioda dengan 

warna yang sama terhubung secara paralel. Fotodioda berukuran 110 μm x 110 μm 

dan 134 μm dipusat seperti keterangan pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Konfigurasi Pin TCS3200 

Sumber: TAOS, 2009 

 

 

 
Gambar 2.17 Prinsip Kerja Sensor Warna 

Sumber: Datasheet TCS3200 TAOS, 2009 

Perhatikan Gambar 2.17. TCS3200 bekerja dengan menerima input pantulan 

sinar/cahaya dari objek, sinar tersebut akan diterima oleh array fotodioda merah, 

hijau, biru, dan jernih. Output dari array fotodioda adalah arus yang selanjutnya akan 

dikonversi ke frekuensi oleh konverter arus ke frekuensi. Pin S2 dan S3 digunakan 

untuk memilih kelompok fotodioda (merah, hijau, biru, jernih) yang akan aktif. 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 2.8, fotodioda merah akan aktif pada kondisi S2 

= LOW dan S3 = LOW, fotodioda biru aktif pada kondisi S2 = LOW dan S3 = HIGH, 

fotodioda hijau aktif pada kondisi S2 = HIGH dan S3 = HIGH, terakhir yaitu fotodioda 

jernih aktif pada kondisi S2 = HIGH dan S3 = LOW. 

 Tabel 2.8 Pemilihan Kondisi Untuk Setiap Fotodioda 
 

S2 S3 Tipe Fotodioda 

LOW LOW Merah 

LOW HIGH Biru 

HIGH HIGH Jernih (tanpa filter) 

HIGH LOW Hijau 

Sumber: Datasheet TCS3200, TAOS (2009) 

 

Pin S0 dan S1 berfungsi untuk mengatur skala output frekuensi. Tersedia 4 

pilihan output pin S1 dan S0 yaitu 0%, 2%, 20% dan 100% (skala penuh). Cara 

mengatur output skala yang dikeluarkan, dengan mengatur input logika pin S0 dan S1 

pada kondisi HIGH atau LOW sesuai keterangan pada Tabel 2.9. Output frekuensi (fo) 
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0% diatur dengan pin S0 = LOW dan S1 = LOW, 2% fo diatur dengan pin S0 = LOW 

dan S1 = HIGH, 20% fo diatur dengan pin S0 = HIGH dan S1 = LOW, kemudian fo 

100% (skala penuh) diatur dengan pin S0 = HIGH dan S1 = HIGH. 

Tabel 2.9 Pemilihan Kondisi Pin Untuk Output Frekuensi 
 

S0 S1 Tipe Fotodioda 

LOW LOW Power down 

LOW HIGH 2% 

HIGH HIGH 20% 

HIGH LOW 100% 

Sumber: Datasheet TCS3200, TAOS (2009) 

 

Fotodioda memiliki respon spektral yang menarik karena semua fotodioda 

bereaksi terhadap cahaya inframerah (panjang gelombang diatas 700 nm). Pada filter 

hijau dan biru, setiap respon menunjukkan dua puncak, satu puncak berada pada 

spektrum cahaya tampak dan satu puncak di spektrum inframerah. Ketika TCS3200 

digunakan untuk mengukur merah, hijau, biru atau cahaya putih, sebenarnya akan 

menggabungkan respon dari inframerah yang menyebabkan TCS3200 menunjukkan 

pengukuran yang tidak begitu sama dengan respon mata manusia terhadap cahaya. 

Berdasarkan Gambar 2.18, pada spektrum cahaya tampak, kanal biru (blue) 

dikategorikan gelombang pendek (short wave) dengan panjang gelombang 450-495 

nm, kanal hijau (green) termasuk gelombang dengan jangkauan medium (medium 

wave) dengan panjang gelombang 495-570 nm dan kanal merah (red) serta clear 

memiliki gelombang dengan jangkauan terpanjang (long wave) dengan panjang 

gelombang 620-750 nm. 

Gambar 2.18 Respon Spektral Responsifitas Fotodioda 
Sumber: Datasheet TCS3200 TAOS, 2009 
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TCS3200 memiliki konfigurasi pin sesuai Tabel 2.10 berikut: 

Tabel 2.10 Konfigurasi Pin TCS3200 

Pin  
I/ O Deskripsi 

Nama No. 

GND 4  Grounding pada penyedia tegangan 
 

 3 I (Output Enable) input untuk frekuensi output skala rendah 

OUT 6 O Output frekuensi 

SO, S1 1, 2 I Input pengatur skala frekuensi output 

S2, S3 7,8 I Input pengatur jenis fotodioda 

VDD 5  Penyedian tegangan 

Sumber: Datasheet TCS3200 TAOS (2009) 

 

 
 

2.3.3 Sensor Jarak HC-SR04 

Ultrasonik merupakan gelombang mekanik dengan jangkauan frekuensi yang 

sangat tinggi yaitu diatas 20.000 Hz sehingga tidak dapat didengar oleh manusia. 

Sukarno (2010) menyatakan bahwa ultrasonik adalah gelombang suara yang memiliki 

frekuensi diatas batas pendengaran manusia. Gelombang ultrasonik merambat melalui 

medium mengakibatkan getaran partikel dengan medium amplitudo sejajar dengan 

arah rambat secara longitudinal sehingga menyebabkan partikel medium membentuk 

rapatan (strain) dan tegangan (stress). 

Gelombang ultrasonik yang merambat pada suatu medium menggunakan 

frekuensi kerja yang bervariasi tergantung kerapatan medium (fasa cair, gas atau 

padat). Menurut Arief (2011), untuk menghitung jarak menggunakan ultrasonik dapat 

dihitung menggunakan persamaan matematis sebagai berikut: 

 

𝑠 =  
𝑣 ×𝑡 

2 
…………………………………………………..…………. (2.1) 

 

Keterangan: 

s = jarak dalam satuan meter (m) 

v = kecepatan rambat gelombang suara di udara (343 m/s) 

t = waktu dalam satuan detik (s) 

 

Gambar 2.19 Sensor Jarak HC-SR04 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Prinsip kerja ultrasonik ini kemudian dapat diterapkan sebagai pendeteksi 

jarak suatu benda. Sensor jarak HC-SR04, Gambar 2.19, dapat mengukur jarak non 

kontak mulai dari 2 cm – 400 cm. Tingkat akurasi mulai dari 3 mm. Sensor jarak HC- 

SR04 tersusun dari pemancar (transmitter), penerima (receiver) dan kontrol sirkuit. 

Cara kerja sensor jarak HC-SR04 sesuai ilustrasi pada Gambar 2.19, dimulai dengan 

memancarkan IO trigger sedikitnya 10 us sinyal level HIGH, modul otomatis akan 

mengirim delapan siklus 40 kHz dan mendeteksi apakah ada sinyal pulsa kembali. Jika 

sinyal kembali melalui level HIGH, maka waktu durasi IO output tinggi adalah waktu 

dari pengiriman ultrasonik hingga kembali. Jarak uji = (waktu level HIGH × kecepatan 

suara (340 m/s) / 2 (elecfreacks.com, 2015). 

Gambar 2.20 Prinsip Kerja Sensor Jarak HC-SR04 
Sumber: elecfreacks.com, 2015 

 

Tiga bagian penting pada sensor jarak HC-SR04 yaitu piezoelektrik, 

transmitter dan receiver. Piezoelektrik adalah komponen elektronika yang digunakan 

untuk mengubah energi listrik menjadi getaran suara (bunyi). Bagian inti dari 

tranduser piezoelektrik adalah lempeng tunggal atau ganda material keramik 

piezoelektrik, biasanya material Timbal Zirkonat Titanat (PZT), terjepit diantara 

elektroda yang terdapat sumber titik untuk kontak listrik. Ketika tegangan dialirkan di 

seluruh keramik melalui elektroda, material keramik akan mengalami perubahan 

bentuk memanjang atau memendek (tergantung polaritas) karena perubahan kisi 

strukturnya (Sutrisno, 2011). 

Transmitter digunakan untuk memancarkan frekuensi 40 kHz gelombang 

ultrasonik yang dibangkitkan dari sebuah osilator. 40 kHz dihasilkan dari rangkaian 

osilator yang kemudian dikuatkan sinyalnya. Penguat sinyal akan memberikan sebuah 

sinyal yang diumpankan pada piezoelektrik dengan tujuan terjadi reaksi mekanik yang 

akan bergetar dan memancarkan gelombang sesuai besar frekuensi pada osilator 

(Arief, 2011). 
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Receiver berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan. Sinyal yang dikirim 

dari transmitter, kemudian akan mengenai permukaan benda dan dipantulkan kembali 

ke receiver. Receiver terbuat dari bahan piezoelektrik sehingga memiliki reaksi 

reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat 

gelombang datang dengan frekuensi resonan dan akan menggetarkan bahan 

piezoelektrik tersebut (Arief, 2011). 

Sensor jarak HC-SR04 memiliki 4 pin yang memiliki fungsi masing-masing 

untuk memulai operasi sesuai Gambar 2.20. Pin VCC digunakan sebagai pin untuk 

memasukan tegangan supply, pin GND digunakan sebagai grounding tegangan, pin 

trigger digunakan untuk memicu keluarnya sinyal dan pin echo yang digunakan untuk 

menangkap sinyal pantulan. 

 

Gambar 2.21 Konfigurasi Pin Sensor Jarak HC-SR04 

Sumber: Andalanelektro.id, 2018 
 

Spesifikasi sensor jarak HC-SR04 adalah sesuai Tabel 2.11 berikut: 

  Tabel 2.11 Spesifikasi Sensor Jarak HC-SR04  
 

Spesifikasi Keterangan 

Tegangan operasi (VCC) 5 V DC 

Arus kerja 15 mA 

Frekuensi kerja 40 Hz 

Jarak maksimum 4 m 

Jarak minimum 2 cm 

Sudut pengukuran 15 derajat 

Trigger Input signal 10uS TTL pulsa 

Echo Output Signal 
Input TTL lever signal and the Rentang in proportion. 
Mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik 

GND Ground/0 V Power Supply 

Dimensi 45 x 20 x 15 mm 

Sumber: www.Elecfreaks.com (2020) 

 

 

2.3.4 Sensor Inframerah 

Sensor inframerah atau IR (infrared sensor) sesuai ilustrasi Gambar 2.22 

adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya objek tanpa kontak langsung (non 

kontak). Sensor inframerah disebut juga proximity sensor (sensor jarak) dikarenakan 

pada beberapa aplikasi digunakan untuk mendeteksi jarak objek. 

http://www.elecfreaks.com/
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Gambar 2. 22 Sensor Inframerah 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak tampak oleh 

mata manusia, panjang gelombang inframerah adalah 700 nm hingga 1 mm. 

Inframerah memiliki karakteristik tidak dapat dilihat mata manusia, tidak dapat 

menembus materi tidak tembus pandang, dapat menghasilkan panas dan memiliki 

hubungan berbanding terbalik dengan suhu, yaitu ketika suhu meningkat maka 

panjang gelombang akan mengalami penurunan (S, Windi, 2020) 

Sensor inframerah digunakan untuk mendeteksi benda ketika cahaya 

inframerah yang dipancarkan terhalangi oleh benda. Sensor inframerah terdiri dari 

LED infrared sebagai pemancar sinar inframerah, penerima sinar pada umumnya 

menggunakan fototransistor, fotodioda atau modul inframerah yang didesain khusus 

sebagai penerima sinar inframerah dari pemancar (Hidayah, 2019). Cara kerja IR 

sensor dimulai dengan memancarakan radiasi sinar inframerah, ketika sinar 

inframerah mencapai objek maka sinar inframerah akan dipantulkan menuju penerima 

sinar inframerah sesuai ilustrasi Gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23 Prinsip Kerja IR Sensor 

Sumber: electronicsbot.com, 2020 

 

Sensor inframerah dilengkapi oleh resistor yang digunakan untuk mengatur 

jarak deteksi sensor inframerah. Semakin besar resistansi, maka jarak deteksi akan 

semakin dekat. Jika menginginkan jarak deteksi jauh, maka resistansi diatur sekecil 

mungkin. 

Berdasarkan Gambar 2.24, sensor inframerah terdiri dari beberapa bagian 

penting. Sensor inframerah mempunyai tiga pin yang dihubungkan dengan 

mikrokontroler yaitu pin 5 V DC digunakan sebagai pin power supply, pin GND 
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digunakan sebagai grounding tegangan dan pin digital output untuk keluaran sensor. 

Bagian penting lain adalah variabel resistor yang digunakan untuk mengatur resistansi 

sehingga dapat diatur jangkauan pembacaan sensor inframerah, IR transmitter 

digunakan untuk memancarkan sinar inframerah dan IR receiver berfungsi sebagai 

penerima pantulan sinar inframerah. 

 
Gambar 2.24 Pin-pin IR Sensor 

Sumber: nyebarilmu.com, 2018 

 

Spesifikasi inframerah sensor seperti Tabel 2.12 berikut : 

  Tabel 2.12 Spesifikasi Sensor Inframerah  
 

Spesifikasi Keterangan 

Tegangan Operasi 5 VDC 

I/O pin 5 V dan 3.3 V 

Rentang 0 - 20 cm 

Arus 20 mA 

Dimensi 50 x 20 x 10 mm (L x B x H) 

Hole size ϕ2.5 mm 

Sumber: www.silicontechnolabs.in (2020) 

 

 

2.4.1 Motor Servo SG-90 

Motor servo adalah sebuah motor yang dirancang dengan sistem kontrol 

umpan balik loop tertutup (closed loop). Sistem closed loop digunakan untuk 

mengatur akselerasi dan kecepatan motor listrik dengan keakuratan tinggi. 

Motor servo terdiri dari tiga komponen utama yaitu motor, sistem kontrol dan 

potensiometer atau encoder. Motor digunakan sebagai penggerak roda gigi dan poros 

output secara bersamaan. Potensiometer atau encoder digunakan sebagai sensor yang 

akan memberi sinyal umpan balik ke sistem kontrol untuk menentukan posisi target 

yang diinginkan. Sistem kontrol akan mendeteksi posisi target motor servo sudah 

dalam posisi benar, jika benar maka putaran motor akan berhenti secara otomatis. 

Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal Pulse Wide 

Modulation (PWM) melalui sistem kontrol. Lebar sinyal akan menentukan posisi 

http://www.silicontechnolabs.com/
http://www.silicontechnolabs.in/
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sudut putaran pada poros motor servo. Ketika sinyal lebar telah diatur, poros motor 

servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang ditargetkan. Pada Gambar 

2.25 ditunjukkan apabila lebar sinyal 1,5 ms maka motor servo akan memutar ke sudut 

90°. Jika lebar sinyal kurang dari 1,5 ms maka motor servo akan memutar ke sudut 0°. 

Kemudian jika lebar sinyal lebih dari 1,5 ms maka motor servo akan memutar ke sudut 

180°. 

 

Gambar 2.25 Pulse Untuk Mengontrol Motor Servo 

Sumber: www.jameco.com, 2020 

 
 

Servo motor SG-90 memiliki keunggulan pada ukuran servo yang kecil dan 

ringan dengan daya output tinggi. Servo dapat memutar kira-kira 180°. Motor servo 

SG-90 termasuk jenis motor servo positional rotation yaitu motor yang mempunyai 

poros yang berputar setengah lingkaran yang dapat bergerak searah atau berlawanan 

arah jarum jam. Keunggulan lain, servo motor SG-90 dapat menggunakan pustaka 

servo jenis apa pun untuk mengontrolnya. 

Spesifikasi motor servo SG-90 sebagaimana tertera pada Tabel 2.13 berikut : 

  Tabel 2.13 Spesifikasi Motor Servo SG-90  
 

Spesifikasi Keterangan 

Berat 9 gram 

Dimensi 23.1 x 12.2 x 29 mm 

Torsi 1.80 kg/cm 

Tipe motor 3 pole 

Kecepatan Operasi 0.1 detik/60 derajat 

Siklus pulsa 20 ms 

Lebar pulsa 500-2400 µs 

Rentang Rotasi 180 derajat 

Tegangan Operasi 4.8 V (~5 V) 

Dead bandwith 10 μs 

Rentang Temperatur 0 ºC⎯55 ºC 

Sumber: components101.com (2017) 

 

Konfigurasi pin pada motor servo SG-90 menggunakan 3 pin sesuai Gambar 

2.26 yaitu pin VCC, pin GND dan pin PWM. Pin VCC digunakan sebagai power 

http://www.jameco.com/
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32K 

SQW 

SCL 

SDA 

VCC 

GND 

supply, pin GND berfungsi sebagai grounding tegangan pada sensor dan pin PWM 

digunakan untuk input sinyal PWM sehingga motor dapat bergerak. 

 

Gambar 2.26 Motor Servo SG-90 

Sumber: components101.com, 2017 

 

 

2.4.2 RTC DS3231 

Real Time Clock (RTC) DS3231 merupakan sistem pengingat waktu dan 

tanggal yang akan memperbarui tanggal dan waktu secara berkala. RTC DS3231 dapat 

dilihat pada Gambar 2.27 adalah Inter Intergrated Circuit (I2C) dengan biaya 

terjangkau dan sangat akurat sebagai Real Time Clock. RTC DS3231 dilengkapi 

dengan sebuah Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO) yang 

terintegrasi dan kristal. RTC akan mempertahankan detik, menit, jam, hari, tanggal, 

informasi bulan, dan tahun. Tanggal di akhir bulan secara otomatis disesuaikan dengan 

bulan dengan lebih sedikit dari 31 hari, termasuk koreksi untuk tahun kabisat. Jam 

beroperasi dalam format 24 jam atau 12 jam dengan indikator AM/PM. Disediakan 

program alarm dua kali dalam sehari dan program square wave output. Alamat dan 

data ditransfer secara serial melalui bidirectional I2C. 

 

Gambar 2.27 RTC DS3231 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

RTC DS3231 dilengkapi dengan referensi tegangan kompensasi suhu yang 

presisi dan rangkaian pembanding yang akan memonitor status VCC yang ditujukan 

untuk mendeteksi kegagalan daya, menyediakan output reset, dan secara otomatis 

akan beralih ke persediaan cadangan bila perlu. Hal tersebut sesuai dengan spesifikasi 
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RTC DS3231 pada Tabel 2.14 berikut: 

  Tabel 2.14 Spesifikasi RTC DS3231  
 

Spesifikasi Keterangan 

Kompensasi waktu valid Hingga 2100 masehi 

Akurasi ±2ppm from 0° C to +40° C, ±3.5 ppm from -40° C to +85° C 

Digital temperatur sensor output ±3° C akurasi 

Suplay tegangan (VCC) 2,3 - 5,5 V 

Rentang suhu penyimpanan -40° C to +85° C 

Output frekuensi (f out) 32.768 kHz 

Crystal aging Tahun pertama ±1.0 ppm, 0-10 tahun ±5.0 ppm 

Sumber: www.maximintegrated.com (2015) 

 
 

Konfigurasi pin RTC DS3231 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut : 

  Tabel 2.15 Konfigurasi Pin RTC DS3231  
 

Nama Pin Keterangan 

32K 32K output osilator 

SQW Output Square Wave 

SCL Serial Clock untuk dihubungkan pada I2C interface 

SDA Serial Data untuk dihubungkan pada I2C interface 

VCC Power supply 

GND Grounding tegangan 

Sumber: arduino.rezaervani.com (2019) 

 

 
2.4.3 Push Button 

Push Button atau tombol tekan adalah perangkat yang berfungsi sebagai 

pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Push button, 

sesuai Gambar 2.28, termasuk jenis saklar namun hanya bekerja sesaat. Push button 

akan bekerja ketika ditekan, tetapi ketika dilepas push button akan kembali ke posisi 

normal. 

 
Gambar 2.28 Push-Button Normally Open 

Sumber: Automation systems interconnect, 2020 

 
 

Push button memiliki 2 jenis yaitu Normally Open (NO) dan Normally Close 

(NC). Normally open berada dalam keadaan normal ketika tidak ditekan, kontaknya 

tidak akan terhubung sehingga arus tidak dapat mengalir. Normally open akan 

mengalirkan arus listrik ketika tombol ditekan. Pada umumnya normally open 

digunakan untuk menghidupkan rangkaian atau menyambungkan fungsi tertentu 

seperti fungsi reset. Sedangkan, normally close pada keadaan normal akan 

http://www.maximintegrated.com/
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mengalirkan arus listrik. Ketika push button normally close ditekan, arus listrik akan 

terhenti sehingga push button ini sering digunakan untuk mematikan rangkaian. 

 
2.4.4 Saklar On-Off 

Saklar digunakan untuk mengalirkan atau memutuskan aliran listrik ke beban 

listrik seperti lampu, motor DC, dan sebagainya. Saklar mekanik bekerja ketika 

dilakukan kontak fisik seperti sentuhan, tekanan dan pergeseran. Pada saklar mekanik 

terdapat istilah pole dan throw. Pole menunjukkan jumlah jalur input yang menjadi 

sumber listrik. Throw menunjukkan jumlah koneksi yang ditunjukkan oleh saklar. 

Saklar on-off yang digunakan adalah saklar on off rocker switch round 3 pin 

sesuai pada Gambar 2.29. Saklar ini termasuk jenis saklar single pole single throw 

(SPST) yang terdiri dari satu terminal dan satu terminal output. Saklar on off rocker 

switch round 3 pin dapat digunakan untuk beban kerja 16A 250V AC/20A 125 V AC 

dan untuk tegangan 9 - 12 V DC. Saklar on off digunakan untuk menghidupkan dan 

mematikan sistem kontrol sensor dan alat. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.29 Saklar On Off Rocker Switch 3 Pin 

Sumber: inkuiri.com, 2017 

 

 

2.4.5 LED (Light Emitting Diode) 

LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih banyak 

menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat (solid-state component) 

sehingga lebih unggul dalam ketahanan (durability). LED banyak digunakan pada 

perangkat elektronik karena ukuran yang kecil, cara pemasangan praktis, serta 

konsumsi listrik yang rendah. Salah satu kelebihan LED adalah usia relatif panjang, 

yaitu lebih dari 30.000 jam (Suhardi, 2014). LED digunakan pula sebagai indikator 

komponen ketika menyala (ON) atau mati (OFF). 

LED memiliki 2 buah kaki seperti yang terdapat pada ilustrasi Gambar 2.30. 

Terdapat kaki anoda (+) dan kaki katoda (-). Kaki anoda ditandai kaki yang lebih 

panjang, sedangkan katoda ditandai dengan kaki pendek dengan bagian body dipapas 

rata. 
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Anoda  
Katoda 

 

 
 

Gambar 2.30 LED 

Sumber: Sparkfun, tanpa tahun 

 
 

2.4.6 Sekering 

Sekering (fuse) digunakan untuk memutus arus listrik ketika terjadi hubungan 

singkat (short) atau arus berlebih (over current) pada rangkaian listrik atau beban 

lainnya. Sekering terbuat dari bahan glass atau kaca yang didalamnya terdapat 

selembar kawat khusus. Penampang pada kawat menunjukkan besarnya kapasitas 

sekering mengalirkan listrik (Sasha, tanpa tahun). Bentuk penampang sekering dapat 

dilihat pada Gambar 2.31 berikut. 

 

Gambar 2.31 Sekering 

Sumber: Sasha, tanpa tahun 

 
 

2.4.7 LCD 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah perangkat yang berfungsi sebagai media 

penampil dengan memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil utama. LCD I2C 

20 x 4 memiliki tambahan chip module Inter Integrated Cicuit (I2C) untuk 

mempermudah mengakses LCD dengan menghemat penggunaan pin saat 

dihubungkan dengan arduino. Hal tersebut sesuai dengan ilustrasi Gambar 2.32. 

 

Gambar 2.32 LCD I2C 20 x 4 Tampak Depan 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Fitur yang terdapat pada LCD I2C diantaranya : 

• 5 x 8 titik termasuk kursor 

• Pengontrol internal (RW1063 atau setara)  

• + 5V power supply (tersedia juga untuk + 3V) 

• Tegangan negatif opsional untuk catu daya + 3V 

• 1/16 duty cycle 

• LED dapat diakses oleh PIN1, PIN2, PIN15, PIN16 atau A dan K 

• Antarmuka: WH2004H - 6800, WH2004H1 - SPI, WH2004H2 - I2C 

 
Konfigurasi pin yang digunakan hanya pin SCL, pin SDA, pin VCC dan pin 

GND sesuai pada keterangan Gambar 2.33. Serial Clock (SCL) dan Serial Data (SDA) 

akan membawa data antara I2C dengan sistem pengontrolnya. pin VCC dan GND 

digunakan untuk pin tegangan supply dan grounding. 
 

GND 
VCC 
SDA 
SCL 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Konfigurasi Pin LCD I2C 20 x 4 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

2.4.8 Adaptor 9 V 

Adaptor digunakan untuk mengubah tegangan AC (bolak-balik) yang tinggi 

menjadi tegangan DC (arus searah) sesuai dengan alat yang dihubungkan sesuai 

dengan ilustrasi Gambar 2.34. Adaptor mempunyai tegangan output tunggal hanya 9 

V atau multitegangan sesuai kebutuhan, seperti output tegangan 3 V, 6 V, 9 V, 12 V, 

dll. Adaptor terdiri dari beberapa bagian yaitu transformator (trafo), penyearah 

(rectifier) dan filter. Trafo berfungsi sebagai pengubah (naik atau turun) tegangan AC 

sesuai kebutuhan. Pada adaptor, trafo yang digunakan adalah trafo step down untuk 

menurunkan tegangan. Penyearah digunakan untuk menyearahkan arus AC menjadi 

DC. Rangkaian penyearah terdiri dari komponen dioda. Filter digunakan untuk 

menyelaraskan atau membuat rata sinyal arus dari penyearah. Filter biasanya terdiri 
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dari kapasitor (kondensator) dengan jenis elektrolit atau Electrolyte Capacitor 

(ELCO). Adapun spesifikasi dari adaptor 9V dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut. 
 
 

Gambar 2.34 Adaptor 9 V DC 
Sumber: Applied Analytics Datasheet, 2013 

 
  Tabel 2.16 Spesifikasi Adaptor 9 V  

 

Spesifikasi Keterangan 

Output Tegangan DC 9 V DC 

Arus maksimal 1:00 AM 

Tegangan input 100-240 V AC 

Output adaptor 5,5 mm x 2,1 mm 

Panjang kabel 110 cm 

Sumber : nteinc.com, tanpa tahun 

 
 

2.4.9 Konveyor 

Konveyor merupakan suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Konveyor menjadi 

penggerak utama dalam proses industri, otomatisasi dalam pengoperasian konveyor 

sangatl diperlukan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan (James, 

2008). 

Konveyor tersusun atas beberapa bagian penting, yaitu sabuk (belt), idler, 

drive unit, bending the belt, frame dan motor penggerak sesuai pada Gambar 2.35. Belt 

adalah sabuk yang dipasang memanjang sepanjang alat konveyor yang akan membawa 

material yang diangkut. Idler berperan sebagai penyangga belt atau penahan belt agar 

berada di posisi yang sama. Drive unit adalah unit penggerak belt konveyor yang 

terjadi melalui perpindahan tenaga gerak dari motor ke pulley kemudian melalui 

gesekan antara drive pulley dan belt. Bending the belt berperan untuk melengkungkan 

belt. Frame atau kerangka yang menopang seluruh sistem konveyor dibuat dari besi 

kuat yang membuat konveyor berjalan stabil. Motor penggerak pada umumnya 

menggunakan jenis motor listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Driver unit   

 
 

Motor  

penggerak 

Belt 

 

Bending the belt 

 

Frame 

 
 

Idler 

 

 

Gambar 2.35 Konveyor 

Sumber: desain pribadi 

 

Penggunaan konveyor akan mempermudah pelaksanaan sistem transfer 

barang dan penggunaan dengan tujuan lain seperti pada sistem penyortiran barang. 

 

2.4.10 Motor DC 12 V 

Motor DC atau DC Motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik 

menjadi energi gerak (motion). Motor 12 V DC menggunakan tipe wiper motor DC 

12 V Ford ranger 849100-611 pada umumnya digunakan sebagai motor untuk 

menggerakan pembersih kaca pada mobil, tetapi motor ini dapat pula digunakan untuk 

proyek yang memerlukan tenaga motor yang besar seperti pada Gambar 2.36. DC gear 

motor dilengkapi magnet permanen. Tegangan operasional 12 V, mekanisme lengan 

pantograf tunggal dapat langsung dipasang pada poros motor. Satu lengannya dapat 

mencapai 360°. 

 

Gambar 2.36 Wiper Motor DC 12V 

Sumber: Oslv.com,2020 

 
 

Wiper motor yang digunakan yaitu motor magnet dengan gigi reduksi. 

Terdapat dua tipe yang digunakan untuk menimbulkan medan magnet pada motor, 

yaitu tipe wound rotor yang menggunakan lilitan coil untuk menghasilkan 

elektromagnet dan tipe ferrite magnet yang menggunakan ferrite magnet permanen. 
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Tipe motor wiper yang sering digunakan adalah tipe ferrite magnet karena memiliki 

ukuran yang kecil, lebih ringan dan menggunakan motor DC. 

Wiper motor terdiri dari beberapa bagian yaitu yoke (Housing), Armature, 

Ferrite magnet, contact poin, worm gear, cam plate, brush, low speed brush, high 

speed brush, common brush sesuai pada gambar ilustrasi Gambar 2.37. Yoke 

berfungsi sebagai tempat pole core yang diikat dengan baut. Armature berfungsi 

mengubah energi listrik menjadi energi gerak (putaran). Ferrite magnet adalah besi 

permanen yang menempel pada field coil untuk membuat efek magnet. Contact 

point adalah titik kontak antara cam plate dengan motor. Worm gear digunakan 

sebagai gear penghubung motor dengan cam plate. Cam plate berfungsi sebagai 

pemutus aliran arus bila cam bertemu dengan titik kontak poin. Brush berfungsi untuk 

meneruskan arus listrik dari field coil ke armature coil langsung ke massa melalui 

komutator. Low speed brush adalah brush untuk kecepatan rendah. High speed brush 

adalah brush untuk kecepatan tinggi (Setyono, 2011). 

 

Gambar 2.37 Bagian Dalam Wiper Motor 

Sumber: teknik-otomotif.com, tanpa tahun 

 
 

Prinsip kerja wiper motor menggunakan mekanisme crank rod dengan tujuan 

untuk mengubah gerakan putaran menjadi gerakan maju mundur (seperti 

ayunan). Untuk membagi gerakan maju mundur maka dibuatlah rangkaian wiper link 

yang akan menghubungkan crank rod dengan kedua wiper arm. Untuk membuat 

gerakan wiper blade pas dengan kaca. 

 

2.4.11 Bearing 

Bearing atau laher digunakan untuk meminimalkan gesekan antara dua 

komponen yang bergerak sehingga perputarannya halus dan lancar. Pillow block 
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digunakan sebagai bantalan untuk bearing dalam beban rendah. Jenis bearing yang 

digunakan adalah Pillow Block Unit (UCP) P204 dengan diameter as 17 mm yang 

memiliki dua lubang baut yang sumbunya berlawanan dengan poros bearing seperti 

pada Gambar 2.38. Bearing jenis ball memiliki kinerja yang efektif untuk menahan 

beban putaran (radial load) atau beban tekan dari samping. Pillow block bearing UCP 

204 digunakan sebagai dudukan batang as pemutar karet konveyor. 

 

Gambar 2.38 Pillow Block Bearing UCP 204 

Sumber: monotaro.id, 2020 

 

 

2.4.12 Karet Konveyor 

Karet konveyor dari bahan karet digunakan sebagai media penghantar pada 

proses pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Pemilihan bahan karet 

dikarenakan sifat elastis yang cocok sebagai media penghantar pada konveyor. Hal 

tersebut sesuai dengan ilustrasi Gambar 2.39 berikut. 

 

Gambar 2.39 Karet Konveyor 
Sumber: Adilawet, 2019 

 

2.4.13 Transformator 

Transformator (trafo) adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan 

mengubah energi listrik bolak-balik (AC) dari satu level ke level tegangan yang lain, 

melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik 

(Zuhal dan Zanggischan, 2004). Bentuk penampang dari trafo dapat dilihat pada 
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Gambar 2.40. Transformator digunakan untuk kebutuhan pemilihan tegangan yang 

sesuai dan ekonomis untuk setiap keperluan. 

 

Gambar 2.40 Transformator Adaptor 

Sumber: Panduanteknisi, 2018 

 
 

Trafo adaptor merupakan trafo jenis step down yang berfungsi untuk 

mengubah tegangan arus AC ke arus DC. Trafo adaptor memiliki banyak pilihan 

tegangan dan arus yang bervariasi. Trafo adaptor menjadi salah satu pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan power supply komponen berjenis tegangan DC. 

 
2.4.14 Dioda 

Dioda semikonduktor banyak digunakan dalam bidang elektronika. Bentuk 

penampang dioda dapat dilihat pada Gambar 2.41. Dioda adalah komponen 

elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk 

menghantarkan arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya 

(Kho, tanpa tahun). Sifat dasar dioda yang hanya dapat mengalirkan arus satu arah 

membuat dioda banyak digunakan pada rangkaian penyearah. 

 

Gambar 2.41 Dioda 

Sumber: Etsworld, 2020 

 
Dioda dapat digunakan sebagai rangkaian penyearah pada transformator 

stepdown. Rangkaian penyearah akan mengubah arus listrik bolak-balik (AC) menjadi 

arus listrik searah (DC). Pada trafo stepdown digunakan penyearah gelombang penuh 

sistem jembatan. 
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Gambar 2.42 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh Sistem Jembatan 

Sumber: Surjono, 2007 

Berdasarkan skematik pada Gambar 2.42, prinsip kerja rangkaian penyearah 

gelombang penuh sistem jembatan yaitu pada saat rangkaian jembatan mendapatkan 

bagian positif dari siklus sinyal AC, maka Dioda 1 (D1) dan Dioda 3 (D3) hidup (ON) 

karena mendapat bias maju. Sedangkan, Dioda 2 (D2) dan Dioda 4 (D4) mati (OFF) 

karena mendapat bias mundur sehingga arus i1 mengalir melalui D1, beban (RL) dan 

D3. Pada saat rangkaian jembatan memperoleh bagian siklus negatif maka D2 dan D4 

akan ON karena mendapat bias maju, sedangkan D1 dan D3 OFF karena mendapat 

bias mundur sehingga arus i2 mengalir melalui D2, RL dan D4 (Surjono, 2007). Jika 

diimplementasikan bentuk rangkaian penyearah gelombang penuh sistem jembatan 

dapat dilihat pada Gambar 2.43 berikut. 

 

Gambar 2.43 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh Sistem Jembatan 
Sumber: Sunupradana, 2016 

 

 

2.5 PERANGKAT LUNAK 

2.4.1 Arduino IDE 

Arduino dilengkapi dengan sebuah Integrated Develepment Environment 

(IDE) yang membuat arduino semakin mudah untuk digunakan. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode 

biner dan meng-upload kedalam memori mikrokontroler (Djuandi, 2011). 



44  

Bagian-bagian arduino IDE sesuai dengan Gambar 2.44, terdiri dari : 

• Editor program, sebuah window yang digunakan untuk menulis dan mengedit 

program dalam bahasa processing. 

• Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa processing) 

menjadi kode biner. Mikrokontroler hanya memahami bahasa biner, compiler 

memegang peranan penting agar mikrokontroler dapat bekerja. 

• Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer kedalam 

memori board arduino. 

 

Gambar 2.44 Tampilan Arduino IDE 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

2.4.2 Fritzing 

Fritzing adalah perangkat lunak yang membantu untuk mendokumentasikan 

dan berbagi proyek prototipe elektronik, mengajar elektronik dan dapat digunakan 

untuk perancangan Printed Circuit Board (PCB). Fritzing menampilkan konfigurasi 

elektronik secara realistis dan mengambil pendekatan intuitif untuk membuat 

teknologi yang dapat digunakan oleh non teknolog/pemula. Fritzing mendukung pula 

pembuat (desainer, seniman, siswa, praktisi Do It Yourself) dalam mengawali langkah 

dari pembuatan rancangan prototipe menjadi aktual produk maka fritzing merupakan 

alat yang ideal untuk digunakan dalam lingkungan pengajaran dalam mempelajari 

elektronika (fritzing.org, 2019) sesuai dengan ilustrasi Gambar 2.45 berikut. 

 

Gambar 2.45 Software Fritzing 

Sumber : fritzing.org, 2019 
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2.6 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengenai penyortiran telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Beberapa peneliti tersebut antara lain Najemah (2019), Sidiq dan Irmawati (2016), 

Sholihin dan Rohman (2018), dan Sandra et al (2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Najemah (2019) dengan judul “Rancang 

Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler”. Sistem 

penyortir telur akan memisahkan telur berdasarkan ukuran dan kondisi baik atau buruk 

telur. Sensor untuk mendeteksi kondisi baik atau buruk menggunakan sensor LDR 

(Light Dependent Resistance). Sensor yang digunakan untuk mendeteksi ukuran 

adalah sensor HC-SR04. Output dari sensor HC-SR04 dan LDR akan diproses oleh 

mikrokontroler arduino uno yang kemudian akan memberikan perintah pada motor 

servo untuk memisahkan telur sesuai kategori sortir. Proses penyortiran dimulai saat 

telur melewati sensor LDR. Sensor LDR bekerja dengan menerima pantulan cahaya 

dari telur, jika data cahaya adalah 500-1000 maka telur dikategorikan baik dan akan 

dilanjutkan dengan mengukur ukuran telur. Namun, jika data cahaya lebih dari 1000 

maka telur dikategorikan memiliki kualitas buruk dan motor servo akan memisahkan 

telur ke wadah telur buruk. Sensor HC-SR04 akan mendeteksi jarak ketika telur lewat, 

jika data telur menujukkan jarak 3 – 1 cm maka telur dikategorikan telur besar. 

Namun, jika data telur menunjukkan jarak 4 cm maka telur dikategorikan telur kecil. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan sensor LDR dan HC-SR04 memiliki nilai yang 

tetap sehingga alat dapat mendeteksi dengan cepat dan pengujian sistem alat secara 

keseluruhan menunjukkan alat dapat berjalan baik dalam mendeteksi kualitas telur 

dengan mikrokontroler arduino. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq dan Irmawati (2016) dengan judul 

‘’Pengolahan Citra untuk Identifikasi Telur Berdasarkan Ukuran”. Penelitian 

bertujuan untuk membuat alat penyortir telur dengan memanfaatkan citra digital 

dengan media interface GUI (Graphical User Interface) pada software matlab akan 

mendeteksi telur pada 5 kategori yaitu telur sangat kecil, kecil, sedang, besar dan 

sangat besar. Proses awal dilakukan dengan mengambil citra menggunakan kamera hp 

(handphone) 5 Mp (mega pixel) dengan jarak 15 cm. Hasil citra menggunakan format 

(.jpg) dengan background gelap dan dimensi pixel 720 x 1280. Citra kemudian diolah 

dengan melakukan konversi RGB (red, green, blue) ke grayscale (hitam putih). Citra 

grayscale akan diubah menjadi citra biner menggunakan metode thresholding. Citra 
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threshold selanjutnya akan dilakukan filtering menggunakan morfologi filling holes 

untuk menghaluskan gambar. Output akan ditampilkan pada GUI matlab berupa 

keputusan ukuran telur. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengolahan citra dapat 

bekerja sesuai prinsip yang dirancang dengan persentase keberhasilan sistem sebesar 

76%. 

Sholihin dan Rohman (2018), melakukan penelitian dengan judul “Klasifikasi 

Kualitas Mutu Telur Ayam Ras Berdasarkan Fitur Warna dan Tekstur”. Penelitian 

memanfaatkan citra digital telur untuk diklasifikasi berdasarkan tingkatan kelas mutu 

I, II dan III. Proses klasifikasi diawali dengan memperkecil citra telur karena ukuran 

asli citra telur berukuran besar yang akan mempengaruhi proses komputasi. 

Selanjutnya dilakukan proses segmentasi untuk menghilangkan objek selain telur 

dengan cara merubah citra RGB ke citra grayscale, sehingga akan didapatkan citra 

biner. Tahapan selanjutnya adalah ekstraksi ciri dari citra telur agar terdapat momen 

yang akan membedakan jenis telur. Tahap terakhir yaitu klasifikasi dengan metode K- 

Nearest Neigbor (KKN) yang akan mencari nilai jarak terdekat dari data uji dengan k 

tetangga terdekatnya. Hasil dari penelitian didapatkan nilai akurasi rata-rata tertinggi 

untuk klasifikasi telur ayam adalah 82,3 % dengan nilai k (ketetanggaan) 8. Sistem 

mengenali hampir seluruh citra kualitas mutu I, sedangkan untuk mutu II terdapat 

banyak kesalahan klasifikasi. 

Sandra et al (2020) melakukan penelitian dengan judul “Desain Alat 

Pemrediksi Kematangan Pisang Berbasis Pengolahan Citra”. Penelitian bertujuan 

untuk memprediksi kematangan pisang barlin (Musa paradisiaca. L) dengan 4 level 

kematangan yaitu level 1, 3, 5, dan 7. Kematangan pisang akan diprediksi melalui 

warna pisang, level 1 menunjukkan pisang berwarna hijau dan masih keras, level 3 

menunjukkan pisang berwarna perpaduan hijau dan kuning, level 5 menunjukkan 

pisang berwarna dominan kuning dengan sedikit warna hijau dan level 7 menunjukkan 

pisang berwarna kuning dengan bintik-bintik coklat. Untuk melakukan pengukuran 

warna digunakan sensor TCS3200 yang memiliki beberapa fotodetektor yang dapat 

membaca komposisi red, green dan blue. Warna pisang akan dideteksi oleh sensor 

warna, output sensor warna diolah arduino mega, kemudian arduino mega akan 

mengirimkan perintah ke LCD 16 x 2 untuk menampilkan hasil deteksi warna pisang. 

Hasil penelitian menunjukkan kematangan level 1 memiliki akurasi 100%, level 3 
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dengan akurasi prediksi 80%, level 5 dengan akurasi 100% dan level 7 memiliki 

akurasi prediksi sebesar 60%. 

Adapun penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas dapat ditulis secara singkat seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.17. 

Tabel 2.17 Penelitian Terdahulu 

Penulis/ 

tahun 
Judul Sensor Input Proses Output Hasil 

Najemah 

(2019) 

Rancang 

Bangun Sistem 

Penyortir 

Kualitas Telur 

Ayam Ras 

Berbasis 

Mikrokontroler 

LDR dan 

HC- 

SR04 

Data 

cahaya 

dan 

jarak 

LDR akan 

mendeteksi kondisi 

telur baik dengan 

syarat data cahaya 

pada    rentang   500- 

100, sedangkan telur 

buruk memiliki data 

cahaya lebih dari 

1000. Telur buruk 

akan dipisahkan oleh 

motor servo ke wadah 

telur buruk. Telur 

dengan kondisi baik 

akan diteruskan ke 

sensor        HC-SR04 

untuk dideteksi 

ukurannya. Jika jarak 

antara 3 – 1 cm, maka 

telur termasuk 

kategori telur besar. 

Sedangkan jika jarak 

telur adalah 4 cm telur 

dikategorikan kecil. 

Data dari sensor akan 

diolah arduino uno 

yang selanjutnya akan 

mengeluarkan output 

pada motor servo 

untuk bergerak 

memisahkan telur 

sesuai kategori yang 

ditentukan. 

Motor 

servo 

Sensor   LDR 

dan HC-SR04 

menunjukkan 

hasil   yang 

tetap, sehingga 

alat  dapat 

mendeteksi 

dengan cepat. 

Alat secara 

keseluruhan 

dapat 

mendeteksi 

kualitas telur. 

Sidiq dan 

Irmawati 

(2016) 

Pengolahan 

Citra untuk 

Identifikasi 

Telur 

Kamera 

hp 5 Mp 

Citra 

digital 

format 

(.jpg) 

Citra digital format 

(.jpg) diolah dengan 

beberapa       tahapan 

yaitu citra dikonversi 

Keputusan 

kategori 

telur pada 

Sistem 

pengolahan 

citra dapat 

bekerja sesuai 
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 Berdasarkan 

Ukuran 

  dari format RGB (red, 

green, blue) ke 

grayscale        (hitam 

putih). Citra 

grayscale diubah 

menjadi citra biner 

dengan metode 

thresholding. 

Selanjutnya citra 

threshold akan di 

filter untuk 

menghaluskan 

gambar. Output akan 

ditampilkan  pada 

GUI matlab berupa 

keputusan ukuran 

telur. 

GUI 

matlab 

prinsip yang 

dirancang 

dengan 

persentase 

keberhasilan 

sistem sebesar 

76%. 

Sholihin 

dan 

Rohman 

(2018) 

Klasifikasi 

Kualitas Mutu 

Telur  Ayam 

Ras 

Berdasarkan 

Fitur Warna 

dan Tekstur 

Kamera Citra 

digital 

Citra telur akan 

diperkecil. 

Selanjutnya 

dilakukan segmentasi 

untuk menghilangkan 

objek selain telur. 

Kemudian    akan 

dilakukan  ekstraksi 

ciri dari citra telur. 

Tahap terakhir yaitu 

klasifikasi   dengan 

metode K-Nearest 

Neigbor (KKN). 

Kelas 

mutu citra 

telur 

Nilai akurasi 

rata-rata 

tertinggi untuk 

klasifikasi telur 

ayam  adalah 

82,3% dengan 

nilai   k 

(ketetanggaan) 

8.  Sistem 

mengenali 

hampir seluruh 

citra kualitas 

mutu I, 

sedangkan 

untuk mutu II 

terdapat 

banyak 

kesalahan 

klasifikasi. 

Sandra et 

al (2020) 

Desain Alat 

Pemrediksi 

Kematangan 

Pisang Berbasis 

Pengolahan 

Citra 

TCS3200 Nilai 

RGB 

pisang 

Sensor TCS3200 

mendeteksi warna 

pisang, kemudian 

output dari TCS3200 

diolah arduino mega 

dan selanjutnya 

LCD 16 x 

2 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

kematangan 

level 1 

memiliki 
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Penulis/ 

tahun 
Judul Sensor Input Proses Output Hasil 

      

mengirim data ke level 3 dengan 

LCD 16 x 2 untuk akurasi 

menapilkan nilai R, G prediksi 80%, 

dan B dari pisang. level 5 dengan 

 akurasi 100% 

 dan level 7 

 memiliki 

 akurasi 

 prediksi 

 sebesar 60%. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian pada penulisan proyek akhir ini dilakukan di tiga tempat 

yakni di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK), di rumah 

tinggal, serta untuk lokasi survei, wawancara, dan pengambilan sampel data berada di 

PT. Johnson’s Farm, Arjasari, Banjaran. 

 
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data guna menunjang hasil 

penelitian antara lain dengan menggunakan studi literatur, survei, wawancara, dan 

pengambilan data yang dibuktikan secara empiris. 

 
3.3 CARA KERJA PROTOTIPE 

Prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran bekerja dengan 

menggunakan 2 sistem yang terpisah. Sistem yang pertama yakni sistem sensorik yang 

berisikan rangkaian konfigurasi sensor agar dapat menyortir telur, sedangkan sistem 

kedua yakni sistem mekanik konveyor yang berisikan rangkaian konfigurasi motor 

untuk menjalankan karet konveyor. 

Prototipe ini terdiri dari 2 sensor utama, yakni sensor jarak HC-SR04 dan 

sensor warna TCS3200. Adapun cara kerja prototipe ini dapat dilihat lebih jelas pada 

diagram blok Gambar 3.1 di bawah ini. Power supply dalam rangkaian sistem 

penyortir telur menggunakan power supply 9V 0,85A. Setelah power supply terhubung 

dengan sumber listrik, dihubungkan dengan sekering 2A terlebih dahulu untuk 

mengamankan komponen elektronik berikutnya. Saklar on-off digunakan untuk 

mengihudupkan seluruh rangkaian maupun mematikan seluruh rangkaian secara 

manual. Adapun tombol reset dapat digunakan untuk mengatur ulang hasil 

perhitungan jika ditemukan eror atau kesalahan acak. 

Sistem sensor diawali dengan adanya RTC tipe DS3231 yang digunakan untuk 

mengetahui karakteristik waktu pengambilan data secara langsung. Sebelum 

memasuki sensor yang utama, inisiasi dilakukan oleh sensor infrared untuk 
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mendeteksi keberadaan telur di atas konveyor. Setelah infrared dinyatakan aktif, 

lampu LED akan menyala sebagai indikasi adanya benda yang melewati yaitu telur. 

Hal ini yang kemudian akan mengaktifkan sensor jarak HC-SR04. Sensor jarak HC- 

SR04 digunakan untuk mendeteksi diameter telur. Adapun diameter yang dihitung 

hanya diameter minor telur saja. Sensor jarak HC-SR04 diletakkan di atas konveyor 

dengan ketinggian tetap dari permukaan dasar konveyor. Setelah pengambilan data 

diameter selesai akan dilanjutkan dengan pengambilan data warna telur. Seluruh data 

akan diolah pada mikrokontroler Arduino ATMega 2560 dan hasilnya akan 

ditampilkan pada LCD. Adapun tindakan hasil olah data oleh mikrokontroler akan 

diteruskan pada tindakan penyortiran telur. Tindakan ini dilakukan oleh 6 aktuator 

menggunakan motor servo SG-90. Enam klasifikasi data akan digolongkan menjadi 

telur putih kecil, telur coklat kecil, telur putih normal, telur coklat normal, telur putih 

jumbo, dan telur coklat jumbo. 

 

 
 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Penyortir Telur Berdasarkan Warna dan Ukuran 
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Rangkaian skematik dari diagram blok di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2 

di bawah ini. Rangkaian skematik memperlihatkan bagaimana konfigurasi pin dari 

seluruh komponen, mulai dari input, proses, dan output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2 Skematik Rangkaian Penyortir Telur Berdasarkan Warna dan Ukuran 

Sumber: desain pribadi 

 

 

Sistem mekanik pada karet konveyor yang terpisah terdiri dari serangkaian 

trafo dan motor DC. Adapun skematik rangkaian lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 

3.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skematik Rangkaian Mekanik Karet Konveyor 

Sumber: desain pribadi 
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Tegangan sumber 220 V AC akan dihubungkan pada saklar on-off. Tegangan 

sumber ini akan masuk ke dalam transformator step down, sehingga tegangannya akan 

turun menjadi 12 V. Sebelum masuk untuk menjalankan motor DC, tegangan ini akan 

melalui 4 dioda yang telah disusun menjadi rangkaian jembatan sebagai penyearah 

gelombang. Tegangan yang keluar dari dioda tersebut sebagian akan disimpan 

kapasitor 1000 µF. Kapasitor ini berfungsi sebagai filter untuk membuat rata sinyal 

aruh dari penyearah. Rangkaian ini lindungi oleh sekering 3A sebelum masuk pada 

motor DC. Saat saklar on-off ditekan, lampu LED sebagai indikasi adanya arus listrik 

yang mengalir akan menyala dan diikuti dengan menyalanya motor DC 12V. Motor 

DC ini dihubungkan dengan belt kecil yang terhubung dengan pulley. Pulley 

terhubung dengan roda as yang berfungsi sebagai penggerak karet konveyor. 

 
3.4 KOMPONEN PENYUSUN PROTOTIPE 

Prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran terdiri dari 3 

komponen utama dan 9 komponen pendukung. Adapun komponen utama yang 

digunakan dalam prototipe ini antara lain Arduino ATMega 2560, sensor jarak HC- 

SR04, dan sensor warna TCS3200. Adapun komponen pendukung dalam prototipe ini 

antara lain sensor infrared, RTC DS3231, motor servo SG-90, LCD I2C 20 x 4, 

adaptor sebagai power supply, transformator step down, sekering, motor DC dan 

protoboard. 

 
3.4.1 Sensor Infrared 

Sensor infrared bekerja berdasarkan prinsip non kontak. Pada prototipe ini 

sensor infrared digunakan sebagai inisiasi sebelum seluruh komponen utama bekerja. 

Sensor infrared dipasang di bagian depan tepat di tengah konveyor dengan ketinggian 

2 cm dari permukaan dasar konveyor. Titik ini dipilih karena cukup aman untuk dapat 

mendeteksi keberadaan telur mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selain itu, 

sensor ini diletakkan tepat di tengah bagian depan konveyor dimaksudkan supaya 

sensor infrared tidak dapat mendeteksi keberadaan tatakan telur sebagaimana yang 

ditampilkan pada Gambar 3.4 dibawah ini. Saat infrared aktif, LED sebagai indikasi 

akan menyala. Sensitivitas dari infrared dapat diatur dengan memutar potensiometer 

yang disediakan pada modul ini. 
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Gambar 3.4 Peletakan Sensor Infrared dalam Prototipe Alat Penyortir Telur 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Adapun konfigurasi pin infrared dengan mikrokontroler dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. Pin out dihubungkan pada pin 32, pin VCC dihubungkan pada sumber 

tegangan 5 V dan pin GND dihubungkan dengan pin ground. Kemudian LED sebagai 

indikator saat infrared mendeteksi keberadaan telur dihubungkan dengan pin 33. LED 

ini dilindungi oleh resistor 220 Ω agar besar arus yang mengalir tidak membuat LED 

udah terbakar. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Konfigurasi Pin Infrared terhadap Mikrokontroler 

Sumber: desain pribadi 

 
 

3.4.2 Sensor Jarak HC-SR04 

Diameter telur yang dihitung dalam prototipe alat penyortir telur berdasarkan 

warna dan ukuran ini hanya terbatas pada pengukuran diameter minor telur. 

Pengukuran diameter telur tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip 

pengukuran jarak. Sensor jarak HC-SR04 merupakan salah satu sensor jarak yang 

memiliki ketelitian cukup tinggi, yakni 3 mm. Sensor jarak ini diletakkan di atas 

konveyor dengan tiang penyangga setinggi 15 cm. Titik ini dipilih karena diameter 

minor telur yang tertinggi adalah 5 cm. Akan tetapi saat melakukan pengujian 

karakteristik sensor, hasil penunjukkan sensor jarak HC-SR04 yang digunakan lebih 

stabil pada jarak di atas 7 cm. 

    Infrared  

Lampu 

Indikator 
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Prinsip kerja sensor jarak HC-SR04 dalam menentukan diameter telur yakni 

dengan menentukan jarak tempuh sensor sejauh 15 cm terlebih dahulu. Kemudian saat 

sensor jarak HC-SR04 menemui objek ukur, jarak tempuh sensor akan berkurang. 

Hasil pengurangan jarak tempuh kosong dikurang dengan jarak tempuh setelah 

menemui objek penghalang ini dapat ditarik sebagai diameter telur. Berikut 

merupakan rumus yang digunakan dalam pengukuran diameter minor telur. 

 

 

 
Keterangan: 

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔 − 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘 

diameter : besar diameter telur yang ingin diukur (cm) 

jarak kosong : jarak tempuh sensor dari penyangga hingga permukaan konveyor (15 cm) 

jarak ada objek : jarak tempuh sensor dari penyangga hingga mendeteksi keberadaan objek telur (cm) 

 
Sebelum sensor jarak HC-SR04 bekerja untuk mengambil titik yang 

diinginkan, inisiasi adanya objek akan dilakukan oleh sensor infrared. Hal ini perlu 

dilakukan karena sensor jarak HC-SR04 bekerja dalam sistem array. Apabila sensor 

infrared telah berhasil mendeteksi adanya objek berupa telur yang lewat, sensor jarak 

akan mulai menghitung diameter telur sebanyak 35 titik. 35 titik tersebut dipilih 

berdasarkan kategori ukuran telur terbesar yang dihitung tanpa adanya sistem delay 

pada program, mulai dari ujung awal telur hingga ujung kantung hawa. Kemudian di 

dalam sistem array, 35 titik hasil pengukuran akan dipilih yang paling dekat. Adapun 

jarak tempuh yang paling dekat dapat diartikan sebagai pengukuran diameter telur 

pada titik yang tertinggi. 

 

Gambar 3.6 Konfigurasi Pin pada Sensor Jarak HC-SR04 terhadap Mikrokontroler 

Sumber: desain pribadi 

 

Pada Gambar 3.6 merupakan konfigurasi pin yang digunakan sensor jarak 

HC-SR04 pada sistem. Adapun pin trigger sebagai pengirim gelombang suara akan 

dihubungkan pada pin 40 dan pin echo sebagai penerima gelombang suara 

dihubungkan pada pin 41. Selanjutnya pin VCC akan dihubungkan pada tegangan 5V 

dan pin GND akan dihubungkan pada pin ground. 
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3.4.3 Sensor Warna TCS3200 

Sensor warna merupakan salah satu jenis sensor yang dapat melakukan 

pengolahan citra gambar tanpa menggunakan bantuan kamera. Sensor warna ini 

mendapatkan supply cahaya dari 4 LED yang sudah tertanam dalam modul sensor. 

Oleh karena itu, sensor warna sangat dipengaruhi oleh cahaya sekitar. Dalam prototipe 

ini pengkondisian cahaya ruang diminimalisir dengan membuat kotak khusus untuk 

meletakkan sensor warna. Seluruh dinding dalam kotak di cat warna hitam agar tidak 

memantulkan cahaya dan mempengaruhi hasil pengukuran. Selain itu, karet konveyor 

dipilih dengan menggunakan warna hitam supaya sensor TCS3200 lebih mudah 

membedakan objek ukur yang berupa telur atau bukan. 

Berdasarkan data dari pengujian karakteristik sensor warna, didapatkan hasil 

yang optimum dalam mendeteksi objek adalah kurang dari 30 mm. Oleh karena itu 

ketinggian sensor warna ditetapkan pada ketinggian 6,4 cm di atas permukaan 

konveyor. Hal ini dipilih karena diameter minimum sampel telur sebesar 3,59 cm dan 

diameter maksimum sampel telur adalah 5.11 cm. Sehingga jarak minimum sensor 

warna terhadap objek yakni sejauh 0,29 cm dan jarak maksimum sensor warna 

mendeteksi objek adalah 1,81 cm. Sensor akan mendeteksi 10 titik telur dan diukur 

nilai RGB yang didapatkan, kemudian dipilih 1 nilai yang tertinggi. 

 

Gambar 3.7 Konfigurasi Pin pada Sensor Warna terhadap Mikrokontroler 
Sumber: desain pribadi 

 

Pada Gambar 3.7 merupakan konfigurasi pin warna terhadap mikrokontroler. 

Pin S0 dihubungkan dengan pin 46, pin S1 dihubungkan dengan pin 47, pin S2 

dihubungkan dengan pin 48, pin S3 dihubungkan dengan pin 49, dan pin out 

dihubungkan dengan pin 50. Selain itu pin VCC dihubungkan pada tegangan 5V dan 

pin GND dihubungkan dengan ground. Adapun output keluaran pada sensor warna ini 

diatur pada tipe fotodioda 20%. Output ini bisa didapatkan dengan cara mengatur pin 

S0 bernilai HIGH dan pin S1 juga bernilai HIGH. Output dengan skala 20% ini dipilih 

karena selisih pengukuran RGB yang didapatkan pada gradasi warna coklat lebih jauh 
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rentangnya. Hal ini diharapkan hasil pengukuran sensor warna dapat memilah dengan 

lebih cermat warna telur yang sedang dideteksi. 

 
3.4.4 RTC DS3231 

Modul RTC dalam prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran 

digunakan untuk menunjukkan waktu pengambilan data. RTC DS3231 ini dapat 

melakukan perhitungan tanggal dan waktu secara otomatis sesuai pengaturan yang 

dilakukan pada modul. Adapun hasil penunjukkan waktu tersebut akan ditampilkan 

pada layar LCD. Tampilan waktu yang diatur antara lain hari, tanggal, bulan, tahun, 

jam, dan menit. 

 

Gambar 3.8 Konfigurasi Pin pada RTC terhadap Mikrokontroler 

Sumber: desain pribadi 

 
 

Adapun konfigurasi pin yang digunakan pada RTC terhadap mikrokontroler 

dapat dilihat pada Gambar 3.8. Pin SCL dihubungkan dengan pin SCL pada 

mikrokontroler, kemudian pin SDA dihubungkan dengan pin SDA, pin VCC 

dihubungkan dengan sumber tegangan 5V, dan pin GND dihubungkan dengan pin 

ground. 

 
3.4.5 Motor Servo SG-90 

Motor servo SG-90 memiliki putaran 180°. Pada prototipe ini, motor servo 

SG-90 berperan sebagai aktuator yang akan menyortir telur berdasarkan warna dan 

ukuran. Torsi yang dimiliki oleh motor servo SG-90 adalah 1,8 kg/cm. Hal ini cukup 

kuat untuk menahan laju telur, gesekan telur dengan karet konveyor, cengkraman 

tatakan telur, dan massa telur itu sendiri. Digunakan sebanyak 6 buah motor servo 

untuk memilah telur. Adapun setiap fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Tabel Fungsi dan Konfigurasi Pin Motor Servo SG-90 

Nama Servo Fungsi Sudut Putaran Pin 

Servo 1 Penyortir Telur Coklat Kecil 180° ke 90°, kembali ke 180° 2 

Servo 2 Penyortir Telur Putih Kecil 0° ke 90°, kembali ke 0° 3 

Servo 3 Penyortir Telur Coklat Normal 180° ke 90°, kembali ke 180° 4 
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Nama Servo Fungsi Sudut Putaran Pin 

Servo 4 Penyortir Telur Putih Normal 0° ke 90°, kembali ke 0° 5 

Servo 5 Penyortir Telur Coklat Jumbo 180° ke 90°, kembali ke 180° 6 

Servo 6 Penyortir Telur Putih Jumbo 0° ke 90°, kembali ke 0° 7 

 

Pin-pin input pada motor servo dihubungkan pada pin-pin PWM. Pin PWM 

merupakan suatu metode untuk mendapatkan bentuk sinyal analog dari sinyal digital. 

Hal ini dapat membuat transisi antara kondisi hidup dan mati yang lebih halus. Oleh 

karena itu fungsi pin ini diperlukan dalam mendukung pergerakan servo. Adapun 

konfigurasi pin yang digunakan pada ke-6 servo ini dapat dilihat pada Gambar 3.9 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.9 Konfigurasi Pin pada Motor Servo SG-90 terhadap Mikrokontroler 

Sumber: desain pribadi 

 
 

Seusai pada Gambar 3.9 dan keterangan pada Tabel 3.1, servo 1 dipasang pada 

pin 2 dan digunakan sebagai aktuator pada pemilahan telur coklat kecil. Adapun sudut 

putaran servo diawali pada sudut 180° karena peletakan servo berada di sebelah kiri 

konveyor, sehingga saat diberikan input perintah membuka 90°, servo akan membuka 

ke arah kanan dan berhasil menghalang telur yang lewat. Begitupun dengan servo 2 

sampai 6. 

 
3.4.6 Motor DC 12 V 

Motor DC digunakan sebagai sumber utama untuk menghasilkan putaran pada 

karet konveyor. Motor DC yang digunakan yakni jenis wiper motor 12 V yang biasa 

dihubungkan dengan aki pada mobil untuk pembersih kaca mobil. Akan tetapi pada 

prototipe ini wiper motor dihubungkan langsung oleh sumber tegangan 220 V AC. 

Oleh karena itu dalam pemasangannya dibutuhkan transformator step down yang akan 

mengubah besar tegangan melalui lilitan kawat tembaga. Umumnya wiper motor 
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dioperasikan memiliki 2 arah putaran untuk membersihkan kaca mobil. Akan tetapi 

pada prototipe ini fungsi crank rod yang bertugas untuk membuat putaran 2 arah 

tersebut dilepas, sehingga didapatkan arah putar yang searah saja. 

Motor DC jenis ini dipilih karena selain memiliki kecepatan, wiper motor juga 

memiliki kekuatan dalam menggerakkan sesuatu benda. Kekuatan ini didapatkan dari 

banyaknya putaran yang dihasilkan oleh motor dihubungkan langsung dengan roda 

gigi yang sudah terpasang dalam sistemnya. 

 

Gambar 3.10 Penampang Motor DC terhadap Sistem Gerak Konveyor 

Sumber: desain pribadi 

 
 

Pada Gambar 3.10 dapat dilihat dengan jelas konfigurasi motor DC yang 

digunakan agar dapat menarik karet konveyor. Poros pada motor yang sudah 

terintegrasi dengan roda gigi menghasilkan putaran yang sudah cukup pelan. Namun 

dalam prototipe ini poros tersebut dihubungkan dengan pulley berdiameter 42 mm. 

Perbandingan banyaknya putaran pada pulley dengan putaran pada poros yakni 1:7, 

sehingga saat poros sudah berputar 7 kali, putaran pada pulley baru berputar 1 kali. 

Sistem ini menghasilkan putaran pada konveyor menjadi semakin lambat. Hal ini 

dimaksudkan agar saat objek telur melewati sensor, sensor dapat menembakkan sinyal 

dan menerima sinyal sebanyak mungkin. 

 
3.4.7 Transformator Step Down 

Transformator step down digunakan sebagai penurun tegangan dari tegangan 

sumber 220 V menjadi 12 V. Gambar 3.11 memperlihatkan spesifikasi trafo step down 

yang digunakan. Adapun spesifikasinya yakni 220 V 50 Hz, 12 V 30 W. Tegangan 

sebesar 220 V akan menghasilkan gelombang sebanyak 50 kali setiap 1 detik setelah 
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melewati kumparan listrik. Kemudian tegangan tersebut akan diubah menjadi 12 V 

dan memakan daya sebesar 30 W. Selanjutnya tegangan yang telah diturunkan akan 

diberikan rangkaian penyearah gelombang penuh sistem jembatan dengan 

menggunakan 4 dioda. 

 

Gambar 3.11 Transformator Step Down yang Digunakan 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
3.5 DESAIN ALAT 

Integrasi seluruh komponen yang digunakan pada prototipe ini dapat dilihat 

pada desain prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.12 Konveyor Tampak Depan 

 
 

Gambar 3.13 Konveyor Tampak Atas 
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Gambar 3.14 Konveyor Tampak Samping Kanan 

 

Keterangan gambar: 

1. Kotak kendali 

2. Tiang penyangga sensor jarak HC-SR04 

3. Sensor jarak HC-SR04 

4. Tirai 

5. Kotak sensor warna TCS3200 

 
6. Sensor warna TCS3200 

7. Tiang penyangga sensor warna TCS3200 

8. Motor DC 12 V 

9. Kotak hasil sortir 

10. Pulley 

 

Pada keterangan nomor 1, kotak kendali berisikan mikrokontroler ATMega 

2560, LCD I2C 20 x 4, dan RTC DS3231. Dalam kotak ini terdapat tombol on-off 

untuk menyalakan sistem. Serta dilengkapi dengan tombol reset untuk mengulang 

kembali program jika diperlukan. Keterangan nomor 2 merupakan tiang penyangga 

sensor jarak HC-SR04. Tiang ini dapat diatur ketinggiannya menggunakan mur dan 

baut, tetapi pada prototipe ini, tiang penyangga ditetapkan pada ketinggian 15 cm. 

Selanjutnya keterangan nomor 3 merupakan sensor jarak HC-SR04 yang telah berhasil 

dipasang pada dudukannya. Keterangan nomor 4 merupakan tirai elastis yang dapat 

dibuka ketika telur mendorong ke dalam. Tirai ini diperlukan supaya didapatkan 

kondisi yang ideal saat melakukan pengukuran karena sensor warna TCS3200 sangat 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Setelah itu, terdapat kotak sensor warna pada 

keterangan nomor 5. Dimensi kotak warna tersebut yakni 10 cm x 8 cm x 6 cm. 

Kemudian terdapat sensor warna TCS3200 yang dipasang tepat di tengah dari bagian 

atas kotak tersebut, sesuai keterangan Gambar 3.13 nomor 6. Keterangan nomor 7 

7 

8 

9 

10 
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merupakan tiang penyangga sensor warna TCS3200. Tiang ini juga dapat diatur 

ketinggiannya dengan menggunakan mur dan baut, tetapi pada prototipe ini tiang 

diatur ketinggiannya pada 6,4 cm. Kemudian keterangan gambar nomor 8 merupakan 

motor DC 12 V. Motor DC ini menggunakan jenis wiper motor. Keterangan nomor 9 

merupakan kotak untuk telur yang telah melewati proses sortir. Dan yang terakhir pada 

keterangan nomor 10 merupakan pulley yang akan tersambung dengan as pada karet 

konveyor, sehingga konveyor dapat berjalan sesuai putaran motor. 

 
3.6 ARDUINO ATMEGA 2560 DAN DIAGRAM ALIR PEMROGRAMAN 

Mikrokontroler berfungsi sebagai pengolah sinyal maupun pengontrol sistem. 

Pada prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran mikrokontroler yang 

digunakan yakni Arduino ATMega 2560. Mikrokontroler ini dipilih karena memiliki 

jumlah pin yang cukup banyak. Adapun jumlah pin yang digunakan dalam rangkaian 

ini sebanyak 20 pin input dan 12 pin GND berserta 12 pin VCC. Banyaknya pin GND 

dan VCC ini dihubungkan dengan menggunakan bantuan protoboard. 

Mikrokontroler ini mula-mula akan menampilkan tanggal dan waktu yang 

diambil dari modul RTC DS3231 serta menampilkannya pada LCD I2C 20 x 4. 

Kemudian arduino akan menerima sinyal input dari infrared yang jika dinyatakan 

HIGH, maka akan meneruskan sinyalnya menuju sensor jarak HC-SR04. Sensor HC- 

SR04 akan bekerja. Transmitter pada sensor jarak HC-SR04 akan menembakkan 

gelombang suara ultrasonik terhadap bidang pantul atau objek ukur berupa telur, 

selanjutnya pantulan tersebut akan diterima oleh receiver. Banyaknya jumlah 

tembakan yang diberikan yakni sebanyak 35 kali. Selanjutnya 35 data ini akan diolah 

pada mikrokontroler dan pilih salah satu yang terbesar. Ukuran yang terbesar itulah 

yang merepresentasikan ukuran diameter telur dalam satuan cm. Output hasil 

pengukuran ini akan menjadi input untuk mengaktifkan sensor warna. Sensor warna 

TCS3200 diletakkan dalam tempat yang tertutup dan memiliki sumber cahaya sendiri 

pada modul ini. Sensor warna akan menerima 10 pantulan data warna telur. 

Selanjutnya pengolahan akan dilakukan oleh mikrokontroler dan dipilih 1 data yang 

paling tinggi. Hasil keluaran dari sensor jarak HC-SR04 dan sensor warna ini 

kemudian menjadi input untuk menggerakkan salah satu aktuator motor servo SG-90 

dalam melakukan tindakan. Penjelasan tersebut dapat lebih ringkas dengan melihat 

gambar diagram alir pada Gambar 3.15 di bawah ini. 
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Gambar 3.15 Diagram Alir pada Proses Penyortiran Telur Berdasarkan Warna dan Ukuran 
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3.7 PENGUJIAN PROTOTIPE 

Pengujian prototipe mula-mula diawali dengan pengujian karakteristik setiap 

sensor yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil 

pembacaan sensor dimulai dari titik minimum sensor dapat mengukur dengan baik. 

Uji karakteristik sensor jarak HC-SR04 menggunakan komparator sidang 100 cm pada 

rentang 2 - 15 cm dengan perubahan titik sebesar 0,3 cm. Uji karakteristik sensor 

warna TCS3200 menggunakan sampel kertas art papper ukuran A6 dengan 3 warna 

dasar yakni merah, biru, dan hijau, serta 4 buah kertas warna gradasi coklat. Masing- 

masing kertas diuji sebanyak 3 kali pada rentang 0 cm – 4,5 cm dengan perubahan 

titik sebesar 0,1 cm. Selain itu ukuran diameter minor telur yang terbesar diberi 

penanda dan diukur dengan menggunakan jangka sorong digital. 

 
3.7.1 Pengujian Karakteristik Sensor Jarak HC-SR04 

Pengujian karakteristik sensor jarak HC-SR04 ini dilakukan untuk mengetahui 

titik optimum sensor dapat mengukur dengan perubahan jarak 0,3 cm. Pengujian ini 

dilakukan pada keadaan sensor berbentuk horizontal sesuai Gambar 4.4. Adapun objek 

ukur yang digunakan yakni balok akrilik berukuran 5,3 cm x 5,3 cm x 10 cm. 

Pengujian ini dilakukan pada suhu ruang 27,4 °C dan kelembaban 57% di 

Laboratorium Dimensi I Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 

(PPSDK). 
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Gambar 3.16 Penataan Sensor Jarak HC-SR04 Saat Dilakukan Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian 

tersebut yakni: 

a. Mengecek kedataran meja uji sebelum dilakukan pengujian dengan waterpass; 

b. Meletakkan komparator sidang pada titik nol sesuai dengan pembacaan nol sensor 

jarak HC-SR04; 

c. Mengatur sensor jarak HC-SR04 dalam kondisi ON; 

d. Memasang penghalang berupa kotak akrilik setebal 5 cm pada titik uji minimum 

yakni 2 cm; 

e. Penghalang digeser sejauh 0,3 cm; 

f. Mengamati pembacaan jarak pada komparator sidang dan hasil pembacaan 

pengukuran sensor jarak HC-SR04 yang ditampilkan pada LCD; 

g. Catat setiap hasil yang didapatkan pada poin e; 

h. Lakukan langkah poin e sampai g hingga mencapai titik batas pengukuran yang 

diinginkan yakni 15 cm; 

i. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak 5 kali. 

 
 

3.7.2 Pengujian Karakteristik Sensor Warna TCS3200 

Sensor warna TCS3200 dilengkapi dengan 4 buah LED sebagai sumber 

cahaya. Oleh karena itu sensor warna sangat dipengaruhi oleh jarak dan cahaya sekitar. 

Maka, pengujian karakteristik sensor warna memiliki dua tujuan, yakni untuk 

menentukan jarak optimum sensor dapat membaca nilai RGB suatu objek dan 

mengetahui pengaruh cahaya sekitar dalam membaca nilai RGB objek ukur. Adapun 

objek ukur yang digunakan berupa sampel kertas warna yang telah ditentukan, 

kemudian dilekatkan pada kotak kayu ukuran 15,7 cm x 4,2 cm x 9,3 cm. Kotak kayu 

ini akan membantu sampel kertas yang akan dideteksi dalam keadaan datar. Hal ini 

sesuai ilustrasi Gambar 4.5. 

 
3.7.2.1 Penentuan Jarak Optimum Pengukuran Sensor Warna 

Penentuan jarak optimum sensor warna dilakukan pada kondisi gelap. Kondisi 

gelap ini dapat dihitung dengan sensor penangkap intensitas cahaya atau biasa disebut 

dengan luxmeter. Saat kondisi gelap, luxmeter menunjukkan nilai 0. Pengujian 

karakteristik berdasarkan jarak ini cukup pendek, tetapi dilakukan dengan perubahan 

titik sebesar 0,1 cm. 
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Gambar 3.17 Pengujian Karakteristik Sensor Warna Berdasarkan Jarak 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian 

tersebut antara lain: 

a. Atur ruangan segelap mungkin dan dibuktikan dengan penunjukkan luxmeter = 0 

lumen; 

b. Mengecek kedataran tempat uji sebelum dilakukan dengan waterpass; 

c. Meletakkan mistar pada titik nol sesuai dengan pembacaan nol sensor warna 

TCS3200; 

d. Mengatur sensor warna dalam kondisi ON; 

e. Memasang penghalang berupa kotak kayu setebal 9 cm yang telah dilekatkan 

dengan sampel kertas warna pada titik uji minimum yakni 0 cm; 

f. Penghalang digeser sejauh 0,1 cm; 

g. Mengamati pembacaan jarak pada mistar dan hasil pembacaan nilai RGB sensor 

warna yang ditampilkan di serial monitor; 

h. Catat setiap hasil yang didapatkan pada poin g; 

i. Lakukan langkah poin f sampai h hingga mencapai titik batas pengukuran yang 

diinginkan yakni 4,5 cm; 

j. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak 3 kali. 
 

 

3.7.2.2 Pengaruh Cahaya Sekitar Terhadap Pembacaan Nilai RGB 

Sensor warna memiliki 4 buah LED sebagai sumber pencahayaan dalam 

mendeteksi objek. Oleh karena itu, adanya cahaya lingkungan akan berpengaruh 

terhadap pembacaan sensor. Maka, dalam pengujian karakteristik sensor warna ini 

dilakukan pada 3 kondisi pencahayaan, yakni pada ruangan yang gelap, dalam ruang 

kamar menggunakan lampu, dan dalam ruang menggunakan cahaya matahari. Untuk 
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mengetahui hasil pembacaan sensor warna yang ideal dan konsisten berdasarkan 

pengaruh cahaya ruang, dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Ukur intensitas cahaya lingkungan dengan menggunakan luxmeter; 

b. Catat pembacaan luxmeter; 

c. Mengecek kedataran tempat uji sebelum dilakukan dengan waterpass; 

d. Meletakkan mistar pada titik nol sesuai dengan pembacaan nol sensor warna; 

e. Mengatur sensor warna dalam kondisi ON; 

f. Memasang penghalang berupa kotak kayu setebal 9 cm yang telah dilekatkan 

dengan sampel kertas warna pada titik uji minimum yakni 0 cm; 

g. Penghalang digeser sejauh 0,1 cm; 

h. Mengamati pembacaan jarak pada mistar dan hasil pembacaan nilai RGB sensor 

warna yang ditampilkan di serial monitor; 

i. Catat setiap hasil yang didapatkan pada poin h; 

j. Lakukan langkah poin f sampai i hingga mencapai titik batas pengukuran yang 

diinginkan yakni 4,5 cm pada cahaya ruang yang gelap, cahaya ruang kamar 

menggunakan lampu dan cahaya ruang menggunakan cahaya matahari; 

k. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak 3 kali. 

 
 

3.7.3 Pengujian Diameter Minor Sampel Telur 

Pengujian diameter minor telur dimaksudkan untuk membandingkan hasil 

pembacaan sensor jarak HC-SR04 dalam mengukur diameter minor telur dengan hasil 

pembacaan diameter minor telur menggunakan standar. Standar yang digunakan 

dalam pengukuran diameter ini adalah jangka sorong dengan merk RoHS-Carbon 

Fiber Composites Digital Caliper. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm dan 

rentang pengukuran antara 0-150 mm. Adapun sampel telur yang diukur merupakan 

sampel telur yang diambil dari PT Johnson’s Farm sesuai ilustrasi Gambar 4.6. 

Gambar 3.18 Penanda pada Diameter Minor Telur Terbesar 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengukur diameter 

telur yakni: 

a. Memberi inisial penomoran pada sampel telur yang akan diukur; 

b. Mengatupkan rahang jangka sorong pada beberapa titik yang dianggap memiliki 

diameter terbesar; 

c. Satu titik yang memiliki nominal pengukuran tertinggi diberi penanda. Pendanda 

ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan pengukuran pada titik yang 

berbeda; 

d. Ukur menggunakan jangka sorong pada bagian yang telah diberi penanda. Titik 

ukur pada 1 tanda adalah sebanyak 4 posisi diameter sesuai dengan ilustrasi 

Gambar 4.7; 

e. Lakukan pengulangan pada proses c sebanyak 3 kali; 

f. Ulangi langkah diatas pada semua sampel telur. 
 

Gambar 3.19 Empat Posisi Pengujian Diameter Minor Telur 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 HASIL AKHIR PROTOTIPE 

Prototipe yang telah dibuat disesuaikan dengan desain rancang bangun pada 

bab 3. Bentuk akhir prototipe tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 Prototipe ini 

terdiri dari dua bagian, yakni sistem sensorik dan sistem mekanik. Bagian sensorik 

terdiri dari sensor infrared, sensor jarak HC-SR04, dan sensor warna TCS3200. 

Seluruh sistem tersebut setelah diintegrasikan akan mengaktifkan aktuator berupa 

motor servo SG-90 dalam melakukan proses akhir pemilahan hasil sortir telur. 

Kemudian sistem mekanik dirancang untuk menunjang berjalannya karet konveyor. 

Karet konveyor tersebut akan menggerakkan telur secara perlahan sesuai urutan 

tatakan yang telah dibuat dengan kecepatan yang relatif pelan. Hal ini memungkinkan 

pengambilan data yang didapatkan cukup memenuhi. Konveyor ini memiliki panjang 

lintasan sepanjang 80 cm dan lebar lintasan sebesar 11 cm. 

 
 

Gambar 4.1 Bentuk Akhir Prototipe Alat Penyortir Telur Berdasarkan Warna dan Ukuran 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Pada saat konveyor dijalankan dan tombol ON pada kotak pengontrol ditekan, 

maka keluaran pada serial monitor yang diperoleh dapat dilihat sesuai Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Tampilan Serial Monitor Saat Mendeteksi Diameter Minor Telur 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Gambar 4.3 Tampilan Serial Monitor Saat Mendeteksi Nilai RGB Telur 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa saat sensor infrared tidak mendeteksi adanya 

telur, serial monitor akan menampilkan “NOTHING”. Akan tetapi saat telur berhasil 

dideteksi oleh infrared, maka serial monitor akan berganti menjadi “ADA TELUR”. 

Setelah itu dilanjutkan proses pengambilan data ukuran telur dan warna telur sesuai 

ilustrasi Gambar 4.3. Saat status akhir sudah didapatkan, servo SG-90 akan bergerak 

sesuai perintah. 

 
4.2 PEMBAHASAN HASIL PENGUJIAN ALAT 

Hasil pengujian prototipe ini akan dibahas dalam tiga bagian. Bagian pertama 

merupakan hasil pengujian karakteristik sensor jarak HC-SR04, bagian kedua adalah 

hasil pengujian karakteristik sensor warna TCS3200, dan bagian ketiga adalah hasil 

pengujian karakteristik objek ukur berupa telur. 

infrared 

Sensor jarak 

HC-SR04 
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4.2.1 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Jarak HC-SR04 

Pada pengujian ini, pengukuran dilakukan sebanyak lima kali. Pengukuran 

minimum dilakukan pada jarak 2 cm sesuai anjuran jarak optimum minimum 

mengukur pada datasheet sensor. Selanjutnya rentang perubahan pengukuran yakni 

0,3 cm sesuai resolusi sensor jarak HC-SR04 itu sendiri. Serta batas maksimum 

pengujian yakni 15,2 cm. 

Tabel 4.1 Pengolahan Data Karakteristik Sensor Jarak HC-SR04 

Standar 

(cm) 

Rata-rata Hasil 

Pengujian (cm) 

Eror 

(cm) 

Eror 

(%) 

2,0 2,3 0,3 14,6 

3,8 3,1 0,7 18,4 

5,6 5,3 0,3 5,9 

7,7 8,0 0,3 4,1 

9,5 9,5 0,0 0,3 

11,3 11,2 0,1 1,0 

13,1 12,9 0,1 1,3 

14,9 14,3 0,7 4,4 

Maksimum 0,7 18,4 

Minimum 0,0 0,3 

 
 

Berdasarkan data pengujian yang dilampirkan pada Lampiran 12, 

menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor jarak HC-SR04 dalam 

mendeteksi keberadaan objek di depannya. Tabel 4.1 merupakan representasi data 

yang tercantum pada Lampiran 12, dapat diketahui bahwa pembacaan sensor jarak 

HC-SR04 kurang stabil pada rentang pengukuran kurang dari 6,5 cm. Maka, semakin 

dekat objek penghalang di depan sensor, respon sensor jarak HC-SR04 akan semakin 

jauh dari standar pengujinya. Adapun eror tertinggi sebesar 18,4% pada titik 

pengukuran 3.8 cm dan eror terendah didapatkan sebesar 0,3% pada titik pengukuran 

9,5 cm. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Indrayana et al (2017) bahwa sensor 

jarak HC-SR04 stabil digunakan untuk pengukuran mulai 10 cm sampai 50 cm. Oleh 

karena itu penggunaan sensor jarak HC-SR04 yang digunakan sebagai pendeteksi 

diameter telur ditempatkan pada ketinggian yang tetap yakni 15 cm. Titik ini dipilih 

karena cukup stabil untuk mendeteksi diameter minor sampel telur terkecil yakni 3,59 

cm dan diameter minor sampel telur terbesar yang didapatkan yakni 5,11 cm. Maka 

cakupan pengukuran sensor jarak HC-SR04 dalam mendeteksi diameter minor telur 

berada pada rentang 9,89 cm sampai 11,41 cm. Adapun rentang tersebut didapatkan 

berdasarkan perhitungan berikut. 

a. Diameter minor sampel telur terbesar = 5,11 cm (berdasarkan Lampiran 13) 
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 15 cm – 5,11 cm = 9,89 cm 

b. Diameter minor sampel telur terkecil = 3,59 cm (berdasarkan Lampiran 13) 

 15 cm – 3,59 cm = 11,41 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Linieritas Sensor Jarak HC-SR04 

 
 

Meskipun hasil pengukuran sensor jarak HC-SR04 kurang stabil pada rentang 

di bawah 6,5 cm, akan tetapi berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa 

hasil pengukuran sensor memiliki persamaan regresi linier sebesar y = 0,9971x – 

0,1352 dan koefisien determinasi sebesar R2 = 0,9948. Menurut Ghozali (2012:97) 

nilai koefisien determinasi (R²) berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa 

besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara bersama-sama terhadap 

variabel Y, sehingga jika nilai R² > 0,75 - 0,99, korelasi yang didapatkan sangat kuat. 

Berdasarkan data tersebut hubungan penunjukkan sensor jarak HC-SR04 dengan jarak 

sebenarnya menunjukkan hubungan yang linier. Jika jarak sebenarnya bertambah, 

maka penunjukkan pada sensor jarak HC-SR04 juga bertambah. 

Tabel 4.2 Histerisis Sensor Jarak HC-SR04 

Standar 

(cm) 

  Hasil Pengujian (cm)  Eror 

(cm) 

Eror 

(%) Rata-rata Naik Rata-rata Turun 

2,0 2,3 2,3 0,0 0,0 

3,8 3,1 3,1 0,0 0,0 

5,6 5,3 5,3 0,0 0,0 

7,7 8,0 8,1 0,1 1,0 

9,5 9,5 9,5 0,0 0,0 

11,3 11,2 11,2 0,0 0,0 

13,1 13,0 12,9 0,1 0,8 

14,9 14,3 14,3 0,0 0,0 

 Maksimum  0,0 0,2 

 Minimum  0,2 18,4 
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Tabel 4.2 merupakan representasi data pengujian histerisis sensor jarak HC- 

SR04 pada Lampiran 12. Berdasarkan lampiran tersebut, pengujian pertama, ketiga, 

dan kelima merupakan pengujian naik dan pengujian kedua dan keempat merupakan 

pengujian turun. Berdasarkan Tabel 4.2 kesalahan terkecil yang didapatkan yakni 0,0 

cm dan kesalahan terbesar yang didapatkan yakni 0,2 cm. Adapun data tersebut jika 

disajikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Grafik Histerisis Sensor Jarak HC-SR04 

 
 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

karakteristik sensor jarak HC-SR04 baik pada pengujian naik maupun turun 

menunjukkan hasil yang hampir sama atau berhimpit. Oleh karena itu sistem 

pengujian naik atau turun tidak berpengaruh terhadap hasil pembacaan sensor. 

 
4.2.2 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Warna TCS3200 

Pada pengujian ini, pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali untuk setiap 

sampel warna. Adapun sampel warna yang digunakan yakni warna merah, hijau, dan 

biru sebagai pengkalibrasi sensor, dan 4 warna gradasi coklat sebagai kertas uji. 

Pengkalibrasian sensor warna dilakukan dengan cara mendeteksi warna merah, hijau, 

dan biru pada titik paling minimum mengukur 0 cm dan titik maksimum pengukuran 

10 cm. Hasil pembacaan sensor tersebut kemudian dijadikan batas teratas dan batas 

terbawah pengukuran warna pada rentang nilai pengukuran RGB 0-255. Metode ini 

dinamakan metode mapping. Metode mapping merupakan metode yang digunakan 

untuk memetakan ulang suatu nomor dari satu rentang ke rentang yang lain. Metode 

ini digunakan karena saat sensor warna mendeteksi objek pada jarak 0 mm, nilai RGB 
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yang didapatkan sangat kecil, sedangkan pada jarak yang lebih jauh didapatkan nilai 

yang lebih tinggi. Hal ini berkebalikan dengan rentang nilai RGB karena semakin 

dekat objek warna yang dideteksi, maka sumber cahaya yang diberikan oleh 4 LED 

putih pada sensor TCS3200 yang mengenai objek akan lebih terang jika dibandingkan 

objek yang jauh. Oleh karena itu hasil pembacaan sensor TCS3200 sesudah 

menggunakan metode mapping akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran 

berikutnya. Kemudian penggunaan warna gradasi ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan sensor apakah mampu mendeteksi warna gradasi coklat atau tidak. Warna 

gradasi coklat dipilih karena mendekati karakteristik warna kerabang telur. 

Pengukuran minimum dilakukan pada jarak 0 cm sampai batas teratas pengukuran 

yakni 4,5 cm dengan selisih setiap titik ukurnya sebesar 0,1 cm. 

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Citra Kertas Menggunakan Matlab 

WARNA 
  SOFTWARE MATLAB  

Red Green Blue 

merah 203.9 18.9 13.1 

hijau 100.5 151.1 15.1 

biru 48.1 86.0 173.4 

hitam 33.6 30.6 28.5 

putih 164.8 165.4 172.0 

coklat 1 173.2 113.1 44.4 

coklat 2 183.3 139.1 74.2 

coklat 3 186.8 149.7 92.2 

coklat 4 174.1 158.4 128.0 

 
 

Pada pengujian setiap sampel kertas yang digunakan pada poin 4.3.2.1, warna 

kertas yang telah dideteksi oleh sensor warna TCS3200 akan dibandingkan hasilnya 

dengan pengolahan citra sampel kertas yang sama menggunakan software matlab. 

Adapun hasil yang didapatkan dari hasil olah citra tersebut dapat dilihat pada Tabel 

4.3 di atas. 

 
 

4.2.2.1 Hasil Pengujian Setiap Sampel Kertas 

Pengujian kertas berdasarkan warna-warna yang telah dipilih dilakukan pada 

kondisi ideal gelap. Kondisi gelap dianggap ideal karena tidak terpengaruh oleh 

cahaya sekitar. Kondisi ini dibuktikan dengan pengukuran intensitas cahaya ruang 

menggunakan luxmeter dan luxmeter menunjukkan 0 lumen. Adapun hasil yang 

didapatkan adalah sebagai berikut. 
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A. Kertas Merah 

Kertas merah merupakan salah satu kertas yang akan dijadikan sebagai acuan 

dalam mengkalibrasi sensor warna. Hal ini dipilih karena salah satu fotodioda yang 

dimiliki sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter red yang dapat mendeteksi 

warna merah. Nilai red yang didapatkan pada saat kertas merah berada pada jarak 0 

cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai batas teratas 255. Kemudian nilai 

red tertinggi yang didapatkan pada saat kertas merah diletakkan pada jarak terjauh 10 

cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai batas terendah 0. Hasil mapping 

pada kertas merah ini akan terus berpengaruh terhadap pembacaan objek berikutnya. 

Adapun objek kertas merah yang digunakan yakni sesuai Gambar 4.6. Kertas yang 

digunakan yakni kertas art papper ukuran A6 yang di cetak dengan menggunakan 

print laser. 

Gambar 4.6 Kertas Merah yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
Hasil pembacaan nilai RGB pada sampel kertas merah dapat dilihat pada Tabel 

4.4. Hasil ini merupakan data yang didapatkan setelah melakukan metode mapping 

pada kanal red menggunakan sampel kertas merah. Tabel ini merupakan representasi 

data yang terlampir pada Lampiran 1. 

Tabel 4.4 Hasil Nilai RGB pada Kertas Merah 

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %  

R G B R G B 

0 255 199 206 25.1 951.9 1467.0 

5 244 187 194 19.7 888.4 1375.7 

10 221 140 145 8.3 641.0 1001.1 

15 193 100 105 5.2 427.9 700.6 

20 167 70 73 18.3 269.2 457.2 

25 143 50 52 29.9 164.6 295.6 

30 121 32 33 40.9 68.0 151.0 

35 100 16 21 51.1 16.6 55.9 

40 87 14 19 57.6 28.6 40.7 

  45  73  7  14  64.2  63.0  2.7  
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Nilai RGB Kertas Merah 
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Warna merah murni memiliki komposisi nilai red = 255, green = 0, dan blue 

= 0. Tabel 4.4 tersebut menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor warna 

TCS3200 dalam mendeteksi keberadaan objek di depannya. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut dapat dilihat bahwa warna pada kanal red kurang stabil pada 

rentang jarak lebih dari 30 mm. Maka, semakin dekat objek penghalang di depan 

sensor, respon sensor warna TCS3200 akan semakin baik jika dibandingkan dengan 

standar pengujinya menggunakan software matlab. 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Nilai RGB Kertas Merah 

 
Tabel 4.5 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Merah 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -4,4639x + 260,06 y = -4,7147x + 185,28 y = -4,7413x + 190,64 

R² = 0,9915 R² = 0,9312 R² = 0,9227 

 

Pada Gambar 4.7 disajikan grafik uji linieritas sensor TCS3200 pada objek 

sampel kertas merah yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

kanal red menunjukkan intensitas warna merah tertinggi dibandingkan kanal blue dan 

kanal green. Persamaan regresi linier yang didapatkan pada komposisi kanal red yakni 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebesar y = -4,4639x + 260,06 dan koefisien determinasi 

sebesar R2 = 0,9915. Sedangkan persamaan regresi linier pada komposisi kanal green 

didapatkan y = -4,7147x + 185,28 dengan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9312. 

Kemudian komposisi kanal blue memiliki persamaan regresi linier sebesar y = - 

4,7413x + 190,64 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9227. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka korelasi antara nilai RGB yang didapatkan terhadap pengaruh jarak 

ukur adalah sangat erat. 
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B. Kertas Hijau 

Kertas hijau merupakan sampel kertas warna kedua yang akan dijadikan 

sebagai acuan dalam mengkalibrasi sensor warna. Hal ini dipilih karena salah satu 

fotodioda yang dimiliki sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter green yang 

dapat mendeteksi warna hijau. Nilai green terendah yang didapatkan pada saat kertas 

hijau berada pada jarak 0 cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai batas 

teratas. Kemudian nilai green tertinggi yang didapatkan pada saat kertas hijau 

diletakkan pada jarak terjauh 10 cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai 

batas terendah. Hasil mapping pada kertas hijau ini akan terus berpengaruh terhadap 

pembacaan objek berikutnya. Adapun sampel kertas warna hijau yang digunakan 

yakni sesuai Gambar 4.8 yang terbuat dari bahan art papper dan berukuran A6 yang 

di cetak dengan menggunakan print laser. 

 

Gambar 4.8 Kertas Hijau yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Hasil pembacaan nilai RGB pada sampel kertas hijau dapat dilihat pada Tabel 

4.6. Hasil ini merupakan data yang didapatkan setelah melakukan metode mapping 

pada kanal green menggunakan sampel kertas hijau. Tabel ini merupakan representasi 

data yang terlampir pada Lampiran 2. 

Tabel 4.6 Hasil Nilai RGB pada Kertas Hijau 

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 232 254 216 130,7 67,7 1329,7 

5 214 236 193 113,0 56,3 1178,9 

10 186 210 155 85,2 38,8 927,1 

15 148 174 108 46,8 15,1 617,3 

20 114 141 74 13,7 6,5 388,7 

25 88 115 49 12,9 24,2 221,4 

30 60 87 25 40,3 42,4 67,3 

35 59 79 26 41,0 47,6 73,9 

40 40 63 20 59,9 58,1 29,2 

  45  21  41  5  79,6  72,9  66,9  
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Nilai RGB Kertas Hijau 
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Warna hijau murni memiliki komposisi nilai red = 0, green = 255, dan blue = 

0. Akan tetapi pada kertas yang digunakan, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. Tabel tersebut menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor warna 

dalam mendeteksi keberadaan objek di depannya. Dapat diketahui bahwa pembacaan 

sensor warna kurang stabil pada rentang jarak kurang dari 10 mm. Maka, semakin jauh 

objek penghalang di depan sensor, respon sensor warna akan semakin baik jika 

dibandingkan dengan standar pengujinya menggunakan software matlab. 

 

 

 

 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Nilai RGB Kertas Hijau 

 

 
Tabel 4.7 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Hijau 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -4,9078x + 225,89 y = -4,8929x + 249,67 y = -4,8923x + 195,8 

  R² = 0,9679  R² = 0,9768  R² = 0,9174  

 
 

Pada Gambar 4.9, disajikan grafik uji linieritas sensor TCS3200 pada kertas 

hijau yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa intensitas 

warna hijau selalu menjadi intensitas warna tertinggi di setiap titik jika dibandingkan 

warna merah dan biru. Persamaan regresi linier yang didapatkan pada sampel kertas 

hijau ini dapat dilihat pada Tabel 4.7, komposisi kanal red yakni y = -4,9078x + 225,89 

dan koefisien determinasi sebesar R2 = 0,9679. Sedangkan persamaan regresi linier 

pada komposisi kanal green didapatkan y = -4,8929x + 249,67 dengan koefisien 

determinasi sebesar R² = 0,9768. Kemudian komposisi kanal blue memiliki persamaan 

regresi sebesar y = -4,8923x + 195,8 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9174. 
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Berdasarkan hasil tersebut, maka korelasi antara nilai RGB yang didapatkan terhadap 

pengaruh jarak ukur adalah sangat erat. 

 
C. Kertas Biru 

Kertas biru merupakan salah satu kertas yang akan dijadikan sebagai acuan 

dalam mengkalibrasi sensor warna. Hal ini dipilih karena salah satu fotodioda yang 

dimiliki sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter blue yang dapat 

mendeteksi warna biru. Nilai blue terendah yang didapatkan pada saat kertas biru 

berada pada jarak 0 cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai batas teratas. 

Kemudian nilai blue tertinggi yang didapatkan pada saat kertas biru diletakkan pada 

jarak terjauh 10 cm dimasukkan ke dalam metode mapping sebagai batas terendah. 

Hasil mapping pada kertas biru ini akan terus berpengaruh terhadap pembacaan objek 

berikutnya. Adapun objek kertas biru yang digunakan yakni sesuai Gambar 4.14. 

Kertas yang digunakan merupakan jenis kertas art papper ukuran A6 yang di cetak 

dengan menggunakan print laser. 

Gambar 4.10 Kertas Biru yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
Hasil pembacaan nilai RGB pada sampel kertas biru dapat dilihat pada Tabel 

4.8. Hasil ini merupakan data yang didapatkan setelah melakukan metode mapping 

pada kanal blue menggunakan sampel kertas biru. Tabel ini merupakan representasi 

data yang terlampir pada Lampiran 3. 

Tabel 4.8 Hasil Nilai RGB pada Kertas Biru 

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 164 202 251 241,3 135,3 44,8 

5 140 181 225 190,9 110,6 29,5 

10 99 142 193 105,2 65,2 11,3 

15 59 101 158 21,6 17,8 8,9 

20 28 67 121 41,3 22,1 30,2 

25 17 53 104 65,2 38,3 40,0 

  30  1  31  77  99,0  63,6  55,4  
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Jarak   

(mm) 

Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

35 0 18 63 100,0 78,8 64,0 

40 0 0 23 100,0 100,0 86,7 

  45  0  0  12  100,0  100,0  93,2  

 

Warna biru murni memiliki komposisi nilai red = 0, green = 0, dan blue = 255. 

Akan tetapi pada kertas yang digunakan, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. Tabel tersebut menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor warna 

dalam mendeteksi keberadaan objek di depannya. Dapat diketahui bahwa pembacaan 

sensor warna kurang stabil pada rentang jarak kurang dari 15 mm. Maka, semakin jauh 

objek penghalang di depan sensor, respon sensor warna akan semakin baik jika 

dibandingkan dengan standar pengujinya menggunakan software matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Nilai RGB Kertas Biru 

 
Tabel 4.9 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Biru 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -3,9368x + 136,24 y = -4,9857x + 187,87 y = -5,5536x + 245,3 

R² = 0,8274 R² = 0,9377 R² = 0,9877 

 
 

Pada Gambar 4.11, disajikan grafik uji linieritas sensor warna TCS3200 pada 

objek kertas biru yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

intensitas warna biru selalu menjadi intensitas warna tertinggi di setiap titik jika 

dibandingkan warna merah dan biru. Persamaan regresi linier yang didapatkan pada 

komposisi kanal red yakni y = -3,9368x + 136,24 dan koefisien determinasi sebesar 

R2 = 0,8274. Sedangkan persamaan regresi linier pada komposisi kanal green 
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didapatkan y = -4,9857x + 187,87 dengan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9377. 

Kemudian komposisi kanal blue memiliki persamaan regresi sebesar y = -5,5536x + 

245,3 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9877. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

korelasi antara nilai RGB yang didapatkan terhadap pengaruh jarak ukur adalah sangat 

erat. 

 
D. Kertas Coklat 1 

Selanjutnya memasuki objek ukur gradasi warna coklat. Warna coklat 1 

merupakan warna kertas coklat yang paling tua, kertas coklat 2 lebih terang, begitu 

seterusnya hingga coklat 4. Sampel kertas coklat 1 yang digunakan sesuai dengan 

Gambar 4.12. Kertas yang digunakan merupakan jenis kertas art papper ukuran A6 

yang di cetak dengan menggunakan print laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.12 Kertas Coklat 1 yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
Adapun hasil pengukuran nilai RGB pada kertas coklat 1 dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 dibawah ini. Hasil pengukuran ini telah dipengaruhi oleh metode mapping 

yang telah dibahas pada sampel kertas poin A, B, dan C sebelumnya. 

  Tabel 4.10 Hasil Nilai RGB pada Kertas Coklat 1  

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 248 235 213 42,9 107,9 380,3 

5 233 218 193 34,6 92,2 335,7 

10 207 184 152 19,7 62,8 242,2 

15 174 143 104 0,6 26,6 134,5 

20 150 117 78 13,4 3,2 75,9 

25 118 86 48 32,1 24,4 7,7 

30 98 65 37 43,5 42,8 17,7 

35 72 40 9 58,4 64,4 79,1 

  40  42  8  0  76,0  92,7  100,0  

 
 

Komposisi kertas coklat memiliki kadar warna red menjadi lebih dominan jika 

dibandingkan dengan kadar green dan blue-nya. Pada kertas coklat 1 yang digunakan, 
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hasil yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.10 yang merepresentasikan data pada 

Lampiran 4. Tabel tersebut menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor warna 

dalam mendeteksi keberadaan objek di depannya. Dapat diketahui bahwa pembacaan 

sensor warna dalam membaca objek berwarna coklat kurang stabil pada rentang jarak 

lebih dari 30 mm. Maka, semakin jauh objek penghalang di depan sensor, respon 

sensor warna akan semakin jelek jika dibandingkan dengan standar pengujinya 

menggunakan software matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.13 Grafik Nilai RGB Kertas Coklat 1 

 

 
Tabel 4.11 Persamaan Linieritas Kertas dan Konstanta Determinasi Coklat 1 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -5,4166x + 257,3 y = -5,9652x + 240,03 y = -5,9284x + 208 

R² = 0,9961 R² = 0,9926 R² = 0,9692 

 
 

Pada Gambar 4.13, disajikan grafik uji linieritas sensor TCS3200 pada objek 

kertas coklat 1 yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

intensitas warna merah selalu menjadi intensitas warna tertinggi di setiap titik jika 

dibandingkan warna hijau dan biru. Persamaan regresi linier yang didapatkan pada 

komposisi kanal red yakni y = -5,4166x + 257,3 dan koefisien determinasi sebesar R2 

= 0,9961. Sedangkan persamaan regresi linier pada komposisi kanal green didapatkan 

y = -5,9652x + 240,03 dengan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9926. Kemudian 

komposisi kanal blue memiliki persamaan regresi sebesar y = -5,9284x + 208 dan 

koefisien determinasi sebesar R² = 0,9692. Berdasarkan hasil tersebut, maka korelasi 

antara nilai RGB yang didapatkan terhadap pengaruh jarak ukur adalah sangat erat. 
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E. Kertas Coklat 2 

Kertas coklat 2 yang digunakan pada pengujian warna ini memiliki tingkat 

kecerahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kertas coklat 1. Sampel kertas 

coklat 2 yang digunakan sesuai dengan Gambar 4.14. Kertas yang digunakan 

merupakan jenis kertas art papper ukuran A6 yang di cetak dengan menggunakan 

print laser. 

 

Gambar 4.14 Kertas Coklat 2 yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

Adapun hasil pengukuran nilai RGB pada kertas coklat 2 dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 dibawah ini. Hasil pengukuran ini telah dipengaruhi oleh metode mapping 

yang telah dibahas pada sampel kertas poin A, B, dan C sebelumnya. 

Tabel 4.12 Hasil Nilai RGB pada Kertas Coklat 2 

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 255 251 237 39,0 80,5 219,4 

5 244 238 221 33,0 70,8 198,2 

10 221 209 183 20,4 50,4 147,0 

15 194 178 146 6,0 27,8 97,1 

20 165 144 107 10,3 3,2 44,6 

25 144 125 88 21,6 10,5 18,6 

30 117 93 59 36,2 33,0 21,2 

35 99 80 45 46,3 42,8 40,0 

  40  77  55  36  58,3  60,5  51,1  

 
 

Komposisi kertas coklat 2 juga masih memiliki kadar warna red yang lebih 

dominan jika dibandingkan dengan kadar green dan blue-nya. Pada kertas coklat 2 

yang digunakan, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.12 yang 

merepresentasikan data pada Lampiran 5. Tabel tersebut menunjukkan perubahan nilai 

yang diperoleh sensor warna dalam mendeteksi keberadaan objek di depannya. Dapat 

diketahui bahwa pembacaan sensor warna dalam membaca objek berwarna coklat 

kurang stabil pada rentang jarak lebih dari 30 mm. Maka, semakin jauh objek 
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penghalang di depan sensor, respon sensor warna akan semakin jelek jika 

dibandingkan dengan standar pengujinya menggunakan software matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.15 Grafik Nilai RGB Kertas Coklat 2 

 
 

Tabel 4.13 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Coklat 2 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -4,7986x + 264,76 y = -5,3404x + 259,43 y = -5,7432x + 238,81 

  R² = 0,9957  R² = 0,9933  R² = 0,9799  

 
 

Pada Gambar 4.15 disajikan grafik uji linieritas sensor warna TCS3200 pada 

objek kertas coklat 2 yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

intensitas warna merah masih menjadi intensitas warna tertinggi di setiap titik jika 

dibandingkan warna hijau dan biru. Namun, memiliki kerapatan posisi yang cukup 

ketat antara ketiga nilainya pada jarak 0 mm – 5 mm. Persamaan regresi linier yang 

didapatkan pada komposisi kanal red yakni y = -4,7986x + 264,76 dan koefisien 

determinasi sebesar R2 = 0,9957. Sedangkan persamaan regresi linier pada komposisi 

kanal green didapatkan y = -5,7432x + 238,81 dengan koefisien determinasi sebesar 

R² = 0,9933. Kemudian komposisi kanal blue memiliki persamaan regresi sebesar y = 

-5,7432x + 238,81 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9799. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka korelasi antara nilai RGB yang didapatkan terhadap pengaruh jarak 

ukur adalah sangat erat. 

 
F. Kertas Coklat 3 

Kertas coklat 3 merupakan kertas coklat yang lebih terang jika dibandingkan 

coklat 1 dan 2. Sampel kertas coklat 3 yang digunakan sesuai dengan Gambar 4.16. 
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Kertas yang digunakan merupakan jenis kertas art papper ukuran A6 yang di cetak 

dengan menggunakan print laser. Adapun hasil pengukuran nilai RGB pada kertas 

coklat 3 dapat dilihat pada Tabel 4.14 dibawah ini. Hasil pengukuran ini telah 

dipengaruhi oleh metode mapping yang telah dibahas pada sampel kertas poin A, B, 

dan C sebelumnya. 

Gambar 4.16 Kertas Coklat 3 yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 
Tabel 4.14 Hasil Nilai RGB pada Kertas Coklat 3 

Jarak 

(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 255 255 254 36,5 70,4 175,0 

5 250 251 240 33,9 67,5 160,3 

10 235 231 213 25,9 54,0 131,1 

15 212 202 177 13,2 34,8 92,0 

20 184 172 144 1,5 14,6 55,9 

25 162 147 117 13,6 1,8 26,9 

30 136 120 89 27,2 20,0 4,0 

35 117 101 72 37,6 32,9 22,4 

  40  96  81  55  48,6  45,9  40,9  

 
 

Komposisi kertas coklat 3 juga masih memiliki kadar warna red yang lebih 

dominan jika dibandingkan dengan kadar green dan blue-nya. Pada kertas coklat 3 

yang digunakan, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.14 yang merupakan 

representasi data yang terlampir pada Lampiran 6. Tabel tersebut menunjukkan 

perubahan nilai yang diperoleh sensor warna dalam mendeteksi keberadaan objek di 

depannya. Dapat diketahui bahwa pembacaan sensor warna dalam membaca objek 

berwarna coklat kurang stabil pada rentang jarak lebih dari 35 mm. Maka, semakin 

jauh objek penghalang di depan sensor, respon sensor warna akan semakin jelek jika 

dibandingkan dengan standar pengujinya menggunakan software matlab. 

    Tabel 4.15 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Coklat 3  

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -4,3991x + 271,51 y = -4,8948x + 271,34 y = -5,5072x + 260,63 

R² = 0,9919 R² = 0,993 R² = 0,9927 
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Gambar 4.17 Grafik Nilai RGB Kertas Coklat 3 

 

Pada Gambar 4.17 disajikan grafik uji linieritas sensor warna TCS3200 pada 

objek kertas coklat 3 yang digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

intensitas warna merah masih menjadi intensitas warna tertinggi pada beberapa titik 

jika dibandingkan warna hijau dan biru. Namun, pada titik 0 mm – 10 mm. Persamaan 

regresi linier yang didapatkan pada komposisi kanal red yakni y = -4,3991x + 271,51 

dan koefisien determinasi sebesar R2 = 0,9919. Sedangkan persamaan regresi linier 

pada komposisi kanal green didapatkan y = -4,8948x + 271,34 dengan koefisien 

determinasi sebesar R² = 0,993. Kemudian komposisi kanal blue memiliki persamaan 

regresi sebesar y = -5,5072x + 260,63 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9927. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka korelasi antara nilai RGB yang didapatkan terhadap 

pengaruh jarak ukur adalah sangat erat. 

 
G. Kertas Coklat 4 

Kertas coklat 4 merupakan kertas coklat paling terang jika dibandingkan 

dengan kertas coklat 1, 2, dan 3 sebelumnya. Sampel kertas coklat 4 yang digunakan 

sesuai dengan Gambar 4.18. Kertas yang digunakan merupakan jenis kertas art papper 

ukuran A6 yang di cetak dengan menggunakan print laser. Adapun hasil pengukuran 

nilai RGB pada kertas coklat 4 dapat dilihat pada Tabel 4.16 dibawah ini yang 

merupakan representasi data yang terlampir pada Lampiran 7. Hasil pengukuran ini 

telah dipengaruhi oleh metode mapping yang telah dibahas pada sampel kertas poin 

A, B, dan C sebelumnya. 
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Gambar 4.18 Kertas Coklat 4 yang Digunakan dalam Pengujian 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

  Tabel 4.16 Hasil Nilai RGB pada Kertas Coklat 4  

Jarak 
(mm) 

  Rata-rata total    Eror %   

R G B R G B 

0 255 255 255 46,5 61,0 99,2 

5 255 255 255 46,3 61,0 99,2 

10 242 248 243 39,0 56,3 89,8 

15 224 226 218 28,4 42,4 70,3 

20 202 204 192 15,9 28,5 49,6 

25 180 180 166 3,5 13,7 29,3 

30 154 152 135 11,7 4,2 5,4 

35 125 122 102 28,4 23,3 20,7 

  40  93  87  67  46,7  45,2  47,7  

 

Komposisi kertas coklat 4 memiliki komposisi warna yang cukup seimbang 

antara kadar red, green, maupun bluenya. Hal ini dapat terjadi karen kertas coklat 

paling terang ini mendekati warna putih. Adapun warna putih murni memiliki 

komposisi red = 255, green = 255, dan blue = 255. Pada kertas coklat 4 yang 

digunakan, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.16. Tabel tersebut 

menunjukkan perubahan nilai yang diperoleh sensor warna dalam mendeteksi 

keberadaan objek di depannya. Dapat diketahui bahwa pembacaan sensor warna 

dalam membaca objek berwarna coklat kurang stabil pada rentang jarak lebih dari 15 

mm. Maka, semakin jauh objek penghalang di depan sensor, respon sensor warna akan 

semakin jelek jika dibandingkan dengan standar pengujinya menggunakan software 

matlab. 

Tabel 4.17 Persamaan Linieritas dan Konstanta Determinasi Kertas Coklat 4 

Persamaan Kanal Red Persamaan Kanal Green Persamaan Kanal Blue 

y = -4.1522x + 277.28 y = -4.3201x + 281.1 y = -4.8809x + 281.89 

  R² = 0.9741  R² = 0.9655  R² = 0.9738  

 
 

Pada Gambar 4.19 disajikan grafik linieritas dari kertas coklat yang 

digunakan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa intensitas warna yang 

dihasilkan mulai sulit dibedakan. Pada titik 0 mm – 10 mm, baik kadar warna red, 

green, maupun blue memiliki nilai yang relatif berdekatan sesuai data yang 
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Gambar 4.19 Grafik Nilai RGB Kertas Coklat 4 

 

disajikan pada Tabel 4.17. Persamaan regresi linier yang didapatkan pada komposisi 

kanal red yakni y = -4,1522x + 277,28 dan koefisien determinasi sebesar R2 = 0,9741. 

Sedangkan persamaan regresi linier pada komposisi kanal green didapatkan y = - 

4,3201x + 281,1 dengan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9655. Kemudian 

komposisi kanal blue memiliki persamaan regresi sebesar y = -4,8809x + 281,89 dan 

koefisien determinasi sebesar R² = 0,9738. Berdasarkan hasil tersebut, maka korelasi 

antara nilai RGB yang didapatkan terhadap pengaruh jarak ukur adalah sangat erat. 

4.2.2.2 Perbandingan Pengaruh Cahaya 

Tiga kondisi pencahayaan untuk membuktikan adanya pengaruh cahaya luar 

ini dilakukan pada kondisi ruangan yang gelap atau ideal, kondisi ruang kamar dengan 

menggunakan lampu, dan ruang balkon yang terkena sinar matahari. Adapun hasil 

perbandingan pembacaan sensor warna pada 3 kondisi cahaya dapat dilihat pada Tabel 

4.18 di bawah ini. Kondisi gelap memiliki intensitas cahaya sebesar 0 lumen, kondisi 

ruang menggunakan lampu relatif konstan pada 30 lumen, dan kondisi ruang balkon 

yang disinari matahari memiliki nilai intensitas cahaya yang fluktuatif mulai dari 956 

– 1300 lumen. Adapun waktu yang digunakan pada pengambilan data dengan 

menggunakan intensitas cahaya matahari yakni pukul 13.00 – 15.20 WIB. 

Tabel 4.18 Perbandingan Nilai RGB pada 3 Kondisi 

Jarak 

(mm) 
Lumen 

                   Ideal   
Lumen 

                 Ruang   
Lumen 

 Matahari  

Red Green Blue Red Green Blue Red Green Blue 

10 0 182 145 101 30 193 153 111 956 207 171 131 

20 0 93 40 0 30 105 54 0 1222 175 124 84 

30 0 3 0 0 30 20 0 0 1300 173 116 79 

40 0 0 0 0 30 0 0 0 1251 171 120 85 
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Berikut merupakan hasil perbandingan ketiga kondisi jika disajikan dalam 

bentuk grafik. Pengujian ini hanya menggunakan 1 sampel kertas saja pada sampel 

kertas coklat 2 untuk melihat karakteristik pengaruh cahaya sekitar terhadap 

pembacaan sensor warna TCS3200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Grafik Kanal Red pada 3 Kondisi Cahaya 

Tabel 4.19 Persamaan Linieritas Kanal Red pada 3 Kondisi 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.20 dan Tabel 4.19, diketahui bahwa semakin redup 

suatu cahaya sekitar, maka kanal red yang dihasilkan akan semakin kecil. Adapun 

persamaan regresi linier yang didapatkan yakni pada kanal red ideal didapatkan y = - 

7,6904x + 248,55 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9809. Sedangkan pada 

kondisi cahaya ruang didapatkan persamaan regresi linier sebesar y = -8,0568x + 

264,34 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9953. Kemudian persamaan regresi 

linier yang didapatkan pada kondisi ruang yang terpapar sinar matahari yakni y = - 

1,0235x + 203,63 dan besar koefisien determinasi yakni R² = 0,746. Pada kondisi 

pengujian di dalam ruangan dengan lampu kamar dan ruangan yang gelap memberikan 

hasil yang saling berdekatan jika dibandingkan dengan kondisi pengujian pada 

ruangan yang terpapar sinar matahari. 

Tabel 4.20 Persamaan Linieritas Kanal Green pada 3 Kondisi 

Persamaan Kanal Green Gelap Persamaan Kanal Green Ruang Persamaan Kanal Green Matahari 

y = -7,3468x + 227,91 y = -8,5751x + 227,02 y = -1,6673x + 169,54 

R² = 0,9938 R² = 0,992 R² = 0,7971 
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y = -7,6904x + 248,55 y = -8,0568x + 264,34 y = -1,0235x + 203,63 

R² = 0,9809 R² = 0,9953 R² = 0,746 
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Gambar 4.21 Grafik Kanal Green  pada 3 Kondisi Cahaya 

 
Selanjutnya merupakan hasil perbandingan ketiga kondisi jika disajikan dalam 

bentuk grafik untuk kanal green. Berdasarkan Gambar 4.21 dan Tabel 4.20, diketahui 

bahwa semakin redup suatu cahaya sekitar, maka kanal green yang dihasilkan juga 

akan semakin mengecil. Adapun persamaan regresi linier yang didapatkan yakni pada 

kanal green kondisi ideal didapatkan y = -7,3468x + 227,91 dan koefisien determinasi 

sebesar R² = 0,9938. Sedangkan pada kondisi cahaya ruang didapatkan persamaan 

regresi linier sebesar y = -8,5751x + 227,02 dan koefisien determinasi sebesar R² = 

0,992. Kemudian persamaan regresi linier yang didapatkan pada kondisi ruang yang 

terpapar sinar matahari yakni y = -1,6673x + 169,54 dan besar koefisien determinasi 

yakni R² = 0,7971. Pada kondisi pengujian di dalam ruangan dengan lampu kamar dan 

ruangan yang ideal masih memberikan hasil yang saling berdekatan jika dibandingkan 

dengan kondisi pengujian pada ruangan yang terpapar sinar matahari. 

Selanjutnya merupakan hasil perbandingan ketiga kondisi jika disajikan dalam 

bentuk grafik untuk kanal blue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Grafik Kanal Blue pada 3 Kondisi Cahaya 
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Tabel 4.21 Persamaan Linieritas Kanal Blue pada 3 Kondisi 

Persamaan Kanal Blue Gelap Persamaan Kanal Blue Ruang Persamaan Kanal Blue Matahari 

y = -7,3783x + 179,53 y = -8,4491x + 168,36 y = -1,3119x + 120,89 

R² = 0,9866 R² = 0,9777 R² = 0,6464 

 
Berdasarkan Gambar 4.22 dan Tabel 4.21, diketahui bahwa semakin redup 

suatu cahaya sekitar, maka kanal blue yang dihasilkan akan semakin kecil. Adapun 

persamaan regresi linier yang didapatkan yakni pada kanal blue dengan kondisi ideal 

didapatkan y = -7,3783x + 179,53 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9866. 

Sedangkan pada kondisi cahaya ruang didapatkan persamaan regresi linier sebesar y 

= -8,4491x + 168,36 dan koefisien determinasi sebesar R² = 0,9777. Kemudian 

persamaan regresi linier yang didapatkan pada kondisi ruang yang terpapar sinar 

matahari yakni y = -1,3119x + 120,89 dan besar koefisien determinasi yakni R² = 

0,6464. Pada kondisi pengujian di dalam ruangan dengan lampu kamar dan ruangan 

yang gelap memberikan hasil yang saling berdekatan jika dibandingkan dengan 

kondisi pengujian pada ruangan yang terpapar sinar matahari. 

Berdasarkan hasil pembacaan kanal red, kanal green, dan kanal blue dalam 3 

kondisi diatas, dapat diketahui jika pengujian yang dilakukan pada kondisi gelap 

merupakan kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal ini didukung dengan besar nilai 

eror yang didapatkan paling minim jika dibandingkan dengan nilai RGB standar yang 

dihitung dengan pengolahan citra menggunakan sofware matlab. 

 
4.2.3   Pembahasan Hasil Pengukuran Diameter Telur Minor 

Pada saat melakukan survei ke PT Johnson’s Farm hanya didapatkan manual 

guide berdasarkan massa telur ayam Lohman brown. Oleh karena itu pada pegujian 

diameter minor ini mengacu pada massa setiap butir telur yang diketahui rentang 

umurnya berdasarkan personal judgement. Hasil pengujian diameter minor telur dari 

21 sampel telur yang didapatkan di PT Johnson’s Farm dapat dilihat pada Tabel 4.22 

di bawah ini sesuai dengan data yang terlampir pada Lampiran 15. 

Tabel 4.22 Korelasi Massa dan Diameter Minor Telur 

Ukuran Massa Rata-rata (g) Diameter Rata-rata (cm) 

Kecil 40,5 3,85 

Normal 64,0 4,38 

  Jumbo  95,0  4,93  

 
Telur ayam ras yang berukuran kecil memiliki massa rata-rata pada kisaran 

40,5 gram, sedangkan hasil perhitungan diameter minor telur berukuran kecil memiliki 
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Korelasi Massa dan Diameter Telur 
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rata-rata sebesar 3,85 cm. Selanjutnya untuk telur yang berukuran normal yang kerap 

ditemui di pasaran memiliki rata-rata massa pada kisaran 64,0 gram dengan diameter 

minor rata-rata telur tersebut sebesar 4,38 cm. Kemudian untuk telur jumbo memiliki 

massa yang berkisar pada 95,0 gram dengan rata-rata diameter minor telur yang 

dihitung yakni sebesar 4,93 cm. Adapun persebaran data massa dan diameter telur 

tersebut jika dituangkan ke dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 4.23 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.23 Grafik Persebaran Massa dan Diameter Telur 

 

 

4.3 HASIL PENGUJIAN SISTEM PENYORTIR SECARA 

KESELURUHAN 

Pada pengujian ini digunakan 21 sampel telur, 13 sampel telur berasal dari PT 

Johnson’s Farm dan sisanya 8 sampel telur berasal dari sampel acak yang ditemui di 

pasaran. Seluruh sampel yang dipakai mencakup seluruh kategori telur. 4 buah telur 

ukuran jumbo dengan rincian 2 warna coklat dan 2 warna putih, 12 buah telur ukuran 

normal dengan rincian 8 telur warna coklat dan 4 telur warna putih, serta 5 sampel 

ukuran kecil dengan rincian 2 sampel warna coklat dan 3 sampel warna putih. 

Ketika saklar on pada kotak pengontrol ditekan makan seluruh sensor dalam 

keadaan siap digunakan. Sensor jarak HC-SR04 diletakkan pada ketinggian 15 cm dan 

sensor warna TCS3200 diletakkan pada ketinggian 6,1 cm di dalam kotak sensor 

warna untuk mengurangi interferensi cahaya sekitar. Kemudian saat saklar on pada 

sistem konveyor dinyalakan akan menyalakan konveyor. Telur akan dimasukkan ke 

atas konveyor secara manual. Mula-mula sensor infrared yang berperan sebagai 

pendeteksi keberadaan objek telur akan menyalakan lampu indikator adanya objek dan 

memerintahkan sensor jarak HC-SR04 untuk mulai bekerja. Sensor jarak HC-SR04 
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akan menembakkan sinyal kepada objek telur sebanyak 35 kali dan menerima 

pantulannya kembali. Jumlah tembakan ini dipilih berdasarkan sampel telur terbesar 

yang dimiliki dan dilakukan uji coba saat bagian awal sampel telur tepat sebelum 

menyentuh sensor jarak HC-SR04 dan berhenti saat bagian akhir sampel telur 

meninggalkan sensor jarak HC-SR04. Setelah pengambilan data 35 titik diameter 

minor telur didapatkan, selanjutnya akan dipilih 1 nilai diameter telur yang terbesar. 

Jika hal ini sudah didapatkan, maka sensor warna TCS3200 akan mulai menghitung 

nilai RGB telur. Banyaknya pantulan yang diberikan pada permukaan objek telur 

yakni 10 kali dan diterima kembali pantulannya oleh fotodioda. Setalah didapatkan 10 

nilai RGB dari objek telur, maka akan dipilih 1 nilai yang terbesar. Hasil dari 

parameter pengukuran diameter minor telur dan warna telur akan mengaktifkan 

aktuator, motor servo SG-90, untuk melakukan penyortiran telur berdasarkan warna 

dan ukuran. 

Hasil pengujian prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran 

dapat dilihat pada Tabel 4.23 di bawah ini. Tabel ini merupakan representasi data yang 

terlampir pada Lampiran 16. Adapun setiap data pada 21 sampel telur yang digunakan 

diulangi sebanyak 5 kali secara acak. Setiap sampel telur yang diperoleh dari PT 

Johnson’s Farm diberi nomor telur dan inisial J merupakan sampel telur yang 

didapatkan dari sampel acak di pasaran, sehingga dinilai sebagai hasil judgement. 

Tabel 4.23 Tabel Hasil Pengujian Final Prototipe 
 Personal Judgement Rata-rata Hasil Pengujian   

No. Telur 
Ukuran Warna 

Diameter 

(cm) 

                      Warna   Hasil Sortir 
 R G B  

4 Jumbo Coklat 5,1 208 180 155 Sesuai 

3 Jumbo Coklat 5,3 189 149 118 Sesuai 

2 Jumbo Putih 5,1 228 220 192 Sesuai 

5 Jumbo Putih 5,6 228 215 192 Sesuai 

9 Normal Coklat 4,6 161 118 70 Sesuai 

10 Normal Coklat 4,6 172 131 97 Sesuai 

7 Normal Putih 4,1 210 208 249 Sesuai 

12 Normal Putih 4,5 198 189 231 Sesuai 

16 Kecil Coklat 3,9 98 49 40 Sesuai 

15 Kecil Putih 3,9 151 104 76 Tidak sesuai 

17 Kecil Putih 3,0 28 3 0 Sesuai 

18 Kecil Putih 3,2 64 84 7 Tidak sesuai 

19 Kecil Coklat 3,9 116 95 48 Tidak sesuai 

J1 Normal Coklat 4,7 186 135 109 Sesuai 

J2 Normal Coklat 4,1 174 158 77 Sesuai 

J3 Normal Coklat 4,1 140 92 54 Sesuai 

J4 Normal Putih 3,9 140 112 85 Tidak sesuai 

J5 Normal Putih 4,2 136 113 91 Tidak sesuai 

J6 Normal Coklat 4,5 175 129 97 Sesuai 

J7 Normal Coklat 4,6 127 58 44 Sesuai 

J8 Normal Coklat 4,5 161 85 58 Sesuai 
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Berdasarkan Tabel 4.23, didapatkan hasil sebagai berikut. 

a. Semua telur dengan ukuran jumbo baik pada warna coklat maupun putih 

menunjukkan hasil sortir yang sesuai klasifikasi. 

b. Semua telur ukuran normal dengan warna coklat menunjukkan hasil sortir 

yang sesuai klasifikasi. 

c. Telur ukuran normal dengan warna putih menunjukkan hasil sortir yang 

sesuai klasifikasi pada sampel telur dari PT Johnson’s Farm dan hasil yang 

tidak sesuai klasifikasi saat menggunakan sampel acak. 

d. Telur ukuran kecil dengan warna coklat menunjukkan hasil sortir yang 

tentatif. 

e. Telur dengan ukuran kecil dan warna putih menunjukkan hasil sortir yang 

tentatif. 

Masing-masing telur yang akan diuji pada prototipe ini dipisahkan berdasarkan 

klasifikasi pada Tabel 4.24 berikut. Telur akan disortir berdasarkan ukuran terlebih 

dahulu, jika telah memenuhi salah satu kriteria rentang diameter yang telah ditentukan, 

maka dilanjutkan pada syarat nilai RGB yang harus dipenuhi. Rentang nilai RGB tidak 

dipisahkan hanya berdasarkan warna telur coklat dan warna telur putih saja karena 

ukuran telur akan mempengaruhi jarak keterbacaan sensor warna TCS3200 terhadap 

objek yang diukur. 

Tabel 4.24 Rentang Klasifikasi Penyortiran Telur 

Ukuran Syarat Status 

Diameter ≤ 4.04 nilai R ≥ 80, 40 ≤ nilai G ≤ 90, dan nilai B ≤ 83 Coklat Kecil 

Diameter ≤ 4.04 66 ≤ nilai R ≤ 163, nilai G ≤ 183, dan nilai B ≤ 120 Putih Kecil 

Diameter ≤ 4.60 110 ≤ nilai R ≤ 210, 50 ≤ nilai G ≤ 180, dan 30 ≤ nilai B ≤ 185 Coklat Normal 

Diameter ≤ 4.60 185 ≤ nilai R ≤ 255, dan nilai G ≥ 165, dan nilai B ≥ 150 Putih Normal 

Diameter ≥ 4.60 100 ≤ nilai R ≤ 215 dan 100 ≤ nilai G ≤ 195 Coklat Jumbo 

Diameter ≥ 4.60 nilai R > 215 dan nilai G ≥ 196 Putih Jumbo 

 
Berdasarkan ketentuan pada Tabel 4.23 dan data yang terlampir pada lampiran 

16, didapatkan 76 data dinyatakan hasil sortir sesuai, sedangkan 29 data dinyatakan 

tidak sesuai. Hal ini dikarenakan sistem penyortir telur harus membaca diameter minor 

telur dan nilai RGB yang dihasilkan dengan benar. Apabila salah satu parameter 

mengakuisisi data dengan salah, maka akan mempengaruhi hasil pengklasifikasian 

telur yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 4.23 dan data yang terlampir 

pada lampiran 16, hanya terdapat dua kesalahan pembacaan yang dilakukan oleh 
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sensor jarak HC-SR04. 103 data dinyatakan berhasil dalam proses sortir ukuran 

diameter minor telur, sedangkan 2 diantaranya dinyatakan salah. Kesalahan terjadi 

ketika sensor jarak HC-SR04 mendeteksi telur J4 dengan diameter 3,9 cm. Ukuran 

tersebut diklasifikasikan sebagai ukuran telur kecil, padahal telur yang sedang diuji 

merupakan jenis telur normal. Akan tetapi kesalahan yang terjadi ini masih dalam 

batas kesalahan pembacaan sensor jarak HC-SR04 karena memiliki resolusi sebesar 

0,3 mm. Pada Tabel 4.25 disajikan data mengenai pembacaan diameter minor telur 

oleh sensor jarak HC-SR04. Pada sampel acak tidak memiliki diameter standar karena 

sampel ini tidak dianggap sebagai standar dalam pengujian. Sampel ini hanya 

digunakan untuk melihat kemampuan prototipe jika digunakan untuk menyortir telur 

berdasarkan warna dan ukuran jika menggunakan sampel diluar yang di dapatkan dari 

PT Johnson’s Farm. 

Tabel 4.25 Analisis Pembacaan Diameter Minor Telur oleh Sensor Jarak HC-SR04 

No. 

Telur 

     Personal Judgement  Diameter 

standar 
(cm) 

Rata-rata 

hasil uji 
(cm) 

  Eror   
Standar 

Deviasi 

Presisi 

(%) 

Akurasi 

(%) Ukuran Warna cm % 

4 Jumbo Coklat 4,97 5,2 0,3 5,6 0,3 82,8 94,4 

3 Jumbo Coklat 4,98 5,1 0,2 3,1 0,1 94,1 96,9 

2 Jumbo Putih 5,11 5,2 0,2 3,1 0,2 88,5 96,9 

5 Jumbo Putih 4,95 5,4 0,4 8,3 0,2 88,8 91,7 

9 Normal Coklat 4,44 4,4 0,2 4,2 0,2 86,3 95,8 

10 Normal Coklat 4,51 4,4 0,2 3,9 0,2 86,5 96,1 

7 Normal Putih 4,58 4,2 0,4 7,9 0,1 92,9 92,1 

12 Normal Putih 4,29 4,3 0,2 4,2 0,2 86,1 95,8 

16 Kecil Coklat 3,90 3,7 0,2 5,6 0,2 83,7 94,4 

15 Kecil Putih 4,02 3,8 0,2 4,5 0,1 92,2 95,5 

17 Kecil Putih 3,72 3,2 0,6 16,5 0,4 62,3 83,5 

18 Kecil Putih 3,86 3,5 0,4 10,4 0,2 82,7 89,6 

19 Kecil Coklat 3,95 3,8 0,1 3,3 0,1 92,2 96,7 

J1 Normal Coklat  4,5   0,2 86,6  

J2 Normal Coklat  4,4   0,3 79,4  

J3 Normal Coklat  4,4   0,3 79,4  

J4 Normal Putih  4,0   0,1 92,5  

J5 Normal Putih  4,2   0,2 85,8  

J6 Normal Coklat  4,6   0,2 87,0  

J7 Normal Coklat  4,6   0,1 93,5  

J8 Normal Coklat  4,4   0,2 86,3  

  Minimum   0,1 3,1 0,1 62,3 83,5 

  Maksimum   0,6 16,5 0,4 94,1 96,9 

  Rata-rata   0,3 6,2 0,2 86,2 93,8 

 
 

Berdasarkan data pada Tabel 4.25, eror minimum dalam mendeteksi diameter 

minor telur sebesar 0,1 cm atau 3,1% pada kategori telur coklat kecil. Akan tetapi eror 

terbesar yang dihasilkan yakni pada pengukuran diameter minor telur kategori telur 
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kecil putih sebesar 0,6 cm atau 16,5%. Standar deviasi merupakan ukuran yang 

digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Adapun 

besar standar deviasi minimum dari pengukuran diameter minor telur ini yakni 0,1 dan 

standar deviasi maksimum sebesar 0,4. Besar standar deviasi tersebut memiliki variasi 

data yang sempit, sehingga nilai yang didapatkan dari hasil pengukuran akan semakin 

mendekati nilai rata-rata yang didapatkan. Selanjutnya kepresisian sensor jarak HC- 

SR04 dalam mendeteksi diameter minor telur yakni sebesar 86,2%. Hal ini dapat 

terjadi karena persebaran data hasil pengukuran diameter minor telur cukup beragam 

sesuai data yang terlampir pada Lampiran 16. Keberagaman hasil pengujian ini dapat 

terjadi karena sensor HC-SR04 mendeteksi diameter minor telur saat kondisi objek 

terus berjalan. Untuk mengurangi tingkat kesalahan yang akan ditimbulkan karena 

objek terus berjalan di atas konveyor dan bentuk penampang telur yang bulat, maka 

sensor HC-SR04 akan menembakkan sinyal sebanyak 35 kali dan mikrokontroler akan 

mengambil 1 data diameter minor telur yang tertinggi. Selanjutnya keakurasian sensor 

jarak HC-SR04 dalam mendeteksi diameter minor telur yakni sebesar 93,8%. Hal ini 

berarti besar diameter minor telur yang didapatkan menggunakan sensor jarak HC- 

SR04 mendekati hasil pengukuran diameter minor telur standar yang diukur dengan 

menggunakan jangka sorong digital sesuai data yang terlampir pada Lampiran 13. 
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Gambar 4.24 Pengkondisian Sampel Telur Uji di Dalam Kotak Sensor Warna 

 
 

Sesuai dengan ilustrasi pada Gambar 4.24, sampel telur dilakukan 

pengkondisian di dalam sebuah kotak berukuran 10 cm x 8 cm x 6 cm yang masing- 

masing dindingnya di cat dengan warna hitam doff agar tidak memantulkan cahaya. 

Pengkondisian ini dimaksudkan agar dalam mendeteksi objek, sensor warna tidak 

dipengaruhi oleh cahaya sekitar meski alat dioperasikan dalam kondisi cahaya ruang. 

Pada pengujian ini tidak mengindahkan aspek 4 sinar LED yang sinarnya dapat 
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memungkinkan terserap oleh telur. Oleh karena itu, 4 LED putih hanya diasumsikan 

sebagai sumber cahaya yang dimiliki oleh sensor warna TCS3200 dalam mendeteksi 

objek telur dan seluruh pantulan sinar sepenuhnya diterima oleh fotodioda pada sensor 

TCS3200. Hal ini diasumsikan karena objek ukur berupa telur dianggap sebagai benda 

padat. Ukuran fotodioda yang digunakan dalam sensor TCS3200 ini sangat kecil yakni 

110 µm x 110 µm dalam matriks array 8x8 fotodioda. Oleh karena itu dalam 

pengambilan data diameter telur, sensor warna TCS3200 diatur agar dapat 

menembakkan 10 kali sinyal dan menangkap pantulannya kembali. Kemudian 

memilih 1 nilai RGB yang tertinggi pada rentang tersebut. 

Kemudian eror yang terjadi pada hasil pengujian pada Tabel 4.23 lebih sering 

dimunculkan karena pembacaan nilai RGB oleh sensor warna keluar dari cakupan 

rentang yang telah diberikan pada Tabel 4.24. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan 

acak oleh sistem. Berdasarkan data yang terlampir pada Lampiran 16, 16 data 

dinyatakan salah dalam mendeteksi warna dan 13 data dinyatakan tidak masuk ke 

dalam rentang yang telah ditentukan pada Tabel 4.23. Hal ini menyebabkan 

mikrokontroler mengalami kegagalan sistem dalam mengklasifikasikan kategori telur 

yang diinginkan. Banyaknya kesalahan yang disebabkan pada saat sensor warna dalam 

membaca nilai RGB objek terjadi pada telur yang berdiameter kecil. Diameter telur 

yang kecil memiliki jarak ukur yang paling jauh jika dibandingkan dengan diameter 

telur normal dan jumbo. Oleh karena itu, jarak sensor warna terhadap objek ukur 

sangat mempengaruhi pembacaan nilai RGB dari objek telur yang diukur. Pada Tabel 

4.26 disajikan data mengenai pembacaan nilai RGB telur oleh sensor warna TCS3200 

jika dibandingkan dengan pembacaan nilai RGB kertas coklat yang dilakukan oleh 

sensor warna TCS3200 itu sendiri. Adapun kertas coklat yang digunakan yakni kertas 

coklat 3 karena hanya warna kertas coklat 3 yang merepresentasikan warna telur. 

Adapun warna yang terepresentasi hanya pada kerabang telur yang berwarna putih. 

Tabel 4.26 Analisis Pembacaan Nilai RGB Telur oleh Sensor Warna TCS3200 

No. 

Telur 

   Personal Judgement  Diameter 

standar 

(cm) 

  Hasil Pengujian   Kertas Warna Coklat 3  

Ukuran Warna 
Diameter 

(cm) 

             Warna    Warna   Jarak 

(mm) R G B R G B 

2 Jumbo Putih 5.11 5.1 228 220 192 229 223 204 11 

5 Jumbo Putih 4.95 5.6 228 215 192 222 215 195 12 

7 Normal Putih 4.58 4.1 210 208 249 210 202 178 14 

12 Normal Putih 4.29 4.5 198 189 231 197 186 161 18 

15 Kecil Putih 4.02 3.9 151 134 107 150 135 105 27 
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Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.26 dan lampiran data hasil 

pengukuran nilai RGB kertas coklat 3 pada Lampiran 6, pada telur kategori putih 

jumbo berdiameter 5,1 cm dengan nilai kanal red = 228, kanal green 220, dan kanal 

blue = 192 memiliki komposisi yang hampir mirip dengan pembacaan objek 

menggunakan kertas warna coklat 3 pada jarak 11 mm dengan nilai kanal red = 229, 

kanal green = 223, dan kanal blue = 204. Kedekatan nilai ini mengindikasikan bahwa 

seluruh intensitas cahaya yang dipantulkan berhasil diterima oleh fotodioda pada 

sensor TCS3200. 

Selain itu, kesalahan sistem acak yang terjadi pada sensor warna sesuai data 

yang disajikan pada Tabel 4.23, terjadi karena minimnya jarak pengukuran antara 

sensor jarak HC-SR04 menuju ruang pengukuran sensor warna TCS3200. Ketika 

sensor jarak HC-SR04 dapat melakukan penembakkan sinyal sebanyak 35 kali per 

sampel telur dan dapat memilih 1 diameter minor telur yang tertinggi, sensor warna 

hanya memiliki kesempatan 10 kali tembakan sinyal saja tiap telurnya dan diambil 1 

nilai RGB yang tertinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan pembacaan nilai 

RGB telur karena saat telur dinyatakan selesai diukur besar diameternya hingga ujung 

bagian kantung hawa oleh sensor jarak HC-SR04, sebagian dari ujung depan telur 

telah memasuki kotak sensor warna. Dimana sensor warna baru akan bekerja jika 

perhitungan dari sensor jarak HC-SR04 telah selesai. Selain itu, kegagalan sistem juga 

kerap ditimbulkan karena pembacaan nilai RGB oleh sensor warna TCS3200 yang 

kurang stabil, seharusnya nilai yang diambil pada 10 sinyal yang ditembakkan 

merupakan nilai rata-rata RGB yang didapatkan. Akan tetapi pada prototipe ini 

mikrokontroler memilih 1 data nilai tertinggi yang didapatkan. Selain faktor tersebut, 

kesalahan pada pengukuran RGB oleh sensor warna juga dipengaruhi karena tidak 

memperhatikan objek ukur yang meskipun memiliki permukaan telur yang halus atau 

mengkilap tetapi telur berbentuk bulat dan bukan merupakan bidang datar. Hal ini 

dapat menyebabkan arah pantulan yang dipancarkan oleh sensor warna terhadap telur 

tidak dapat ditangkap dengan baik hasil pantulnya oleh fotodioda. Selain itu, telur juga 

merupakan objek ukur yang padat dengan cangkang yang tipis dan berisi cairan, besar 

kemungkinan bahwa sebagian cahaya yang dipancarkan oleh 4 buah LED terserap ke 

dalam telur dan menyebabkan hasil pantul yang kurang sempurna. Hal ini 

menyebabkan kemampuan sensor TCS3200 saat digunakan untuk mendeteksi objek 

kertas yang dilekatkan dalam kotak kayu lebih stabil jika dibandingkan ketika sensor 



99  

TCS3200 digunakan untuk mengukur warna telur. Selanjutnya, kondisi telur yang 

terus berjalan kontinyu di atas konveyor menyebabkan kemampuan sensor warna 

dalam mendeteksi nilai RGB objek menjadi kurang stabil jika dibandingkan dengan 

saat dilakukan pengujian terhadap objek yang diam. 

Tabel 4.27 Persentase Keberhasilan HC-SR04 dan TCS3200 
 Sensor 

Jarak 
HC-SR04 

  Sensor Warna TCS3200  
Keberhasilan 

Alat 
Keterangan Salah Deteksi 

Warna 

Tidak Masuk 

Rentang 

Total Respon 

TCS3200 

Salah 2 16 13 29 29 

Benar 103 89 92 76 76 

Error 1,9 % 15,2 % 12,4 % 27,6 % 27,6 % 

Keberhasilan 98,1 % 84,8 % 87,6 % 72,4 % 72,4 % 

 
 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.27, total keberhasilan sensor 

jarak HC-SR04 dalam mendeteksi diameter minor telur yakni 98,1%. Kemudian 

sensor warna memiliki tingkat keberhasilan dalam mendeteksi warna kerabang telur 

sebesar 72,4% dengan rincian 15,2% salah mendeteksi warna telur dan 12,4% nilai 

yang didapatkan tidak masuk rentang yang telah ditentukan pada Tabel 4.24. 

Selanjutnya keberhasilan sistem dalam melakukan proses penyortiran telur 

berdasarkan warna dan ukuran sebesar 72,4%. Hal ini dikarenakan hasil akhir dari 

sistem sortir berdasarkan pembacaan diameter minor telur terlebih dahulu dan jika 

telah mendapatkan nilai diameter minor telur yang tertinggi syarat akan dilanjutkan 

pada pengukuran nilai RGB. Apabila sensor jarak HC-SR04 telah benar mendeteksi 

besar diameter minor telur tetapi salah dalam mendeteksi nilai RGB telur, maka sistem 

tidak akan memilah hasil pengukuran sesuai kategori yang telah ditentukan sesuai 

Tabel 4.24. Berdasarkan persentase keberhasilan tersebut, prototipe alat penyortir telur 

berdasarkan warna dan ukuran ini dapat digunakan sebagai alat penyortir telur 

berdasarkan warna dan ukuran dengan beberapa pengembangan lebih lanjut. Adapun 

pengembangan yang dapat dilakukan yakni dengan menggunakan alat pendeteksi 

diameter telur yang memiliki resolusi lebih baik karena selisih diameter telur menurut 

setiap klasifikasinya adalah kurang dari 0,6 cm. Selain itu dapat digunakan lebih dari 

1 sensor pendeteksi jarak yang dipasang pada 2 sisi, atas dan sisi kanan atau kiri 

konveyor, agar dapat mendeteksi diameter mayor telur sekaligus. Kemudian untuk 

memperbaiki kinerja dari sensor warna dapat digunakan sebuah aktuator yang dapat 

menggerakkan sensor warna untuk bergerak menjauhi atau mendekati objek telur 

sesuai ukuran diameternya karena antara sensor TCS3200 dengan objek sangat 
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mempengaruhi hasil pengukuran. Selain itu jarak antara penyangga sensor jarak HC- 

SR04 dan kotak sensor TCS3200 lebih diperhatikan kembali agar pengambilan titik 

pengukuran bisa lebih dari 10 sinyal. Selain itu, prototipe ini hanya bisa melakukan 

pengujian diameter maupun warna telur setelah telur berhasil melewati seluruh sistem 

yakni mulai dari pendeteksian objek telur hingga aktuator motor servo SG-90 berhasil 

memilah. Oleh karena itu, hanya terdapat 3 tatakan telur di atas konveyor karena jarak 

antara tatakan 1 menuju tatakan 2 yakni setelah telur diperkirakan selesai melakukan 

pengujian, sehingga waktu penyortiran menjadi lebih lama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan 

ukuran, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Prototipe alat penyortir telur berdasarkan warna dan ukuran telah berhasil 

dibuat dan berfungsi dengan baik. Pada prototipe tersebut, sensor warna 

TCS3200 dapat mendeteksi warna kerabang telur dan sensor jarak 

HCSR04 dapat mendeteksi diameter minor telur dengan baik. 

b. Akuisisi data dalam pengukuran diameter minor telur ayam ras Lohmann 

brown yang bergerak secara dinamis di atas konveyor dengan 

menggunakan sensor jarak HC-SR04 dilakukan dalam sistem array. 

Banyaknya array yang ditampung yakni 35 data dan dipilih satu diameter 

minor telur yang tertinggi. Untuk pengujian diameter telur, sensor jarak 

dapat mendeteksi diameter minor telur dengan keberhasilan sebesar 

98,1%. 

c. Akuisisi data dalam pengukuran nilai RGB telur ayam ras Lohmann brown 

yang bergerak secara dinamis di atas konveyor dengan menggunakan 

sensor TCS3200 dilakukan dalam sistem array. Banyaknya array yang 

ditampung yakni 10 data dan dipilih satu nilai RGB yang tertinggi. Untuk 

pengujian warna telur, sensor warna dapat mendeteksi warna telur dengan 

keberhasilan sebesar 72,4%. 

d. Keberhasilan alat secara menyeluruh dalam mendeteksi diameter minor 

telur menggunakan sensor jarak HC-SR04 dan warna telur menggunakan 

sensor warna TCS3200 mencapai keberhasilan sebesar 72,4%. 

e. Untuk pengujian motor servo SG-90, pemilahan yang dilakukan motor 

tersebut hasil sortir berdasarkan komputasi data dari kedua sensor 

mencapai keberhasilan sebesar 100%. 

f. Sistem motor DC yang dibuat agar dapat menggerakkan konveyor sesuai 

kecepatan yang diinginkan yakni dengan menggunakan wiper motor 

dengan melepas crank rod agar menimbulkan arah putaran yang searah. 
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Kemudian kecepatan yang diinginkan dapat dicapai dengan 

menghubungkan poros pada motor dengan pulley dengan diameter yang 

lebih besar sesuai kebutuhan. Pada prototipe ini perbandingan diameter 

poros motor dengan diameter pulley adalah 1:7. 

 
 

5.2 SARAN 

Terdapat beberapa saran untuk pengambangan prototipe ini di masa yang akan 

datang. Saran tersebut adalah: 

a. Menggunakan sensor pendeteksi diameter telur yang memiliki resolusi 

lebih baik. 

b. Dapat digunakan lebih dari 1 sensor pendeteksi diameter telur agar dapat 

mengukur diameter mayor telur sekaligus. 

c. Adanya sebuah aktuator yang dapat menggerakkan sensor warna untuk 

bergerak sesuai ukuran diameter telur. 

d. Pemilihan 1 data nilai RGB telur yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata 

RGB, bukan menggunakan 1 nilai RGB yang tertinggi. 

e. Memperhatikan aspek sumber cahaya dari 4 LED yang digunakan pada 

sensor warna TCS3200 saat mengenai objek telur. 

f. Menggunakan sensor kamera agar didapatkan citra warna dan ukuran telur 

sekaligus. 

g. Menambah jumlah tatakan telur dan agar dalam pengoperasiannya waktu 

penyortiran dapat ditempuh lebih cepat. 
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