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ABSTRAK 

Silinder merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik 

yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Salah 

satu alat ukur berbentuk silinder adalah Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak atau dikenal 

dengan TUTSIT. Sebagai salah satu alat ukur volume menjadikan TUTSIT yang digunakan 

dalam jual beli bahan bakar minyak wajib dilakukan tera/tera ulang. Salah satu pengujian 

yang dapat dilakukan ialah metode geometrik dengan mengukur dimensi TUTSIT seperti 

keliling, jari-jari dan tinggi yang biasanya diukur menggunakan theodolite ataupun total 

stasion. Seiring perkembangan zaman, smartphone yang sudah menjadi alat bantu bagi 

manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari dapat juga digunakan sebagai alat bantu 

mengukur tinggi dan diameter luar silinder. Smartphone dapat menangkap gambar silinder 

yang kemudian akan diolah dengan menggunakan bahasa Python pada IDLE dengan 

pustaka OpenCV yang merupakan open source library untuk computer vision. OpenCV 

merupakan salah satu cabang ilmu pengolahan citra yang memungkinkan komputer dapat 

melihat seperti halnya manusia. Pengujian pengukuran diameter luar silinder dilakukan pada 

tiga smartphone dengan merek berbeda serta jarak pengukuran yang berbeda pula. 

Pengukuran jarak pada pengujian ini menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang 

memiliki ketelitian 3 mm. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rata- 

rata pengukuran diameter luar silinder dari ketiga smartphone memiliki akurasi lebih dari 

95% pada jarak pengukuran 300 cm sampai 540 cm. 

 

Kata kunci : Silinder, TUTSIT, Smartphone, OpenCV, Ultrasonik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

(2010), Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) merupakan alat ukur untuk 

menentukan volume dalam kapasitas yang besar yang didefinisikan sebagai tangki 

ukur yang mempunyai penampang lintang berbentuk lingkaran, berdiri tegak di atas 

fondasi yang kokoh dan tetap. Terdapat dua jenis cara yang dapat dilakukan dalam 

pengujian tera dan tera ulang TUTSIT. Pengujian basah (metode volumetrik) 

dilaksanakan dengan cara penakaran dengan standar alat ukur volume, baik alat ukur 

volume statis (bejana ukur) maupun alat ukur volume dinamis (meter arus) dengan 

air sebagai cairan uji. Pengujian kering (metode geometrik) dilakukan dengan 

beberapa pengujian yaitu pengukuran keliling, jari-jari, tinggi, tebal pelat cincin, 

benda-benda koreksi, dan isi rawa (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 

2010). 

Metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui dimensi dari TUTSIT 

ialah metode geometrik. Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, 

Erikson (2016) menjabarkan bahwa beberapa metode geometrik yang dapat 

digunakan dalam pengujian TUTSIT ialah metode strapping, metode Triangulasi 

Optik (OTM) menggunakan theodolite dan juga metode Electro Optical Distance 

Ringing (EODR) menggunakan total station. 

Secara lebih lanjut, Erikson (2016) menjelaskan bahwa ketiga metode 

tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada metode strapping 

pengukuran dilakukan secara manual dengan membutuhkan banyak operator dan 

waktu yang lama. Pada metode OTM menggunakan theodolite dan EODR dengan 

total station pengukurannya menjadi lebih praktis, karena hasil yang didapatkan 

dengan metode OTM berupa data sudut sedangkan pada metode EODR didapatkan 

data berupa sudut dan jarak pengukurannya. Akan tetapi, dalam mengoperasikan 

kedua alat ukur tersebut dibutuhkan keahlian khusus serta harga alat ukur yang 

terbilang mahal. 

Satu metode terbaru yang mulai dikembangkan dan menjadi sebuah ide ialah 

pengukuran TUTSIT dengan menggunakan drone. Metode tersebut diharapkan dapat 
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digunakan dalam pengukuran TUTSIT dimasa mendatang. Beberapa tahapan perlu 

dilakukan guna mengetahui apakah ide ini dapat ataupun tidak dapat untuk 

dikembangkan. Salah satu tahapan tersebut ialah mengenai pengukuran dimensi 

diameter luar silinder dengan menggunakan kamera smartphone. Prinsip dari 

pengukuran dimensi diameter ini yaitu dengan menggunakan pengolahan citra. Putra 

(2016) menjelaskan bahwa pengolahan citra adalah proses pengolahan piksel-piksel 

dalam citra digital dengan tujuan tertentu. Dalam proses pengolahan citra pada 

proyek ini menggunakan pustaka OpenCV karena OpenCV adalah pustaka perangkat 

lunak yang ditujukan untuk pengolahan citra dan dapat menggunakan beberapa 

bahasa pemrograman dengan salah satunya yaitu bahasa Phyton yang bersifat 

terbuka atau open source sehingga memudahkan dalam penggunaannya 

(Abdurrahman, 2018). Adapun Sari dan Umma (2019) telah melakukan studi tentang 

pengolahan citra menggunakan pustaka OpenCV untuk objek ukur berupa pelat 

orifice dengan mengukur dimensinya. Hasil pengukuran yang dilakukan tersebut 

memiliki nilai akurasi dan presisi yang baik dengan nilai lebih dari 92%. 

Berdasarkan hal itu maka dibuatlah prototipe pengukur dimensi diameter luar 

silinder dengan menggunakan kamera smartphone yang diolah dengan OpenCV. 

Akan tetapi pada proyek ini menggunakan perbandingan piksel hasil segmentasi 

warna antara warna referensi dengan warna objek yang diukur. 

Proyek akhir yang dikerjakan ini diharapkan dapat mengukur diameter luar 

sebuah silinder dengan cepat, tepat, murah, praktis, dan akurat. Proyek akhir ini 

dapat mengukur dengan cepat dan tepat karena dalam pengoperasiannya hanya perlu 

dilakukan pengambilan gambar menggunakan kamera smartphone dan diolah 

langsung dalam personal computer. Proyek akhir ini dapat mengukur dengan praktis 

dan akurat karena dalam pengukurannya tidak diperlukan banyak operator dan 

dilakukan pengukuran langsung pada bagian silinder seperti pada metode strapping. 

Proyek akhir ini juga dapat mengukur dengan murah karena dalam mengaplikasikan 

alat ini tidak diperlukan theodolite dan total station seperti pada metode OTM dan 

EODR yang memiliki harga relatif mahal. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini ialah: 
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a. Bagaimanakah prototipe dapat mengambil data berupa foto dengan jarak 

yang berbeda? 

b. Bagaimanakah kinerja hasil pengolahan menggunakan OpenCV dalam 

pengukuran diameter silinder? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

a. Objek ukur yang digunakan berupa tong dengan diameter luar 49,7 cm 

dan tinggi 80 cm. 

b. Hanya untuk pengukuran dimensi diameter silinder. 

c. Pengukuran dilakukan pada diameter silinder bagian luar. 

d. Peletakkan prototipe paling dekat dengan objek ukur ialah ketika seluruh 

bagian silinder masuk dalam frame kamera. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah : 

a. Membuat prototipe alat ukur dimensi diameter luar silinder menggunakan 

kamera smartphone dengan metode analisis citra OpenCV. 

b. Menjadikan prototipe yang dibuat dapat mengambil data berupa foto 

dengan jarak yang berbeda. 

c. Mengukur kinerja hasil pengolahan menggunakan OpenCV dalam 

pengukuran diameter silinder. 

 
1.5 Manfaat 

Penelitian laporan projek akhir ini memiliki beberapa manfaat terhadap 

beberapa pihak maupun bidang-bidang keilmuwan diantaranya: 

a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori 

yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima selama tiga tahun 

masa pembelajaran, khususnya yang berkaitan langsung dengan penulisan 

laporan projek akhir. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar atau penunjang dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai pengukuran TUTSIT 

khususnya dengan menggunakan kamera seperti drone. 
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c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pengukur dimensi diameter luar 

silinder yang dilakukan secara mudah, murah, dan sesderhana. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi 5 bab 

pembahasan. Adapaun rincian sistematika penulisannya disampaikan sebagai 

berikut: 

a. BAB I 

Bab I berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

b. BAB II 

Bab II berisikan tentang teori umum dan konsep dasar mengenai alat 

dan cara kerjanya. 

c. BAB III 

Bab III berisikan tentang rancang bangun alat seperti desain alat, 

komponen yang digunakan, dan fungsi komponen pada alat. 

d. BAB IV 

Bab IV berisikan tentang hasil pembuatan alat, hasil pengujian, dan 

analisis hasil pengujian. 

e. BAB V 

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TUTSIT 

Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) merupakan alat ukur untuk 

menentukan volume dalam kapasitas yang besar yang didefinisikan sebagai tangki 

ukur yang mempunyai penampang lintang berbentuk lingkaran, berdiri tegak di atas 

fondasi yang kokoh dan tetap (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 

2010). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018, alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera-tera ulang adalah alat ukur 

yang digunakan dalam transaksi perdagangan untuk mengukur, menakar, atau 

menimbang untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, 

menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, 

dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan. Adapun konstruksi dari 

TUTSIT dapat dilihat secara lebih jelas pada Lampiran 1. 

 
2.2 Kamera Smartphone 

Smartphone merupakan salah satu alat elektronik yang dimiliki oleh banyak 

orang pada saat ini karena banyaknya fitur yang terdapat di dalamnya, salah satunya 

adalah kamera. Kamera pada smartphone digunakan untuk mengambil foto atau 

video. Beberapa tahapan proses yang terjadi untuk dapat menghasilkan sebuah foto 

ada yaitu sebagai berikut: 

a. Cahaya masuk ke dalam lensa. 

b. Aperture atau bukaan lensa mengatur banyaknya cahaya yang masuk. 

c. Shutter speed mengatur seberapa lama bukaan lensa tersebut menerima 

cahaya. 

d. Sensor menangkap cahaya. 

e. Perangkat keras mengolah menjadi gambar. 
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Gambar 2.1 Proses Kerja Kamera Smartphone 

Sumber: https://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=camera 

 
Dari tahapan proses tersebut dapat diketahui ada 2 komponen yang paling 

berpengaruh pada kamera yakni lensa dan sensor. Lensa merupakan kumpulan dari 

beberapa elemen kaca atau plastik yang berguna untuk memfokuskan cahaya menuju 

sensor. Setiap elemen kaca tersebut memiliki fungsi khusus dalam memfokuskan 

cahaya menuju sensor seperti, membentuk cahaya menjadi sesuai dengan ukuran 

sensor dan memberikan titik fokus akhir. Pada lensa terdapat aperture (bukaan 

lensa) yang menunjukkan seberapa banyak cahaya yang diterima, semakin besar 

bukaan lensa maka semakin banyak cahaya masuk, begitu juga sebaliknya. Besarnya 

ukuran aperture ditulis dengan angka  f-stops. 

 

Gambar 2.2 Aperture Kamera 

sumber: https://www.androidpit.com/smartphone-cameras-explained 

 
Pada gambar 2.2, dapat dilihat jika semakin rendah f-stops maka semakin lebar 

aperture. Hal tersebut dikarenakan nilai dari f-stops adalah fungsi matematika yang 

bernilai sama dengan rasio panjang fokus dibagi dengan bukaan pada aperture. 

Selain itu ada juga shutter speed yaitu lamanya lensa terbuka untuk memaparkan 

cahaya ke dalam sensor. Pada shutter speed cepat membuat objek yang bergerak 

ketika diproses menjadi seperti berhenti sedangkan ketika shutter speed lambat 

http://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=camera
http://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=camera
http://www.androidpit.com/smartphone-cameras-explained
http://www.androidpit.com/smartphone-cameras-explained
http://www.androidpit.com/smartphone-cameras-explained
http://www.androidpit.com/smartphone-cameras-explained
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membuat objek yang bergerak menjadi efek yang disebut “motion blur”. Selanjutnya 

ada sensor yang terdiri dari berbagai sel yang tersusun membentuk persegi panjang. 

Tiap satu sel pada sensor mempresentasikan satu piksel, sehingga banyaknya piksel 

pada suatu kamera tergantung pada banyak sel pada sensor. Sel sensor tersebut 

memiliki sifat photosensitive yang bila terkena cahaya akan menghasilkan sinyal 

listrik berupa tegangan sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Tegangan 

tersebut yang kemudian diproses oleh prosesor pada sensor tersebut menjadi warna 

yang kemudian digabung menjadi sebuah gambar yang utuh. 

 

Gambar 2.3 Sensor Kamera 

Sumber: https://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/xkEvBw7K-jangan- 

percaya-dengan-besar-megapixel-di-kamera-ponsel 

Sensor pada kamera merupakan sirkuit yang terintegrasi secara kompleks yang 

mencakup foto detektor, amplifier, transistor, dan beberapa bentuk pemrosesan 

lainnya. Terdapat dua jenis sensor berbeda pada kamera yaitu CMOS 

(Complementary Metal-Oxyde Semiconductor) dan CCD (Charge-Coupled Device). 

Kedua sensor ini memiliki fungsi yang sama yaitu mengubah cahaya menjadi 

elektron. Akan tetapi, pada umumnya kamera pada smartphone biasanya 

menggunakan sensor CMOS yang lebih praktis dan hemat daya dibandingkan 

dengan sensor CCD. Seperti pada gambar 2.3, sensor terdiri dari kantung (bucket) 

yang berfungsi sebagai foto detektor untuk menangkap informasi analog berupa 

paket cahaya yang mengenainya. Selanjutnya informasi tersebut akan diubah 

menjadi sinyal digital yang berhubungan dengan kecerahan foton. Kemudian filter 

RGB Bayer dilapiskan pada atas array foto detektor yang bekerja dengan tidak 

meloloskan warna selain warna pada filter tersebut. Meskipun hanya dengan 3 warna 

filter tersebut (merah, biru, dan hijau), dapat menghasilkan warna yang sangat 

http://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/xkEvBw7K-jangan-
http://www.medcom.id/teknologi/tips-trik/xkEvBw7K-jangan-
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banyak karena hasil pencampuran dari ketiga warna tersebut yang sangat beragam. 

Selanjutnya algoritma perangkat lunak interpolasi menghasilkan gambar warna akhir 

yang penuh. 

 
2.3 Pengolahan Citra 

Sebuah citra (image) merupakan gambar pada penampang bidang dua dimensi 

yang secara matematis didefinisikan sebagai fungsi kontinu (continue) dengan 

intensitas cahaya. Sebuah citra perlu dipresentasikan secara numerik dengan nilai- 

nilai diskrit untuk dapat diolah dengan komputer digital. Representasi dari fungsi 

kontinu menjadi nilai-nilai diskrit dinamakan digitalisasi citra. Sebuah citra digital 

dapat diwakili oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom dan 

N baris. Perpotongan antara kolom dan baris disebut piksel (pixel = picture element) 

atau elemen terkecil dari sebuah citra. (Kusumanto dan Tompunu, 2011) 

 

 

f(x,y) = [ 

𝑓(0,0) 𝑓(1,0) … 𝑓(0, 𝑀 − 1) 

𝑓(1,0) 𝑓(1,1) … 𝑓(1, 𝑀 − 1) 
… … … … 

 

] (2.1) 

𝑓(𝑁 − 1,0) 𝑓(𝑁 − 1,1) … 𝑓(𝑁 − 1, 𝑀 − 1) 
 

Suatu citra f(x,y) dalam fungsi matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

 
0 ≤ x ≤ M-1 

0 ≤ y ≤ N-1 

0 ≤ f(x,y) ≤ G-1 

 
dimana: M = jumlah piksel baris pada array citra 

N = jumlah piksel kolom pada array citra 

G = nilai skala keabuan (graylevel) 

Besarnya nilai M, N dan G pada umumnya merupakan perpangkatan dari dua. 

 
M = 2

m
; N = 2

n
; G = 2

k
 (2.2) 

Nilai m, n dan k adalah bilangan bulat positif. Interval (0,G) disebut skala keabuan. 

Besar G tergantung pada proses digitalisasinya. Biasanya keabuan 0 (nol) 

menyatakan intensitas hitam dan 1 (satu) menyatakan intensitas putih. Beberapa 

jenis pengolahan citra akan dijelaskan pada sub-subbab berikut. 
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2.3.1 Citra Biner 

Citra biner (binary image) merupakan citra digital yang hanya mempunyai dua 

kemungkinan pada nilai piksel yaitu hitam dan putih. Piksel objek bernilai 0 ataupun 

1 yang secara umum mempresentasikan 0 sebagai warna hitam dan 1 sebagai warna 

putih. Dikarenakan hanya ada dua kemungkinan maka setiap titik piksel pada citra 

hanya membutuhkan media penyimpanan 1 bit saja. Citra biner sering dimunculkan 

sebagai hasil dari proses pengolahan yang meliputi segmentasi, pengembangan, 

morfologi ataupun dithering (Yudha et al., 2019). Citra biner sering dimanfaatkan 

untuk representasi biner dari teks, tanda tangan, sidik jari ataupun rancangan 

arsitektur. 

 
2.3.2 Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal 

pada setiap pikselnya, dengan kata lain nilai bagian RED=GREEN=BLUE (Andono 

dan Sutojo, 2017). Warna yang dimiliki adalah warna hitam, keabuan, dan putih. 

Citra grayscale memiliki kedalaman warna 8 bit (256 kombinasi warna keabuan). 

Salah satu bentuk fungsinya digunakan dalam kedokteran (X-ray). 

 
2.3.3 Citra Warna atau RGB (Red, Green, Blue) 

Citra warna merupakan sebuah citra yang mana setiap pikselnya memiliki 

suatu warna khusus. Setiap piksel mengandung minimal 24 bit data, dengan 

komposisi yaitu 8 bit untuk merah, 8 bit untuk hijau dan 8 bit untuk biru. Jika setiap 

komponen warna tersebut memiliki rentang intensitas 0-255 maka terdapat sejumlah 

255
3
 = 16.581.375 (16K) variasi warna berbeda pada gambar, yang mana variasi 

warna ini cukup untuk gambar apa saja. 

 
2.3.4 Segmentasi Citra 

Menurut Castleman (1996) segmentasi citra adalah sebuah proses dipisahnya 

citra digital menjadi sebuah area yang tidak saling tumpang tindih (overlapping). 

Castleman (1996) seperti dikutip Putranto et al. (2010) segmentasi citra bisa 

diperoleh dari 3 jenis pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan batas (boundary approach), pendekatan yang digunakan 

agar menghasilkan batas pada sela daerah. 
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b. Pendekatan tepi (edge approach), pendekatan yang digunakan untuk 

mengenali piksel tepi dan menyatukannya sebagai sebuah batas yang 

dibutuhkan. 

c. Pendekatan daerah (region approach), pendekatan yang digunakan untuk 

memisahkan citra pada beberapa daerah sehingga menghasilkan daerah 

yang dibutuhkan. 

2.3.5 Segmentasi Citra Warna 

Menurut Putranto et al. (2010) segmentasi warna adalah proses segmentasi 

dengan pendekatan daerah yang beroperasi dengan menganalisis tingkat warna dari 

tiap piksel pada citra dan mendistribusikannya sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Giannakupoulos (2008) dalam Putranto et al. (2010) pada segmentasi warna dengan 

deteksi warna HSV sebagai acuan dipilih sebuah sampel piksel untuk membuat 

segmen yang dibutuhkan. Pada proses segmentasi citra warna, warna RGB dipakai 

sebagai warna acuannya yang kemudian dikonversi menjadi warna HSV. Pada 

prosesnya terdapat penentuan rentang nilai toleransi pada tiap warna untuk 

menghasilkan segmen sesuai warnanya. 

2.3.6 Nilai Tengah (Midpoint) 

Nilai tengah atau midpoint adalah nilai atau piksel yang letaknya berada di 

tengah-tengah dua piksel yang posisinya sudah diketahui, pada proses pengolahan 

citra nilai tengah atau midpoint dapat dicari dengan persamaan dan gambar sebagai 

berikut.. 

(𝑥1+𝑥2 , 𝑦1+𝑦2) (2.3) 
2 2 

 

Gambar 2.4 Nilai Tengah (Midpoint) 
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2.3.7 Jarak Euclidean 

Jarak euclidean adalah jarak antara dua piksel yang berbeda titik pada sebuah 

euclidean space dengan persamaan dan gambar sebagai berikut. 
 

𝑑 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 (2.4) 
 

Gambar 2.5 Jarak Euclidean 

 
 

2.4 OpenCV 

OpenCV adalah sebuah open source library untuk computer vision yang boleh 

dipergunakan secara bebas. Computer vision merupakan salah satu cabang dari 

bidang ilmu pengolahan citra (image processing) yang memungkinkan komputer 

untuk dapat melihat seperti halnya manusia. Komputer tersebut dapat mengambil 

keputusan, melakukan aksi, atau mengenali suatu objek. OpenCV dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C dan C++ dan dapat dijalankan di berbagai 

sistem operasi seperti Linux, Windows dan Mac OS X, namun saat ini OpenCV telah 

dikembangkan juga sehingga dapat menggunakan bahasa pemrograman Python dan 

Java. Menurut Irianto (2010), OpenCV memiliki banyak sekali pengaplikasiannya 

yakni sebagai berikut: 

a. Interaksi manusia-komputer (human-computer interaction). 

b. Identifikasi objek (object identification). 

c. Segmentasi (segmentation). 

d. Pengenalan (Recognition), pengenalan wajah (face recognition), dan 

pengenalan gerak isyarat (gesture recognition). 

e. Penjajakan gerakan (motion tracking) dan gerakan ego (ego motion). 

f.  Pemahaman gerakan (motion understanding), gerakan dari struktur 

(structure from motion), dan robot-robot yang bergerak (mobile robotic). 
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2.5 Karakteristik Pengukuran 

Hasil yang didapatkan dalam setiap pengukuran belum tentu sesuai dengan 

nilai yang sebenarnya. Diperlukan beberapa parameter untuk mengetahui tingkat 

kebenaran dari suatu hasil pengukuran. Parameter tersebut yaitu, nilai kesalahan 

(error), akurasi, presisi, bias dan standar deviasi. 

2.5.1 Kesalahan (error) 

Kesalahan atau Error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan 

harga benar suatu standar. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui nilai 

kesalahan adalah sebagai berikut. 

Error = |
 X − Xstandar 

| x 100% (2.5) 
Xstandar 

 

X = 
∑ Xi 

n 

 

(2.6) 

 

Dimana: 
 

X = Nilai rata-rata pengukuran 

Xstandar = Nilai pengukuran standar 

Xi = Nilai pengukuran 

n = Jumlah data 

 

2.5.2 Akurasi 

Akurasi adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur dengan harga 

penunjukan alat ukur standar. Semakin mendekati ukuran standar maka semakin 

tinggi level akurasi. Adapun persamaan akurasi yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Akurasi = 100% - Kesalahan% (2.7) 

 
2.5.3 Standar Deviasi 

Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah 

variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi merupakan besar perbedaan 

dari nilai sampel terhadap nilai rata-rata. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka 

semakin mendekati rata-rata sedangkan semakin tinggi nilai standar deviasi maka 

semakin lebar rentang variasi datanya. Adapun persamaan standar deviasi yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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σ = √ 1 ∑𝑛 (𝑋𝑖 − X )2 (2.8) 
 

𝑛−1 𝑖=1 

 

σ = Standar Deviasi 

 
2.5.4 Presisi 

Presisi adalah derajat kedekatan dalam satu kelompok data pengukuran untuk 

input yang sama. Presisi menggambarkan keseragaman dan pengulangan pada 

pengukuran. Semakin tinggi level presisi, semakin kecil variasi antar pengukuran. 

Adapun persamaan presisi yang digunakan adalah sebagai berikut. (Maulida & 

Jumaila, 2005) 

Presisi = (1 − 3σ 
X 

) x 100% (2.9) 

 

2.5.5 Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Persamaan bias yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(Maulida & Jumaila, 2005) 

Bias = Xstandar - X (2.10) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 Deskripsi dan Prinsip Kerja 

Pembuatan prototipe alat ini digunakan sebagai alat untuk membantu proses 

pengambilan gambar atau foto yang nantinya diolah untuk mengetahui dimensinya. 

Hasil pengolahan foto tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai dimensi lebar luar 

dari objek yang diinginkan. Pada prototipe ini menggunakan microcontroller 

Arduino untuk mengatur alat bekerja dengan menggunakan software bawaannya 

yaitu Arduino IDE yang bahasa pemrogramannya mempunyai kesamaan syntax 

dengan bahasa pemrograman C, sedangkan hasil foto diolah menggunakan bahasa 

Python dengan bantuan pustaka OpenCV dengan cara membandingkan jumlah 

piksel hasil segmentasi warna pada warna referensi dengan warna objek 

yang diukur. Untuk melakukan pengujian alat memiliki 4 posisi yang berbeda 

dengan 3 titik pengambilan gambar berbeda tiap posisinya yakni depan, tengah, dan 

belakang sehingga total titik pengujian ada 12 titik. Alat bekerja dengan cara 

bergerak maju atau mundur sejauh 40 cm maupun berhenti pada titik yang sama 

secara berulang sebanyak 10 kali berhenti pada satu titik pengujian seperti pada 

gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Rangkaian Sistem Kerja Prototipe 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Prototipe 
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Pada gambar 3.2 terdapat diagram alir prototipe, cara kerja prototipe dimulai 

dari persiapan alat dan objek yang diukur. Pada objek dilakukan dengan cara 

menempelkan kertas origami pada bagian tengah objek, sedangkan pada alat 

dilakukan dengan cara mengecek sambungan antar komponen, menyambungkan 

adaptor catu daya dengan stopkontak dan menghubungkan Arduino dengan laptop, 

menghubungkan remote bluetooth dengan smartphone, pasangkan smartphone pada 

holder kamera yang berada di atas kereta, dan meletakkan alat sehingga posisi alat 

lurus terhadap objek ukur. Setelah itu jalankan program Arduino agar kereta 

bergerak seperti pada gambar 3.3, setelah kereta bergerak atur kembali posisi alat 

dan objek dengan melihat tampilan layar smartphone. 

 

 
Gambar 3.3 Cara Kerja Alat 

 
Ketika semua sudah siap dan posisinya sudah pas maka mulai melakukan 

pengambilan foto atau gambar dengan cara menekan tombol pada remote bluetooth 

yang dilakukan pada saat kereta berhenti bergerak. Pergerakan pada kereta dimulai 

dari kereta menuju ke arah switch dan berhenti selama 5 detik, kemudian bergerak ke 

arah sebaliknya dan berhenti di posisi tengah selama 3.5 detik, kemudian kereta 

bergerak lagi ke arah yang sama dan berhenti di ujung atau pada posisi depan dan 

berhenti selama 5 detik. Setelah berhenti kereta bergerak lagi ke arah sebaliknya dan 

berhenti di tengah dan di ujung atau belakang dengan waktu berhenti yang sama 

seperti sebelumnya. Jarak antar posisi atau titik adalah 40 cm, selain mengambil foto 

atau gambar pada saat kereta berhenti sensor ultrasonik juga mengambil data jarak 

antara kamera dengan objek. Kereta bergerak berulang-ulang sampai mendapatkan 
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data berupa foto dengan jumlah sepuluh tiap posisi atau titiknya. Skema pergerakan 

sampai foto dapat dihasilkan dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Akuisisi Citra 

 
Setelah mendapatkan data berupa foto pada tiap titik dengan jumlah yang 

diinginkan, proses selanjutnya adalah pengolahan dan analisis citra dengan cara 

segmentasi warna berdasarkan nilai toleransi rentang warna yang dipakai. 

Pengolahan dan analisis citra ini menggunakan bahasa Python dengan bantuan 

pustaka OpenCV yang dilakukan dengan editor bawaan Python yakni IDLE. 

Program yang dibuat pertama-tama adalah melakukan panggilan pada pustaka yang 

dibutuhkan kemudian melakukan pemanggilan atau pembacaan pada foto yang ingin 

diolah dan analisis. Setelah itu menentukan nilai toleransi rentang pada warna-warna 
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yang akan digunakan baik sebagai warna referensi maupun sebagai warna objek 

yang ingin diketahui hasilnya. Proses selanjutnya adalah proses memindai kontur 

dari warna yang dijadikan sebagai referensi. Dari hasil pemindaian itu dapat 

diketahui banyaknya jumlah piksel pada tinggi maupun lebar suatu kontur, kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan jumlah piksel pada objek yang diinginkan sehingga 

didapatkan ukuran dimensi lebar dan tingginya. Skema program yang dibuat dapat 

dilihat pada gambar 3.5 di bawah. 

 

 
Gambar 3.5 Diagram Alir Pengolahan dan Analisis Citra 

 
Karena menggunakan warna pink sebagai referensi dan biru sebagai warna 

objek maka dimasukkan nilai rentang warna HSV dari pink dan biru. Pada warna 

pink nilai batas terendahnya [133,20,199] dan nilai batas tertingginya [203,192,255], 

sedangkan pada warna biru nilai batas terendahnya [94,80,2] dan nilai batas 

tertingginya [126,255,255]. Dari nilai rentang warna-warna tersebut program dapat 

bekerja untuk mendeteksi piksel-piksel yang mewakili rentang warna tersebut. 

Piksel-piksel yang mewakili warna pink atau biru dan letaknya berdekatan 

digabungkan menjadi satu area kontur yang mewakili warna tersebut. Agar 

mengurangi banyaknya kontur gambar yang tidak terlalu penting terdeteksi maka ada 

pembatasan luas area kontur yang dapat dideteksi. 

3.2 Komponen Penyusun Prototipe 

Prototipe alat ini terdiri dari berbagai komponen antara lain yaitu motor 

stepper 17HS4401 nema 17, driver motor stepper A4988, adaptor catu daya 12 volt, 

Arduino Uno R3, kapasitor 100 μF, sensor ultrasonik HC-SR04, sensor switch, 

pulley dan timing belt, kereta, holder kamera, kotak komponen, breadboard, 

penyangga slider, dan pipa aluminium. Selain komponen tersebut ada beberapa 

komponen atau benda penting yang tidak terpasang dengan permanen yaitu 
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smartphone, remote bluetooth, dan meteran. Komponen-komponen tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini. 

 

Gambar 3.6 Komponen Penyusun Prototipe 

 
3.2.1 Motor Stepper 17HS401 Nema 17 

Motor stepper pada prototipe alat ini berfungsi untuk menggerakkan kereta 

agar berpindah posisi. Jenis motor stepper yang digunakan adalah 17HS401 Nema 

17  yang  berjenis  bipolar  dan  memiliki  ketelitian  1,8     tiap  1  step,  pada  1  putaran 

penuh  atau  360     motor  bergerak  sebanyak  200  step  dan  kereta  berpindah  posisi 

sejauh 3,2 cm. Karena tiap posisi kereta berhenti berjarak 40 cm maka motor stepper 

bergerak sebanyak 2500 langkah (step) untuk bergerak antar posisi seperti pada 

gambar 3.3. Motor stepper memulai pergerakan dengan bergerak dengan arah HIGH 

atau menuju switch sensor. Ketika kereta mengenai switch sensor maka motor 

stepper akan berhenti selama 5 detik dan juga mengubah arah pergerakan 

selanjutnya. Motor stepper kembali bergerak dan bergerak sejauh 40 cm atau pada 

posisi tengah dan berhenti selama 3,5 detik, kemudian bergerak dengan jarak yang 

sama dan berhenti selama 5 detik dan motor stepper kembali mengubah arah gerak 

setelahnya lagi. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang sampai data yang 

dihasilkan cukup atau ketika kereta sudah berhenti pada tiap posisi sebanyak 10 kali. 
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Gambar 3.7 Motor Stepper 17HS401 Nema 17 

Sumber : https://www.pngdownload.id/png-kth80x/ 

 

3.2.2 Driver Motor Stepper A4988 

Pada motor steper bipolar karena cara kerjanya yang kompleks untuk 

mengatur putaran agar motor stepper dapat bekerja diperlukan sebuah driver, pada 

prototipe driver yang digunakan adalah A4988. Selain berfungsi untuk mengatur 

putaran motor stepper, driver A4988 juga dapat melindungi dari arus hubungan 

singkat, melindungi terjadinya ground fault atau arus yang menuju ke ground, dan 

juga terdapat thermal shutdown circuit yang berfungsi untuk menghentikan operasi 

ketika terjadi panas berlebih. 

 

Gambar 3.8 Driver Motor Stepper A4988 

Sumber : https://www.amazon.co.uk/HALJIA-Printer-Arduino-Stepstick- 

Stepper/dp/B01N5QX6MQ 

 

Tabel 3.1 Pin Driver dan Koneksinya 
 

Pin Driver Koneksi 

VMOT +V Catu Daya 

GND -V Catu Daya 

2B Motor Pin 1 

2A Motor Pin 2 

1A Motor Pin 3 

1B Motor Pin 4 

VDD 5V Arduino 

GND GND Arduino 

DIR Pin 7 Arduino 

STEP Pin 6 Arduino 

SLEEP RESET Driver 

RESET SLEEP Driver 

https://www.pngdownload.id/png-kth80x/
http://www.amazon.co.uk/HALJIA-Printer-Arduino-Stepstick-
http://www.amazon.co.uk/HALJIA-Printer-Arduino-Stepstick-
http://www.amazon.co.uk/HALJIA-Printer-Arduino-Stepstick-
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3.2.3 Adaptor Catu Daya 12 volt 

Adaptor catu daya pada prototipe ini berfungsi untuk mengubah arus AC 

yang tinggi dari stopkontak menjadi DC yang rendah sebesar 12 volt. Penggunaan 

adaptor yang menghasilkan tegangan 12 volt karena motor stepper yang digunakan 

membutuhkan tegangan sebesar 12 volt untuk dapat bekerja. Sebelum tegangan dari 

catu daya masuk ke dalam driver ditambahkan komponen kapasitor sebesar 100 μF 

sebagai filter atau penyaring dan juga untuk meratakan gelombang tegangan DC. 

 

Gambar 3.9 Adaptor Catu Daya 12 volt 

Sumber : https://www.pngjoy.com/download/i4k0h5j5a5h2n8_amp-power-supply- 

12-volt-5-amp-png/ 

3.2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik HC-SR04 adalah sensor jarak yang prinsip kerjanya 

memantulkan gelombang ultrasonik ke benda yang berada di depannya dan 

menerimanya kembali dan diubah menjadi besaran listrik. Pada prototipe ini sensor 

ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara kamera dengan objek yang 

diukur, dengan cara mengukur jarak ketika kereta berhenti bergerak. Karena sensor 

ini berada pada bagian kereta, prototipe ini juga digunakan untuk menentukan posisi 

prototipe diletakkan, yakni dengan cara melakukan tes ketika kereta berada diposisi 

depan untuk mengetahui jarak awal prototipe dengan objek. 

 

Gambar 3.10 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sumber : https://www.pngdownload.id/png-3eefw1/download.html 

Tabel 3.2 Sensor Ultrasonik dan Arduino 
 

Pin Ultrasonik Arduino 

VCC 5V 

TRIG Pin 3 

ECHO Pin 2 

GND GND 

http://www.pngjoy.com/download/i4k0h5j5a5h2n8_amp-power-supply-
http://www.pngjoy.com/download/i4k0h5j5a5h2n8_amp-power-supply-
http://www.pngdownload.id/png-3eefw1/download.html
http://www.pngdownload.id/png-3eefw1/download.html
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3.2.5 Arduino Uno R3 

Untuk pengontrolan keseluruhan sistem pada prototipe ini digunakan 

microcontroller Arduino Uno R3. Pemilihan microcontroller ini karena pada 

prototipe alat ini hanya digunakan untuk mengatur 3 komponen yaitu motor stepper, 

sensor ultrasonik, dan switch, sehingga tidak terlalu membutuhkan microcontroller 

yang banyak pin masukan dan keluaran. Untuk motor stepper, Arduino berfungsi 

mengatur gerakkan motor berdasarkan jumlah langkah (step) atau langkah tiap 

gerakannya dan juga arah geraknya. Pada sensor ultrasonik, Arduino berfungsi untuk 

mengirim dan menerima pulsa dari tiap gelombang dan mengubah waktu tempuh 

gelombang menjadi jarak. Pada switch, Arduino berfungsi untuk menerima sinyal 

jika switch tertekan oleh kereta, selanjutnya Arduino akan mengubah arah putar dari 

motor stepper. 

 

Gambar 3.11 Arduino Uno R3 

Sumber : https://pixabay.com/illustrations/arduino-arduino-uno-technology- 

2168193/ 

3.2.6 Kamera Smartphone 

Smartphone yang digunakan pada pengujian alat ini menggunakan tiga merek 

berbeda. Pada smartphone Asus yang selanjutnya disebut dengan merek A memiliki 

spesifikasi kamera dengan resolusi 12 MP dan aperture f/1.8, pada smartphone 

Samsung yang selanjutnya disebut dengan merek B memiliki kamera dengan 

resolusi 25 MP dan aperture f/1.7, serta pada smartphone Vivo yang selanjutnya 

disebut dengan merek C memiliki kamera dengan resolusi 13MP dan aperture f/2.2. 

Smartphone diletakan pada holder kamera dengan bagian belakang menghadap 

objek ukur. Pada proses pengambilan data smartphone menggunakan bantuan 

remote bluetooth yang telah disambungkan. Penggunaan remote bluetooth bertujuan 

agar tidak terjadinya banyak gerakkan pada smartphone ketika dilakukan secara 

manual dengan menyentuh secara langsung. Proses pengambilan data juga masih 



22  

bersifat non real time karena hasil foto tidak langsung diolah pada program 

pengolahan dan analisis. 

 

Gambar 3.12 Smartphone Asus Zenfone 5 

Sumber : http://anekahandphone.com/harga-asus-zenfone-5-lite-yang-membuat- 

penggemarnya-penasaran/ 

3.2.7 Meteran 

Pada proses pengambilan data meteran juga digunakan untuk mengukur 

dimensi dari referensi dan juga objek ukur yakni tong. Pada tong penggunaan 

meteran dilakukan dengan melingkari bagian tengah tong yang memiliki keliling 

paling lebar, hasil pengukuran tersebut berupa keliling dan diubah menjadi diameter. 

Meteran yang digunakan adalah meteran dengan merek West Germany dengan 

panjang 150 cm dan resolusi 1 mm. Selain itu meteran ini digunakan untuk 

mengukur jarak antara kamera smartphone dengan objek yang diukur. Hal tersebut 

karena pada jarak yang jauh ultrasonik tidak dapat mengukur jaraknya. 

 

Gambar 3.13 Meteran 

Sumber : https://indonesian.alibaba.com/photo-products/german-tape-measure- 

picture.htm 

http://anekahandphone.com/harga-asus-zenfone-5-lite-yang-membuat-penggemarnya-penasaran/
http://anekahandphone.com/harga-asus-zenfone-5-lite-yang-membuat-penggemarnya-penasaran/
https://indonesian.alibaba.com/photo-products/german-tape-measure-picture.htm
https://indonesian.alibaba.com/photo-products/german-tape-measure-picture.htm
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Alat Ukur Dimensi Diameter Silinder 

Berdasarkan perancangan alat yang terdapat pada bab 3 mengenai rancang 

bangun prototipe alat pengukur dimensi diameter silinder berbasis kamera 

smartphone dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 Prototipe Alat Pengukur Dimensi Diameter Silinder 

Prototipe yang dibuat adalah berupa slider sepanjang satu meter yang 

digunakan sebagai landasan kereta. Kereta tersebut digerakkan dengan menggunakan 

motor stepper yang dikontrol oleh microcontroller berupa Arduino Uno R3 dan juga 

sebuah driver motor stepper untuk mengatur arah putaran motor. Pada kereta 

tersebut terdapat sensor ultrasonik untuk mengukur jarak pengukuran terhadap 

silinder dan juga sebuah holder untuk meletakkan kamera smartphone. Pembuatan 

prototipe alat ini digunakan sebagai alat untuk membantu proses pengambilan 

gambar atau foto yang nantinya akan diolah dengan menggunakan bahasa Python 

pada IDLE dengan pustaka OpenCV untuk mengetahui dimensinya. 

4.2 Prosedur Pengujian Prototipe 

Pengujian prototipe merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik dari suatu prototipe. Pengujian pada prototipe ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil pengukuran pada prototipe yang dibuat dengan alat standar. 

Pengujian yang dilakukan ialah berupa pengujian karakteristik terhadap sensor 



24  

ultrasonik HC-SR04, pengujian karakteristik terhadap meteran, dan hasil pengukuran 

dari software terhadap objek ukur. 

 
4.2.1 Pengujian Karakteristik Sensor Ultrasonik 

Pengujian karakteristik sensor ultrasonik HC-SR04 dilakukan untuk 

mengetahui pembacaan jarak pada sensor ultrasonik. Pengujian sensor ultrasonik ini 

menggunakan alat standar berupa mistar baja dengan skala 0-100 cm dengan 

pengambilan data naik dan turun sebanyak tiga kali pengujian. Pengujian tersebut 

dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Meletakkan mistar baja dengan titik nol yang sesuai dengan titik nol 

sensor ultrasonik; 

b. Menjalankan program pada Arduino IDE agar sensor ultrasonik dapat 

bekerja; 

c. Memasang penghalang dengan tebal 4 cm pada titik uji yang telah 

ditentukan; 

d. Penghalang digeser dengan posisi x setiap 10 cm; 

e. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang ditayangkan 

pada serial monitor selama tiga puluh detik; 

f. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak tiga kali pengambilan data naik dan 

turun. 

 
4.2.2 Pengujian Karakteristik Meteran 

Pengujian karakteristik meteran dilakukan untuk mengetahui nilai kebenaran 

pada meteran. Pengujian meteran ini menggunakan alat standar berupa Komparator 

Van Becker dengan skala 0-100 cm dengan pengambilan data naik dan turun 

sebanyak tiga kali pengujian. Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur 

berikut ini. 

a. Memasangkan meteran pada Komparator Van Becker; 

b. Memulai pengujian dengan melakukan pembacaan setiap 10 cm; 

c. Mencatat hasil pembacaan dari komparator Van Becker dimulai dari skala 

utama, skala nonius dan skala mikro; 

d. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak tiga kali pengambilan data naik dan 

turun. 
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4.2.3 Prosedur Pengujian Diameter Luar Silinder (Tong) 

a. Tempelkan kertas origami yang dijadikan sebagai referensi pembanding 

(yang sudah diketahui dimensinya) pada tengah-tengah objek ukur (tong). 

b. Letakkan prototipe menghadap pada bagian silinder yang sudah ditempel 

referensi. Usahakan agar posisi prototipe lurus dengan referensi (tepat 

berada di tengah) silinder guna mendapatkan hasil yang lebih optimum. 

Jarak terdekat prototipe terhadap objek ukur ialah ketika seluruh bagian 

objek ukur tersebut masuk dalam frame kamera smartphone yang dipasang 

pada prototipe (dalam kasus ini berjarak 100 cm). 

c. Pastikan komponen penggerak berupa catu daya, motor stepper, 

microcontroller Arduino dan kabel-kabel serta remote bluetooth telah siap 

digunakan. 

d. Menjalankan program pada Arduino IDE agar kereta dapat bergerak dan 

berhenti pada titik foto. 

e. Lakukan pengambilan data dengan cara menekan tombol foto bluetooth 

(mengambil gambar) ketika kereta yang berjalan pada slider berhenti. 

 
 

4.2.4 Prosedur Validasi Hasil Pengukuran Prototipe dengan Ukuran 

Sebenarnya 

a. Ukur dimensi objek ukur (diameter luar dan tinggi) silinder dengan 

menggunakan alat ukur tervalidasi (meteran). 

b. Olah data yang sudah didapat atau diperoleh menggunakan prototipe 

dengan menggunakan IDLE yang menggunakan bahasa Python dengan 

pustaka OpenCV. 

c. Bandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan prototipe terhadap 

ukuran sebenarnya sehingga didapat nilai error pengukuran. 

 
4.3 Pembahasan Hasil Pengujian Prototipe 

Hasil pengujian prototipe akan dibahas dalam lima bagian. Bagian pertama 

adalah hasil pengujian karakteristik sensor ultrasonik. Bagian kedua yaitu hasil 

pengujian karakteristik meteran. Bagian ketiga adalah pengambilan gambar 

berdasarkan jarak berbeda. Bagian keempat yaitu hasil pengolahan foto. Bagian 

terakhir adalah hasil pengujian karakteristik objek ukur dengan menggunakan tiga 

smartphone berbeda. 
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4.3.1 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Ultrasonik 

Pada pengujian sensor ultrasonik dilakukan sebanyak tiga kali pengukuran. 

Setiap pengukuran terdiri dari pengukuran naik dan pengukuran turun seperti yang 

tercantum pada tabel 4.1 . 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Ultrasonik 
 

Data Teoritis 

(cm) 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukuran 3 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

10 10,3 10,7 10,7 10,3 10,3 10,1 

20 19,9 19,9 19,8 20,0 20,0 20,0 

30 29,9 29,8 29,9 29,6 29,7 29,7 

40 39,9 39,9 40,0 39,6 39,6 39,9 

50 50,0 50,1 50,0 50,0 50,0 50,1 

60 59,8 59,8 59,8 59,5 59,5 59,8 

70 69,6 69,7 69,7 69,5 69,5 69,8 

80 79,8 80,0 79,6 78,9 79,8 79,5 

90 89,9 90,0 89,8 89,7 89,7 89,4 

100 100,0 100,0 99,9 99,8 99,5 99,7 

Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Ultrasonik 
 

Data Teoritis 

(cm) 

Rata-rata Pengukuran 

Naik (cm) Turun (cm) 

10 10,4 10,4 

20 19,9 19,9 

30 29,8 29,7 

40 39,8 39,8 

50 50,0 50,0 

60 59,7 59,7 

70 69,6 69,7 

80 79,7 79,5 

90 89,8 89,7 

100 99,8 99,8 

Pada tabel 4.2 terdapat nilai rata-rata hasil pengujian karakteristik sensor 

ultrasonik. Pengujian karakteristik sensor ultrasonik dilakukan dari skala 10 cm 

hingga 100 cm dengan menggunakan mistar baja. 
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Gambar 4.2 Grafik Linearitas Pengukuran Jarak pada Pengukuran Naik 
 

Gambar 4.3 Grafik Linearitas Pengukuran Jarak pada Pengukuran Turun 

Pada gambar 4.2 dan 4.3 terdapat grafik linearitas hubungan antara rata-rata 

pengukuran dengan jarak pengukuran berdasarkan data teoritis. Pada kedua grafik 

tersebut diperoleh koefisien determinasi bernilai satu (R
2
 = 1). Menurut Ghozali 

(2012:97) koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi ialah antara 0 atau 1. Koefisien determinasi (R
2
) bermakna sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel belas atau variabel independen (X) terhadap 

variabel terikat atau variabel dependen (Y) sehingga jika nilai R
2
 > 0,75 - 1; maka 

artinya sangat kuat. Berdasarkan data yang diperoleh hubungan rata-rata pengukuran 

jarak sensor ultrasonik dengan jarak pengukuran linear dengan nilai koefisien 

determinasi sangat kuat. 
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4.3.2 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Meteran 

Pada pengujian meteran dan dilakukan sebanyak tiga kali pengukuran. Setiap 

pengukuran terdiri dari pengukuran naik dan pengukuran turun seperti yang 

tercantum pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Karakteristik Meteran 
 

Data Teoritis 

(cm) 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukuran 3 

Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) Naik (cm) Turun (cm) 

10 10,1 10,1 10,0 10,1 10,1 10,1 

20 20,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 

30 30,1 30,0 30,1 30,0 30,0 30,0 

40 40,0 40,1 40,1 40,1 40,1 40,0 

50 50,1 50,0 50,0 50,1 50,0 50,0 

60 60,0 60,1 60,0 60,0 60,0 60,1 

70 70,1 70,1 70,1 70,1 70,0 70,0 

80 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 80,0 

90 90,0 90,1 90,1 90,1 90,0 90,0 

100 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 

Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata Hasil Pengujian Karakteristik Meteran 
 

Data Teoritis 

(cm) 

Rata-Rata Pengukuran 

Naik (cm) Turun (cm) 

10 10,0 10,1 

20 20,0 20,0 

30 30,0 30,0 

40 40,0 40,0 

50 50,0 50,0 

60 60,0 60,0 

70 70,1 70,1 

80 80,1 80,1 

90 90,1 90,0 

100 100,1 100,0 

Pada tabel 4.4 terdapat nilai rata-rata hasil pengujian karakteristik meteran. 

Pengujian karakteristik meteran dilakukan dari skala 10 cm hingga 100 cm dengan 

menggunakan Komparator Van Becker. 
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Gambar 4.4 Grafik Linearitas Meteran pada Pengukuran Naik 
 

Gambar 4.5 Grafik Linearitas Meteran pada Pengukuran Turun 

Pada gambar 4.4 dan 4.5 terdapat grafik linearitas hubungan antara rata-rata 

pengukuran dengan jarak pengukuran berdasarkan data teoritis. Pada kedua grafik 

tersebut diperoleh koefisien determinasi bernilai satu (R
2
 = 1). 

 
4.3.3 Pembahasan Pengambilan Gambar pada Jarak Berbeda 

Pengambilan gambar pada pengujian pengukuran diameter silinder berbasis 

kamera smartphone ini dilakukan pada jarak 100 cm sampai 540 cm. Pengambilan 

gambar dilakukan pada 12 titik pengukuran dengan rentang jarak masing-masing 

titik pengukuran sejauh 40 cm. Pengambilan gambar dari jarak yang berbeda ini 

dilakukan guna untuk mengetahui titik pengukuran yang optimum dalam melakukan 

pengukuran diameter luar silinder. 
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(a) (b) (c) 
 

(d) (e) (f) 

Gambar 4.6 Perbedaan Hasil Pengambilan Gambar Berdasarkan Jarak ; a) 100 cm; 

b) 180 cm; c) 220 cm; d) 380 cm; e) 460 cm; f) 540 cm 

Pada gambar 4.6 terdapat beberapa contoh hasil pengambilan gambar dengan 

jarak pengukuran berbeda. Semakin jauh jarak pengukuran maka semakin kecil pula 

gambar dari silinder yang diukur tersebut. Begitu pula dengan banyaknya piksel 

yang membentuk referensi pada gambar. Dengan jumlah piksel yang sama pada 

setiap gambar seiring bertambahnya jarak membuat piksel yang membentuk 

referensi menjadi lebih sedikit. Hal ini terlihat pada gambar 4.6, pada bagian (a) 

gambar dengan jarak 100 cm referensi dengan panjang 14 cm tersebut dibentuk oleh 

89 piksel sedangkan pada bagian (f) gambar dengan jarak 540 cm referensi yang 

sama dibentuk dengan 14 piksel. 

 
4.3.4 Pembahasan Hasil Pengolahan Foto 

Pengolahan foto dalam pengukuran diameter luar silinder ini dimulai dengan 

melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan prototipe seperti terlihat pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Hasil Pengambilan Gambar menggunakan Prototipe 

Pada gambar 4.7 terdapat salah satu contoh hasil pengambilan gambar 

menggunakan prototipe. Gambar tersebut dibuat pada jarak pengukuran 420 cm dari 

objek ukur yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan bahasa Python pada 

IDLE dengan pustaka OpenCV. Pengolahan untuk mendapatkan ukuran pada 

silinder tersebut ialah dengan menggunakan prinsip perbandingan jumlah piksel 

antara referensi dengan objek yang akan diukur dengan membedakannya 

berdasarkan segmentasi warna. Kertas origami yang ditempelkan pada silinder 

tersebut (sudah diketahui ukurannya) dijadikan sebagai referensi pembanding dalam 

mendapatkan dimensi dari silinder. Adapun persamaan yang digunakan untuk 

mendapatkan ukuran dari tinggi dan diameter silinder tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Diketahui : 

Dist_in_pixel = euclidean (tl, tr) 

Dist_in_cm = 14 cm 

Pixel_per_cm = 
dist_in_pixel 

dist_in_cm 
= 

euclidean (tl,tr) 

14 

 Pada Referensi (Kertas Origami) Warna Pink 

Width = 
euclidean (tl,tr)_ref 

= 
euclidean (tl,tr)_ref 

  

 
=   

euclidean (tl,tr)_ref 
 

 

 
= 14 

pixel_per_cm dist_in_pixel 
dist_in_cm 

euclidean (tl,tr)_re𝐹 
14 

Hight = 
euclidean (tr,br)_ref 

= 
euclidean (tr,br)_ref  

=  
euclidean (tr,br)_ref 

   

pixel_per_cm dist_in_pixel 
dist_in_cm 

euclidean (tl,tr)_re𝐹 
14 

= euclidean (tr,br)_ref x 
14

 
euclidean (tl,tr)_ref 
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 Pada Objek Ukur (Tong) Warna Biru 

Diameter = 
euclidean (tl,tr)_objek 

= 
euclidean (tl,tr)_objek 

= 
euclidean (tl,tr)_objek 

   

pixel_per_cm dist_in_pixel 
dist_in_cm 

euclidean (tl,tr)_re𝐹 
14 

Tinggi = 
euclidean (tr,br)_objek 

= 
euclidean (tr,br)_objek 

= 
euclidean (tr,br)_objek 

   

pixel_per_cm dist_in_pixel 
dist_in_cm 

euclidean (tl,tr)_re𝐹 
14 

 

 
Keterangan: 

= euclidean (tr,br)_objek x 
14

 
euclidean (tl,bl)_ref 

 Dist_in_pixel = euclidean (tl, tr). Merupakan banyaknya piksel yang terdapat 

pada jarak tertentu, dalam hal ini yang terdapat pada euclidean top left hingga top 

right (kiri atas hingga kanan atas) pada referensi maupun objek ukur. 

 Dist_in_cm = 14 cm. Merupakan ukuran/lebar kertas origami yang dijadikan 

sebagai referensi yaitu 14 cm x 14 cm. 

 Pixel_per_cm, merupakan banyaknya piksel yang terdapat pada setiap 1 cm 

dalam ukuran nyata. Nilai ini didapatkan dari hasil pembagian nilai dist_in_pixel 

dengan nilai dist_in_cm. 

 Euclidean (tr, br), merupakan jarak euclidean dari top right hingga bottom right 

(kanan atas hingga kanan bawah) pada objek maupun referensi. 

 Width, merupakan nilai lebar yang dalam hal ini merupakan nilai lebar pada 

kertas origami (referensi). 

 Hight, merupakan nilai tinggi yang dalam hal ini merupakan nilai lebar pada 

kertas origami. 

 Diameter, merupakan nilai diameter objek yang diperoleh dari hasil pengolahan. 

 Tinggi, merupakan nilai tinggi objek yang diperoleh dari hasil pengolahan. 
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Gambar 4.8 Hasil Pengolahan Foto 

Pada gambar 4.8 terdapat salah satu contoh foto hasil pengolahan 

menggunakan bahasa python pada IDLE dengan pustaka OpenCV dengan cara 

membandingkan jumlah piksel pada referensi dengan jumlah piksel objek ukur 

dengan memisahkannya dengan segmentasi warna. Pada referensi warna yang 

digunakan adalah rentang dari warna pink dengan menggunakan kertas origami 

berwarna pink, sedangkan pada objek yang diukur menggunakan rentang warna biru 

karena objek yang diukur (tong) berwarna biru. Pada gambar 4.8 tersebut terlihat 

bahwa dimensi diameter objek ukur tersebut sebesar 49,7 cm dan tinggi sebesar 83,3 

cm. Selain dimensi objek ukur, banyak pula benda-benda lain yang terdeteksi. Hal 

itu dikarenakan pada kodingan tersebut menggunakan range warna objek ukur dari 

terendah hingga tertinggi. Hal ini membuat benda-benda yang memiliki warna 

menyerupai objek ukur menjadi ikut terdeteksi. Akan tetapi, jika diinginkan hanya 

objek ukur yang terdeteksi maka diperlukan perlakuan khusus untuk menutupi area 

belakang ataupun benda-benda yang memiliki warna menyerupai dengan yang 

dimiliki objek ukur. 

 

Gambar 4.9 Foto Tidak Dapat Diolah Program 
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Pada gambar 4.9 terdapat gambar bahwa foto tidak dapat diolah dengan 

program. Seperti yang tertulis pada gambar tersebut yakni terjadi error karena 

pixel_per_cm tidak terdefinisi. Karena program tersebut bekerja dengan 

membandingkan piksel referensi yang sudah dimasukkan nilainya dengan piksel 

warna objek yang ingin diukur sehingga program harus dapat memindai warna dari 

piksel referensi. Pada kejadian tersebut program tidak dapat menemukan warna yang 

dijadikan referensi sehingga terjadi error. 

 

Gambar 4.10 Referensi Tidak Terpindai Secara Maksimal 

Pada gambar 4.10 terdapat gambar foto yang telah diolah namun referensi 

yang dipindai tidak maksimal. Seperti yang terjadi pada sebelumnya bahwa pada 

program ini bekerja dengan cara membadingkan piksel warna referensi dengan 

piksel warna objek. Pada gambar 4.10 referensi yang terpindai adalah setengahnya 

sehingga pada objek yang ingin diukur, ukurannya menjadi hampir 2 kali lipat dari 

yang seharusnya. Objek yang diukur (tong) seharusnya memiliki lebar 49.7 cm dan 

tinggi 80 cm tetapi pada hasil lebarnya menjadi 96.6 cm dan tinggi 167.2 cm. 
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Gambar 4.11 Warna yang Dijadikan Referensi Terlalu Banyak 

Pada gambar 4.11 terdapat gambar objek ukur yang latar belakangnya 

memiliki warna yang hampir memiliki kesamaan dengan warna referensi yang 

digunakan. Ketika foto diolah oleh program, program mendeteksi warna latar 

belakang sebagai warna referensi. Karena warna pada latar belakang tersebut juga 

dianggap sebagai warna referensi dan program memindai warna suatu objek atau 

benda dimulai dari kiri maka objek yang seharusnya diukur tersebut nilai pikselnya 

dibandingkan dengan objek latar belakang. Selain itu, objek latar tersebut memiliki 

dimensi yang lebih besar dari objek referensi seharusnya, sehingga objek yang 

diukur (tong) memiliki hasil dimensi yang lebih kecil dari yang seharusnya. objek 

yang diukur (tong) seharusnya memiliki lebar 49.7 cm dan tinggi 80 cm tetapi pada 

hasil lebarnya menjadi 18.8 cm dan tinggi 34.1 cm. 
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Gambar 4.12 Objek Terpindai Tidak Sesuai 

Pada gambar 4.12 terdapat foto hasil pengolahan yang hasilnya tidak sesuai 

atau pada hasil tersebut hasil pada dimensi lebarnya tidak pas dengan objek yang 

diukur (tong). Objek yang diukur (tong) sebenarnya memiliki lebar 49.7 cm namun 

hasil pengolahan menghasilkan nilai sebesar 54.6 cm. Hal tersebut terjadi karena 

latar belakang dari objek yang diukur (tong) memiliki warna yang hampir sama 

dengan warna objek, sehingga program memindainya sebagai objek yang sama. 

 
4.3.5 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Objek Ukur 

Pengujian alat dilakukan dengan dilakukannya pengukuran terhadap objek 

ukur yang sudah diketahui ukurannya. Objek ukur yang digunakan yaitu sebuah tong 

berbentuk silinder melengkung yang memiliki nilai keliling lingkaran terbesar 

sebesar 156 cm dengan nilai diameter luar sebesar 49,7 cm serta tinggi 80 cm. 

Pengujian dilakukan dengan memotret objek ukur menggunakan tiga smartphone 

berbeda dengan berbagai jarak yang sudah ditentukan. 

 
1. Pengambilan Gambar menggunakan Smartphone merek A 

Pengambilan gambar menggunakan smartphone merek A dilakukan dengan 

tiga kondisi berbeda. Kondisi pertama ialah pengambilan gambar dilakukan pada 

saat langit cerah (terang) dengan ketinggian pengambilan gambar setinggi 20 cm. 

Kondisi kedua yaitu pengambilan gambar dilakukan pada saat langit mendung 



37  

(gelap) dengan pengambilan gambar dari bawah. Kondisi ketiga ialah pengambilan 

gambar dilakukan pada saat langit mendung (gelap) dengan ketinggian pengambilan 

gambar setinggi 20 cm. Pengambilan gambar pada tiga kondisi ini dilakukan pada 

jarak 100 cm hingga 540 cm dengan rentang pengukuran sejauh 40 cm dan tiap 

rentang tersebut dilakukan pengambilan gambar sebanyak sepuluh kali. 

 
a. Kondisi Pertama 

Seluruh data hasil pengukuran pada kondisi pertama dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Adapun rata-rata dari hasil pengukuran tersebut tercantum 

pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.5 Nilai Rata-Rata Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Pertama 
 

Jarak (cm) Diameter (cm) Std.Deviasi (cm) Bias (cm) 

100 41,2 0,2 8,5 

140 44,5 0,7 5,2 

180 45,6 0,6 4,1 

220 47,1 0,8 2,6 

260 47,9 0,0 1,8 

300 48,4 1,0 1,3 

340 49,0 0,7 0,6 

380 49,0 1,2 0,7 

420 49,8 1,3 -0,2 

460 49,6 0,4 0,0 

500 49,4 1,6 0,3 

540 50,7 1,7 -1,0 

Pada tabel 4.5 terdapat nilai rata-rata pengukuran diameter, standar 

deviasi dan bias pada saat kondisi pertama dari tiap titik pengukuran. Adapun 

nilai diameter terkecil hasil pengukuran tersebut ialah sebesar 41,2 cm pada 

jarak pengukuran 100 cm, nilai standar deviasi terkecil yaitu 0,0 cm pada 

jarak pengukuran 260 cm dan nilai bias terkecil ialah sebesar 0,0 cm pada 

jarak pengukuran 460 cm. Sementara itu, nilai diameter terbesar ialah sebesar 

50,7 cm pada jarak pengukuran 540 cm, nilai standar deviasi terbesar yaitu 

1,7 cm pada jarak pengukuran 540 cm dan nilai bias terbesar ialah sebesar 

8,5 cm pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Tabel 4.6 Nilai Rata-Rata Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Pertama 
 

Jarak (cm) Error (%) Akurasi (%) Presisi (%) 

100 17,2 82,8 98,6 

140 10,5 89,5 95,4 

180 8,3 91,7 96,1 

220 5,2 94,8 94,8 

260 3,6 96,4 100,0 

300 2,7 97,3 93,6 

340 1,3 98,7 95,8 

380 1,4 98,6 92,4 

420 0,3 99,7 92,2 

460 0,1 99,9 97,7 

500 0,6 99,4 90,4 

540 2,1 97,9 89,9 
 

Gambar 4.13 Grafik Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Pertama 

Pada tabel 4.6 terdapat nilai error dari rata-rata pengukuran diameter, 

akurasi dan presisi pada saat kondisi pertama dari tiap titik pengukuran. 

Adapun nilai error pengukuran diameter terkecil hasil pengukuran tersebut 

ialah sebesar 0,1%   pada jarak pengukuran 460 cm, nilai akurasi terkecil 

yaitu 82,8% pada jarak pengukuran 100 cm dan nilai presisi terendah ialah 

sebesar 89,9% pada jarak pengukuran 540 cm. Sementara itu, nilai error 

pengukuran diameter terbesar ialah sebesar 17,2% pada jarak pengukuran 

100 cm, nilai akurasi terbesar yaitu 99,9% pada jarak pengukuran 460 cm dan 

nilai presisi tertinggi ialah sebesar 100% pada jarak pengukuran 260 cm . 

Dari gambar 4.13 terlihat jika grafik dari nilai error pengukuran diameter 
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tersebut memiliki kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya 

jarak pengukuran (pengambilan gambar) hingga mulai menaik kembali pada 

jarak 500 cm. 

 
b. Kondisi Kedua 

Seluruh data hasil pengukuran pada kondisi kedua dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Adapun rata-rata dari hasil pengukuran tersebut tercantum pada 

tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.7 Nilai Rata-Rata Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Kedua 
 

Jarak (cm) Diameter (cm) Std.Deviasi (cm) Bias (cm) 

100 41,9 0,3 7,8 

140 44,0 0,3 5,7 

180 45,7 0,6 4,0 

220 47,1 0,7 2,6 

260 47,3 0,9 2,3 

300 48,4 0,3 1,3 

340 48,3 0,8 1,4 

380 49,4 1,2 0,3 

420 50,1 1,4 -0,4 

460 50,0 1,3 -0,3 

500 50,0 1,6 -0,3 

540 50,7 1,9 -1,0 

Pada tabel 4.7 terdapat nilai rata-rata pengukuran diameter, standar 

deviasi dan bias pada saat kondisi kedua dari tiap titik pengukuran. Adapun 

nilai diameter terkecil hasil pengukuran tersebut ialah sebesar 41,9 cm pada 

jarak pengukuran 100 cm, nilai standar deviasi terkecil yaitu 0,3 cm pada 

jarak pengukuran 100, 140 dan 300 cm serta nilai bias terkecil ialah sebesar 

0,3 cm pada jarak pengukuran 380, 460 dan 500 cm. Sementara itu, nilai 

diameter terbesar ialah sebesar 50,7 cm pada jarak pengukuran 540 cm, nilai 

standar deviasi terbesar yaitu 1,9 cm pada jarak pengukuran 540 cm dan nilai 

bias terbesar ialah sebesar 7,8 cm pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Tabel 4.8 Nilai Rata-Rata Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Kedua 
 

Jarak (cm) Error (%) Akurasi (%) Presisi (%) 

100 15,7 84,3 98,1 

    

180 8,1 91,9 96,3 

220 5,2 94,8 95,4 

260 4,7 95,3 94,5 

300 2,6 97,4 98,4 

340 2,8 97,2 94,8 

380 0,5 99,5 93,0 

420 0,9 99,1 91,7 

460 0,7 99,3 92,2 

500 0,6 99,4 90,4 

540 2,1 97,9 88,7 
 

Gambar 4.14 Grafik Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Kedua 

Pada tabel 4.8 terdapat nilai error dari rata-rata pengukuran diameter, 

akurasi dan presisi pada saat kondisi kedua dari tiap titik pengukuran. 

Adapun nilai error pengukuran diameter terkecil hasil pengukuran tersebut 

ialah sebesar 0,5%   pada jarak pengukuran 380 cm, nilai akurasi terkecil 

yaitu 84,3% pada jarak pengukuran 100 cm dan nilai presisi terendah ialah 

sebesar 88,7% pada jarak pengukuran 540 cm. Sementara itu, nilai error 

pengukuran diameter terbesar ialah sebesar 15,7% pada jarak pengukuran 

100 cm, nilai akurasi terbesar yaitu 99,5% pada jarak pengukuran 380 cm dan 

nilai presisi tertinggi ialah sebesar 98,4% pada jarak pengukuran 300 cm. 

Dari gambar 4.14 terlihat jika grafik dari nilai error pengukuran diameter 
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tersebut memiliki kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya 

jarak pengukuran (pengambilan gambar) hingga mulai menaik kembali pada 

jarak 540 cm. 

 
c. Kondisi Ketiga 

Seluruh data hasil pengukuran pada kondisi ketiga dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Adapun rata-rata dari hasil pengukuran tersebut tercantum pada 

tabel 4.9 dan tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.9 Nilai Rata-Rata Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Kedua 
 

Jarak (cm) Diameter (cm) Std.Deviasi (cm) Bias (cm) 

100 41,3 0,2 8,3 

140 44,1 0,3 5,6 

180 45,9 0,6 3,8 

220 47,2 0,7 2,5 

260 47,6 0,8 2,1 

300 48,4 0,7 1,3 

340 49,0 1,0 0,6 

380 49,5 1,3 0,2 

420 50,6 1,8 -0,9 

460 50,0 1,2 -0,6 

500 50,4 1,4 -0,7 

540 51,1 1,4 -1,4 

Pada tabel 4.9 terdapat nilai rata-rata pengukuran diameter, standar 

deviasi dan bias pada saat kondisi ketiga dari tiap titik pengukuran. Adapun 

nilai diameter terkecil hasil pengukuran tersebut ialah sebesar 41,3 cm pada 

jarak pengukuran 100 cm, nilai standar deviasi terkecil yaitu 0,2 cm pada 

jarak pengukuran 100 cm dan nilai bias terkecil ialah sebesar 0,2 cm pada 

jarak pengukuran 380 cm. Sementara itu, nilai diameter terbesar ialah sebesar 

51,1 cm pada jarak pengukuran 540 cm, nilai standar deviasi terbesar yaitu 

1,8 cm pada jarak pengukuran 420 cm dan nilai bias terbesar ialah sebesar 

8,3 cm pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Tabel 4.10 Nilai Rata-rata Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Ketiga 
 

Jarak (cm) Error (%) Akurasi (%) Presisi (%) 

100 16,8 83,2 98,5 

140 11,3 88,7 98,1 

180 7,7 92,3 96,0 

220 5,1 94,9 95,8 

260 4,2 95,8 95,3 

300 2,5 97,5 95,5 

340 1,3 98,7 93,7 

380 0,3 99,7 91,8 

420 1,9 98,1 89,6 

460 0,6 98,8 93,1 

500 1,3 98,7 91,6 

540 2,9 97,1 91,6 

 
 

Gambar 4.15 Grafik Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Kondisi Ketiga 

Pada tabel 4.9 terdapat nilai error dari rata-rata pengukuran diameter, 

akurasi dan presisi pada saat kondisi ketiga dari tiap titik pengukuran. 

Adapun nilai error pengukuran diameter terkecil hasil pengukuran tersebut 

ialah sebesar 0,3% pada jarak pengukuran 380 cm , nilai akurasi terkecil 

yaitu 83,2% pada jarak pengukuran 100 cm dan nilai presisi terendah ialah 

sebesar 89,6% pada jarak pengukuran 420 cm. Sementara itu, nilai error 

pengukuran diameter terbesar ialah sebesar 16,8% pada jarak pengukuran 

100 cm, nilai akurasi terbesar yaitu 99,7% pada jarak pengukuran 380 cm dan 

nilai presisi tertinggi ialah sebesar 98,5% pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Dari gambar 4.15 terlihat jika grafik dari nilai error pengukuran diameter 

tersebut memiliki kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya 

jarak pengukuran (pengambilan gambar) hingga mulai menaik kembali pada 

jarak 500 cm. 

 
Hasil dari pengukuran diameter silinder dengan menggunakan smartphone 

merek A pada tiga kondisi berbeda ini menunjukkan hasil yang dapat dikatakan 

serupa. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 4.16 dan gambar 4.17 berikut. 

 

Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone 

Merek A pada Tiga Kondisi Berbeda 
 

Gambar 4.17 Grafik Perbandingan Nilai Error Pengukuran Diameter menggunakan 

Smartphone Merek A pada Tiga Kondisi Berbeda 
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Pada gambar 4.16 dan gambar 4.17 tersebut terdapat grafik perbandingan dari 

hasil pengukuran tiga kondisi yang berbeda. Pada gambar 4.16 dan gambar 4.17 

terdapat perbandingan dari hasil pengukuran nilai diameter serta nilai error 

pengukuran pada tiga kondisi yang telah dilakukan. Terlihat jelas jika grafik 

ketiganya saling berimpitan bahkan hingga menyebabkan grafik pada kondisi gelap 

atas tidak terlihat. Hal ini berarti perbedaan kondisi yang diujikan tidak terlalu 

berpengaruh pada hasil pengukuran. 

 
2. Pengambilan Gambar menggunakan Smartphone Merek B 

Pengambilan gambar menggunakan smartphone merek B dilakukan dengan 

mengoperasikan prototipe secara langsung. Pengambilan gambar dilakukan pada 

jarak 100 cm hingga 420 cm dengan rentang sejauh 40 cm. Adapun pada setiap titik 

jarak pengukuran tersebut dilakukan pengambilan gambar sebanyak sepuluh kali. 

Seluruh data hasil pengukuran menggunakan smartphone merek B tercantum pada 

Lampiran 5. Sementara itu, nilai rata-rata keseluruhan pengukuran diameter 

menggunakan smartphone merek B dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 Nilai Rata-rata Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone Merek B 
 

Jarak (cm) Diameter (cm) Std.Deviasi (cm) Bias (cm) 

100 41,6 0,2 8,1 

140 43,7 0,2 6,0 

180 45,3 0,3 4,4 

220 46,7 0,1 3,0 

260 46,7 0,5 3,0 

300 47,7 0,5 2,0 

340 48,6 0,2 1,1 

380 48,8 1,1 0,9 

420 49,1 1,3 0,6 

Pada tabel 4.11 terdapat nilai rata-rata pengukuran diameter, standar deviasi 

dan bias menggunakan smartphone merek B. Nilai diameter terkecil hasil 

pengukuran tersebut ialah sebesar 41,6 cm pada jarak pengukuran 100 cm, nilai 

standar deviasi terkecil yaitu 0,1 cm pada jarak pengukuran 220 cm dan nilai bias 

terkecil ialah sebesar 0,6 cm pada jarak pengukuran 420 cm. Sementara itu, nilai 

diameter terbesar ialah sebesar 49,1 cm pada jarak pengukuran 420 cm, nilai standar 

deviasi terbesar yaitu 1,3 cm pada jarak pengukuran 420 cm dan nilai bias terbesar 

ialah sebesar 8,1 cm pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Tabel 4.12 Nilai Rata-rata Error Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone 

Merek B 
 

 Error (%) Akurasi (%) Presisi (%) 

 16,3 83,7 98,7 

 12,0 88,0 98,4 

 8,9 91,1 97,7 

 6,1 93,9 99,2 

 5,9 94,1 96,9 

 4,0 96,0 96,6 

 2,3 97,7 98,5 

 1,9 98,1 93,3 

 1,1 98,9 92,1 
 

Gambar 4.18 Grafik Error Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone Merek b 

 
Pada tabel 4.12 terdapat nilai error dari rata-rata pengukuran diameter, 

akurasi dan presisi menggunakan smartphone merek B. Adapun nilai error 

pengukuran diameter terkecil hasil pengukuran tersebut ialah sebesar 1,1% pada 

jarak pengukuran 420 cm, nilai akurasi terkecil yaitu 83,7% pada jarak pengukuran 

100 cm dan nilai presisi terendah ialah sebesar 92,1% pada jarak pengukuran 420 

cm. Sementara itu, nilai error pengukuran diameter terbesar ialah sebesar 16,3% 

pada jarak pengukuran 100 cm, nilai akurasi terbesar yaitu 98,9% pada jarak 

pengukuran 420 cm dan nilai presisi tertinggi ialah sebesar 99,2% pada jarak 

pengukuran 220 cm. Dari gambar 4.18 terlihat jika grafik dari nilai error pengukuran 
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diameter tersebut memiliki kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya 

jarak pengukuran (pengambilan gambar). 

3. Pengambilan Gambar menggunakan Smartphone Merek C 

Pengambilan gambar menggunakan smartphone merek C dilakukan pada 

jarak 100 cm hingga 540 cm dengan rentang sejauh 40 cm. Adapun pada setiap titik 

jarak pengukuran tersebut dilakukan pengambilan gambar sebanyak sepuluh kali. 

Seluruh data hasil pengukuran menggunakan smartphone merek C tercantum pada 

Lampiran 6. Sementara itu, nilai rata-rata keseluruhan pengukuran diameter 

menggunakan smartphone merek C dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Nilai Rata-rata Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone Merek C 
 

Jarak (cm) Diameter (cm) Std.Deviasi (cm) Bias (cm) 

100 42,1 0,1 7,6 

140 44,7 0,4 5,0 

180 46,5 0,4 3,2 

220 48,1 0,6 1,6 

260 47,5 0,8 2,2 

300 47,6 0,9 2,0 

340 48,7 0,9 1,0 

380 49,4 1,0 0,3 

420 49,2 0,8 0,4 

460 51,0 1,3 -1,3 

500 50,6 1,0 -0,9 

540 50,2 1,7 -0,5 

 
Pada tabel 4.13 terdapat nilai rata-rata pengukuran diameter, standar deviasi 

dan bias menggunakan smartphone merek C. Nilai diameter terkecil hasil 

pengukuran tersebut ialah sebesar 42,1 cm pada jarak pengukuran 100 cm, nilai 

standar deviasi terkecil yaitu 0,1 cm pada jarak pengukuran 100 cm dan nilai bias 

terkecil ialah sebesar 0,3 cm pada jarak pengukuran 380 cm. Sementara itu, nilai 

diameter terbesar ialah sebesar 51,0 cm pada jarak pengukuran 460 cm, nilai standar 

deviasi terbesar yaitu 1,7 cm pada jarak pengukuran 540 cm dan nilai bias terbesar 

ialah sebesar 7,6 cm pada jarak pengukuran 100 cm. 
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Tabel 4.14 Nilai Rata-rata Error Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone 

Merek C 
 

Jarak (cm) Error (%) Akurasi (%) Presisi (%) 

100 15,3 84,7 99,3 

140 10,0 90,0 97,2 

180 6,4 93,6 97,3 

220 3,2 96,8 96,4 

260 4,3 95,7 94,8 

300 4,1 95,9 94,5 

340 2,1 97,9 94,3 

380 0,6 99,4 93,8 

420 0,9 99,1 95,3 

460 2,6 97,4 92,5 

500 1,9 98,1 94,2 

540 1,0 99,0 89,9 

 

Gambar 4.19 Grafik Error Pengukuran Diameter menggunakan Smartphone merek c 

 
Pada tabel 4.13 terdapat nilai error dari rata-rata pengukuran diameter, 

akurasi dan presisi menggunakan smartphone merek C. Adapun nilai error 

pengukuran diameter terkecil hasil pengukuran tersebut ialah sebesar 0,6% pada 

jarak pengukuran 380 cm, nilai akurasi terkecil yaitu 84,7% pada jarak pengukuran 

100 cm dan nilai presisi terendah ialah sebesar 89,9% pada jarak pengukuran 540 

cm. Sementara itu, nilai error pengukuran diameter terbesar ialah sebesar 15,3% 
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pada jarak pengukuran 100 cm, nilai akurasi terbesar yaitu 99,4% pada jarak 

pengukuran 380 cm dan nilai presisi tertinggi ialah sebesar 99,3% pada jarak 

pengukuran 100 cm. Dari gambar 4.19 terlihat jika grafik dari nilai error pengukuran 

diameter tersebut memiliki kecenderungan menurun seiring dengan bertambahnya 

jarak pengukuran (pengambilan gambar) dan terjadi fluktuatif nilai error dari jarak 

220 cm hingga 540 cm. 

 
4. Perbandingan Pengukuran Diameter dengan Pengambilan Gambar 

menggunakan Smartphone Berbeda 

Hasil dari pengukuran diameter silinder menggunakan smartphone berbeda 

ini memiliki hasil pengukuran yang cukup mirip. Hal ini dapat dilihat lebih jelas 

pada grafik gambar 4.19 dan gambar 4.20 berikut. 

 

Gambar 4.20 Grafik Perbandingan Pengukuran Diameter dengan Smartphone 

Berbeda 
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Gambar 4.21 Grafik Perbandingan Nilai Error Pengukuran Diameter dengan 

Smartphone Berbeda 

Pada gambar 4.20 dan gambar 4.21 tersebut terdapat grafik perbandingan dari 

hasil pengukuran menggunakan tiga smartphone yang berbeda. Adapun smartphone 

yang digunakan ialah smartphone dengan merek A, B dan C. Pengujian dilakukan 

pada jarak 100 cm hingga 420 cmdengan rentang sejauh 40 cm. 

Pada gambar 4.20 dan gambar 4.21 terdapat perbandingan dari hasil 

pengukuran nilai diameter serta nilai error pengukuran pada smartphone yang telah 

dilakukan. Terlihat pada grafik jika ketiganya cukup saling berimpitan. Nilai error 

terbesar yang dihasilkan ketika menggunakan tiga smartphone berbeda ini terdapat 

pada jarak pengukuran 100 cm. Nilai error terbesar pada smartphone merek A 

sebesar 17,2%, smartphone merek B sebesar 16,3% dan smartphone merek C 

sebesar 15,3%. Sedangkan nilai error terkecil pada smartphone merek A ialah 

sebesar 0,3% dan pada smartphone merek B sebesar 1,1% pada jarak pengukuran 

420 cm. Sementara untuk nilai error terkecil pada smartphone merek C ialah sebesar 

0,6% pada jarak pengukuran 380 cm. 

 
 

(a) Normal (b) Diperbesar 

Gambar 4.22 Hasil Pengambilan Gambar Jarak Dekat 
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(a) Normal (b) Diperbesar 

Gambar 4.23 Hasil Pengambilan Gambar Jarak Jauh 

Pada gambar 4.22 dan 4.23 terdapat salah satu gambar pada saat pengambilan 

gambar dari jarak dekat dan jauh dengan gambar yang normal dan sudah diperbesar. 

Pada saat diperbesar, gambar 4.22 dan 4.23 diperbesar pada ukuran yang sama 

sehingga piksel yang terlihat berukuran sama. Perbedaan antara foto dari dekat dan 

jauh pada objek ukur (tong) adalah jumlah piksel dan area yang diperbesarnya. Pada 

saat difoto dari dekat objek ukur memiliki jumlah piksel lebih banyak daripada yang 

difoto dari jauh, sehingga objek ukur (tong) yang difoto dari jarak dekat memiliki 

ketelitian piksel yang lebih baik. Dan dengan semakin banyaknya piksel semakin 

banyak juga varian warna yang mewakili piksel-piksel tersebut. Karena pada 

program yang digunakan adalah membandingkan jumlah piksel pada referensi 

dengan jumlah piksel pada objek yang diukur dengan proses segmentasi antar warna. 

Ada kemungkinan warna pada objek ukur (tong) pada foto dari jarak dekat yang 

tidak terdeteksi karena pada programnya menggunakan warna yang memiliki 

kepekatan tinggi. Terlihat pada gambar 4.22 yang diperbesar, pada tepian objek 

terkena sinar matahari yang membuat warna pada tiap pikselnya terlihat pudar, 

sehingga objek yang diukur tidak terdeteksi dengan benar. Berbeda dengan gambar 

4.23, meskipun tepiannya juga terkena sinar matahari namun warna pada tiap 

pikselnya masih terlihat pekat sehingga kesalahan program gagal mendeteksi lebih 

kecil. Hal tersebut yang kemungkinan mengakibatkan semakin jauh foto, hasil yang 

didapatkan semakin lebih baik seperti gambar 4.21. 



51  

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada proyek pengukuran 

diameter silinder menggunakan smartphone, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Prototipe yang dibuat adalah berupa slider sepanjang satu meter sebagai 

landasan dari kereta. Kereta tersebut digerakkan dengan menggunakan 

motor stepper yang dikontrol dengan microcontroller berupa Arduino 

Uno. Pada kereta tersebut terdapat sensor ultrasonik dan juga sebuah 

holder untuk meletakkan smartphone. Pembuatan prototipe alat ini 

digunakan sebagai alat untuk membantu proses pengambilan gambar 

atau foto yang nantinya diolah untuk mengetahui dimensinya. 

2. Prototipe dapat mengambil data berupa foto dengan cara menjalankan 

kereta pada slider yang kemudian akan berhenti selama beberapa detik 

pada tiga posisi (jarak) berbeda secara otomatis. Ketika kereta berhenti 

pengambilan gambar dilakukan dengan cara menekan remote bluetooth 

yang sudah terhubung pada smartphone. Bersamaan dengan hal tersebut, 

sensor ultrasonik pun mengambil data jarak antara kamera dengan objek 

yang diukur. 

3. Pengukuran dimensi diameter luar silinder dari foto yang diperoleh dari 

prototipe yang kemudian diolah menggunakan OpenCV memiliki kinerja 

yang dapat dikatakan baik. Hasil pengukuran diameter pada jarak lebih 

dari 180 cm memiliki akurasi lebih dari 90% bahkan hasil pengukuran 

diameter pada jarak 300 cm hingga 540 cm memiliki akurasi pengukuran 

lebih dari 95% pada ketiga smartphone yang diujikan. 
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5.2 Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar prototipe alat ukur dimensi 

diameter silinder menggunakan kamera dengan metode analisis citra OpenCV ini 

dapat dikembangkan secara optimal yaitu: 

1. Melakukan pengujian dengan objek ukur, smartphone dan jarak 

pengukuran yang lebih bervariasi lagi guna mengetahui hasil yang lebih 

optimum. 

2. Melakukan pengembangan pada software atau aplikasi yang digunakan 

sehingga dapat langsung menampilkan dimensi objek ukur pada saat 

pengambilan gambar. 
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