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ABSTRAK 

 

 
Label merupakan keterangan yang memuat informasi mengenai barang dan keterangan 

lainnya dan merupakan bagian dari kemasan barang. Pada Barang Dalam Kemasan 

Terbungkus (BDKT) paling sedikit harus memuat nama barang, kuantitas barang dalam satuan 

sesuai peraturan yang berlaku, dan nama serta alamat perusahaan. Pelabelan kuantitas pada 

BDKT harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dari angka kuantitas serta penulisan 

lambang satuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian 

pelabelan kuantitas sampai saat ini masih bersifat manual, sehingga diperlukan instrumen 

untuk memudahkan pengujian pelabelan kuantitas pada label BDKT. Projek akhir ini 

bertujuan membuat sebuah instrumen untuk memudahkan pengujian pelabelan kuantitas pada 

label BDKT menggunakan kamera yang berbasis mikroprosesor dan program pengolahan 

citra untuk mendeteksi ukuran atau tinggi huruf dari angka kuantitas serta penulisan lambang 

satuan yang akhirnya akan ditampilkan hasil pengujian berupa sah atau tidak pada display. 

Kamera akan menangkap citra berupa angka dan satuan kuantitas pada label BDKT. 

Kemudian citra akan diolah menggunakan program pengolahan citra dan program OCR untuk 

dibandingkan dengan standar sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa prototipe memiliki kesalahan terbesar sebesar 17,18% setalah dikalibrasi menggunakan 

jangka sorong digital pada ukuran font 6 pt. Prototipe dapat digunakan secara optimal apabila 

pada citra tinggi huruf maksimal sekitar 6 mm, kemiringan karakter maksimal 8°, dan 

kerapatan antar karakter maksimal 2 spasi dengan keterulangan atau kemampuan baca ulang 

mencapai 85%. 

 

 

Kata Kunci: label, BDKT, pelabelan kuantitas, pengolahan citra 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, 

metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Di dalamnya 

diatur mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). BDKT adalah barang 

atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk 

mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya 

telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau 

dipamerkan. Telah diatur oleh Menteri Perdagangan RI bahwa produsen, importir, 

atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT 

di wilayah Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat 

mengenai nama barang, kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nama serta alamat perusahaan. 

Pengawasan BDKT merupakan salah satu dari tiga pengawasan kemetrologian 

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

perlengkapannya (UTTP). Pada pengawasan BDKT terdiri dari dua pemeriksaan, 

yaitu pemeriksaan label dan pengujian kuantitas. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan RI, dijelaskan bahwa pengujian kuantitas dalam hal ini pengujian 

kuantitas nominal dilakukan dengan menguji ukuran atau tinggi huruf dan angka 

kuantitas nominal serta penulisan lambang satuan yang harus disesuaikan dengan 

ukuran nilai kuantitas nominal BDKT. Namun pada kenyataannya di lapangan, 

pengujian kuantitas masih dilakukan secara konvensional yaitu pembacaan langsung 

menggunakan jangka sorong ataupun mistar. Hal ini dapat menjadi sumber kesalahan 

pembacaan skala akibat efek paralaks dan kurangnya ketelitian pembacaan. Selain itu, 

mengingat bentuk atau tekstur dari BDKT yang diuji berbeda-beda sehingga dapat 

menyebabkan kesalahan pada pengujian kuantitas nominal pada label BDKT. 
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Untuk mengurangi kesalahan pembacaan sekaligus untuk meningkatkan 

ketelitian pengukuran pada pengujian kuantitas nominal, perancangan alat yang dapat 

menampilkan pengukuran tinggi (dimensi) huruf dan angka kuantitas nominal serta 

mendeteksi penulisan lambang satuan sesuai dengan ukuran nilai kuantitas nominal 

BDKT secara digital menjadi sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, maka alat 

tersebut harus menggunakan sensor kamera yang dapat membaca citra berupa 

kuantitas pada label BDKT untuk selanjutnya dapat ditampilkan pada layar LCD. 

Bakti (2016) dan Kusumawan (2015) telah melakukan studi bahwa dapat dilakukan 

pengukuran dimensi melalui pengolahan citra. Menurut Putra pengolahan citra 

merupakan pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks 

yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 

dimensi. Citra digital merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai real 

maupun komplek yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Bakti (2016) 

juga menjelaskan bahwa pengukuran dimensi menggunakan pengolahan citra lebih 

mudah, cepat, dan akurat dengan harus memperhatikan beberapa faktor seperti 

intensitas cahaya, jarak kamera serta interaksi kedua faktor tersebut. Untuk 

mendeteksi penulisan lambang satuan digunakan program Optical Character 

Recognition (OCR). OCR adalah sebuah sistem komputer yang dapat membaca 

karakter termasuk huruf, baik yang berasal dari sebuah mesin cetak (printer atau mesin 

ketik) maupun yang berasal dari tulisan tangan. Muhtadii (2016) telah melakukan studi 

mengenai pengenalan citra nomor sertifikat halal MUI menggunakan program OCR. 

Selain itu, Gunawan (2014) juga telah melakukan studi tentang penerapan OCR untuk 

pembacaan meteran listrik PLN. Hasil pengukuran dari kedua studi tersebut 

menghasilkan akurasi yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada studi ini 

akan dibuat prototipe pengujian pelabelan kuantitas pada label BDKT menggunakan 

kamera dilengkapi dengan program pengolahan citra dan OCR. 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana membuat prototipe pengujian pelabelan kuantitas pada BDKT 

menggunakan kamera berbasis mikroprosesor? 
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b. Bagaimana kinerja prototipe pengujian pelabelan kuantitas pada BDKT 

menggunakan kamera berbasis mikroprosesor yang telah dirancang? 

 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

a. Sampel pengujian hanya berfokus pada kuantitas nominal pada label 

BDKT. 

b. Sampel pengujian hanya berfokus pada besaran berat dan volume pada 

label BDKT. 

c. Sampel pengujian hanya berfokus pada BDKT dengan kuantitas nominal 

di atas 5 g atau mL. 

d. Sampel pengujian hanya berfokus pada BDKT dengan ukuran angka dan 

huruf kuantitas nominalnya di antara 1 hingga 6 milimeter (mm). 

e. Sampel pengujian hanya berfokus pada BDKT dengan kemasan yang 

permukaannya rata. 

 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

 
a. Membuat prototipe pengujian pelabelan kuantitas pada BDKT. 

b. Melakukan akuisisi data dari citra hasil tangkapan kamera yang 

diintegrasikan dengan mikroprosesor menggunakan program pengolahan 

citra dan OCR. 

 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

a. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 

b. Meningkatkan salah satu pengawasan kemetrologian yaitu pengawasan 

BDKT yang efektif, efisien, serta inovatif. 

c. Dapat menjadi referensi bacaan dan informasi khususnya bagi para 

mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang sedang menyusun 

Proyek Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir 

ini, maka tulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan terkait teori-teori yang 

berhubungan dan mendukung pembuatan prototipe. 

c. BAB III RANCANG BANGUN 

Berisi langkah-langkah yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 

tujuan, analisa permasalahan yang mendasari pembuatan prototipe. 

 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat hasil pengujian prototipe serta analisis pengujian prototipe. 

 
e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses 

perancangan prototipe untuk pengembangan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 BDKT 

BDKT menurut rekomendasi OIML (Organisation Internationale de 

Metrologie Legale ) yang dituangkan dalam OIML R 79 Edisi 1997 merupakan 

barang atau komoditi yang dibungkus atau diletakkan di dalam suatu wadah atau 

kemasan dengan cara pengemasan seperti apapun dengan kuantitas barang yang telah 

ditentukan serta dicantumkan pada label kemasan sebelum barang tersebut dijual. 

Sedangkan menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2011, Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT merupakan barang atau komoditas 

tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya 

harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan 

dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengawasan BDKT terkait 

kebenaran pelabelan, yaitu mengenai ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas 

nominal, serta penulisan lambang satuan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula beberapa aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam kemasan BDKT diantaranya yaitu: aspek pemasaran, aspek 

kesehatan, aspek hukum (legalitas). Berikut merupakan tabel mengenai aspek- aspek 

yang harus diperhatikan dalam kemasan BDKT yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Aspek yang Harus Diperhatikan Dalam Kemasan BDKT 
 

Aspek Pemasaran Aspek Kesehatan Aspek Hukum (Legaliats) 

Kemasa dapat dibuka 

atau dirusak dengan 

mudah 

Kemasan harus 

dapat melindungi 

dengan baik 

Label halal dari MUI 

Kemasan berfungsi 

sebagai wadah 

sementara, jika isi 

dikonsumsi tidak 

langsung habis 

Kemasan terbuat 

dari bahan-bahan 

yang tidak 

berbahaya 

Volume Bersih (Netto) 

Kemasannya didesain 

menarik 

Kemasan tidak 

mudah 

terkontaminasi 

Kandungan Bahan 
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Lanjutan Tabel 2.1 Aspek yang Harus Diperhatikan Dalam Kemasan BDKT 
 

Aspek Pemasaran Aspek Kesehatan Aspek Hukum (Legaliats) 

Didesain agar mudah 

dalam distribusi dan 
transportasi 

 Masa Berlaku Produk 

(Label Kesehatan 

Kemasan dapat di daur 
ulang 

 Label Sertifikasi Kesehatan 

Kemasan dapat di daur 
ulang 

  

 

 
 

2.2 Label 

Label merupakan setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, 

kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang 

dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan/ melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/ 

atau merupakan bagian kemasan barang. Pencantuman label sendiri dimaksudkan 

untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada konsumen dan sebagai sarana 

promosi mengenai barang yang diperdagangkan di pasar dalam negeri. 

Aturan mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada 

barang sebagaimana yang tercantum pada Permendag Nomor 73 tahun 2015 yaitu 

dijelaskan bahwa wajib bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang 

untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri agar mencantumkan label dalam bahasa 

Indonesia dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencantuman label 

pada barang atau kemasan yang dimaksud pada peraturan tersebut dapat berupa embos 

atau tercetak, ditempel atau melekat secara utuh, disertakan atau dimasukkan ke dalam 

barang atau kemasan. 

Adapun dalam pencantuman label pada kemasan BDKT paling sedikit harus 

memuat informasi mengenai barang, kuantitas barang dalam satuan atau lambang 

satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, nama serta alamat 

perusahaan. Besarnya label sendiri yang ditempel atau melekat secara utuh pada 

kemasan disesuaikan dengan ukuran barang atau kemasan secara proporsional. 

Berdasarkan Permendag Nomor 31 tahun 2011, ukuran atau tinggi huruf dan 

angka kuantitas nominal menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan 
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dalam pengawasan BDKT khususnya dalam hal pemeriksaan kesesuaian pelabelan 

kuantitas. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan, penulisan angka dan 

satuan, awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pula aturan mengenai ukuran atau 

tinggi huruf dan angka kuantitas nominal serta penulisan lambang satuan pada 

kuantitas yang dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 dibawah ini: 

Tabel 2.2 Ukuran atau Tinggi Huruf dan Angka Kuantitas Nominal 
 

Kuantitas Nominal (Qn) 

dalam g atau mL 

Tinggi minimum huruf dan 

angka dalam mm 

Lebih dari 5 s/d 50 

Lebih dari 50 s/d 200 

Lebih dari 200 s/d 1000 

Lebih dari 1000 

2 

3 

4 

6 

 

Tabel 2.3 Penulisan Lambang Satuan Pada Kuantitas 
 

Ukuran/Besaran Kuantitas Nominal BDKT 

(Qn) 

Satuan 

Volume (Cairan) Qn < 1000 mL 

1000 mL ≤ Qn 

mL (ml) 

L (l) 

Volume (Padat) Qn ≤ 1000 cm³ (1 dm³) 

1 dm³ < Qn < 1000 dm³ 

1000 dm³ ≤ Qn 

cm³, mL (ml) 

dm³, L (l) 

m³ 

Berat Qn < 1 g 

1 g ≤ Qn < 1000 g 

1000 g ≤ Qn 

mg 

g 

kg 

Panjang Qn < 1 mm 

1 mm ≤ Qn ≤ 100 cm 

100 cm ≤ Qn 

mm 

mm atau cm 

m 

Luas Qn < 100 cm² (1 dm²) 

1 dm² ≤ Qn < 100 dm² (1 

m²) 

1 m² ≤ Qn 

mm² atau cm² 

dm² 

m² 
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2.3 Font 

Font merupakan salah satu tulisan yang berisi serangkaian ikon, karakter, 

ataupun simbol data elektronik yang dapat terbaca oleh komputer. Sedangkan menurut 

Danton Sihombing (2001) font merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa tulis dan 

merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Dewasa ini, font 

mengacu pada kumpulan karakter lengkap dari desain jenis tertentu atau jenis huruf 

dalam bentuk digital. Dimana font digital sendiri memiliki ciri- ciri yaitu dapat diukur, 

ukurannya tidak tergantung, dan semua tipe ukuran dapat diatur dari satu jenis font. 

Adapun untuk jenis- jenis font digital dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu: 

1. Postscript Fonts 

Postscript Font merupakan jenis font digital yang dikembangkan oleh 

perusahaan Adobe pada tahun 1985. Dimana format pada jenis font ini memiliki 

dua bagian, yaitu screen fonts dan printer fonts. Adapun screen fonts sendiri 

adalah tampilan font yang muncul pada layar media. Sedangkan printer fonts 

merupakan outline yang di cetak oleh tinta printer, dan kemudian bagian kosong 

didalam outline yang sudah di print tersebut akan diisi oleh semprotan tinta 

(rasterization). Adapun contoh dari jenis font Postscript Font yaitu Helvetica, 

Times New Roman, dll. 

2. True Type Fonts 

True Type Fonts merupakan jenis font digital yang dikembangkan oleh Apple 

dan Microsoft pada tahun 1991. Pada jenis font ini memiliki keunggulan 

diantaranya yaitu keunggulan teknis format dan juga untuk jenis font ini hanya 

terdapat satu file untuk semua ukuran font. Adapun contoh dari jenis font 

Postscript Font yaitu Arial, Tahoma, dll. 

3. Opentype Font 

OpenType Font merupakan jenis font digital yang dikembangkan oleh Adobe 

dan Microsoft pada akhir 1990-an dan mulai digunakan secara luas pada tahun 

2000. Keunggulan dari font opentype selain cross- platform yaitu mendukung 

Unicode, yang berarti bahwa jenis font OpenType ini dapat berisi lebih dari 

65.000 karakter. Sehingga dengan begitu, satu font dapat digunakan untuk 

mengatur teks dalam berbagai bahasa, seperti Inggris, Ceko, dll. 
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2.4.1 Jenis- Jenis Font 

Menurut James Craig, mengkategorikan beberapa jenis huruf kedalam 

beberapa kategori, diantaranya yaitu: 

1. Serif 

Jenis dari font ini yaitu memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip 

pada ujungnya. Selain itu, font serif memiliki ketebalan dan ketipisan yang 

kontras pada garis-garis hurufnya. Adapun kesan yang ditimbulkan dari 

font ini yaitu klasik, anggun, lemah gemulai dan feminim. Contoh dari jenis 

font ini yaitu Times Roman, Alliance, dll. 

2. Sans Serif 

Sans Serif merupakan jenis font yang memiliki ciri kebalikan dari jenis font 

serif. Dimana untuk jenis font ini yaitu tidak memiliki sirip pada ujung 

hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. 

Adapun kesan yang ditimbulkan oleh jenis font ini yaitu modern, 

kontemporer dan efisien. Contoh dari jenis font ini yaitu Arial, Tahoma, 

dll. 

3. Script 

Script merupakan jenis font yang menyerupai goresan tangan yang 

dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke 

kanan. Adapun kesan yang ditimbulkannya oleh jenis font ini yaitu sifat 

pribadi dan akrab. Contoh dari jenis font ini yaitu Brush script, Mistral, 

Comic Sans, dll. 

4. Dekoratif 

Dekoratif merupakan jenis font hasil pengembangan dari bentuk font yang 

telah ada yang kemudian ditambah hiasan dan ornamen, atau garis-garis 

dekoratif. Adapun kesan yang dimiliki dari jenis font ini yaitu dekoratif dan 

ornamental. Contoh dari jenis font ini yaitu AugsburgerIntital, English, dll. 

5. Slab Serif 

Slab Serif merupakan jenis font yang memiliki ciri kaki/sirip/serif yang 

berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir 

sama. Adapun kesan yang ditimbulkan oleh jenis font ini adalah kokoh, 
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kuat, kekar dan stabil. Contoh dari jenis font ini yaitu Rockwell, Courier, 

Clarendon. 

2.4.2 Ukuran Font 

Sejak masuknya mesin ketik IBM (International Business Machines), 

penggunaan satuan point dan pico di Indonesia menjadi sangat populer. Satuan point 

dan pico merupakan contoh ukuran huruf yang digunakan selain millimeter (mm) dan 

inch (in). Meskipun demikian, untuk ukuran point (pt) adalah ukuran yang paling 

sering digunakan dalam media cetak offline seperti Microsoft word dalam hal 

menentukan ukuran dari font. Dimana untuk nilai 1 inchi, besarnya setara dengan 72 

pt, sehingga ukuran font normal sebesar 12pt atau setara dengan seperdelapan inchi. 

Terdapat perbedaaan sistem tipografi di Eropa Kontinental dengan Cicero dan 

Anglo-Saxon. Dimana untuk Eropa Kontinental yang menggunakan ukuran punt 

metrik. Sedangkan untuk Cicero dan Anglo-Saxon yaitu menggunakan point dan pica. 

Adapun untuk nilai 1 punt metrik besarnya adalah sama dengan 0,376 mm. Sedangkan 

untuk 1 point Anglo-Saxon adalah sebesar 1/72 inchi, dan 12 point nilainya adalah 

sama dengan 1 pico atau 1/6 inchi. Berikut ini adalah konversi ukuran Eropa 

Kontinental dan Anglo Saxon: 

1 point =0,935 punt =0,351 mm= 0,0138 inchi 

 
1 punt =1,07 point= 0,376 mm= 0,0148 inchi 

 
1 pica = 4,217 mm 

 
2.4 Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan 

tunggal (single-board circuit; SBC) seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk 

menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media 

hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, 

Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembang dan ahli komputer 

dari Universitas Cambridge. Kelebihan dari Raspberry Pi dibanding mikroprosesor 

lain yaitu mempunyai port atau koneksi untuk display berupa TV atau Monitor PC 

serta koneksi USB untuk keyboard serta mouse yang tidak dimiliki oleh mikroprosesor 

jenis lain. 
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Raspberry Pi 3 dipilih sebagai mikroprosesor karena pada jenis ini sudah 

dilengkapi dengan fitur bluetooth dan wifi dengan kapasitas RAM yang cukup besar 

yaitu sebesar 1 gigabyte. Desain Raspberry Pi didasarkan pada SoC (system-on-a- 

chip) Broadcom BCM2837 yang telah menanamkan prosesor Quad Core dengan 1,2 

GHz. Penyimpanan data tidak didesain untuk menggunakan cakram keras atau solid- 

state drive, melainkan mengandalkan kartu penyimpanan tipe SD untuk menjalankan 

sistem dan sebagai media penyimpanan jangka panjang. Adapun bentuk dari 

Raspberry Pi 3 yang ditunjukkan oleh gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Raspberry Pi 3 

 
(Sumber: https://www.raspberrypi.org) 

 

 
2.5 Kamera 

Kamera merupakan alat optik yang digunakan untuk mengambil gambar atau 

video. Secara fisik kamera berbentuk kotak kedap cahaya yang didalamnya terdapat 

lubang kecil untuk melewatkan cahaya. Kemudian cahaya yang masuk ke kamera 

melalui lensa tersebut akan difokuskan. Tujuannya yaitu agar cahaya tersebut dapat 

diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. 

Selanjutnya informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini akan 

diterjemahkan, dan diubah menjadi informasi digital untuk kemudian dipilah atau 

disimpan dalam media penyimpanan (Setiadi, 2017). 

Seiring perkembangan zaman, fungsi kamera tidak hanya sebatas untuk 

mengambil gambar atau video saja, melainkan sudah berkembang luas menjadi sebuah 

sensor optik. Dimana fungsi tersebut diaplikasikan dengan cara menambahkan 

pemrograman dan item khusus, hingga akhirnya citra yang ditangkap atau direkam 

oleh kamera dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh user. 

https://www.raspberrypi.org/
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2.4.1 Modul Kamera Raspberry Pi v1 

Modul kamera Raspberry Pi dirancang dan diproduksi secara khusus oleh 

Raspberry Pi Foundation di Inggris. Modul kamera ini menggunakan sensor 

Omnivision 5647 yang mampu memberikan resolusi gambar hingga 5MP (2592 x 

1944 piksel) atau perekaman video HD 1080p pada 30 fps. Modul ini dipasang ke 

Raspberry Pi melalui kabel ribbon 15 pin ke Camera Serial Interface MIPI (CSI). Bus 

CSI mampu menghasilkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan secara 

eksklusif membawa data piksel ke prosesor BCM2835. Kamera ini didukung dalam 

versi terbaru Raspbian, sistem operasi dari Raspberry Pi. 

 

 

 
Gambar 2.2 Modul Kamera Raspberry Pi 

 
(Sumber: https://www.raspberrypi.org) 

 
 

a. Omnivision 5647 (OV5647) 
 

OV5647 adalah sensor gambar CMOS 5 megapiksel pertama dari 

Omnivision yang dibangun di atas arsitektur piksel penerangan bagian 

belakang OmniBSI 1,4 mikron. OmniBSI membuat OV5647 dapat melakukan 

fotografi 5 megapiksel dan perekaman video high-definition (HD) 720p/60 HD 

dengan kecepatan frame tinggi dalam ukuran modul kamera standar industri 

8,5 mm x 8,5 mm x 5 mm yang membuat sensor ini ditandai sebagai solusi 

ideal untuk pasar ponsel. 

https://www.raspberrypi.org/
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Kinerja piksel dari OV5647 memungkinkan video HD 720p dan 1080p 

pada 30 fps dengan kontrol pengguna penuh atas performatan dan transfer data 

keluaran. Selain itu, video HD 720/60 ditangkap dalam full field of view (FOV) 

dengan 2 x 2 binning untuk menggandakan filter sensitivitas yang membantu 

meminimalkan artefak spasial dan aliasing untuk memberikan kualitas gambar 

yang baik. 

Daya yang lebih rendah OV5647 mendukung port paralel video digital 

atau antarmuka MIPI dua jalur berkecepatan tinggi dan menyediakan gambar 

10-bit full-frame, windowed atau binned dalam format RAW RGB. Modul 

kamera ini memiliki semua fungsi kontrol gambar otomatis yang diperlukan 

termasuk kontrol eksposur otomatis, keseimbangan putih otomatis, band filter 

otomatis, deteksi pencahayaan 50/60 Hz otomatis, dan kalibrasi tingkat hitam 

otomatis. 

 

Gambar 2.3 Diagram Blok OV5647 

 
(Sumber: datasheet OV5647) 

 

 

2.6 Raspberry Pi Touch Display 

Layar Sentuh Raspberry Pi adalah layar LCD yang terhubung ke Raspberry Pi 

melalui konektor DSI. Dalam beberapa situasi, perangkat ini memungkinkan untuk 

menggunakan tampilan HDMI dan LCD secara bersamaan (ini memerlukan dukungan 

perangkat lunak). Layar LCD ini memiliki sudut pandang optimal dan bergantung 

https://www.raspberrypi.org/
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pada bagaimana layar dipasang, diperlukan untuk mengubah orientasi layar sehingga 

memberikan hasil yang terbaik. Secara normal, layar sentuh Raspberry Pi dan 

Raspberry Pi diatur agar berfungsi paling baik misalnya tampilan pada dekstop. 

Layar Sentuh Raspberry Pi memiliki banyak jenis berdasarkan driver yang 

digunakan. Salah satunya driver ILI9486. ILI9486 merupakan driver SoC papan 

tunggal 262.144 warna denga resolusi 320RGB x 480 titik, terdiri dari driver 960 

sumber saluran, 460 saluran gerbang, GRAM 345.600 byte untuk data grafis 320RGB 

x 480 titik, dan sirkuit catu daya. ILI9486 mendukung antarmuka bus data CPU 8-/9- 

/16-/18-bit paralel dan antarmuka periferal serial (SPI) 3-/4-baris. Untuk antarmuka 

serial kecepatan tinggi, ILI9486 juga menyediakan satu jalur data dan waktu sert 

mendukung hingga 500Mbps pada tautan MIPI DSI. Driver ini juga mendukung 

antarmuka MDDI. ILI9486 dapat beroperasi dengan tegangan antarmuka I/O 1,65V 

dan mendukung rentang catu daya analog yang luas. Driver ini mendukung fungsi 

untuk ditampilkan dalam 8 warna serta mode tidur sehingga memungkinkan kontrol 

daya yang tepat oleh perangkat lunak menjadikan ILI9486 sebagai driver LCD yang 

ideal untuk produk portabel ukuran sedang atau kecil seperti telepon seluler digital, 

smartphone, MP3, dan PMP dengan masa pakai baterai yang lama menjadi perhatian 

utama. 

 

 

Gambar 2.4 Raspberry Pi Touch Display 

 
(Sumber: www.lcdwiki.com) 
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2.7 Komputer Visi 

Komputer Visi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana 

komputer dapat memahami objek berupa citra dan video. Komputer Visi ini bertujuan 

untuk meniru kemampuan penglihatan manusia dengan memanfaatkan perangkat 

lunak dan perangkat keras pada komputer. Komputer Visi sendiri yaitu berupa 

kumpulan metode untuk memproses dan menganalisis citra yang direkam oleh kamera 

sehingga mengahasilkan angka-angka dan simbol-simbol. Adapun cara menganalisis 

citra tersebut yaitu dengan menguraikan informasi dari citra dengan menggunakan 

model yang dibangun dengan bantuan geometri, fisika, statistika, dan metode lainnya. 

Contoh dari aplikasi komputer visi diantarnya OCR, pengolahan citra (OpenCV), dan 

lainnya. 

 

 
2.8 Citra (Image) 

Citra (image) adalah suatu representasi 2D (gambaran), kemiripan, atau imitasi 

dari suatu objek. Citra terbagi 2 yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang 

bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada 

monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra 

yang dapat diolah oleh komputer (Sutojo, 2009). 

 

 
2.9 Pengolahan Citra (Image Processing) 

Pengolahan citra (image processing) merupakan proses mengolah piksel- 

piksel di dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sulistyanti 

(2016), pengolahan citra berarti suatu cara mengupayakan suatu citra menjadi citra 

lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan citra 

merupakan suatu proses dengan masukan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra 

yang mengandung informasi yang diinginkan. 

 

 
2.10 Teknik Pengolahan Citra Digital 

Teknik pengolahan citra digital merupakan sebuah teknik untuk mengubah 

citra secara digital menjadi citra lain yang digunakan dalam aplikasi tertentu. Operasi 

pengolahan citra digital bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu gambar sehingga 
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dapat mudah dipahami oleh mata manusia dan untuk mengolah informasi yang ada 

pada suatu gambar untuk kebutuhan identifikasi objek secara otomatis. Operasi 

pengolahan citra dapat dibedakan dalam beberapa jenis, diantaranya ruang warna, citra 

biner, noise filtering, deteksi tepi, Thresholding, dan lainnya. 

2.10.1 Ruang Warna (Colour Space) 

Di dalam sebuah citra terdapat banyak informasi yang bisa didapat melalui 

warna, dari informasi tersebut dapat digunakan untuk menyederhanakan analisis citra, 

seperti identifikasi objek atau ekstraksi citra. Terdapat berbagai Color Space dalam 

pengolahan citra sebagai berikut: 

a. RGB 

Suatu citra dalam model RGB terdiri dari tiga bidang citra yang tidak 

berkaitan, yaitu terdiri dari warna merah, hijau, dan biru. Suatu warna 

diuraikan sebagai gabungan dari sejumlah komponen warna utama. 

Gambar di bawah ini menunjukkan campuran dengan menambahkan 

warna utama merah, hijau, dan biru untuk membentuk warna sekunder 

kuning (merah+hijau), cyan (biru+hijau), magenta (merah+biru) dan putih 

(merah+hijau+biru). 

 

Gambar 2.5 RGB 

 
(Sumber: https://www.hisour.com/rgb-color-model-24867/) 

 

 

b. Grayscale 

Pada proyek akhir ini citra berwarna diproses menjadi citra yang 

hanya memiliki derajat keabuan. Pada proses pengubahan, output dalam 

tahap ini akan digunakan untuk binerisasi citra. Program akan melakukan 

pengulangan untuk scan citra perpiksel pada koordinat (x,y) sebesar 

ukuran panjang dan lebar citra. 

http://www.hisour.com/rgb-color-model-24867/)
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Gambar 2.6 Tingkat Derajat grayscale 8 Bit 

 
(Sumber: http://www.cav-sfo.com/stepwedge.html) 

 

2.10.2 Citra Biner 

Dalam sebuah citra biner, setiap piksel hanya memiliki dua kemungkinan nilai, 

seperti on dan off. Sebuah citra biner disimpan dalam matriks dengan nilai 0 (off) dan 

1(on). Sebuah citra biner dapat dianggap sebagai tipe khusus dari citra intensitas yang 

hanya berisi hitam dan putih. Selain itu citra biner dapat juga dianggap sebagai citra 

berindeks dengan hanya dua warna. Sebuah citra biner dapat disimpan dengan tipe 

double atau uint8. Sebuah array bertipe uint8 lebih banyak digunakan dari pada 

double, dikarenakan tipe uint8 menggunakan lebih sedikit memori. Adapun contoh 

susunan piksel pada citra biner adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.7 Susunan Piksel pada Citra Biner 

 
(Sumber: computervisionedu.com) 

 

2.10.3 Noise Filtering / Gaussian blur 

Noise Filtering atau yang sering disebut Gaussian blur merupakan filter yang 

berguna untuk mengurangi noise yang mempunyai sifat menyebar. Citra label yang 

telah ditangkap, selanjutnya diolah menjadi grayscale. Kemudian citra tersebut 

diproses menggunakan gaussian blur supaya mendapatkan citra yang lebih baik dari 

sebelumnya, noise yang terdapat pada citra akan berkurang hingga hasil citra lebih 

halus. 

http://www.cav-sfo.com/stepwedge.html)
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2.10.4 Deteksi Tepi / Edge Detection 

Deteksi tepi atau yang sering disebut Edge Detection yaitu untuk menandai 

batas dari objek. Pada proyek akhir ini, diterapkan metoda Canny untuk deteksi tepi. 

Selain itu, deteksi tepi juga dapat menampakkan sebuah garis batas citra objek. 

Deteksi tepi mempunyai dua titik yaitu (x,y) dari objek yang telah didapatkan, proses 

ini mengkonversikan daerah tepi menjadi dua macam nilai, yakni nilai warna 

intensitas rendah dan nilai warna intensitas tinggi. Deteksi tepi ini penting dalam 

proses selanjutnya yakni identifikasi ukuran atau tinggi huruf dan angka satuan 

kuantitas nominal. 

2.10.5 Dilation dan Erotion 

Dilation adalah operasi pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk 

sebagai pedoman dalam pengolahan yang akan menambahkan piksel pada batas antar 

objek dalam suatu citra digital. Secara rinci dilasi merupakan suatu proses 

menambahkan piksel pada batasan dari objek dalam suatucitra digital sehingga 

nantinya apabila dilakukan operasi ini maka citra hasil pengolahan lebih besar 

ukurannya dibandingkan dengan aslinya. 

Erotion merupakan kebalikan dari dilasi. Proses ini akan membuat ukuran 

sebuah citra menjadi lebih kecil. Apabila erosi dilakukan maka yang dikerjakan adalah 

memindahkan batasan-batasan objek yang akan di erosi. Jumlah dari pikselnya 

ditambah atau dihilangkan bergantung pada ukuran dan bentuk dari structuring 

element yang digunakan untuk memproses citra tersebut. 

2.10.6 Kontur 

Kontur didapatkan setelah melakukan deteksi tepi pada objek, kemudian 

dibuat kontur yang berguna membentuk batas daerah antara objek dengan background 

(latar belakang). Kontur ini berbentuk garis-garis khayal yang mengkoneksikan titik- 

titik sehingga objek tersebut akan nampak. 
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Gambar 2.8 (a) Kontur Terbuka (b) Kontur Tertutup 

 
(Sumber: Munir, Reynaldi, 2004) 

 

2.10.7 Bounding Box 

Bounding Box yaitu garis yang berbentuk kotak mengelilingi objek. Bounding 

Box ini didapatkan dari nilai titik terjauh sumbu (x,y) dari proses deteksi tepi dan 

kontur, sehingga dari nilai titik terjauh tersebut akan terbentuk garis kotak yang 

mengelilingi objek citra. 

2.10.8 Titik Tengah 

Menentukan Titik Tengah dengan menentukan dua titik terjauh di sumbu (x,y) 

masing-masing akan terhubung membentuk garis di tengah-tengah yang membentuk 

midpoint (titik tengah). 

2.10.9 Menentukan Ukuran 

Menentukan ukuran dilakukan dengan cara menghubungkan titik tengah yang 

telah ditentukan secara vertikal maupun horizontal. Ukuran ditentukan menggunakan 

Jarak Euclidean, yaitu perhitungan jarak antar 2 titik piksel pada koordinat x dan y. 

Besaran ukuran yang diperoleh berupa piksel yang kemudian akan dikonversi menjadi 

satuan metrik menggunakan nilai konversi. 

2.11 Python 

Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sering digunakan pada 

beberapa platform dan bersifat open source. Adapun kelebihan dari python dengan 

bahasa pemrograman lainnya yaitu memiliki sintaks yang sederhana sehingga relatif 

lebih mudah untuk dipelajari. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki oleh python 

adalah program yang ditulis menggunakan python dapat dijalankan di hampir semua 

sistem operasi baik di Unix, Windows, Mac OS X, dan lainnya. Berikut ini merupakan 

simbol dari bahasa pemrograman python yang ditunjukkan pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.9 Simbol Python 

 
(Sumber: Python logo and wordmark.svg) 

 

 

2.12 OCR 

OCR merupakan sebuah sistem komputer yang dapat membaca dan mengenali 

karakter atau teks, baik yang berasal dari sebuah mesin cetak (printer atau mesin ketik) 

maupun yang berasal dari tulisan tangan. Dengan adanya sistem OCR, pengguna dapat 

lebih leluasa memasukan kata ataupun kalimat, karena pengguna tidak harus memakai 

papan keyboard. Adapun menurut Gunawan T (2005), menjelaskan bahwa tingkat 

keberhasilan dari sistem OCR ini sangat bergantung dari beberapa faktor, diantaranya 

yaitu: kualitas dari alat optik yang digunakan, kualitas dari perangkat lunak aplikasi 

OCR itu sendiri, dan kualitas dari gambar teks yang ada pada dokumen yang dibaca 

serta tingkat kompleksitasnya. Berikut ini ilustrasi dari alur kerja dari sistem OCR: 

 

Gambar 2.10 Alur Kerja dari Sistem OCR 

 
(Sumber: Tri, 2007, p5) 

 

 

Prinsip kerja dari OCR sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan dokumen berisi teks (teks cetakan mesin) ke dalam alat optik 

(scanner) sehingga diperoleh sebuah file citra. 

2. Setelah itu, file citra tersebut diproses menggunakan perangkat lunak 

aplikasi pengenalan teks. Dimana perangkat ini melakukan proses 

pengenalan terhadap karakter-karakter yang ada pada file citra tersebut. 
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3. Kemudian yang terakhir, keluaran dari perangkat lunak aplikasi 

pengenalan teks ini berupa file teks yang berisi karakter-karakter yang 

telah dikenali dan siap untuk diolah lebih lanjut. 

 

 
2.13 Graphical User Interface (GUI) 

Graphical User Interface (GUI) adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh 

pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar- gambar grafik, 

ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk (pointing device) seperti mouse 

atau track ball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep WIMP 

(window, icon, menu, pointing device). Berikut posisi dan peran GUI pada suatu sistem 

komputer yang digambarkan pada sebuah diagram. 

 
 

 
Gambar 2.11 Diagram Sistem Komputer 
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2.14 Pustaka Pemrograman Python 

Pustaka Pemrograman Python merupakan sebuah file yang berisi sekumpulan 

fungsi- fungsi dan instruksi-instruksi program python yang disimpan dengan 

ekstension .py. Adapun untuk pemanggilan modul itu sendiri yaitu dijalankan dengan 

perintah import. Pada anak bab selanjutnya akan dibahas beberapa modul yang 

digunakan pada program yang dibuat untuk melakukan pengujian pelabelan kuantitas 

pada BDKT. 

2.14.1 NumPy 

Numerical Python atau NumPy merupakan library yang digunakan untuk 

komputasi ilmiah (scientific computing) pada bahasa pemrograman python. Numpy 

sendiri merupakan library python yang menyediakan sebuah objek array, dimana 

array tersebut berperan sebagai matriks. Array pada python ialah sekumpulan variabel 

yang memiliki tipe data yang sama. Dalam bahasa pemrograman khususnya bahasa 

python, array merupakan suatu konsep yang penting, karena array memungkinkan 

untuk menyimpan data ataupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. 

Keuntungan dari menggunakan NumPy sendiri yaitu selain open source dan 

easy to use, juga memiliki performa yang cepat karena NumPy dioptimasi dengan 

bahasa C. Sehingga proses compile pun menjadi lebih cepat dengan bahasa python. 

Adapun fungsi dari library NumPy diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Membangun data array multidimensi (N- dimensional) yang powerful. 

 
2. Alat untuk mengintegrasikan kode C/C++ dan Fortran. 

 
3. Berkemampuan dalam menangani masalah komputasi aljabar linier, 

transformasi fourier dan bilangan acak. 

 
 

 
Gambar 2.12 Numpy 

 
(Sumber: towardsdatascience.com) 
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2.14.2 Scipy (Scientific Python) 

Scipy merupakan sebuah perangkat lunak open source yang berisi kumpulan 

algoritma dan fungsi matematika yang dibangun untuk memperluas dari modul 

Numpy. Modul ini secara signifikan mampu bersaing dengan program yang sama 

seperti MATLAB, IDL, Octave, R- lab dan SciLab. Keunggulan dari modul scipy 

sendiri yaitu selain bersifat open source, yaitu bebas digunakan oleh siapapun, bisa 

dimodifikasi dan tentunya dapat diperoleh secara gratis. 

 

 

Gambar 2.13 Scipy 

(Sumber: towardsdatascience.com) 

 

Pada bahasa pemograman python, umumnya modul scipy digunakan untuk 

melakukan beberapa perhitungan scientific. Contoh perhitungan yang dilakukan yaitu 

seperti: intergral numerik, interpolasi, optimasi, statistik, pemrosesan sinyal dan 

lainnya. Adapun modul Scipy sendiri terdiri dari beberapa sub- package,seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.4: 

Tabel 2.4 Sub-Package Modul Scipy 
 

Subpackage Description 

Scipy.cluster Vector quantization / Kmeans 

Scipy.constants Physical and mathematical constants 

Scipy.fftpack Fourier transform 

Scipy.integrate Integration routines 

Scipy.interpolate Interpolation 

Scipy.io Data input and output 

Scipy.linalg Linear algebra routines 

Scipy.ndimage n-dimensional image package 

Scipy.odr Orthogonal distance regression 

Scipy.optimize optimization 

Scipy.signal Signal processing 

Scipy.sparse Sparse matrices 

Scipy.spatial Spatial data structures and algorithms 

Scipy.special Any special mathematical functions 

Scipy.stats statisticts 
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2.14.3 Imutils 

Imutils merupakan modul yang digunakan untuk melakukan translation, 

rotation, resizing, dan skeletonization. Adapun untuk masing–masing penjelasan dari 

fungsi diatas adalah sebagai berikut: 

1. Translation: merupakan pergeseran gambar sepanjang sumbu x dan y. 

Dimana dari penggunaan translation, maka pengguna dapat menggeser 

gambar ke atas, bawah, kiri, ataupun kanan dengan cara mendefinisikan 

terlebih dahulu  matriks translationnya. 

2. Rotation: memiliki fungsi untuk memutar gambar yang telah ditangkap 

oleh kamera pada sudut tertentu. 

3. Resizing: mengubah ukuran gambar menjadi kecil atau besar dari file 

aslinya. 

4. Skeletonization: memiliki fungsi untuk membangun kerangka topologi dari 

suatu obyek atau citra biner. 

Dengan kata lain, modul imutils sendiri diperlukan agar rangkaian visi 

komputer dan fungsi pemrosesan gambar dapat bekerja dengan OpenCV menjadi lebih 

mudah. Adapun untuk cara menginstal modul imutils yaitu dapat melalui : $ pip install 

--upgrade imutils. 

 
2.14.4 Tesseract 

Tesseract merupakan sebuah mesin OCR open source yang dapat membaca 

berbagai macam varietas format citra dan melakukan konversi citra tersebut menjadi 

teks dalam lebih dari 60 bahasa. Tesseract muncul sebagai projek penelitian PhD di 

HP Labs, Bristol yang tersedia di http://code.google.com/p/tesseract-ocr. Di dalam 

modul Tesseract sendiri terdapat beberapa tahapan untuk pengenalan obyek, antara 

lain: 

1. Input Image 

Tahap pertama dalam pengenalan pada tesseract OCR yaitu menginputkan 

image berupa pindaian dari dokumen, foto ataupun gambar. 

2. Adaptive Tresholding 

http://code.google.com/p/tesseract-ocr
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Adaptive Tresholding merupakan proses mengubah gambar yang telah 

diinput menjadi biner. 

3. Connected Component Analysis 

Connected Component Analysis merupakan proses pendefinisian panjang 

citra dengan mencari outline atau piksel latar depan. Proses ini akan terus 

dilakukan hingga semua piksel menjadi BLOB (Binary Long Object). 

4. Find Line and Words 

Tahap ini merupakan tahap pencarian yang dapat mengenali tulisan miring, 

dan pencarian baris yang cocok. Algoritma pada tahap ini diantaranya line 

finding, blob filtering dan line construction. 

5. Fixed pitch Detection dan Non Pixed pitch Detection 

Tahap ini merupakan tahap pendeteksian objek yang memiliki lebar yang 

tetap. Apabila suatu obyek terdeteksi, maka tesseract akan melakukan 

chopping terhadap objek tersebut. Kemudian jika objek tersebut tidak di 

temukan maka akan masuk ke Non Pixed pitch Detection. Pada Non Pixed 

pitch Detection, tesseract akan melakukan algoritma untuk mengukur 

kesenjangan antara garis dasar dan garis tengah. 

2.14.5 Time 

Time merupakan sebuah modul yang memuat fungsi- fungsi untuk pengaturan 

waktu dalam berbagai macam format. Berikut ini fungsi- fungsi yang tersedia pada 

modul time: 

1. time. altzone :  zona waktu DST 

 
2. time. asctime() : menerima time tuple dan mengkonversi nilainya 

menjadi string 

 
3. time. clock() : mengembalikan waktu CPU sekarang sebagai 

angka floating-point dalam detik 

 
4. time. ctime : sama seperti asctime  (localtime(secs)), dan tanpa 

argumen 

 
5. time.gmtime() : mengkonversi waktu yang dinyatakan dalam detik 

sejak 1 Januari 1970 ke dalam waktu UTC 
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6. time.localtime() : sama seperti gmtime(), akan tetapi pada fungsi ini 

dalam mengkonversi nilainya menjadi waktu lokal 

 
7. time. mktime() : merupakan kebalikan dari fungsi localtime 

 
8. time. sleep () : menunda eksekusi kode yang ditentukan dalam 

satuan detik 

 
9. time.strftime() : mengkonversi time tuple yang menampilkan waktu 

yang dikembalikan oleh gmtime() atau localtime() 

menjadi string 

10. time. strptime() : memparsing nilai string yang dihasilkan oleh waktu 

sesuai format 

 
11. time. time() : menampilkan nilai waktu dalam detik yang dihitung 

dari 1 Januari 1970 sampai waktu sekarang 

 
12. time. tzset() : mereset aturan konversi waktu yang digunakan oleh 

modul 

 
2.14.6 Tkinter 

Modul Tkinter (Tk interface) adalah standar antarmuka bahasa pemrograman 

Python untuk GUI Tk toolkit dari Scriptics. Tkinter sendiri terdiri dari sejumlah 

modul. Antarmuka Tk terletak dalam modul biner bernama _tkinter. Modul ini berisi 

level rendah antarmuka ke Tk, dan tidak boleh digunakan secara langsung oleh 

pemrograman aplikasi. Modul ini biasanya pustaka bersama (atau DLL), tetapi 

mungkin dalam beberapa kasus ditautkan secara statis dengan file penerjemah Python. 

Selain itu, terdapat kelebihan dari modul Tkinter pada Python, yaitu mampu 

menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk membangun aplikasi dengan bentuk 

seperti tampilan GUI yang menggunakan metode berorientasi objek. Sehingga dengan 

hal tersebut, memudahkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan komputer secara 

lebih baik, serta membuat desain grafis yang lebih menarik (New Mexico Tech, 2013). 

2.14.7 PiCamera 

PiCamera merupakan salah satu paket dasar distribusi Raspbian yang 

dikembangkan oleh Dave Jones. Modul ini dirancang khusus untuk digunakan pada 

Raspberry Pi. Dengan modul ini, pengguna dapat menuliskan program yang 
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memungkinkan pengguna dapat mengambil gambar, merekam video, hingga akhirnya 

melakukan pemrosesan gambar atau video tersebut. 

2.14.8 PIL (Python Imaging Library) 

Modul PIL atau yang sering disebut dengan Pillow yaitu salah satu modul 

untuk memproses sebuah gambar yang umum digunakan dalam python. Adapun 

modul Pillow sendiri yaitu menawarkan beberapa prosedur standar untuk 

memanipulasi gambar, diantaranya yaitu manipulasi per piksel, pemfilteran gambar 

(seperti: pengaburan, pembentukan kontur, penghalusan, pendeteksian tepi), 

peningkatan gambar (seperti: mengatur tingkat kecerahan, kontras atau warna), 

menambahkan teks ke gambar, dll. 

2.14.9 OpenCV (Open Computer Vision) 

OpenCV (Open Computer Vision) merupakan sebuah pustaka perangkat lunak 

gratis yang dikembangkan oleh Intel Corporation yang dikhususkan untuk pengolahan 

citra. Tujuannya adalah agar komputer memiliki kemampuan yang mirip dengan cara 

pengolahan visual pada manusia. Library ini terdiri dari fungsi-fungsi computer vision 

dan API (Aplication Programming Interface) untuk image processing high level 

maupun low level dan sebagai optimasi aplikasi realtime. 

Adapun modul pustaka dari OpenCV ini dibangun dengan sangat kuat dan 

fleksibel untuk menyelesaikan sebagian besar masalah computer vision yang solusinya 

memang sudah tersedia, seperti memotong citra (cropping), meningkatkan kualitas 

citra dengan memodifikasi kecerahan, ketajaman, kontras, mendeteksi bentuk, 

segmentasi citra, mendeteksi objek yang bergerak, mengenali objek, dan lain-lain 

(Samart Brahmbhatt, 2013). 

 

 

Gambar 2.14 OpenCV 

 
( Sumber: www.opencv-srf.com) 
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2.14.10 CSV (Comma Separated Value) 

Comma Separated Value atau CSV merupakan bentuk penyimpanan data 

dalam file dengan nilai-nilai yang dipisahkan dengan tanda koma (,) atau titik koma 

(;). Kelebihan dari penggunaan format file CSV yaitu memudahkan penggunanya 

dalam melakukan penginputan data ke database secara sederhana. Selain itu, 

penggunaan format file CSV juga menjadi lebih mudah untuk memindahkan file dari 

satu program ke program lain. Format ini dapat dibuka dengan berbagai text-editor 

seperti Notepad, Wordpad, ataupun program spreadsheet seperti Microsoft Excel, 

Open Office Calc atau Google Docs yang telah terpasang pada perangkat komputer. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 
3.1 Deskripsi Alat 

Pembuatan prototipe alat uji pelabelan kuantitas pada BDKT dengan 

menggunakan mikroprosesor dan kamera sebagai alat untuk menangkap citra 

membutuhkan beberapa komponen dan perangkat lunak (software) pendukung yang 

saling berkaitan dengan tujuan mengukur tinggi huruf dari kuantitas nominal (yang 

meliputi angka dan satuan) serta mendeteksi satuan yang digunakan pada label BDKT 

yang harus sesuai dengan Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam 

Kemasan Terbungkus. Rancangan perangkat keras (hardware) terdiri dari modul 

kamera Raspberry Pi v1 dengan driver OV5647, Raspberry Pi 3 Model B, mini 

keyboard and touchpad dan Raspberry Pi Display 3,5 inci dengan driver ILI9486. 

Sedangkan untuk rancangan perangkat lunak terdiri dari OCR (Optical Character 

Recognition) yang digunakan untuk mendeteksi karakter dari sebuah citra dan 

OpenCV untuk pengolahan citra dinamis secara real-time. Prototipe ini dibuat 

sesederhana mungkin dan bersifat portabel menyesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan. Agar sistem dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan perancangan yang 

baik pula pada bagian perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen pendukung 

yang akan digunakan. 

 

 
3.2 Cara Kerja Alat 

 

Cara kerja prototipe alat uji pelabelan kuantitas yang dirancang dapat dilihat 

di diagram blok sistem pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem Alat 

 
Cara kerja sistem secara keseluruhan pada prototipe ini yaitu dimulai dari 

penempatan yang optimal label (objek ukur) sesuai scope yang telah dibuat. Hal ini 

dimaksudkan agar kamera dapat merekam kuantitas nominal pada label dengan baik 

tanpa merekam objek fitur lain pada kemasan BDKT. Selanjutnya, citra yang direkam 

oleh modul kamera akan ditampilkan pada display berupa GUI. Apabila citra pada 

display sudah sesuai dengan yang diinginkan, citra dapat disimpan. Setelah disimpan, 

citra akan diolah menggunakan program pengolahan citra (opencv) dan OCR dengan 

bahasa pemrograman python untuk mengetahui ukuran atau tinggi dari huruf dan 

angka serta mendeteksi satuan yang digunakan pada kuantitas nominal di label BDKT. 

Alat ini dilengkapi dengan sistem pencahayaan menggunakan LED (Light-Emitting 

Diode) yang terhubung dengan pin I/O pada Raspberry Pi. Sistem pencahayaan ini 

bertujuan untuk membantu kamera dalam menangkap citra apabila dalam kondisi 

kekurangan cahaya saat menggunakan alat. 

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dari mengukur dimensi dengan 

menggunakan program berbasis citra ini yaitu jarak antara kamera ke objek yang akan 

dijadikan citra. Dimana untuk jarak tersebut harus tetap sama disetiap pengukuran, 

karena menentukan nilai konversi (piksel/milimeter) dari citra yang akan diukur. 

Sehingga nantinya hasil dari pengukuran ukuran atau tinggi dari angka dan huruf dapat 

akurat serta presisi. Hal tersebutlah menjadi dasar penentuan bentuk dari rancang 

bangun dari alat yang dibuat. 
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Pada program OCR, ditambahkan program pengolahan citra yaitu binerisasi 

citra yang bertujuan membuat citra menjadi hitam putih sehingga lebih memudahkan 

program OCR dalam mengidentifikasi karakter pada citra. Citra yang direkam akan 

diidentifikasi komposisi warnanya berdasarkan skala RGB(Red-Green-Blue). 

Sebelumnya telah ditentukan nilai ambang batas untuk menentukan suatu objek pada 

citra menjadi hitam atau putih. Pada sistem alat ini digunakan nilai ambang batas 

sebesar 77 dari skala 0 hingga 255. Objek yang teridentifikasi memiliki nilai RGB 

kurang dari 77 akan diturunkan skalanya menjadi 0 sehingga warna objek tersebut 

akan menjadi hitam. Sebaliknya, objek yang teridentifikasi memiliki nilai RGB lebih 

dari 77 akan dinaikkan skalanya menjadi 255 sehingga warna objek menjadi putih. 

Maka akan dihasilkan citra dengan warna kontras (hitam dan putih). 

Setelah sistem mendeteksi tinggi angka dan huruf serta satuan pada citra, 

program akan menampilkan hasil deteksi berupa notifikasi melalui GUI pada display. 

Program juga akan menentukan sesuai atau tidaknya hasil deteksi dengan aturan yang 

berlaku pada Permendag No.31 Tahun 2011 tentang BDKT. Jika hasil deteksi alat 

sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan tampil notifikasi “SAH”. Sebaliknya, 

jika hasil deteksi tidak sesuai dengan aturan maka akan tampil notifikasi “BATAL”. 

Kemudian hasil deteksi dari program tersebut dapat disimpan pada file berformat 

.CSV. 

 

 
 

3.3 Komponen Perangkat Keras 

Rancang bangun prototipe alat uji pelabelan kuantitas BDKT dapat dilihat pada 

gambar 3.2. Perangkat keras dari alat ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

Raspberry Pi 3, modul kamera OV5647, dan Raspberry Pi Display yang akan dibahas 

pada sub bab selanjutnya. 
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Gambar 3.2 Rancangan Alat 

 
Berdasarkan rancangan alat, semua komponen perangkat keras diletakkan 

sedemikian rupa pada sebuah kotak yang terbuat dari bahan akrilik. Kotak ini 

berfungsi melindungi Raspberry Pi dari gangguan lingkungan luar serta menjaga 

sambungan rangkaian tiap komponen (wiring). Selain itu, kotak ini memberikan jarak 

yang tetap antara kamera dan objek yang akan dijadikan citra sehingga dapat 

menjamin setiap pengukuran menggunakan kamera dengan kondisi yang selalu sama. 

Jarak antar kamera dengan objek ditentukan sesuai dengan spesifikasi dari jarak fokus 

kamera. Untuk penempatan sistem pencahayaan dari LED diletakkan pada sisi kanan 

kotak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari serta meminimalisir pantulan cahaya 

dari LED menuju ke kamera yang dapat menyebabkan noise pada citra yang akan 

diolah. Sistem pencahayaan dari LED ini bertujuan agar prototipe dapat digunakan 

pada kondisi ruangan dengan intensitas cahaya yang bervariasi baik terang maupun 

gelap. Dengan kata lain, untuk pencahayaan prototipe hanya bergantung pada cahaya 

dari LED dan tidak terpengaruh oleh kondisi cahaya pada lingkungan. Pembuatan 

scope yang terlihat pada Gambar 3.2 digunakan sebagai acuan alat agar dapat 

menangkap kuantitas nominal pada kemasan BDKT dengan tepat tanpa ada objek lain. 

Scope tersebut memiliki ukuran 25 mm x 8,5 mm yang disesuaikan dengan batasan 

masalah pada pembuatan prototipe ini. Rancangan alat ini didesain sedemikian rupa 

sehingga mudah digunakan serta bersifat portabel. 

3.3.1 Raspberry Pi 3 

Pada implementasi perangkat keras dari prototipe ini, Raspberry Pi berperan 

sebagai mini komputer yang menjadi pusat berjalannya sistem secara keseluruhan. 
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Raspberry Pi terhubung ke semua komponen. Secara skematik dapat dilihat pada 

gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Skematik Rangkaian Hardware 

 
Sama seperti komputer pada umumnya, pada sistem ini Raspberry Pi berfungsi 

mengontrol, mengirim atau menerima data, menyimpan dan menkompile sistem. 

Raspberry Pi memerintahkan modul kamera untuk menangkap citra yang kemudian 

akan disimpan dan diolah sesuai program yang dibuat. Pada pin GPIO (General 

Purpose Input Output) terhubung LCD ILI9486 3,5 inci sebagai display dari 

Raspberry Pi serta LED untuk mengatur pencahayaan saat modul kamera akan 

menangkap citra. Pada port USB, terhubung mini keyboard and touchpad sebagai alat 

bantu user mengoperasikan Raspberry Pi. 

Pemilihan penggunaan Raspberry Pi 3 ini dalam pembuatan prototipe alat uji 

pelabelan kuantitas BDKT mempertimbangkan spesifikasinya yang sudah sangat 

mendukung dalam membuat sebuah projek (dapat dilihat pada Tabel 3.1). Dengan 

kemampuan tersebut, Raspberry Pi dapat memproses data dengan cepat walaupun 

sedang menjalankan program yang kompleks. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 
 

Mikroprosesor Broadcom BCM2837 64bit Quad Core Processor 

Tegangan Operasi 

prosesor 

3,3 V 

Input Tegangan 5V, 2,5A power source 

Arus maksimum pada tiap 

pin I/O 

16mA 
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Lanjutan Tabel 3.1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 

Arus total maks yang 

diambil dari semua pin I/O 

54Ma 

Flash Memory (OS) 16Gbytes SSD memory card 

RAM internal 1Gbytes DDR2 

Clock Frequency 1,2GHz 

GPU Dual Core Video Core IV® Multimedia Co-Processor. 

Provides Open GLES 2.0, hardware-accelerated Open 

VG, and 1080p30 H.264 high- profile decode. 

Capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with 

texture filtering and DMA infrastructure. 

Temperatur saat operasi -40°C to +85°C 

Ethernet 10/100 Ethernet 

Wireless Connectivity BCM43143 (802.11 b/g/n Wireless LAN and Bluetooth 

4.1) 

 

3.3.2 Modul Kamera OV5647 

Pada perancangan sistem ini menggunakan kamera sebagai sensor utamanya. 

Kamera yang digunakan yaitu Raspberry Pi Camera v1 dengan driver OV5647 yang 

mana fungsi dari modul kamera tidak lain untuk mengambil citra pada label BDKT 

dan kemudian meneruskannya ke Raspberry Pi. Modul kamera dihubungkan dengan 

Raspberry Pi melalui kabel ribbon ke port CSI (Camera Serial Interface). Pada 

perancangan alat, modul kamera dipasang secara tegak lurus terhadap objek yang akan 

dijadikan citra dengan tujuan agar menghasilkan pengukuran yang akurat. Skema 

rangkaian modul kamera dengan Raspberry dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Skema Rangkaian Modul Kamera dengan Raspberry Pi 
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Modul Kamera OV5647 memiliki resolusi hingga mencapai 5MP (2592 x 1944 

piksel). Namun dalam perancangan alat ini, resolusi kamera yang digunakan yaitu 

1024 x 768 piksel. Resolusi tersebut dipilih karena dianggap sudah memenuhi 

kebutuhan dalam menghasilkan citra untuk dideteksi. Selain itu, dengan resolusi 

tersebut ukuran citra yang disimpan tidak memakan banyak kapasitas memori 

Raspberry Pi. Adapun deskripsi tiap pin pada modul kamera OV5647 dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Deskripsi Pin Modul Kamera OV5647 

Tabel 3.2 Deskripsi Pin Modul Kamera OV5647 
 

Nomor 

Pin 
Simbol Deskripsi 

1 Ground Ground sistem 

2, 3 CAM1_DN0, CAM1_DP0 
MIPI Data Positive and MIPI Data 

Negative for data lane 0 

4 Ground Ground sistem 

5, 6 CAM1_DN1, CAM1_DP1 
MIPI Data Positive and MIPI Data 

Negative for data lane 1 

7 Ground Ground sistem 

8, 9 CAM1_CN, CAM1_CP 
Provide the clock pulses for MIPI data 

lanes 

10 Ground Ground sistem 

11 CAM_GPIO GPIO pin used optionally 

12 CAM_CLK Optional clock pin 

13, 14 SCL0, SDA0 Used for I2C communication 

15 +3,3V Power pin 
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3.3.3 LCD ILI9486 

LCD ILI9486 digunakan sebagai display dari Raspberry Pi pada perancangan 

alat ini. Seperti komputer pada umumnya, Raspberry Pi juga membutuhkan monitor 

atau display sehingga pengguna dapat mengoperasikannya. LCD ini berukuran 3,5 inci 

dengan resolusi 320 x 480 piksel dan dilengkapi dengan mode warna (RGB) sehingga 

sangat kompatibel digunakan pada perancangan alat ini. Saat program berjalan LCD 

akan menampilkan antarmuka (interface) berupa GUI yang telah dibuat yang akan 

memandu pengguna menjalankan program hingga memperoleh hasil deteksi alat. 

Terdapat 26 pin pada LCD ILI9486 yang dihubungkan pada Raspberry pi yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.6 Hubungan Pin Antara Raspberry Pi dengan LCD ILI9486 

 
Untuk deskripsi tiap pin pada LCD ILI9846 dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut. 

 
Tabel 3.3 Deskripsi Tiap Pin LCD ILI9486 

 

Nomor Pin Simbol Deskripsi 

1, 17 3,3V Input tegangan 3,3V 

2, 4 5V Input tegangan 5V 
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Lanjutan Tabel 3.3 Deskripsi Tiap Pin LCD ILI 9486 

Nomor Pin Simbol Deskripsi 

3, 5, 7, 8, 

10, 12, 13, 

15, 16 

 
NC 

 
NC 

6, 9, 14, 20, 

25 
GND Ground 

11 
TP_IRQ 

Touch Panel interrupt, low level while 

the Touch Panel detects touching 

18 LCD_RS Instruction/Data Register selection 

   

21 TP_SO SPI data output of Touch Panel 

22 RST Reset 

23 LCD_SCK 

/ TP_SCK 
SPI clock of LCD/Touch Panel 

24 LCD_CS LCD chip selection, low active 

26 TP_CS 
Touch Panel chip selection, low 

active 

 

 

 

 

3.4 Komponen Perangkat Lunak 

Alat ini dirancang menggunakan perangkat lunak berupa program yang dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman phyton yang merupakan bahasa pemrograman 

utama pada Raspberry Pi. Program yang dibuat terdiri dari 2 program utama yaitu 

untuk mengukur tinggi angka dan huruf menggunakan pustaka OpenCV serta 

mendeteksi citra menggunakan program Tesseract OCR. Pustaka lainnya yang 

digunakan dalam membangun program ini yaitu Numpy, Scipy, Imutils, Time, Tkinter, 

Picamera, PIL (Python Imaging Library), dan CSV. Pustaka tersebut diintegrasikan 

ke bahasa pemrograman python sehingga dapat membangun program yang diinginkan. 

Program python ini disusun menggunakan teks editor Thonny Python IDE yang 
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merupakan aplikasi bawaan dari Raspberry Pi serta dijalankan menggunakan terminal 

pada Raspberry Pi. 

Pada dasarnya program pada rancangan alat ini dikemas dengan antarmuka 

berupa GUI yang didesain menggunakan pustaka Tkinter. Tampilan antarmuka ini 

bertujuan memudahkan pengguna dalam menggunakan alat dalam melakukan 

pengujian. Proses dari awal hingga akhir program dapat dilihat pada diagram alir di 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.7 Diagram Alir Program Rancangan Alat 

Apakah sesuai 

dengan 

standar? Tidak 
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“SIMPAN” 

END 
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Program 
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Start 

Mengisi 
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pada GUI 

Menjalankan 
fungsi “Ukur 
Tinggi Huruf” 
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citra kuantitas nominal 
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Ya 

Apakah sesuai 
dengan 

standar? Tidak 
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Ya 

Program 
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notifikasi “BATAL” 
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citra 

A 

Menjalankan 
fungsi “Cek 

Satuan” 

Program mendeteksi 

citra dengan 

program OCR 
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3.5 Kalibrasi Alat 

Dalam perancangan alat ini terdapat sistem pengukuran yaitu mengukur tinggi 

angka dan huruf kuantitas nominal pada BDKT. Tentunya untuk menjamin 

pengukuran menggunakan alat ini dibutuhkan perbandingan dengan alat ukur lain 

yang memiliki ketelitian yang lebih baik atau disebut juga dengan proses kalibrasi. 

Sebelum dilakukan proses kalibrasi, dilakukan kalibrasi modul kamera Raspberry Pi 

dan penentuan nilai konversi piksel ke milimeter yang akan dibahas pada sub bab 

selanjutnya. 

3.5.1 Kalibrasi Modul Kamera 

Modul kamera OV5647 yang digunakan pada rancangan alat dikalibrasi 

menggunakan program OpenCV yang tersedia pada web site resmi dari OpenCV. 

Tujuan dari kalibrasi ini yaitu untuk mencari nilai parameter kalibrasi instrinsik dan 

juga ekstrinsik kamera. Parameter kalibrasi instrinsik merupakan parameter yang 

terdiri atas fokus kamera (fx, fy), titik tengah proyeksi atau principal point (cx, cy), 

ukuran piksel efektif dan koefisien distorsi radial dan tangensial. Sedangkan parameter 

kalibrasi ekstrinsik merupakan orientasi posisi dari kamera terhadap world coordinate 

atau gambar 3 dimensi. Nilai parameter kamera tersebut diperoleh dari beberapa 

sampel citra berupa pola titik sudut (corner) papan catur. Untuk memperoleh nilai 

parameter yang baik diperlukan minimal 10 sampel citra papan catur. Hasil dari 

kalibrasi ini berupa matriks 3x3 yang berisi nilai fokus kamera (fx, fy) dan titik tengah 

proyeksi kamera (cx, cy). 

𝑓𝑥 0 𝑐𝑥 
K = 0 𝑓𝑦  𝑐𝑦 

0  0  1 

(3.1) 

 

Matriks inilah yang akan dijadikan sebagai parameter baru kamera dalam menangkap 

citra. Berikut ilustrasi hasil penangkapan citra sebelum dan setelah dilakukan proses 

kalibrasi yang ditampilkan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.8 Ilustrasi Sebelum dan Setelah Dilakukan Kalibrasi Kamera 

 
 (Sumber: navoshta.com) 

 

3.5.2 Penentuan Nilai Konversi Piksel ke Milimeter 

Pada dasarnya program yang dibuat hanya dapat mendeteksi suatu jarak dalam 

satuan piksel. Sehingga dibutuhkan nilai konversi piksel ke milimeter agar sistem 

dapat menentukan nilai pengukuran dalam satuan milimeter. Untuk memperoleh nilai 

konversi tersebut dibutuhkan acuan yang kebenarannya terjamin. Acuan yang 

digunakan pada sistem ini berupa gambar kotak 2D berukuran tertentu yang dicetak 

pada kertas dan dibuat pada komputer (dapat dilihat pada Gambar 3.7). Kotak inilah 

yang akan ditangkap oleh kamera dan dideteksi tingginya dalam satuan piksel. Jika 

telah memperoleh nilai pikselnya, nilai piksel tersebut akan dibagi dengan nilai ukuran 

kotak dalam satuan milimeter. Agar memperoleh nilai konversi yang bagus, proses ini 

dilakukan di beberapa objek ukur serta tiap objek ukur dilakukan lebih dari satu kali 

pengukuran. Keuntungan dari nilai konversi piksel ke milimeter ini ke program yaitu 

apabila terjadi kesalahan sistematik pada sistem pengukuran maka dapat dilakukan 

adjustment pada nilai konversi untuk memperoleh hasil pengukuran yang lebih baik. 

 

 

Gambar 3.9 Objek Ukur Penentuan Nilai Konversi 

 
3.5.3 Validasi Alat Menggunakan Jangka Sorong Digital 

Hasil Pengujian yang dilakukan menggunakan prototipe yang telah dibuat akan 

dibandingkan dengan Jangka Sorong Digital sehingga hasilnya mendekati nilai 

sebenarnya. Jangka Sorong Digital merupakan alat ukur panjang yang dilengkapi LCD 

untuk menampilkan angka hasil pengukuran. Jangka Sorong Digital yang digunakan 

sebelumnya sudah terkalibrasi sehingga pengukurannya telah tertelusur ke unit Sistem 
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Internasional. Selain dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dan kedalaman 

benda ukur, Jangka Sorong Digital dapat digunakan untuk mengukur diameter benda 

luar dengan cara diapit. 

Dalam kegiatan kalibrasi ini, hasil pengukuran dengan alat ukur Jangka Sorong 

Digital digunakan sebagai pembanding hasil dari pengukuran prototipe yang dibuat. 

Selain itu, tujuan dilakukannya kalibrasi ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

nilai error atau kesalahan pengukuran dari prototipe. Berikut ini merupakan kegiatan 

pengukuran menggunakan Jangka Sorong Digital dengan media kertas sebagai objek 

ukurnya yang dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Pengukuran Menggunakan Jangka Sorong Digital 

(Sumber: Dokumentasi) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Prosedur Penggunaan Alat 

Berikut ini adalah prosedur penggunaan alat pengujian pelabelan kuantitas 

hasil perancangan yaitu: 

1. Menghubungkan alat dengan power supply. 

2. Menjalankan program yang telah dibuat. 

3. Mengisi identitas objek (produk BDKT) pada GUI program yang sedang 

berjalan. 

4. Menjalankan fungsi “Ukur Tinggi Huruf”. 

5. Memosisikan alat tepat di atas objek (nominal kuantitas) yang akan 

direkam (disesuaikan dengan kotak scope yang telah dibuat pada bagian 

bawah alat) untuk memperoleh citra yang diinginkan. Citra yang akan 

ditangkap dapat dipastikan berada di posisi yang tepat dengan melihat 

display saat program sedang berjalan. Citra akan tertangkap otomatis 

dalam beberapa detik dan tersimpan secara otomatis pada memori 

Raspberry Pi. Selanjutnya, secara otomatis citra akan diolah untuk 

mengukur tinggi huruf dari nominal kuantitas produk BDKT. Kemudian 

hasil pengukuran akan ditampilkan pada display berupa pemberitahuan 

sah atau batalnya tinggi huruf dari objek yang diukur. 

6. Menjalankan fungsi “Deteksi Satuan”. Secara otomatis citra yang telah 

ditangkap sebelumnya akan diolah kembali oleh program untuk 

mendeteksi satuan yang digunakan pada nominal kuantitas produk BDKT. 

Selanjutnya hasil deteksi citra akan ditampilkan pada display berupa 

pemberitahuan sah atau batalnya satuan yang digunakan. 

7. Jika terjadi kesalahan dalam penangkapan citra, dapat mengulangi 

pengambilan citra dengan cara mengulangi langkah 4 sampai 6. 

8. Menjalankan fungsi “Simpan” uintuk menyimpan hasil pengujian berupa 

identitas produk BDKT, hasil pengukuran tinggi huruf, dan hasil deteksi 

satuan. Data hasil pengujian akan tersimpan dalam file berbentuk .csv. 

9. Menjalankan fungsi “Keluar” untuk keluar dari program. 
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4.2 Percobaan Dengan Media Kertas 

Sebelum melakukan pengujian alat langsung ke produk BDKT, dilakukan 

terlebih dahulu percobaan deteksi angka dan huruf yang tercetak pada kertas. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui batasan-batasan atau spesifikasi tertentu dari alat 

dalam melakukan pengolahan citra serta faktor pada objek yang akan dijadikan citra. 

Terdapat tiga aspek yang diuji dalam percobaan ini yaitu pengaruh ukuran angka dan 

huruf, pengaruh sudut kemiringan citra, dan pengaruh kerapatan atau jarak antar angka 

dan huruf. Percobaan ini dilakukan dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga 

sebisa mungkin dapat membatasi spesifikasi alat yang telah dibuat sesuai kondisi saat 

melakukan pengujian langsung ke produk BDKT. 

Objek yang akan dijadikan citra berupa kombinasi angka dan huruf yang 

dicetak pada kertas dibuat demikian agar menyerupai nominal kuantitas pada produk 

BDKT berupa angka dan satuan. Hasil tangkapan modul kamera menggunakan media 

kertas dapat dilihat pada Gambar 4.1. Jarak antara kamera dengan objek adalah sekitar 

10 cm. Besar jarak ini konstan di setiap pengujian karena mempengaruhi nilai konversi 

piksel ke milimeter. 

 

Gambar 4.1 Hasil Tangkapan Modul Kamera Setelah Dipotong 

 
4.2.1 Pengaruh Ukuran dan Jenis Font 

Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat dalam mendeteksi 

berdasarkan ukuran angka dan huruf yang bervariasi pada objek yang akan dijadikan 

citra. Selain itu, percobaan ini juga akan menguji karakteristik statik dari alat yang 

telah dibuat dalam mengukur tinggi angka dan huruf. Objek yang digunakan pada 

pengujian ini berupa 3 jenis font yaitu Arial, Courier New, dan Times New Roman 

yang tiap jenis fontnya berukuran 6 pt, 8 pt, 11 pt, 14 pt, 17 pt, 20 pt, 23pt, dan 27pt. 

Tiap ukuran terdapat 30 sampel. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan: 

1. Tinggi Angka dan Huruf 
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Gambar 4.2 Grafik Pengukuran Jenis Font Arial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Pengukuran Jenis Font Courier New 
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Gambar 4.4 Grafik Pengukuran Jenis Font Times New Roman 

 
Berdasarkan Gambar 4.1 – 4.3 untuk tiap jenis font ditunjukkan grafik 

hubungan antara ukuran font (pt) dan rata-rata hasil ukur alat (mm) berdasarkan 

koefisien determinasi (R²) dan sensitivitas pengukuran. Pada pengukuran jenis 

font Arial diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9994, jenis font Courier 

New dengan R² sebesar 0,9954, dan jenis font Times New Roman dengan R² 

sebesar 0,9996. Nilai R² tersebut menjelaskan pengaruh variabel bebas (ukuran 

font) terhadap variabel terikat (rata-rata hasil ukur) yang artinya jika nilai R² 

semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Sehingga 

pengukuran untuk tiap jenis font memiliki linearitas yang baik. Selain itu, rata- 

rata hasil pengukuran pada tiap jenis font berbeda. Faktor perbedaan tersebut 

dikarenakan oleh karakteristik tiap jenis font yang berbeda seperti bentuk, ukuran, 

dan sebagainya. Proses pengukuran tinggi angka dan huruf ditunjukkan pada 

gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Program Mengukur Tinggi Huruf dan Angka 
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Kesalahan pengukuran alat diperoleh dari dibandingkannya hasil pengukuran 

alat dengan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong digital dengan 

ketelitian 0,01 mm yang telah terkalibrasi. Hasil perbandingan berupa persentase 

kesalahan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Persentase Kesalahan Pengukuran 
 

Ukuran font 

Jenis font 

 

6 pt 

 

8 pt 

 

11 pt 

 

14 pt 

 

17 pt 

 

20 pt 

 

23 pt 

 

27 pt 

Arial -12,53% -7,77% -13,50% -11,11% -5,63% -8,85% -11,50% -6,02% 

Courier New -11,04% -7,71% -8,23% -7,90% -8,12% -6,6% -7,98% -5,67% 

Times New 

Roman 

 
-17.18% 

 
-12,13% 

 
-12,65% 

 
-7,68% 

 
-9,36% 

 
-8,04% 

 
-9,92% 

 
-5,97% 

 
Berdasarkan data persentase kesalahan pada Tabel 4.1, dapat ditunjukkan bahwa 

semakin besar ukuran font untuk setiap jenis font maka semakin kecil persentase 

kesalahan pengukuran. Hal ini disebabkan karena resolusi kamera yang 

digunakan yaitu 1024 x 768 piksel. Sehingga kemampuan kamera menangkap 

objek yang berukuran kecil menjadi berkurang. Kesalahan terbesar berada pada 

jenis font Times New Roman dengan ukuran 6 pt sebesar -17,18%. 

Selain linearitas dan kesalahan, dilakukan juga percobaan untuk mengetahui 

histerisis pengukuran dari alat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan dari hasil pengukuran secara naik dan turun. Uji histerisis pada alat 

dilakukan pada 20 titik pengukuran yang diulang sebanyak 3 kali. Dari data hasil 

pengujian dapat dibuat grafik histerisis pengukuran yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Grafik Histerisis Pengukuran 

 
Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat perbedaan pengukuran alat secara naik dan 

turun. Nilai histerisis terbesar berada pada titik pengukuran dengan ukuran font 

19 pt yaitu 0,079. Persentase secara Full Scale histerisis terbesar dapat dihitung 

sebagai: 

%𝐻 = 
𝐻(𝐼) 

𝑂𝑚𝑎𝑥−𝑂𝑚𝑖𝑛 
(4.1) 

 

dimana: 

𝐻(𝐼) adalah nilai histerisis terbesar 

𝑂𝑚𝑎𝑥 adalah output terbesar dari hasil pengukuran 

𝑂𝑚𝑖𝑛 adalah output terkecil dari hasil pengukuran 

 
Dari persamaan tersebut diperoleh persentase histerisis terbesar secara Full Scale 

sebesar 1,60%. 

 
2. Deteksi Angka dan Huruf 

Tabel 4.2 Persentase Keterbacaan Deteksi Angka dan Huruf 
Ukuran font 

Jenis font 

 

6 pt 

 

8 pt 

 

11 pt 

 

14 pt 

 

17 pt 

 

20 pt 

 

23 pt 

 

27 pt 

Arial 96,67% 96,67% 96,67% 96,67% 100% 70% 16,67% 0% 

Courier New 83,33% 86,67% 100% 96,67% 96,67% 80% 30% 46,67% 

Times New 

Roman 
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Berdasarkan Tabel 4.2 data persentase keterbacaan angka dan huruf 

menunjukkan bahwa pada ukuran font 23 pt dan 27 pt untuk semua jenis font 

memiliki persentase keterbacaan yang kecil dibanding ukuran yang lain. Pada 

ukuran font 6 pt adanya kesalahan disebabkan karena resolusi kamera yang 

digunakan sebesar 1024 x 768 piksel menyebabkan citra yang ditangkap oleh 

kamera sulit untuk dibaca oleh program OCR sehingga terjadinya kesalahan 

identifikasi angka dan huruf oleh program. Selain itu, adanya noise pada hasil 

cetakan di media kertas merupakan sumber kesalahan yang juga membuat 

program OCR sulit mendeteksi angka dan huruf pada citra. Pada percobaan 

dengan ukuran font di atas 20 pt rata-rata kesalahan pembacaan disebabkan karena 

tidak terdeteksinya spasi atau jarak antara angka dan huruf. Hal ini dipengaruhi 

oleh ukuran font yang cukup besar pada citra sehingga program OCR tidak dapat 

mengidentifikasi adanya spasi atau jarak antara angka dan huruf. Selain itu, citra 

yang dipotong sesuai scope pada alat juga dapat menyebabkan kesalahan 

pembacaan oleh program OCR apabila angka dan huruf memiliki ukuran yang 

besar yang dapat memenuhi keseluruhan dari citra. Hal ini menyebabkan program 

OCR kesulitan dalam mengidentifikasi citra. Sehingga menyebabkan kecilnya 

persentase keterbacaan pada ukuran font 23 pt dan 27 pt. Kesalahan lainnya juga 

disebabkan karena karakteristik tiap jenis font yang berbeda seperti bentuk, 

ukuran, ketebalan, dan lainnya yang menyebabkan kesalahan identifikasi program 

OCR dalam mengenali angka dan huruf pada citra. Citra yang telah diolah untuk 

dideteksi oleh program OCR dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut. 

 
 

 

Gambar 4.7 Citra Hasil Pengolahan 

 
4.2.2 Pengaruh Sudut Kemiringan Pada Citra 

Besarnya sudut kemiringan angka dan huruf pada hasil perekaman citra juga 

dapat mempengaruhi keterbacaan oleh program OCR. Pada percobaan ini dilakukan 

pengujian pada sudut 5°, 8°, dan 10° dengan jumlah sampel tiap sudut sebanyak 10 

sampel. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan semakin miring angka dan huruf 
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pada citra, maka akan semakin sulit untuk diidentifikasi oleh program OCR. Hal 

tersebut dapat dilihat pada hasil percobaan yang ditabulasikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Percobaan Pengaruh Kemiringan Citra 
 

Besar Sudut Persentase Keterbacaan 

5° 90% 

6° 70% 

7° 60% 

8° 60% 

9° 40% 

10° 20% 

 
Dari Tabel 4.3, diketahui bahwa persentase keterbacaan terkecil berada pada 

besar sudut 10° sebesar 20%. Ilustrasi kemiringan angka dan huruf pada citra dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 
 

 

Gambar 4.8 Ilustrasi Besar Sudut Kemiringan Citra 

 
Kemiringan citra sangat menentukan keterbacaan angka dan huruf oleh program OCR. 

Hal ini berdasarkan cara kerja program OCR. Dalam tahap pengenalan karakter, OCR 

akan mengumpulkan informasi-informasi berupa foreground pixels atau blobs dari 

citra yang sedang diolah. Kumpulan blobs tersebut kemudian akan diberi garis dan 

diidentifikasi sebagai angka atau huruf yang sesuai dengan bentuk garis tersebut. 

Apabila posisi angka atau huruf pada citra memiliki kemiringan yang lebih besar 

daripada citra yang ditampilkan pada Gambar 4.8, proses identifikasi angka dan huruf 

akan lebih sulit karena garis yang diberikan pada blobs tidak menunjukkan angka atau 

huruf tertentu. 

4.2.3 Pengaruh Kerapatan Karakter 

Mengingat produk BDKT yang beredar di pasaran sangat bervariasi terkhusus 

pada pelabelan kuantitasnya maka sangat penting menguji alat dengan berbagai jenis 
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pengujian. Pada percobaan ini dilakukan pengujian jarak antar digit angka dan huruf 

yang bersebelahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

kerenggangan antar angka dan huruf terhadap kebenaran keterbacaan angka oleh 

program OCR. Jarak antar karakter yang digunakan pada percobaan ini yaitu 1 spasi 

(2 mm), 2 spasi (3,5 mm), dan 3 spasi (4,5 mm) dengan jumlah sampel tiap jarak 

sebanyak 30 sampel. Hasil percobaan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Percobaan Pengaruh Kerapatan Karakter 
 

Jarak Antar Karakter Persentase Keterbacaan 

1 spasi (2 mm) 90% 

2 spasi (3,5 mm) 70% 

3 spasi (4,5 mm) 7% 

 
Berdasarkan hasil percobaan pengaruh kerapatan karakter pada tabel 4.4, 

ditunjukkan bahwa semakin besar jarak antar karakter maka semakin berkurangnya 

persentase keterbacaan angka dan huruf pada citra oleh program OCR. Kesalahan 

pembacaan pada percobaan ini pada umumnya disebabkan karena adanya 

penambahan jarak (1 spasi) pada hasil pembacaan program OCR. Hal ini dipengaruhi 

oleh proses identifikasi karakter pada program OCR yaitu proses segmentasi. Saat 

proses segmentasi, dilakukan pemisahan wilayah objek dengan latar belakang objek 

sehingga citra mudah dianalisis. Karena terdapat jarak antar karakter menyebabkan 

program OCR mengidentifikasi jarak tersebut sebagai spasi. Pada jarak 3 spasi (cm) 

hanya diperoleh persentase keterbacaan sebesar 7%. Pada umumnya kesalahan 

pembacaan pada jarak tersebut disebabkan karena program OCR hanya dapat 

membaca karakter angka atau huruf yang berada di tengah bahkan tidak terbaca sama 

sekali. Karena jarak yang cukup besar maka objek yang dijadikan citra hanya terdiri 

dari 3 hingga 4 karakter angka atau huruf. Penyebab kesalahan pembacaan tersebut 

sama dengan analisis sebelumnya yaitu pada proses segmentasi program OCR. Selain 

itu, citra yang dibaca oleh program OCR merupakan hasil potongan sesuai scope pada 

alat yang menyebabkan kesalahan identifikasi oleh program OCR. 
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4.3 Pengujian Kuantitas Nominal BDKT 

Setelah dilakukan percobaan menggunakan media kertas, alat akan diuji 

langsung dengan objek kuantitas nominal pada BDKT. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh pada percobaan sebelumnya dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat menyebabkan kesalahan deteksi pada alat. Namun di luar hal itu, produk BDKT 

yang beredar di pasaran memiliki banyak variasi dari warna karakter angka dan huruf 

yang berbeda-beda, bahan cetakan yang berbagai jenis, hingga warna latar dari 

kuantitas nominal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan alat untuk 

mendeteksi dan program membutuhkan penyesuaian agar dapat mendeteksi kuantitas 

nominal BDKT yang sedang diuji. Berikut hasil pengujian beberapa produk BDKT 

menggunakan prototipe yang dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil pengujian Produk BDKT 
 

 
Nama Produk 

Kuantitas 

Nominal 

Tinggi Huruf Satuan 

Hasil 

Deteksi 
Status 

Hasil 

Deteksi 
Status 

Tepung Ketan 500 g 3,25 mm Batal 500 g Sah 

Tepung Bumbu 150g 5,22 mm Sah 190g Batal 

Garam 250 g 2,82 mm Batal 250 g Sah 

Minyak Goreng 900 ml 3,82 mm Batal 900 mi Batal 

Mi Telur 200 g 6,34 mm Sah 200g Batal 

Kecap Manis 220ml 1,37 mm Batal 220mi Batal 

Mi instan 73g 2,23 mm Batal 73g Sah 

Pasta Gigi 120g 1,63 mm Batal 120g Sah 

 
 

Dari data yang ditunjukkan oleh Tabel 4.5, ditunjukkan bahwa masih banyak 

produk BDKT yang tidak memenuhi standar pelabelan kuantitas pada label yang telah 

diatur pada Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang BDKT. Namun selain itu, pada 

pengujian ini terdapat kesalahan deteksi tinggi huruf dan satuan oleh sistem alat. 

Contohnya seperti pada produk Tepung Bumbu, kuantitas nominal yang tertera pada 

label BDKT yaitu 150g tetapi program mendeteksi 190g menyebabkan pengujiannya 

berstatus batal. Kesalahan deteksi program juga terjadi pada produk BDKT Minyak 

Goreng, Mi Telur, dan Kecap Manis. Untuk kesalahan program dalam mendeteksi 

tinggi huruf terjadi pada produk BDKT Mi Telur dengan tinggi huruf pada kuantitas 
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nominal sekitar 4,5 mm. Namun program mendeteksi tinggi huruf tersebut sebesar 

6,34 mm. Kesalahan program dalam mendeteksi tinggi huruf dan satuan pada 

umumnya disebabkan karena bahan kemasan pada produk BDKT yang diuji yaitu 

plastik sehingga memberikan pantulan cahaya yang dihasilkan oleh sistem 

pencahayaan dari LED. Pantulan cahaya ini akan menghasilkan noise pada tangkapan 

citra oleh kamera sehingga program akan sulit dalam mendeteksi tinggi huruf dan 

satuan pada citra. Berikut merupakan hasil tangkapan kamera berupa kuantitas 

nominal dari produk BDKT yang diuji yang dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Citra Kuantitas Nominal BDKT 

 

 
4.4 Pengujian Keterulangan 

Pengujian keterulangan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan baca 

ulang alat terhadap objek dengan kondisi yang relatif sama dan dalam interval waktu 

yang pendek. Adapun produk BDKT yang digunakan dalam pengujian ini adalah mi 

instan dengan kuantitas nominal sebesar 73g. Berikut ini merupakan hasil pengujian 

keterulangan alat pada k BDKT yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Pengujian Keterulangan 
 

 
No 

Hasil Deteksi 

Tinggi Huruf 

(mm) 

Satuan 

Hasil Deteksi Status 

1 2,23 73g Benar 
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Lanjutan Tabel 4.6 Pengujian Keterulangan 
 

 
No 

 Satuan 

Hasil Deteksi Status 

2  73g Benar 

3  73g Benar 

4  73g Benar 

5  739g Salah 

6  73g Benar 

7  73g Benar 

8  73g Benar 

9  73g Benar 

10  73g Benar 

11  73g Benar 

12  73g Benar 

13  73g Benar 

14  73g Benar 

15  739 Salah 

16  73g Benar 

17  73g Benar 

18  739g Salah 

19  73g Benar 

20  73g Benar 

Persentase ketetapan = 90%  

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.6, hasil deteksi alat untuk pengukuran tinggi 

huruf dapat dikatakan baik karena hanya terjadi dua kali perbedaan pengukuran yaitu 

pada data ke-6 dan ke-19. Pada hasil deteksi satuan, diperoleh persentase benar sebesar 

85%. Kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan program dalam mendeteksi yang 

telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa alat 

memiliki keterulangan yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam proyek akhir ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Telah dibuat sebuah prototipe yang dapat digunakan dalam menguji pelabelan 

kuantitas BDKT menggunakan kamera berbasis mikroprosesor. Prototipe ini 

dilengkapi dengan program mendeteksi tinggi huruf dan satuan menggunakan 

OpenCV dan OCR yang diintegrasikan ke dalam bahasa pemrograman python. 

2. Sistem pengukuran pada prototipe telah dikalibrasi menggunakan jangka 

sorong digital dan menghasilkan kesalahan terbesar sebesar -17,18% pada 

ukuran font 6 pt. 

3. Prototipe pengujian pelabelan kuantitas BDKT memiliki batasan-batasan agar 

dapat digunakan secara optimal yaitu tinggi huruf maksimal sekitar 6 mm, 

kemiringan karakter maksimal 8°, dan kerapatan antar karakter maksimal 2 

spasi. Selain itu, permukaan objek yang dijadikan citra tidak bersifat 

memantulkan cahaya. 

4. Prototipe pengujian pelabelan kuantitas BDKT memiliki kemampuan baca 

ulang atau repeatability hingga 85%. 

 

 
5.2 Saran 

Pembuatan prototipe pengujian pelabelan kuantitas BDKT menggunakan 

kamera dalam proyek akhir ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan BDKT di 

lapangan. Namun masih terdapat banyak kekurangan dalam perancangan prototipe ini 

sehingga dibutuhkan pengembangan alat lebih lanjut ke depannya. Berikut adalah 

beberapa saran untuk pengembangan alat yaitu: 
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1. Pengembangan prototipe agar dapat digunakan untuk menguji BDKT yang 

lebih bervariasi seperti BDKT dengan kemasan yang bersifat memantulkan 

cahaya, permukaan yang tidak rata, dan lain sebagainya. 

2. Karena sistem prototipe ini menggunakan Raspberry Pi sebagai pusat 

kendalinya yang kinerjanya sudah seperti komputer, sistem dapat 

dikembangkan dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia pada Raspberry 

Pi. Contohnya membuat prototipe dapat melakukan autoscan atau otomatis 

mendeteksi saat merekam objek serta melakukan input data secara otomatis 

sehingga tidak dibutuhkan lagi masukan data. Selain itu, sistem dapat 

dihubungkam ke internet dalam hal penyimpanan data sehingga data dapat 

diakses pada perangkat mana saja serta tertambahnya kapasitas penyimpanan 

data yang cukup besar. 
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