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ABSTRAK 

 
 

Display meter air merupakan bagian dari meter air yang berfungsi sebagai penunjuk 

jumlah volume meter air yang terukur. Biasanya petugas mencatat secara manual jumlah 

volume meter air setiap bulannya. Pada kenyataannya timbul masalah dalam pencatatan 

jumlah volume meter air secara manual seperti kesalahan petugas yang mencatat. Maka dari 

itu dirancanglah sebuah prototipe perekaman karakter display pada meter air rumah tangga 

menggunakan mikrokomputer berbasis Raspberry Pi 3 Model B dengan penyimpanan awan 

(Cloud). Prototipe ini nantinya menangkap citra dari display meter air menggunakan modul 

kamera yang sudah terintegrasi dengan mikrokomputer Raspberry Pi 3 Model B, di mana hasil 

pembacaan karakter angka tersebut kemudian akan dikonversikan ke dalam bentuk numerik 

dengan menggunakan aplikasi Tesseract OCR (Optical Character Recognition), sehingga 

hasil pembacaan yang sudah dalam bentuk bilangan numerik tersebut dapat langsung disimpan 

dalam penyimpanan awan (Cloud). Dalam proses merancang prototipe, metode penelitian 

yang digunakan adalah metode pengujian langsung yakni mengambil data menggunakan 

prototipe lalu ditentukan tingkat akurasi prototipe. Setelah dilakukannya pengujian 

pengambilan data oleh prototipe, nilai akurasi tertinggi yang bisa dicapai prototipe adalah 

65%. Maka dapat ditentukan kondisi ideal prototipe dengan akurasi tertinggi merekam 

karakter display meter air adalah pada jarak 12 cm dengan kondisi pencahayaan 115 lux 

disiang hari. Prototipe ini dirancang terpisah dari meter air agar tidak mengganggu kinerja 

meter air dan dibuat portable. 

Kata Kunci : Meter Air, Raspberry Pi 3 Model B, Modul Kamera, Penyimpanan Awan 

(Cloud), OCR (Optical Character Recognition) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Kebutuhan tersebut menjadi sebuah tantangan masyarakat dalam mendapatkan sumber 

air bersih. Terutama di daerah perkotaan yang sulit untuk mencari sumber air bersih, 

oleh karena itu untuk daerah perkotaan air bersih bisa di dapat dari PDAM (Perusahaan 

Daerah Air Minum). Meter air rumah tangga merupakan sebuah alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur komoditas kebutuhan air bersih yang berada di setiap 

rumah warga. Penggunaan meter air rumah tangga digunakan untuk menyalurkan air 

bersih dari tangki penyimpanan PDAM ke setiap rumah/ konsumen. Pada UU No. 2 

Tahun 1981 bahwa meter air rumah tangga termasuk ke dalam Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Sehingga meter air rumah tangga yang 

digunakan setiap konsumen harus dalam kondisi dapat berfungsi dengan baik dan rutin 

dilakukan tera ulang agar tingkat keakuratannya selalu terjaga. Dengan begitu seiring 

dengan keakuratannya terjaga maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari pihak 

PDAM selaku pemasok air bersih dan pihak konsumen. 

Seiring berjalanya waktu, perkembangan akan teknologi semakin meningkat. 

Dengan kemajuan teknologi maka kebutuhan manusia yang sebelumnya tidak dapat 

terpenuhi atau dapat terpenuhi dengan cara yang sulit, menjadi dapat terpenuhi atau 

terpenuhi dengan mudah berkat pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini. Salah satu 

pemanfaatan dari perkembangan teknologi saat ini adalah dalam proses monitoring 

penggunaan meter air rumah tangga. Yang mana proses monitoring saat ini bertujuan 

untuk melihat penggunaan meter air yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

pembayaran oleh konsumen tersebut. Namun, sistem monitoring yang berlangsung 

masih terdapat kekurangannya, dari segi pelaksanaannya masih menggunakan cara 

manual dengan melihat totalisator yang berada di meter air lalu dicatat jumlah 

totalisator tersebut oleh petugas. 

Kegiatan monitoring meter air rumah tangga yang terjadi di lapangan pada saat 

ini masih terasa kurang efektif dan efisien karena proses yang dilakukan secara manual. 

Maka dari itu, diperlukan sebuah alat yang mampu mengatasi masalah tersebut dengan 

cara pembacaan karakter display pada meter air yang kemudian di konversi ke angka 
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numerik dan disimpan di penyimpanan awan (Cloud). Prototipe yangakan dibuat pada 

proyek ini merupakan salah satu alat pemanfaatan pengolahan citra untuk mengenali 

angka yang terdapat pada totalisator meter air rumah tangga untuk proses pencatatan 

hasil di totalisator secara otomatis ke sistem yang telah dibuat. Prototipe ini 

menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk mengenali karakter angka 

yang terdapat di meter air sehingga dapat dilakukan monitoring secara cepat dan 

praktis. Saat ini juga internet sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, dan hal tersebut memaksa adanya inovasi dalam bidang 

metrologi yakni dengan membuat alat ukur yang dapat terhubung dengan internet. 

Prototipe yang akan dibuat akan otomatis merekam data dan menyimpan datatersebut 

pada database. Hal tersebut memudahkan dalam perekaman data oleh pihak yang 

bekerja dalam bidang meter air rumah tangga. 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe perekaman angka pada display meter air 

rumah tangga pada proses monitoring oleh petugas menggunakan modul 

kamera yang terintegrasi dengan mikrokomputer dalam bentuk portabel? 

2. Bagaimana kinerja prototipe dalam melakukan pengenalan angka pada 

display meter air rumah tangga? 

 

3. Bagaimana tahapan proses pengolahan hasil perekaman angka yang 

ditangkap oleh modul kamera pada display meter air rumah tang dalam 

proses monitoring meter air rumah tangga? 

4. Bagaimana melakukan akuisisi data untuk mengkonversi gambar hasil 

pembacaan angka pada display meter air rumah tangga kedalam bentuk teks, 

dan menyimpan data tersebut dalam penyimpanan awan (Cloud)? 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang muncul pada pembuatan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat perekaman karakter angka pada display meter air rumah 
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tangga yang dibuat hanya berfokus pada penangkapan totalisator pada meter 

air. 

2. Pengujian meter air hanya berfokus pada jenis meter air rumah tangga 

analog dengan latar berwarna hitam dan tulisan berwarna putih. 

3. Pengujian yang dilakukan terbatas pada kondisi lingkungan dengan cahaya 

yang cukup terang dan cahaya tersebar merata agar noise pada kamera tidak 

banyak dan hasil perekaman cukup baik dengan nilai pencahayaan sebesar 

90-120 lux. 

4. Pengujian yang dilakukan terbatas pada jarak, waktu tertentu yang telah 

ditentukan. 

5. Akuisisi data yang dilakukan pada alat ukur ini hanya berfokus pada akuisisi 

data dari perekaman modul kamera yang terintegrasi dengan mikrokomputer 

yang ditampilkan di layar LCD. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah: 

 

1. Merancang dan membuat prototipe alat perekaman display meter airrumah 

tangga menggunakan modul kamera yang terintegrasi dengan 

mikrokomputer dengan penyimpanan awan (Cloud) dalam bentuk portable. 

2. Menentukan faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi perekam display 

pada saat melakukan perekaman, serta menentukan kondisi ideal saat 

melakukan perekaman display. 

3. Melakukan konversi data dari bentuk foto dari hasil pembacaan karakter 

angka pada display air rumah tangga kedalam bentuk bilangan numerik. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau 

pedoman yang berguna untuk pengembangan teknologi pengukuran 

kedepannya khususnya alat bantu pada perekaman angka display meter air 

rumah tangga. 

2. Prototipe perekaman angka pada display meter air rumah tangga ini 
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diharapkan dapat membantu petugas dalam proses monitoring jumlah 

volume air yang digunakan oleh masyarakat dan dapat mempermudah 

proses monitoring, dimana tahapan pencatatan manual dapat dihilangkan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bagian pertama dari penulisan laporan tugas akhir ini mencakup latar belakang 

penulisan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian yang akan dicapai, 

dan manfaat pelaksanaan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai 

batasan masalah agar penelitian tidak meluas dan tetap sesuai dengan garis besar 

tujuan penelitian yang telah ditentukan. Terakhir, pada bab ini juga terdapat 

sistematika penulisan yang menjelaskan poin – poin penting pada setiap bab naskah 

Proyek Akhir yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penulisan laporan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

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

mengenai komponen – komponen yang berhubungan dengan topik penelitian dengan 

mengacu kepada literatur ilmiah, seperti: jurnah ilmiah, skripsi, dan situs – situs yang 

terkait dengan topik yang dibahas. 

3. BAB III : RANCANG BANGUN 
 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan prototipe yang berisi 

tentang deskripsi prototipe, desain prototipe, prinsip kerja prototipe, diagram blok dari 

prototipe, objek penelitian, serta metode pengujian prototipe. 

 

 
4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV berisi tentang hasil dan penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian berupa data – data yang diambil dari pengujian prototipe perekaman 

angka pada display meter air rumah tangga yang dirancang, dan analisis hasil 

pengujian. 
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5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
 

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

didapatkan selama proses perancangan dan pembuatan prototipe untuk pengembangan 

di masa yang akan datang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Meter Air 

 

Pengertian meter air menurut Keputusan Direktur Jendral Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen Nomor 133/SPK/KEP/10/2015 tentang syarat teknis meter 

air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui 

sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit 

penunjukkan untuk menyatakanvolume air yang lewat dan dijadikan dasar untuk 

transaksi air. Oleh karena itu, meter air yang digunakan harus dapat memenuhi kriteria 

tertentu yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. 

Meter air terdiri dari beberapa bagian yakni: 

 

 Instalasi ukur (meter run) adalah seluruh peralatan teknis yangmencakup semua 

alat ukur, alat ukur bantu dan perlengkapanlainnya yang tersusun menjadi satu 

rangkaian sehingga memenuhipersyaratan untuk pengukuran. 

 Badan ukur adalah bagian utama yang ditengahnya merupakan ruang untuk 

menempatkan alat hitung dan mempunyai saluranmasuk dan saluran keluar pada 

sisi yang berlawanan. 

 Ruang ukur adalah bagian dalam meter air yang berfungsi sebagai wadah untuk 

menempatkan unit penghitung untuk menentukan besarnya volume air. 

 Badan hitungataualat hitungadalah bagianmeter air yangberfungsi untuk 

menerima sinyal dari transduser, menghitung sinyal menjadi suatu nilai, 

merubahnya ke dalam hasil pengukuran dan hasilnya disimpan dalam memori 

untuk digunakan. 

 Alat penunjukan volume adalah bagian dari meter air yang menunjukkan hasil 

pengukuran sesuai dengan air yang mengalir,dapat secara kontinu atau atas 

permintaan. 

 Sensor (seperti disc, piston, roda, elemen turbin atau coil electromagnetic) adalah 

bagian badan ukur meter air yang langsung dipengaruhi oleh air yang diukur dan 

mengubah laju alir menjadi suatu besaran ukur atau volume air yang melewati meter air. 
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 Transduser adalah bagian dari meter air yang mengubah aliran atau volume air 

yang diukur ke dalam sinyal yang disampaikan ke alat hitung. 

 Alat koreksi adalah alat yang dihubungkan atau menyatu dengan meter air untuk 

melakukan koreksi secara otomatik volume padakondisi pengukuran dengan 

memperhitungkan laju alir dan/atau karakteristik air yang diukur (yaitu suhu dan 

tekanan) dan kurva kalibrasi yang ditetapkan sebelum pengukuran. 

 Alat penyetel atau alat justir (adjustment device) adalah alat yang menjadi bagian 

dari badan ukur (lihat angka 3 ) yang dapat diatur untuk melakukan pen-justir-an 

agar meter air berada di dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan. 

 

Gambar 2. 1 Meter Air 

(Sumber : DLJ100-water-meter.jpg (300×292) (solusibersama.co.id)) 

 

 

2.2 Raspberry Pi 3 Model B 

 

Raspberry Pi berisi prosesor dan chip grafis, memori program (RAM) dan 

berbagai antarmuka dan konektor untuk perangkat eksternal. Beberapa dari perangkat 

ini penting, yang lain opsional tetapi semua model Raspberry Pi memiliki CPU yang 

sama bernama BCM2835 yang murah, bertenaga, dan tidak menghabiskan banyak 

daya . Raspberry Pi beroperasi dengan cara yang sama seperti PC standar, 

membutuhkan keyboard untuk entri perintah, unit tampilan, dan catu daya. Kartu 

memori SD Flash yang biasanya digunakan dalam kamera digital dikonfigurasikan 

sedemikian rupa agar 'terlihat seperti' hard drive ke prosesor Raspberry Pi. Unit ini 

diberi daya melalui konektor micro USB. Konektivitas internet dapat melalui kabel 

Ethernet / LAN atau melalui dongle USB (konektivitas WiFi). (Vujović & 

Maksimović, 2014) Raspberry Pi 3 Model B adalah model paling awal dari Raspberry 

Pi generasi ketiga. Ini menggantikan Raspberry Pi 2 Model B pada Februari 2016. 



19  

Berikut spesifikasi yang diberikan pada Raspberry Pi 3 Model B : 

 

 Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

 

 1GB RAM 
 

 BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board 

 

 100 Base Ethernet 

 

 40-pin extended GPIO 
 

 4 USB 2 ports 
 

 4 Pole stereo output and composite video port 
 

 Full size HDMI 
 

 CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera 
 

 DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display 
 

 Micro SD port for loading your operating system and storing data 
 

 Upgraded switched Micro USB power source up to 2.5A 

 

Gambar 2. 2 Raspberry Pi 3 Model B 

(Sumber : Buy a Raspberry Pi 3 Model B – Raspberry Pi) 

 Kelebihan Raspberry Pi : 

 Raspbery Pi menggunakan Micro SD Card untuk menyimpan data, baik itu 

data Operating System ataupun untuk media penyimpanan data jangka 

panjang. Sehingga kapasitas penyimpanannya lebih fleksibel untuk 

diperbesar. 
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 Raspberry Pi dilengkapi dengan prosesor Quad-core Broadcom BCM 2837 

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

suatu pekerjaan, serta lebih cepat dalam melakukan transimisi data. 

 Mendukung overclock dan overvolting dengan cara mengedit file config.txt 

 
 

 Kelemahan Raspberry Pi : 
 

 Raspberry Pi ini cukup sensitif dengan listrik statis sehingga jika ingin 

menggunakan perangkat ini harus berhati – hati dalam memegangnya. 

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

dan overvolting maka dapat memperpendek usia perangkat SoC (System On 

Chip). 

 
 

2.3 Modul Kamera Raspberry Pi v1.3 

 

Modul Kamera Raspberry Pi v2 menggantikan Modul Kamera asli pada bulan 

April 2016. Modul Kamera v2 memiliki sensor Sony IMX219 8 megapiksel 

(dibandingkan dengan sensor 5 megapiksel OmniVision OV5647 dari kamera asli). 

Modul Kamera dapat digunakan untuk mengambil video definisi tinggi, serta foto 

diam. Ini mudah digunakan untuk pemula, tetapi memiliki banyak hal untuk ditawarkan 

kepada pengguna tingkat lanjut jika Anda ingin memperluas pengetahuan Anda. Ada 

banyak contoh online orang yang menggunakannya untuk selang waktu, gerakan 

lambat, dan kecerdasan video lainnya. Anda juga dapat menggunakan pustaka yang 

kami bundel dengan kamera untuk membuat efek. 

Spesifikasi dari modul kamera tersebut sebagai berikut : 

 

 Sony IMX219 8-megapixel sensor 

 

 Supports 1080p30, 720p60 and VGA90 video modes 
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Gambar 2. 3 Modul Kamera Raspberry Pi v1.3 

(Sumber : Raspberry Pi Camera Module V2 - JakartaNotebook.com) 

 

 

2.4 Power Supply Raspberry Pi 

 

Persyaratan catu daya berbeda menurut model Raspberry Pi. Semua model 

memerlukan pasokan 5.1V, tetapi arus yang disuplai umumnya meningkat sesuai 

model. Semua model hingga Raspberry Pi 3 memerlukan konektor daya micro USB, 

sedangkan Raspberry Pi 4 menggunakan konektor USB-C. 

 

Gambar 2. 4 Power Supply Raspberry Pi Micro USB 
(Sumber : Jual Adaptor Power Supply Charger 5V 3A Micro USB Raspberry pi - Kota 

Depok - Mechatron | Tokopedia) 

 

 
2.5 Micro SD 

 

Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card 

Association yang digunakan dalam perangkat portable. Saat ini, teknologi micro SD 

sudah digunakan oleh lebih dari 400 merek produk serta dianggap sebagai standar 

industri de-facto. 
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Gambar 2. 5 Micro SD 
(Sumber : Jual Sandisk Ultra Micro SD 16GB 80Mbps CLASS 10 MicroSDHC MicroSD 

Original - Jakarta Selatan - Aquarius Official | Tokopedia) 

 

 

2.6 Liquid crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah sebuah peralatan elektronik yang 

berfungsi untuk menampilkan output sebuah sistem dengan cara membentuk suatu 

citra atau gambaran pada sebuah layar. Secara garis besar komponen penyusun LCD 

terdiri dari kristal cair (liquid crystal) yang diapit oleh 2 buah elektroda transparan dan 

2 buah filter polarisasi (polarizing filter) 

 

Gambar 2. 6 LCD 3.5 inch Raspberry Pi 
(Sumber : Jual Module LCD 3.5 Inch Raspberry Pi - Kota Tangerang - Breakneck | 

Tokopedia) 

 

 

2.7 Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 

 

Mini keyboard dengan touch pad merupakan suatu perangkat yang digunkan 

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

pad menggunakan teknologi wireless USB. Wireless USB adalah teknologi yang 

memanfaatkan port USB komputer untuk jaringan nirkabel. Penggunaan wireless USB 

membuat Mini keyboard dengan touch pad lebih praktis karena tidak memerlukan 

kabel panjang agar perangkat dapat digunakan. Cara kerja wireless USB sama dengan 

USB standar, namun tidak ada kabel tembaga yang digunakan sebagai konektor. Sinyal 

dan informasi dialirkan ke seluruh jaringan tembaga serta adapter wireless USB yang 

terdapat pada Mini keyboard dengan touch pad, dan mengubah sinyal menjadi 

gelombang radio untuk selanjutnya dialirkan ke penerima. Lalu di komputer atau 
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penerima, sinyal berupa siaran radio tersebut diubah menjadi informasi. Informasi 

yang ada dikirimkan ke drive perangkat lalu diterjemahkan dan diteruskan ke sistem 

operasi (Murniaseh, 2020). 

 
Tabel 2. 1 Spesifikasi Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 

 

Nama Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 

Jarak Gelombang 2,403 Ghz – 2,480 Ghz 

Jangkauan ALat 15 meter (max) 

Tegangan Operasional 3,3 V 

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

fungsi/ 

 
 

Gambar 2. 7 Mini Keyboard Wireless dengan Touch Pad 
Sumber : https://www.jakartanotebook.com/taffware-mini-keyboard-wireless- 2.4ghz- 

dengan-touch-pad-and-fungsi-mouse-i8- 
 

 

2.8 Optical Character Recognition (OCR) 

 
Optical Character Recognition adalah sebuah proses untuk mengonversi 

dokumen cetak atau tulisan tangan hasil scan menjadi karakter ASCII (karakter yang 

dapat dibaca oleh mesin). Dengan kata lain, pengenalan teks secara otomatis 

menggunakan OCR adalah proses untuk mengonversi citra dokumen teks menjadi teks 

berbentuk data digital sehingga dapat diedit. Komputer yang dilengkapi dengan OCR 

akan mempercepat proses memasukkan data, serta mengurangi kemungkinan 

kesalahan dalam proses memasukkan data. Untuk penerapan OCR, terhadap suatu citra 

akan dilakukan pemrosesan awal dengan menggunakan transformasi citra ke grayscale 

image. Grayscale image merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal 

pada setiap piksel-nya, dengan kata lain bagian RED = GREEN = BLUE. salah satu 

http://www.jakartanotebook.com/taffware-mini-keyboard-wireless-
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cara untuk mengonversi citra RGB menjadi grayscale, yaitu dengan rumus. 
 

Setelah proses perubahan citra ke dalam citra grayscale, maka selanjutnya akan 

dilakukan pengubahan citra grayscale menjadi binary image. Menurut Sharma dan 

Chaudhary (2013), langkah pertama untuk melakukan pengenalan karakter adalah 

dengan mengonversi citra (image) menjadi binary image. Binary image adalah citra 

yang terdiri dari hitam dan putih. Warna hitam diwakili dengan angka 0 sedangkan 

warna putih diwakili dengan angka 1. Salah satu cara untuk mengubah citra grayscale 

menjadi binary image adalah dengan thresholding. Thresholding adalah sebuah proses 

untuk mengonversi citra grayscale menjadi binary image. Tujuan dari thresholding 

adalah untuk mengetahui daerah mana yang termasukobjek dan background dari citra 

dengan jelas. Proses dari thresholding pada intinya adalah mengubah derajat ke abuan 

sebuah citra menjadi binary image atau hitam putih. Proses thresholding awalnya 

ditentukan sebuah nilai sebagai pemisah nilai (threshold value). Sebagai contoh 

diambil nilai 120. Lalu seluruh piksel akan dicocokkan dengan nilai tersebut. Sebagai 

contoh : 1) Jika nilai piksel <=120 maka akan diubah nilainya menjadi 0; 2) Jika nilai 

piksel > 120 maka akan diubah nilainya menjadi 255. Hal ini akan mengubah citra 

grayscale menjadi binary image dan dapat memisahkan objek dari background yang 

ada. Dari bentuk binary image, selanjutnya dapat dideteksi posisi area yang 

menunjukkan deretan angka meterpenggunaan listrik. Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah smearing. Smearing adalah suatu metode untuk mengekstraksi 

lokasi teks dalam suatu gambar. Dengan smearing, citra akan diproses secara vertikal 

dan horizontal. Sebelum melakukan proses smearing harus ditentukan terlebih dahulu 

batasbawah dan batas atas. Nilai batas bawah dan atas ini ditentukan baik untuk proses 

smearing secara vertikal dan horizontal. Setelah itu, dilakukan perhitungan piksel 

hitam yang berurutan dalam suatu garis. Jika jumlah piksel hitam yang berurutan 

kurang dari batas bawah atau lebih dari batas atas maka seluruh piksel hitam yang 

berurutan tersebut diubah menjadi putih, sedangkan jika jumlah piksel hitam yang 

berurutan berada di antara batas bawah dan batas atas maka tidak dilakukan 

pengubahan. 

Setelah terdeteksi area yang berisi deretan angka meter penggunaan, tahap 

berikutnya adalah melakukan segmentasi untuk mendapatkan  tiap-tiap angkanya. 



25  

Dalam penelitian ini digunakan metode connected component labeling. Connected 

Component Labeling adalah sebuah proses pemberian label pada binary image untuk 

memisahkan tiap karakter. Pada proses ini setiap piksel yang merupakan obyek akan 

diberi label yang sama. Sedangkan piksel yang merupakan background tidak akan 

diberikan label. Connected Component Labeling bertujuan untuk memisahkan 

karakter pada citra. Penandaan komponen terhubung dilakukan dengan memeriksa 

suatu citra, piksel per piksel dari kiri ke kanan dan atas ke bawah untuk 

mengidentifikasi area piksel terhubung, yaitu suatu area dari piksel berbatasan yang 

memiliki nilai intensitas yang sama. Pelabelan komponen terhubung dapat dilakukan 

pada citra biner maupun citra grayscale. Proses periksa citra dilakukan dengan 

bergerak sepanjang baris sampai menemukan piksel p yang merupakan foreground. 

Foreground direpresentasikan dengan piksel berwarna hitam atau bernilai 0, 

sedangkan background direpresentasikan dengan piksel berwarna putih atau bernilai 1 

Bila sudah ditemukan piksel p sudah ditemukan maka periksa nilai piksel tetangga dari 

p, yaitu piksel di atas dan di kiri dari p. 

Dari setiap karakter yang terdeteksi, selanjutnya akan dikenali dengan 

menggunakan pendekatan template matching. Template matching adalah sebuah 

proses untuk membandingkan citra masukan yang mengandung template tertentu 

dengan pada basis data. Template ditempatkan pada pusat bagian citra yang akan 

dibandingkan dan dihitung seberapa banyak titik yang paling sesuai dengan template. 

Langkah ini diulangi terhadap keseluruhan citra masukan yang akan dibandingkan. 

Nilai kesesuaian titik paling besar antara citra masukan dan citra template menandakan 

bahwa template tersebut merupakan citra template yang paling sesuai dengan citra 

masukan. 
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2.9 Firebase 

Gambar 2. 8 Firebase 

Firebase memiliki produk utama, yaitu menyediakan database realtime dan 

backend sebagai layanan (Backend as a Service). Layanan ini menyediakan 

pengembang aplikasi API yang memungkinkan aplikasi data yang akan disinkronisasi 

di klien dan disimpan di cloud Firebase ini. Firebase menyediakan library untuk 

berbagai client platform yang memungkinkan integrasi dengan Android, iOS, 

JavaScript, Java, Objective-C dan Node aplikasi Js dan dapat juga disebut sebagai 

layanan DbaaS (Database as a Service) dengan konsep realtime. 

Firebase digunakan untuk mempermudah dalam penambahan fitur-fitur yang 

akan dibangun oleh developer. 

Dalam Gambar 2.2 ditunjukkan contoh arsitektur sistem Firebase dengan 

Android. 

 

Gambar 2. 9 Arsitektur Sistem Firebase 

Semua data Firebase Realtime Database disimpan sebagai objek JSON. Bisa 

dianggap basis data sebagai JSON tree yang di-host di awan. Tidak seperti basis data 

SQL, tidak ada tabel atau rekaman. Ketika ditambahkan ke JSON tree, data akan 

menjadi simpul dalam struktur JSON yang ada. Meskipun basis data menggunakan 

JSON tree, data yang tersimpan dalam basis data bisa diwakili sebagai tipe bawaan 

tertentu yang sesuai dengan tipe JSON yang tersedia untuk membantu Anda menulis 

lebih banyak kode yang bisa dipertahankan. 
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Ada empat metode untuk menulis data ke Firebase Realtime Database: 
 

Gambar 2. 10 Metode Menulis Data ke Firebase 

Untuk operasi tulis dasar, Anda bisa menggunakan setValue() untuk 

menyimpan data ke referensi yang ditetapkan, menggantikan data yang ada di jalur 

tersebut. 

Fungsi dalam pengambilan data melalui Firebase : 
 

Gambar 2. 11 Callback Kejadian dalam Pengambilan Data Firebase 

Untuk menambahkan listenerkejadian,         gunakan metode 

addValueEventListener() atauaddListenerForSingleValueEvent().  Untuk 

menambahkan listener kejadian anak, gunakan metode addChildEventListener(). 

Metode onDataChange() untuk membaca cuplikan statis konten pada jalur tertentu, 

seperti yang telah ada pada saat kejadian. Metode ini terpicu satu kali ketika listener 

terpasang dan terpicu lagi setiap kali terjadi perubahan data, termasuk anaknya. 

Callback kejadian meneruskan cuplikan yang berisi semua data di lokasi tersebut, 

termasuk data anak. Jika tidak ada data, cuplikan yang dikembalikan adalah null. 

Metode onDataChange() dipanggil setiap kali terjadi perubahan data pada referensi 

database yang ditetapkan, termasuk perubahan ke anaknya. (Firebase, 2015). 
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2.10 Lux Meter 

Alat ukur cahaya ( lux meter ) adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk 

diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. 

Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka diperlukan sebuah sensor yang 

cukup peka dan linier terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke 

sensor maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan lux meter. Ini membuktikan 

bahwa semakin jauh jaraknya maka intensitas cahaya akan semakin berukuran. Alat ini 

di dalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital yang 

terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut 

diletakan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari 

sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin 

banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. 

Prinsip kerja dari lux meter adalah mengubah energi dari foton menjadi 

elektron. Idealnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Cahaya akan 

menyinari sel foto yang kemudian akan ditangkap oleh sensor sebagai energi yang 

diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh 

sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Di dalam perangkat lux meter ini terdapat 

suatu penguat yang berfungsi memperkuat arus yang masuk sehingga arus dapat 

terbaca. Tanpa penguat arus ini arus yang dihasilkan oleh cahaya tidak mungkin 

terbaca karena arus yang dihasilkan sangat kecil. Untuk lux meter digital hasilnya akan 

ditampilkan pada layar panel sedangkan untuk lux meter analog arus akan 

menggerakkan jarum penunjuk skala. 

Sensor cahaya yang digunakan pada lux meter adalah Photo dioda. Photo diode 

digunakan sebagai komponen pendeteksi ada tidaknya cahaya maupun dapat 

digunakan untuk membentuk sebuah alat ukur akurat yang dapat mendeteksi intensitas 

cahaya di bawah 1pW/cm2 sampai intensitas di atas 10mW/cm2. Photo dioda 

mempunyai resistansi yang rendah pada kondisi forward bias, kita dapat 

memanfaatkan photo dioda ini pada kondisi reverse bias di mana resistansi dari photo 

dioda akan turun seiring dengan intensitas cahaya yang masuk. Berbagai jenis cahaya 

yang masuk pada lux meter baik itu cahaya alami ataupun buatan akan mendapatkan 

respon yang berbeda dari sensor. Berbagai warna yang diukur akan menghasilkan suhu 

warna yang berbeda, dan panjang gelombang yang berbeda pula. Oleh karena itu 

pembacaan hasil yang ditampilkan oleh layar panel adalah kombinasi dari efek 
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panjang gelombang yang ditangkap oleh sensor photo diode. 

Pembacaan hasil pada Luxmeter dibaca pada layar panel LCD yang format 

pembacaannya pun memakai format digital. Format digital sendiri didalam 

penampilannya menyerupai angka 8 yang terputus-putus. LCD pun mempunyai 

karakteristik yaitu menggunakan molekul asimetrik dalam cairan organic transparan 

dan orientasi molekul diatur dengan medan listrik eksternal. 

 

Gambar 2. 12 Luxmeter Tipe LX 10 , LX-100F 

Adapun bagian- bagian dari alat lux meter berdasarkan jenisnya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2. 13 Bagian – bagian Luxmeter 

Keterangan: 

 Layar panel : berfungsi menampilkan hasil pengukuran

 Zero Adjust VR : sebagai peng-kalibrasi alat (bila terjadi error)

 Tombol On/Off : berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan atau 

mematikan alat

 Tombol Range : tombol kisaran ukuran
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 Sensor cahaya : berfungsi sebagai sensor penangkap dan pendeteksi 

cahaya yang masuk ke sensor.
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
3.1 Deskripsi Prototipe 

Prototipe perekaman karakter display pada meter air rumah tangga menggunakan 

mikrokomputer dengan penyimpanan awan (cloud) dirancang untuk membantu petugas 

dalam melakukan pengambilan data jumlah meteran meter air rumah tangga dalam proses 

monitoring dengan cara mengambil gambar dari display meter air rumah tangga. Setelah 

pengambilan gambar tersebut, kemudian gambar tersebut dilakukan pemrosesan gambar 

menggunakan OpenCV dan pengenalan angkamenggunakan OCR sehingga dihasilkan 

nilai digit angka dalam bentuk teks. Selanjutnya data tersebut disimpan dalam 

storage/cloud dengan format file .csv.Diharapkan dengan pembuatan prototipe ini dapat 

memudahkan petugas dalam melakukan proses monitoring dalam segi yang lebih cepat 

dan efisien dibandingkan dengan meng-input data secara manual. 

 
 

3.2 Prototipe Perekaman Karakter Display Pada Meter Air Rumah 

TanggaMenggunakan Mikrokomputer Dengan Penyimpanan Awan (Cloud) 

 
 

 
 

(a) 

 

 

(b) 
Gambar 3. 1 Tampilan Prototipe Bagian Samping Atas (a), Tampilan Prototipr Bagian Samping 

Bawah (b) 

Prototipe perekaman karakter display pada meter air rumah tangga menggunakan 

mikrokomputer dengan penyimpanan awan (cloud) dirancang untuk membantu petugas 

dalam melakukan pengambilan data jumlah meteran meter air rumah tangga dalam proses 

monitoring dengan cara mengambil gambar dari display meter air rumah tangga. Setelah 

pengambilan gambar tersebut, kemudian gambar tersebut dilakukan pemrosesan gambar 

menggunakan OpenCV dan pengenalan angkamenggunakan OCR sehingga dihasilkan 
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nilai digit angka dalam bentuk teks. Selanjutnya data tersebut disimpan dalam 

storage/cloud dengan format file .csv.Diharapkan dengan pembuatan prototipe ini dapat 

memudahkan petugas dalam melakukan proses monitoring dalam segi yang lebih cepat 

dan efisien dibandingkan dengan meng-input data secara manual. 

. 

3.3 Prinsip Kerja Prototipe 

 

Prinsip kerja prototipe perekaman karakter display pada meter air rumah tangga 

menggunakan mikrokomputer dengan penyimpanan awan (cloud) dijelaskan oleh diagram 

blok berikut: 

 

Gambar 3. 2 Diagram Blok Sistem Alat Perekaman 

Display Meter Air Rumah Tangga 

 

 
3.4 Proses Pengolahan Gambar 

 

Gambar 3. 3 Diagram Blok Pengolahan Gambar 

Proses Pengolahan gambar disusun dalam program pengolahan gambar disusun 

menggunakan bahasa pemrogram Python dan menggunakan library OpenCV. Seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar3. 3. 

3.4.1 Citra 

Menurut Tompuno & Kusumo (2011), Pengolahan citra digital (Digital Image 

Processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah 



33  

citra. Citra yang dimaksud pada penelitian ini adalah gambar statis yang berasal sensor 

kamera yakni Kamera Pi Rev 1.3. Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinyu 

dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar dapat diolah dengan komputer 

digital, maka suatu citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. 

Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari 

M kolom dan N baris. 

3.4.2 Pemrosesan Gambar / Image Preprocessing 

Pemrosesan gambar (image processing) adalah sebuah disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang teknik – teknik pengolahan gambar yang mengalami penurunan mutu  

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

pemrosesan gambar digunakan untuk mempersiapkan gambar sebelum dilakukan proses 

pengenalan angka, sehingga proses pengenalan angka dapat dilakukan maksimal dengan 

tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa contoh gangguan gambar yang bisa di restorasi 

seperti noise bintik – bintik, dual image, over saturated color, dan pixel error. 

Pada dasarnya pemrosesan gambar merupakan tahap awal yang berfungsi untuk 

mengubah gambar berwarna RGB (Red, Green, Blue) menjadi biner (hitam – putih). Pada 

prosesnya, pemrosesan gambar (image processing) melewati 4 tahapan, yaitu resizing 

gambar, grayscaling, filtering (smoothinng), thresholding, dan morphological opening 

(Ardianto et al., 2011). 

a. Grayscaling 

Grayscaling merupakan proses mengubah gambar berwarna RGB menjadi gambar 

yang hanya memiliki derajat ke abuan (nilai piksel 0 hingga 255) (Ardianto etal., 2011). 

Hal ini dikarenakan dalam beberapa pemrosesan gambar penggunaan komponen warna 

RGB tidak disarankan karena keterkaitan warna pada komponen RGB sangat erat sehingga 

jika dilakukan suatu perubahan terhadap salah satu komponennya akan mempengaruhi 

visual gambar tersebut. Output proses tahap grayscaling ini akan digunakan untuk 

binerisasi gambar. Program akan melakukan pengulangan untuk men- scan gambar per- 

piksel pada koordinat (x, y) sebesar ukuran panjang dan lebar gambar (Muhtadii & Tawakal, 

n.d.). 

b. Filtering (Smoothing) 
 

Noise adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penyimpanan data digital yang 

diterima oleh alat penerima data gambar yang dapat mengganggu kualitas gambar oleh 

karena itu dibutuhkan Filtering (Smoothing) agar kualitas gambar lebih bagus. Noise dapat 
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disebabkan oleh gangguan fisik (optik) pada modul kamera, misalnya kotoran atau debu 

yang menempel pada lensa foto, maupun akibat proses pengolahan gambar yang tidak 

sesuai. Ada tiga jenis noise yaitu gaussian noise, speckle noise, dan salt and pepper noise 

(Wedianto et al., 2016). 

c. Thresholding 

 

Thresholding merupakan suatu proses memisahkan background dengan objekyang 

ingin diamati dengan mengubah gambar menjadi gambar biner. Gambar biner (binary 

image) adalah gambar yang hanya memiliki dua nilai derajat ke abuan, yaitu hitam (bernilai 

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

belakang bernilai 1 (hitam) (Muhtadii). 

d. Morphological 

Morphological digunakan untuk memperkuat pola karakter dari gambar angka 

display timbangan elektronik. Pola karakter dari gambar angka akan terlihat lebih jelas 

ketika melalui tahap pengenalan dari setiap gambar angka (Sahrizal,2013). 

e. Morphological Opening 

Morphological opening digunakan untuk memperkuat pola karakter dari gambar 

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

jelas ketika melalui tahap pengenalan dari setiap gambar angka (Sahrizal, 2013). 

 

3.4.3 Pengenalan Angka 

 

Gambar dapat dikonversi menjadi bentuk teks dengan memanfaatkan proses 

pengenalan angka pada gambar. Proses pengenalan angka atau pendeteksian angka 

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

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

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

dengan tingkat keakuratan penerjemahan karakter tergantung dari tingkat kejelasan 

gambar dan metode yang digunakan. 

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

Pengenalan Angka (Recognition) (Sofani, 2009). 

a. Segmentasi 

Segmentasi berfungsi untuk membedakan atau memisahkan area angka yang 

diamati pada setiap karakter yang dideteksi dengan wilayah latar belakang. Langkah 
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segmentasi diawali dengan segmentasi baris (line segmentation) yaitu memisahkan masing 

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

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

angka dilakukan pengurutan posisi angka dari kiri ke kanan. 

b. Pengenalan Angka (Recognition) 

Proses pengenalan angka dimulai dengan dengan mengamati ciri – ciri khusus yang 

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

digit angka. 

 
3.5 Atarmuka (Interface) Prototipe Perekaman Angka Display Meter Air Rumah 

Tangga 

 

Gambar 3. 4 Tampilan Antarmuka (Interface) Perekaman Angka Display Meter Air Rumah 

Tangga 
 

Gambar 3. 5 Tampilan Antarmuka (Interface) Untuk Mengambil dan Menyimpan Foto 
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Gambar 3. 6 Tampilan file .csv 
 

Gambar 3. 7 Tampilan Penyimpanan Awan (Cloud) Menggunakan Firebase 

 

3.6 Kalibrasi Modul Kamera Raspberry Pi V1.3 

 

Modul kamera menghadirkan banyak distorsi pada gambar yang ditangkap. Dua 

distorsi utama yang dihasilkan oleh kamera adalah distorsi radial dan distorsi tangensial. 

Distorsi radial menyebabkan garis lurus akan tampak melengkung, efeknya akan lebih 

banyak terlihat saat pengambilan gambar dilakukan menjauh dari pusat gambar.Sedangkan 

distorsi tangensial terjadi karena lensa kamera tidak sejajar sempurna dengan objek 

pengambilan gambar, sehingga menyebabkan beberapa area pada gambar mungkin terlihat 

lebih dekat dari yang diharapkan. Oleh sebab itu maka perlu dilakukan kalibrasi pada 



37  

modul kamera Raspberry Pi v2 guna meminimalisir efek distorsi yang timbul. 
 

Kalibrasi modul kamera dilakukan dengan menggunakan program OpenCV sesuai 

dengan panduan yang tertera pada website resmi OpenCV. Proses kalibrasi modul kamera 

dilakukan untuk mengetahui parameter intrinsik dan ekstrinsik kamera.Parameter intrinsik 

mencakup informasi seperti panjang fokus (fx, fy), pusat optik (cx,cy), dll. Sedangkan 

parameter ekstrinsik mencakup terjemahan koordinat titik 3D ke sistem koordinat. 

Nilai parameter tersebut diperoleh dengan melakukan pengujian pada beberapa 

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

memperoleh hasil yang lebih baik diperlukan setidaknya 10 sampel gambar papan catur. 

Hasil dari kalibrasi modul kamera dinyatakan dalam matriks 3x3 sebagai berikut: 

 

(3.1) 

 

 

 
Matriks inilah yang dapat disimpan untuk dijadikan sebagai parameter kamera pada 

waktu melakukan pengambilan foto guna meminimalisir efek distorsi yangtimbul seperti 

ilustrasi pada Gambar di bawah ini 

 
 

(a) (b) 

Gambar 3. 8 Ilustrasi Sebelum (a) dan Setelah (b) Dilakukan Kalibrasi Kamera 

Sumber : Mordvintsev dkk, 2013 

𝑓𝑥 
𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 = [ 0 

0 
𝑓𝑦 

𝑐𝑥 
𝑐𝑦] 

0 0 1 
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3.7 Prosedur Penggunaan Prototipe Perekaman Karakter Display Pada Meter Air 

Rumah Tangga Menggunakan Mikrokomputer Dengan Penyimpanan Awan 

(Cloud) 

Berikut ini adalah prosedur penggunaan prototipe perekaman karakter display pada 

meter air rumah tangga menggunakan mikrokomputer dengan penyimpanan awan (cloud): 

1. Memastikan prototipe perekaman karakter display pada meter air rumah tangga 

menggunakan mikrokomputer dengan penyimpanan awan (cloud) 

2. Memastikan prototipe perekaman angka telah terhubung dengan sumber daya. 

 

3. Membuka aplikasi antarmuka (interface) prototipe yang dioperasikan menggunakan 

mini keyboard yang memiliki touch pad dan antarmuka akan ditampilkan pada LCD 

Raspberry Pi. 

4. Melengkapi informasi – informasi data yang dibutuhkan pada aplikasi antarmuka 

(interface) prototipe yaitu nama pemilik, alamat, merk, dan serial number. 

5. Melakukan pengambilan foto dengan menekan tombol “AMBIL FOTO”, kemudian 

menekan tombol “Ambil Gambar” untuk memulai dan menjalankan kamera. 

6. Ketika kamera preview sudah tampil, posisikan kamera tegak lurus dengan objek yang 

akan difoto, kemudian tekan “s” untuk mengambil foto. 

7. Setelah itu, klik “Simpan Foto” untuk menyimpan hasil foto ke Cloud dan 

penyimpanan internal. 

8. Melakukan cropping dengan menekan tombol “Crop” untuk memotong objek yang 

akan di proses lebih lanjut. 

9. Melakukan pengenalan angka pada foto yang telah di-crop dengan menekan tombol 

Recognition maka gambar yang ditangkap akan di proses dan diubah menjadi teks. 

10. Setelah itu, klik “Simpan” untuk menyimpan informasi – informasi data dan hasil dari 

pengenalan angka kedalam file CSV (Comma Separated Valued). 

11. Terakhir, klik “Upload” untuk menyimpan informasi dalam bentuk CSV yang akan 

otomatis di- upload kedalam Cloud. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada pengujian Prototipe Perekaman Tampilan Karakter Pada Meter Air 

Rumah Tangga Menggunakan Mikrokomputer Dengan Penyimpanan Awan (Cloud) 

dilakukan beberapa kali pengujian dengan jarak dan waktu yang berbeda yang 

kemudian akan dibandingkan hasil dari pengenalan angkanya. Pengujian ini dibagi 

menjadi tiga jarak yang telah ditentukan 11 cm, 12 cm, dan 13 cm dan dibagi menjadi 

tiga bagian waktu pukul 09.00-11.00 WIB, 13.00-14.30 WIB, dan 15.00-16.30 WIB. 

Jumlah data yang diambil pada setiap pengujiannya sebanyak 20 kali. 

4.1. Pengujian Pada Jarak 11 cm 

Pada pengujian kali ini dilakukan pada jarak 11 cm dengan tiga kali 

pengambilan data berdasarkan kondisi cahaya sekitar yaitu pagi hari, siang hari, dan 

sore hari. 

4.1.1 Pengujian Pada Pagi Hari (Pencahayaan 96 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 11 cm pada pagi hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Data Pengujian Jarak 11 cm Pada Pagi Hari 
 
 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Number 

Tanggal dan 

Waktu 

Pengujian 

Pencahay 

aan 

Penguji 

an 

Keteran 

gan 

Persent 

ase 

 
1 

Barin 

do 

2547:20 

08 

17 Juli 2021 

10.00-11.00 

 
96 lux 

7 Akurat 35% 

13 
Belum 

Akurat 
65% 

 Total 20  100% 

 

4.1.2 Pengujian Pada Siang Hari (Pencahayaan 115 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 11 cm pada siang hari dari 

20 data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4. 2 Data Pengujian Jarak 11 cm Pada Siang Hari 

 
        

 
2 

Barin 

do 

2547: 

2008 

17 Juli 2021 

13.30-14.30 

 
115 lux 

9 Akurat 45% 

11 
Belum 

Akurat 
55% 

 Total 20  100% 

 

4.1.3 Pengujian Sore Hari (Pencahayaan 107 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 11 cm pada sore hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Data Pengujian Jarak 11 cm Pada Sore Hari 

 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Num 

ber 

Tanggal dan 

Waktu Pengujian 

Pencah 

ayaan 

Penguj 

ian 

Keteranga 

n 

Persen 

tase 

 
3 

Barin 

do 

2547: 

2008 

17 Juli 2021 

15.30-16.30 

 
107 lux 

10 Akurat 50% 

10 
Belum 

Akurat 
50% 

 Total 20  100% 

 
4.2. Pengujian Pada Jarak 12 cm 

4.2.1 Pengujian Pagi Hari (Pencahayaan 97 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 12 cm pada pagi hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4. 4 Data Pengujian Jarak 12 cm Pada Pagi Hari 

 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Num 

ber 

Tanggal dan 

Waktu Pengujian 

Pencah 

ayaan 

Penguj 

ian 

Keteranga 

n 

Persen 

tase 

 
1 

Barin 

do 

2547: 

2008 

16 Juli 2021 

09.00-10.00 

 
97 lux 

10 Akurat 50% 

10 
Belum 

Akurat 
50% 

 Total 20  100% 

 

4.2.2 Pengujian Siang Hari (Pencahayaan 117 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 12 cm pada siang hari dari 

20 data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Data Pengujian Jarak 12 cm Pada Siang Hari 

 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Num 

ber 

Tanggal dan 

Waktu Pengujian 

Pencah 

ayaan 

Penguj 

ian 

Keteranga 

n 

Persen 

tase 

 
2 

Barin 

do 

2547: 

2008 

16 Juli 2021 

13.00-14.00 

 
117 lux 

13 Akurat 65% 

7 
Belum 

Akurat 
35% 

 Total 20  100% 

 

4.2.3 Pengujian Sore Hari (Pencahayaan 105 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 12 cm pada sore hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Data Pengujian Pada Jarak 12 cm Sore Hari 

 
        

 
3 

Barin 

do 

2547: 

2008 

16 Juli 2021 

15.30-16.30 

 
105 lux 

12 Akurat 60% 

8 
Belum 

Akurat 
40% 

 Total 20  100% 

 
4.3. Pengujian Pada Jarak 13 cm 

4.3.1 Pengujian Pagi Hari (Pencahayaan 96 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 13 cm pada pagi hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4. 7 Data Pengujian Pada Jarak 13 cm Pagi Hari 

 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Num 

ber 

Tanggal dan 

Waktu Pengujian 

Pencah 

ayaan 

Penguj 

ian 

Keteranga 

n 

Persen 

tase 

 
1 

Barin 

do 

2547: 

2008 

17 Juli 2021 

10.00-11.00 

 
96 lux 

8 Akurat 40% 

12 
Belum 

Akurat 
60% 

 Total 20  100% 

 

4.3.2 Pengujian Pagi Hari (Pencahayaan 116 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 13 cm pada siang hari dari 

20 data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.8. 



43  

Tabel 4. 8 Data Pengujian Pada Jarak 13 cm Siang Hari 

 
        

 
2 

Barin 

do 

2547: 

2008 

17 Juli 2021 

13.30-14.30 

 
116 lux 

10 Akurat 50% 

10 
Belum 

Akurat 
50% 

 Total 20  100% 

 

4.3.3 Pengujian Pagi Hari (Pencahayaan 108 lux) 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jarak 13 cm pada pagi hari dari 20 

data yang didapat dapat disimpulkan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 9 Data Pengujian Pada Jarak 13 cm Sore Hari 

 

 
No 

 
Merk 

Serial 

Num 

ber 

Tanggal dan 

Waktu Pengujian 

Pencah 

ayaan 

Penguj 

ian 

Keteranga 

n 

Persen 

tase 

 
3 

Barin 

do 

2547: 

2008 

17 Juli 2021 

15.30-16.30 

 
108 lux 

11 Akurat 55% 

9 
Belum 

Akurat 
45% 

 Total 20  100% 

 
4.4. Analisis Pengaruh Jarak dan Waktu Pengujian Pada Prototipe 

Pada Tugas Proyek Akhir ini membuat sebuah Prototipe Perekam Karakter 

Display pada Meter Air Rumah Tangga Menggunakan Mikrokomputer dengan 

Penyimpanan Awan (Cloud) dimana prototipe ini dapat membantu dan memudahkan 

untuk monitoring penggunaan meter air rumah tangga. Prototipe ini dibuat untuk 

mengenali display yang terdapat pada meter air dan mengubahnya menjadi sebuah teks 

menggunakan OCR (Optical Character Recognition). Sebelum dilakukan OCR 

terlebih dahulu gambar diproses melalui OpenCV untuk membantu proses OCR. Pada 

prototipe ini menggunakan sebuah modul kamera berfungsi untuk mengambil gambar 

objek yang terintegrasi dengan Raspberry (mikrokomputer) yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan dan proses pengenalan angka. Berhubung pada prototipe ini 
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sangat bergantung pada modul kamera oleh karena itu pengujian dilakukan dengan 

memberikan perbedaan berdasarkan jarak dan waktu pengujian. Setiap pengujian 

dilakukan pengambilan data sebanyak 20 kali. Pengujian dilakukan dengan 

pembagian jarak yaitu pada jarak 11 cm, 12 cm dan 13 cm, sedangkan berdasaran 

waktu dibagi menjadi tiga bagian yaitu pagi hari, siang hari, sore hari. Pengujian 

berdasarkan waktu dilakukan untuk melihat seberapa besar kondisi nilai pencahayaan 

pada saat pengujian. Untuk mengukur kondisi nilai pencahayaan pada saat pengujian, 

digunakanlah lux meter (alat untuk mengukur cahaya). Lux meter digunakan disetiap 

awal pengujian saja, hal ini dikarenakan lux meter yang digunakan sangat sensitif 

terhadap perubahan cahaya maka dari itu penentuan nilai pencahayaan pada saat 

pengujian hanya di awal pengujian saja. 

Dari Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pada jarak 11 cm dan diwaktu pagi hari 

hasil yang didapatkan keakurasiannya dari 20 data hanya berkisar 35%. Prototipe ini 

memiliki keterbatasan pada proses pengambilan gambar dan pengenalan angka, 

dikarenakan pada jarak 11 cm modul kamera pada Raspberry sulit untuk mendapatkan 

fokus yang baik pada objek. Selain itu pada kondisi pagi hari objek yaitu meter air 

mengalami pengembunan pada badan ukurnya, sehingga indikator penunjuk yang 

berada pada meter air terhalang oleh embun air, dan lagi modul kamera Raspberry sulit 

untuk menangkap dengan sangat jelas. Untuk sumber pencahayaan pada saat 

pengujian bersumber pada sinar matahari dengan nilai 96 lux yang didapat dari display 

pada luxmeter. Sehingga dengan kondisi cahaya seperti itu modul kamera masih dapat 

menangkap dengan baik. 

Dapat dilihat dari Gambar 4.1 (potongan gambar sebelum dilakukan proses 

pengenalan angka) dan Gambar 4.2 (gambar hasil yang sudah dilakukan proses 

pengenalan angka) merupakan salah satu contoh data dari 20 data yang ada, pada 

Gambar 4.1 terlihat bahwa meter air terdapat embun menyebabkan hasil penangkapan 

gambar kurang jelas sehingga pada Gambar 4.2 pada saat proses pengenalan angka 

sistem kesulitan dalam proses pengenalannya sehingga sistem tersebut juga 

memproses embun yang terdeteksi, alhasil hasil yang didapat tidak sesuai dengan 

kenyataannya. 

Berdasarkan Tabel 4.2 pada jarak yang sama yaitu 11 cm terdapat perbedaan 

pada waktu pagi hari. Pada siang hari persentase keakurasiannya mencapai 45%, hal 

ini juga dipengaruhi oleh hilangnya embun air pada indikator penunjuk pada meter air. 

Meskipun embun air sudah tidak ada lagi yang menjadi permasalahan pada nilai 
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keakurasiannya yaitu salah satunya modul kamera yang sulit untuk fokus pada 

objeknya. Hal itu menyebabkan pada kualitas gambar yang kurang dan pada saat 

diproses tidak dapat dilakukan pengenalan angka secara baik. Pada saat pengujian di 

siang hari kondisi cahaya pada saat itu bernilai pada 115 lux yang diukur menggunakan 

luxmeter. Pengujian di siang hari menghasilkan pencahayaan yang baik sehingga 

modul kamera dapat menangkap gambar dengan baik pula, berhubung meter air 

menggunakan kaca dibagian depannya menyebabkan pantulan cahaya, sehingga untuk 

mendapatkan gambar dengan objek yang baik diperlukan penyesuaian agar pada objek 

tidak memantulkan cahaya. 

Pengujian pada jarak 11 cm pada sore hari hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

4.3, dimana pada tabel tersebut hasilnya memiliki keakurasian 50% dari jumlah 20 

data. Hasil ini merupakan hasil yang paling baik di pengujian pada jarak 11 cm. 

Masalah yang dihadapi masih sama seperti sebelumnya yaitu sulitnya untuk modul 

kamera fokus pada objek. Untuk kondisi cahaya pada saat pengujian dengan nilai 107 

lux yang ditampilkan pada luxmeter. Pada saat pengujian di sore hari pencahayaan 

cukup baik sama seperti pada siang hari, namun pada sore hari minim adanya pantulan 

cahaya yang disebabkan oleh meter air itu sendiri. Sehingga memudahkan untuk 

melakukan pengambilan gambar oleh modul kamera. 

Pengujian kali ini dilakukan pada jarak 12 cm pada waktu pagi hari hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.4, hasil tersebut memperoleh persentase keakurasian sebesar 

50% dari total 20 jumlah data. Pada waktu pengujian di pagi hari terdapat kendala pada 

meter air yang berembun pada indikator penunjuknya, sehingga pada saat pengambilan 

gambar hasil yang didapat tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Dibandingkan 

dengan sebelumnya, pada jarak 12 cm ini modul kamera mudah untuk mendapatkan 

fokus pada objek, dengan begitu hasil dari penangkapan gambar memiliki hasil yang 

lebih baik dari sebelumnya. Sehingga hasil pengenalan angka pun lebih baik 

dibandingkan dengan jarak 11 cm pada pengujian di pagi hari. Kondisi cahaya pada 

pengujian kali ini cukup baik dan modul kamera juga dapat menangkap gambar dengan 

baik, pada saat pengujian dilakukan pencahayaannya bernilai 97 lux yang diukur 

menggunakan luxmeter. 

Pada Tabel 4.5 yaitu pengujian pada jarak 12 cm dengan waktu siang hari 

memiliki nilai persentase paling tinggi dari pengujian-pengujian sebelumnya sebesar 

65% dari total 20 jumlah data. Hasil tersebut diperoleh dikarenakan pada jarak 12 cm 

objek yang ditangkap oleh modul kamera terlihat jelas dan diwaktu siang hari kondisi 
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pencahayaannya baik bernilai 117 lux sehingga mendukung untuk mendapatkan hasil 

penangkapan gambar yang baik. Meskipun pada pengujian ini memiliki tingkat akurasi 

yang tinggi dari sebelumnya masih terdapat kendala yaitu pada siang hari pada meter 

air memantulkan cahaya, sehingga sedikit sulit pada saat penangkapan gambar 

tersebut. 

Berdasarkan Tabel 4.6 pada pengujian diwaktu sore hari pada jarak 12 cm 

mendapatkan hasil 60% dari 20 data. Hal tersebut terjadi penurunan tingkat akurasi 

dari pengujian sebelumnya pada siang hari. Kondisi cahaya pada saat pengujian sangat 

mendukung dengan nilai 95 lux modul kamera dapat menangkap gambar dengan 

kondisi cahaya yang baik. Sehingga gambar yang didapat dapat diproses dengan baik 

dan mendapatkan hasil yang baik pula, walaupun hasil tersebut terdapat penurunan 

dari sebelumnya. 

Pengujian selanjutnya dilakukan pada jarak 13 cm, pengujian pertama 

dilakukan pada waktu pagi hari. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 

4.7 hasil tersebut memperoleh persentase keakurasian sebesar 40% dari total 20 jumlah 

data. Pengujian diwaktu pagi hari yang masih menjadi masalah ialah terdapat embun 

air pada indikator penunjuk meter air, hal itu yang membuat objek terlihat sedikit 

berbayang karena pengaruh embun air tersebut. Pada jarak 13 cm merupakan jarak 

yang paling jauh pada pengujian prototipe ini. Pengujian pada jarak 13 cm membuat 

jarak objek ukur dengan modul kamera semakin jauh, maka objek ukur akan menjadi 

lebih kecil ukurannya. Hal itu yang membuat cropping gambar sedikit sulit dan 

gambar yang akan diproses akan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan 

dengan jarak sebelumnya. Pencahayaan pada saat pengujian berada pada kondisi yang 

baik sebesar 96 lux yang dapat membantu modul kamera menangkap gambar dengan 

baik. 

Pada Tabel 4.8 6 pada pengujian diwaktu siang hari pada jarak 13 cm 

mendapatkan hasil 50% dari 20 data, hasil tersebut memiliki hasil yang sama seperti 

pengujian diwaktu pagi hari. Pada pengujian kali ini kendala yang dihadapi masih 

sama seperti yang sebelumnya, yaitu pada siang hari adanya pantulan cahaya dari 

meter air selain itu kendalanya pada saat cropping sedikit sulit dikarenakan prototipe 

ini harus melakukan cropping secara manual. Pada jarak 13 cm objek yang akan di 

crop terlihat lebih kecil dari sebelumnya sehingga butuh ketelitian pada saat crop agar 

hanya objeknya saja yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Kondisi cahaya pada 

saat pengujian bernilai 116 lux yang cukup membantu untuk modul kamera 
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menangkap gambar dengan baik. 

Pengujian yang terakhir pada prototipe ini pada jarak 13 cm dan diwaktu sore 

hari, hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 yaitu sebesar 55% tingkat ke 

akurasiannya. Kondisi cahaya pada saat pengujian yaitu sebesar 108 lux yang 

membantu modul kamera dapat menangkap dengan kondisi cahaya yang baik. Kendala 

yang dihadapi masih sama pada pengujian sebelumnya, yaitu pada jarak 13 cm 

kesulitan untuk melakukan cropping pada gambar. 

Dari semua pengujian diatas yang telah dilakukan hasil yang didapatkan cukup 

bervariasi. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa hasil yang bervariasi 

tersebut dipengaruhi oleh jarak dan waktu pengujiannya. Jarak yang baik untuk 

pengujian kali ini yaitu pada jarak 12 cm, karena pada jarak tersebut gambar yang 

didapat objeknya dapat terlihat dengan baik dan jelas berbeda dengan jarak 11 cm 

gambar yang didapat kurang terlihat baik dan jelas dikarenakan pada jarak tersebut 

modul kamera yang digunakan sulit untuk mendapatkan fokus yang baik. Pada jarak 

12 cm juga pada saat proses cropping gambar lebih mudah dikarenakan objek yang 

akan di-crop tidak terlalu kekecilan sehingga hasilnya sesuai dengan yang seharusnya. 

Berbeda dengan jarak 13 cm objek yang akan dilakukan crop terlihat lebih kecil, 

sehingga sedikit sulit untuk mendapatkan hasil crop yang sesuai. Selain itu waktu 

pengujian yang ideal yaitu pada siang hari dan sore hari, karena pada siang hari dan 

sore kondisi cahaya yang didapat cukup baik untuk membantu kamera dalam 

menangkap gambar. Berbeda dengan waktu di pagi hari objek ukur yang digunakan 

yaitu meter air berembun sehingga sulit untuk mendapatkan gambar yang baik. 

Dengan begitu dapat disimpulkan yaitu, untuk pengujian pada prototipe ini 

masih memiliki banyak kekurangan untuk melakukan pengenalan angka pada meter 

air rumah tangga. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada prototipe ini agar 

mendapatkan hasil yang baik jarak untuk mengambil gambar objeknya berada pada 

jarak 12 cm dan waktu pengambilannya pada siang hari atau sore hari. 
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5.1. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Prototipe perekaman angka pada display meter air rumah tangga disusun 

menggunakan Raspberry Pi 3 model B yang terintegrasi dengan modul 

kamera Raspberry Pi Rev 1.3 yang mempunya resolusi sebesar 5 mega 

pixels dan LCD display berukuran 3.5 inch. Untuk mengooperasikan 

prototipe dapat menggunakan mini keyboard wireless dengan touch pad 

yang disambungkan ke Raspberry sebagai mouse dan keyboard. Prototipe 

ini ditempatkan di sebuah tempat yang terbuat dari plastik berwarna hitam 

berbentuk balok dengan dimensi panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 

cm. 

2. Dari hasil pengujian terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat 

keakurasian pada prototipe saat proses pengenalan angka yaitu jarak dan 

waktu pengujian. Pada jarak 11 cm hasil yang diperoleh pada pagi hari 

akurasinya sebesar 35% , pada siang hari tingkat akurasinya sebesar 45%, 

dan pada sore hari tingkat akurasinya sebesar 50%. Pada jarak 12 cm hasil 

yang diperoleh pada pagi hari tingkat akurasinya sebesar 50%, pada siang 

hari tingkat akurasinya sebesar 65%, dan pada sore hari tingkat akurasinya 

sebesar 60%. Pada jaral 13 cm hasil yang diperoleh pada pagi hari 

akurasinya sebesar 40%, pada siang hari tingkat akurasiya sebesar 50%, dan 

pada sore hari tingkat akurasinya sebesar 55%. Berdasarkan hasil tersebut 

kondisi ideal untuk menggunakan prototipe tersebut baiknya pada jarak 12 

cm dan waktu pengujiannya pada siang hari dan sore hari, karena hasil yang 

didapat lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. 

3. Prototipe ini dapat melakukan konversi dari bentuk foto/gambar menjadi 

sebuah teks bilangan numerik dengan proses OpenCV dan OCR (Optical 

Character Recognition). Proses OpenCV bertujuan untuk memproses 

gambar mentah menjadi gambar jadi yang dapat dilakukan pengenalan 

angka. Pengenalan angka menggunakan OCR, OCR sendiri berfungsi untuk 

mengubah gambar menjadi sebuah teks. 
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5.2. Saran 

Pada dasarnya, prototipe ini dibuat bertujuan dalam hal untuk melakukan 

perekaman display meter air rumah tangga yang dapat mempermudah monitoring 

meter air rumah tangga. Namun pada kenyataannya, prototipe ini masih jauh dari kata 

sempurna sehingga diperlukan adanya pengembangan dan perbaikan dalam beberapa 

aspek. Kedepannya untuk membuat prototipe ini lebih baik lagi terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan untuk pengembangan prototipe ini, antara lain : 

1. Pengembangan yang lebih lanjut pada program pengolahan gambar 

menjadi teks agar dihasilkan performa pembacaan yang lebih baik. 

2. Penggunaan modul kamera yang memiliki resolusi yang lebih baik lagi agar 

hasil penangkapan gambar lebih baik lagi sehingga memudahkan untuk 

proses pengenalan angka. 

3. Pengembangan dengan menambahkan sensor ultrasonic pada prototipe 

agar dapat menentukan jarak secara otomatis, dan menampilkan nilai jarak 

yang terukur pada display LCD. 

4. Pengembangan untuk membuat database dan tampilan web untuk 

menampilkan hasil pengujian yang dapat diakses oleh pemilik meter air 

rumah tangga. 
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