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ABSTRAK 

 

 
Indonesia adalah negara dengan luas perkebunan buah sawit dan produsen Crude Palm Oil 

(CPO) nomor satu di dunia, yaitusebesar 35 juta ton pada tahun 2020. Untuk menjamin 

kualitas dari CPO, penentuan tingkat kematangan buah sawit (Elaeis guineensis) yang baik 

menjadi permasalahan utama saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pembuatan 

teknologi yang dapat memudahkan penentuan tingkat kematangan buah sawit agar lebih 

efektif, efisien, dan akurat. Pada penelitian ini dibuat suatu teknologi pendeteksi tingkat 

kematangan buah sawit secara non kontak berdasarkan warna RGB dan tegangan. 

Dirancang dengan dua sistem yaitu sistem sensorik dan mekanik. Sistem sensorik terdiri 

dari sensor warna TCS3200 sebagai pendeteksi warna buah sawit menjadi nilai komponen 

warna merah hijau dan biru (RGB), LED inframerah sebagai sumber cahaya yang 

ditembakkan ke buah sawit dan cahaya pantulnya akan ditangkap dan diukur oleh fotodioda 

sebagau nilai tegangan, dan sistem pintu otomatis sebagai pendukung pendeteksian secara 

non kontak yang terdiri dari motor servo SG-90 dan sensor ultrasonik HC-SR04. Dari hasil 

pengukuran yang diperoleh, dilakukan perhitungan dan hasilnya ditampilkan pada LCD dan 

website. Hasil penelitian menunjukan bahwa buah sawit yang matang memiliki nilai 

tegangan dan warna RGB yang lebih tinggi dari buah sawit yang mentah, dimana buah 

sawit dikatakan matang apabila memiliki nilai tegangan minimum sebesar 0,63 volt dan 

nilai warna RGB minimum secara berurutan yaitu 8, 4 dan 4. 

Kata kunci : Kelapa Sawit, Kematangan, TCS3200, LED Inframerah, Fotodioda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Indonesia adalah negara dengan luas perkebunan buah sawit (Elaeis 

guineensis) dan produsen Crude Palm Oil (CPO) nomor satu di dunia, dengan 

nilai sebesar 35 juta ton pada tahun 2020. Produksi CPO Indonesia selain menjadi 

sumber pendapatan negara, juga memenuhi 47% kebutuhan minyak nabati dunia 

(Wiyono, 2013). Manfaat lain dari adanya industri CPO nasional yaitu sebagai 

industri strategis dalam perekonomian makro, pembangunan ekonomi daerah, 

pengurangan kemiskinan dan pengurangan emisi Green House Gas (GHG) yang 

menyebabkan efek rumah kaca saat gas tersebut dipantulkan kembali 

kepermukaan bumi. Dalam perokonomian makro, industri minyak sawit berperan 

strategis yakni penghasil devisa terbesar, lokomotif perokonomian nasional, 

membangun kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja. 

Tantangan Indonesia saat ini adalah menjaga kepercayaan konsumen CPO 

dari isu-isu negatif tentang buah sawit yang sedang berkembang dengan cara 

tetap memproduksi CPO yang bermutu dan bersertifikat secara nasional dan 

internasional. Indonesia juga harus dapat terus bersaing di pasar minyak nabati 

dunia bersama negara produsen lainya seperti Malaysia, memenuhi kebutuhan 

dalam negeri, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 

Selain itu, memanen buah sawit merupakan salah satu kegiatan yang 

penting pada pengelolaan tanaman buah sawit. Dalam memanen buah sawit para 

petani sawit juga harus mengetahui kriteria/tingkat kematangan dari buah sawit 

karena kematangan buah sawit sangat mempengaruhi kandungan asam lemak 
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bebas (ALB) CPO yang dihasilkan. Oleh karena itu, saat memanen pun menjadi 

faktor penentu. Jika pemanenan buah dilakukan dalam keadaan lewat matang, 

maka CPO yang dihasilkan mengandung ALB dalam presentase tinggi (>5%). 

Sebaliknya jika pemanenan dilakukan dalam keadaan buah belum matang, selain 

kadar ALB nya rendah dan rendemen CPO yang dihasilkan juga rendah. Oleh 

karena itu, mengetahui tingkat kematangan buah mempunyai arti penting sebab 

rendemen CPO yang akan diperoleh sangat ditentukan oleh faktor ini. (Maruli 

Perdamean, 2017) 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pendeteksian kematangan 

buah sawit oleh (Nurmaya Sari. Dkk, 2016) untuk pendeteksian kematangan buah 

sawit menggunakan probe optik yang mendeteksi intensitas cahaya hasil dari 

reflektansi cahaya pada warna kulit dari buah sawit yang nantinya dikonversi 

menjadi keluaran berupa tegangan yang memiliki korelasi dengan kekerasan buah 

sawit. Selain itu penelitian pendeteksian kematangan buah sawit juga pernah 

dilakukan oleh (Murinto Yesiansyah, 2017) dengan perbandingan histogram citra 

menggunakan aplikasi matlab R2010A untuk mempresentasikan citra buah sawit 

menjadi nilai derajat keabuan. Kemudian dibandingkan dengan basis data berupa 

perhitungan nilai ekstraksi ciri yang terdiri dari mean, skewness, kurtosis dan 

entropi. Penelitian terkait berikutnya yaitu pendeteksian kematangan buah sawit 

berdasarkan kadar air dan total karoten pada buah sawit menggunakan NIR 

Spektroskopi. Penelitian tersebut melakukan, deteksian kematangan buah sawit 

hanya berdasarkan pada satu parameter tingkat kematangan buah sawit saja. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini membuat prototipe 

detektor tingkat kematangan buah sawit berdasarkan lebih dari satu parameter 

untuk menambah akurasi hasil deteksi berupa parameter warna dan cahaya 

inframerah dengan 2 nilai keluaran yaitu warna dan tegangan. Dengan judul 

penelitian yaitu “Prototipe Detektor Tingkat Kematangan Buah Sawit (Elais 

guineensis) Menggunakan Sensor Warna TCS3200 dan Fotodioda Inframerah”. 

Penggunaan parameter warna dan cahaya inframerah didasarkan pada kasus di 

lapangan bahwa buah sawit tidak bisa hanya ditentukan kematangannya dari segi 

visual saja yakni dari segi warna kulit pada buah sawit. Karena kondisi di 
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lapangan sering kali ditemukan kasus bahwa pada buah sawit yang matang dan 

mentah memiliki kemiripan warna. Selain itu, pada pabrik buah sawit PKS 

Sulung milik PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk yang merupakan tempat 

penelitian pendeteksian kematangan buah sawit dilakukan, memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) untuk penentuan kematangan buah sawit pada 

Tandan Buah Segar (TBS) yaitu dengan melihat jumlah buah sawit yang 

membrondol pada TBS. Dimana TBS buah sawit dapat dikatakan matang apabila 

terdapat buah sawit yang membrondol sebanyak 5 buah dan/atau dibawah 50%. 

Sehingga dilakukan juga pengukuran dari segi bagian dalam buah sawit dengan 

indikator pengukuran berupa parameter cahaya inframerah. Hal tersebut yang 

juga menjadi dasar pemilihan parameter pengukuran dalam penelitian ini yaitu 

warna dan cahaya inframerah. Dan diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu 

petani buah sawit lebih mudah menentukan tingkat kematangan pada buah sawit 

secara keseluruhan. Sehingga buah sawit yang dipanen dapat memiliki tingkat 

kematangan sesuai standar secara keseluruhan dan CPO yang dihasilkan memiliki 

kualitas yang diinginkan konsumen. Prototipe juga dirancang untuk melakukan 

pengukuran secara non kontak sehingga tidak perlu dilakukan pengrusakan pada 

buah sawit. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas pada proyek akhir ini: 

a. Bagaimanakah cara pembuatan prototipe detektor tingkat kematangan 

buah sawit berdasarkan parameter warna menggunakan detektor warna 

TCS3200 dan tegangan dari cahaya pantul inframerah menggunakan 

fotodioda inframerah? 

b. Bagaimakah tingkat kematangan buah sawit berdasarkan warna dan 

tegangan? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Pembuatan prototipe alat pendeteksi tingkat kematangan buah sawit ini 

hanya berfokus untuk menghasilkan keluaran berupa warna dan tegangan. 

b. Parameter yang digunakan sebagai penentu tingkat kematangan buah 

sawit terdiri dari parameter warna dan cahaya inframerah. 

c. Pendeteksian tingkat kematangan buah sawit ini hanya berfokus dengan 

penggunaan sensor warna TCS3200 dan probe optik (fotodioda dan LED 

inframerah). 

d. Varietas buah sawit yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu varietas 

Nigrescens. 

e. Penelitian ini dilakukan bertempat di pabrik sawit PKS sulung yang 

dimiliki PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. 

f. Kategori penentuan tingkat kematangan buah sawit digolongkan menjadi 

2 kategori yaitu: mentah (unripe) dan matang (ripe). 

 

 

1.4 Tujuan 

Dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian latar belakang 

masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Membuat prototipe detektor tingkat kematangan buah sawit berdasarkan 

parameter warna menggunakan detektor warna TCS3200 dan tegangan 

dari cahaya pantul inframerah menggunakan fotodioda inframerah. 

b. Menentukan tingkat kematangan buah sawit berdasarkan warna dan 

cahaya pantul inframerah yang dikonversi menjadi nilai tegangan pada 

buah sawit. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan proyek akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

 
Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh 

selama menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe detektor 

kematangan buah sawit menggunakan sensor warna TCS3200 dan 

fotodioda inframerah. 

b. Bagi akademisi kampus 

 
Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebahai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang 

terkait dengan penentuan kematangan buah sawit menggunakan sensor 

warna TCS3200 dan fotodioda Inframerah. 

c. Bagi masyarakat 

 
Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

mengimplementasikan alat detektor kematangan buah sawit menggunakan 

sensor warna TCS3200 dan fotodioda Inframerah dengan harga terjangkau 

dan tingkat keakuratan yang cukup tinggi serta sebagai pengatahuan 

tambahan dalam pengembangan ilmu instrumentasi berbasis 

mikrokontroler. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bab 

pembahasan. Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

a. BAB I 

 
BAB I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

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

sistematika penulisan. 
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b. BAB II 

 
BAB II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam 

pengerjaan proyek akhir. 

c. BAB III 

 
BAB III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tantang desain alat, komponen-kompnen yang digunakan, prinsip kerja 

setiap komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

d. BAB IV 

 
BAB IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisikan hasil 

pembuatan alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

e. BAB V 

 
BAB V adalah penutup. Bagian penutup ini berisikan kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Buah Sawit 

Buah sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai 

penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon buah sawit 

terdiri dari dua species yaitu Elaeis Guineensis dan Elaeis Oleifera yang digunakan 

untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak buah sawit. Pohon buah sawit 

Elaeis Guineensis, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon 

buah sawit Elaeis Oleifera, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Buah 

sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang 

menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri 

sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007:1). 

Buah sawit termasuk tumbuhan pohon. Bunga dan buahnya berupa tandan, 

serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. 

Daging dan kulit buah buah sawit mengandung minyak. Minyak buah sawit 

digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan 

untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan 

ayam. 

 

 

2.1.1 Sejarah Buah Sawit 

Buah sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada 

tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa 

benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara 

pada tahun 1870-an. Pada saat yang bersamaan meningkatlah permintaan minyak 

nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Dari sini kemudian muncul 

ide membuat perkebunan buah sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan 

Deli, maka dikenalah jenis sawit "Deli Dura". Pada tahun 1911, kelapa sawit (Elais 

Guineesis Jacq) mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan 

perintisnya di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet, orang Belgia. Yang lalu 
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diikuti oleh K. Schadt. Perkebunan buah sawit pertama berlokasi di Pantai Timur 

Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas area perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat 

pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai 

AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 

1911-1912. Di Malaya, perkebunan pertama dibuka pada tahun 1917 di Ladang 

Tenmaran, Kuala Selangor menggunakan benih dura Deli dari Rantau Panjang. Di 

Afrika Barat sendiri penanaman kelapa sawit besar-besaran baru dimulai tahun 1911 

(Munandar, 2011). 

 

 

2.1.2 Klasifikasi dan Morfologi Buah Sawit 

Klasifikasi tanaman buah sawit menurut Pahan (2012), sebagai berikut: 

Divisi : Embryophyta Siphonagama 

Kelas : Angiospermae 

Ordo : Monocotyledonae 

Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae) 

Subfamili : Cocoideae Genus : Elaeis 

Spesies : Elaeis guineensis 

Buah sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar 

serabut tanaman buah sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga 

terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk 

mendapatkan tambahan aerasi. Seperti jenis palma lainnya, daunnya tersusun 

majemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih 

muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri 

yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga 

umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelapah yang mengering akan II-2 terlepas 

sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa. Bunga jantan dan betina 

terpisah namun berada pada satu pohon (Monoecious diclin) dan memiliki waktu 

pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga 

jantan memiliki bentuk lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih 

besar dan mekar. Tanaman buah sawit dengan tipe cangkang pisifera bersifat female 

steril sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih 

unggul digunakan sebagai tetua jantan. Buah sawit mempunyai warna bervariasi 
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dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol 

dalam tandan yang muncul dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. 

Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase 

matang, kandungan asam lemak bebas (FFA/ Free Fatty Acid) akan meningkat dan 

buah akan rontok dengan sendirinya. Inti sawit (kernel, yang sebetulnya adalah biji) 

merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas 

tinggi. Buha sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang pada 

kondisi tertentu embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas (plumula) dan 

bakal akar (radikula) (Munandar, 2011). 

 

Gambar 1. Struktur Buah Sawit 

 

 
Ciri-ciri fisiologi buah sawit yaitu: 

1. Daun 

Daun buah sawit merupakan daun majemuk berwarna hijau tua, pelapah 

berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman 

salak hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. 

2. Batang 

Batang tanaman diselimuti bekas pelapah hingga umur ±12 tahun. Setelah 

umur ±12 tahun pelapah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi 

mirip dengan tanaman kelapa. 

3. Akar 

Akar serabut tanaman buah sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain 

itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping 

atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. 
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4. Bunga 

Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda 

sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki 

bentuk lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih besar dan 

mekar. 

5. Buah 

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah 

tergantung bibit yang digunakan. 

 

 
2.1.3 Syarat Tumbuh 

 
Daerah pengembangan tanaman buah sawit yang sesuai berada pada 15 °LU- 

15 °LS. Ketinggian pertanaman buah sawit yang ideal berkisar antara 0-500 m dpl. 

Buah sawit menghendaki curah hujan sebesar 2.000-2.500 mm/tahun. Suhu 

optimum untuk pertumbuhan buah sawit adalah 29-30 °C. Intensitas penyinaran 

matahari sekitar 5-7 jam/hari. Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80-90 %. 

Buah sawit dapat tumbuh pada jenis tanah Podzolik, Latosol, Hidromorfik Kelabu, 

Alluvial atau Regosol. Nilai pH yang optimum adalah 5,0–5,5. Buah sawit 

menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki 

lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman buah 

sawit sebaiknya tidak lebih dari 15o (Munandar, 2011). 

 

 
2.1.4 Jenis Buah Sawit 

Buah sawit yang dibudidayakan terdiri dari dua jenis yaitu E. guineensis dan 

E. oleifera. Jenis pertama adalah yang pertama kali dan terluas dibudidayakan 

orang. E. oleifera sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah 

keanekaragaman sumber daya genetik. Penangkar seringkali melihat tipe buah sawit 

berdasarkan ketebalan cangkang, yang terdiri dari: 

1. Dura, 

2. Pisifera, dan 

3. Tenera. 
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Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga 

dianggap memperpendek umur mesin pengolah namun biasanya tandan buahnya 

besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. Pisifera buahnya 

tidak memiliki cangkang namun bunga betinanya steril sehingga sangat jarang 

menghasilkan buah. Tenera adalah persilangan antara induk Dura dan jantan 

Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing- 

masing induk dengan sifat cangkang buah tipis namun bunga betinanya tetap fertil. 

Beberapa tenera unggul memiliki persentase daging per buahnya mencapai 90% dan 

kandungan minyak per tandannya dapat mencapai 28% (www.biointiagrindo.com). 

 

 

 

2.1.5 Nilai Ekonomis Buah Sawit 

Tanaman buah sawit secara umum waktu tumbuh rata-rata 20–25 tahun. 

Pada tiga tahun pertama disebut sebagai buah sawit muda, hal ini dikarenakan buah 

sawit tersebut belum menghasilkan buah. Buah sawit mulai berbuah pada usia 

empat sampai enam tahun. Dan pada usia tujuh sampai sepuluh tahun disebut sebagi 

periode matang (the mature periode), dimana pada periode tersebut mulai 

menghasilkan tandan buah segar (Fresh Fruit Bunch). Tanaman buah sawit pada 

usia sebelas sampai dua puluh tahun mulai mengalami penurunan produksi tandan 

buah segar. Dan terkadang pada usia 20-25 tahun tanaman buah sawit mati. Semua 

komponen buah sawit dapat dimanfaatkan secara maksimal. Buah sawit memiliki 

daging dan biji sawit (kernel), dimana daging sawit dapat diolah menjadi CPO, 

sedangkan buah sawit diolah menjadi PK (kernel palm). Ekstraksi CPO rata-rata 

20% sedangkan PK 2.5%. Sementara itu serta dan cangkang biji sawit dapat 

dipergunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Komoditas buah sawit yang memiliki 

berbagai macam kegunaan baik untuk industri pangan maupun non 

pangan/oleochemical serta produk samping/limbah yang dapat dimanfaatkan, antara 

lain: 

1. Produk pangan 

Berasal dari minyak buah sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain: 

a) Emulsifier 

b) Margarine 

c) minyak goring 

http://www.biointiagrindo.com/
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d) minyak makan merah 

e) shortening 

f) vanaspati 

g) confectioneries 

h) es krim 

i) yoghurt. 

2. Produk non pangan/Oleochemicals 

Berasal dari minyak buah sawit/CPO dan minyak inti sawit antara lain: 

a) senyawa ester 

b) lilin 

c) kosmetik 

d) farmasi 

e) biodiesel 

3. Produk samping/limbah antara lain: 

a) tandan kosong sawit untuk pulp dan kertas, kompos, karbon dan rayon 

b) cangkang untuk bahan bakar dan karbon 

c) serat untuk medium density atau fibre board dan bahan bakar 

d) pelepah dan batang sawit untuk furniture, pulp & kertas, pakan ternak 

e) bungkil inti sawit untuk pakan ternak 

f) sludge untuk pakan ternak 
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2.1.6 Proses Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Menjadi Inti Sawit 

(Kernel) dan CPO 

 
 

Gambar 2. Diagram Proses Pengolahan (TBS) Menjadi Inti Sawit (Kernel) dan CPO 

Pengolahan biji buah sawit bertujuan untuk mendapatkan inti sawit yang 

sesuai persyaratan mutu. Jumlah dan mutu inti biji buah sawit yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh tahapan prosesnya, seperti perebusan, penebahan, pengadukan dan 

pengepresan. Untuk mengelola bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit 
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sehingga mernperoleh inti sawit, memiliki beberapa tahapan proses atau stasiun 

sebagai berikut : 

1. Stasiun Penerimaan Buah (Fruit Station) 

 
2. Stasiun Rebusan (Sterilizing Station) 

 
3. Stasiun Perontokan (Thereshing Station) 

 
4. Stasiun Press (Press Station) 

 
5. Stasiun Pengolahan Biji (Kernel Station) 

 

 

 
2.2 Kematangan Buah Sawit 

Proses kematangan buah buah sawit dapat dilihat dari perubahan warna kulit 

buahnya. Buah akan berubah menjadi merah jingga ketika masak. Pada saat buah 

masak, kandungan minyak pada daging buah akan maksimal. Jika terlalu matang, 

buah buah sawit akan lepas dan jatuh dari tangkai tandannya. Buah yang jatuh 

tersebut disebut memberondol. 

Tanaman buah sawit berbunga dan membentuk buah pada umur 2 – 3 tahun. 

Buah akan menjadi masak sekitar 5 – 6 bulan setelah penyerbukan. Panen dilakukan 

pada saat buah sawit sudah matang yaitu kandungan minyak dalam tandan buah 

segar (TBS) sudah maksimal. Buah yang tepat matang diartikan sebagai buah yang 

memberikan kualitas dan kuantits minyak maksimal. Karena itu panen buah sejauh 

mungkin disinkronkan dengan saat tercapainya kondisi tepat matang tersebut. Buah 

sawit yang matang ditandai dengan warna buah merah mengkilat dan buah telah 

membrodol. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seminggu sebelum titik tepat 

matang, kandungan minyak dalam mesokarp baru mencapai 73% dari potensinya. 

Artinya, sisa 27% dari proses konversi terjadi hanya dalam waktu satu minggu 

terakhir dari proses pematangan. 

Dengan demikian, bila dipanen satu minggu sebelum tepat matang, petani 

buah sawit atau perusahaan akan kehilangan 27% dari potensi produksinya. Uraian 

diatas memberikan gambaran kondisi buah matang bersifat kritis karena 

menyangkut jangka waktu yang sangat pendek. Sifat kritis tersebut menjadi sangat 
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nyata lagi karena setelah buah melewati titik tepat matang kualitas minyak buah 

sawit mulai menurun. Artinya dalam waktu singkat buah akan menjadi lewat 

matang dan panen lewat matang akan merugikan antara lain menyebabkan 

meningkatnya asam lemak bebas (Mangoensoekarjo S., Semangun S. 2003). 

 

 

2.3 Warna 

Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya 

sempurna yang berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang 

gelombang cahaya tersebut. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap 

mata manusia berkisar antara 380-780 nanometer (nm). Dalam peralatan optik, 

warna bisa pula berarti interpretasi otak terhadap campuran tiga warna primer 

cahaya yaitu merah, hijau, dan biru yang digabungkan dalam komposisi tertentu. 

Misalnya pencampuran 100% merah, 0% hijau, dan 100% biru akan menghasilkan 

interpretasi warna magenta. RGB adalah suatu model warna yang terdiri atas 3 buah 

warna: merah (red), hijau (green), dan biru (blue), yang ditambahkan dengan 

berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Kegunaan utama 

model warna RGB adalah untuk menampilkan citra/gambar dalam perangkat 

elektronik, seperti televisi dan komputer, walaupun juga telah digunakan dalam 

fotografi biasa. Sebelum era elektronik, model warna RGB telah memiliki landasan 

yang kuat berdasarkan pemahaman manusia terhadap teori trikromatik. 

 

 

2.4 Tegangan 

Tegangan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit 

muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tegangan yang dinyatakan 

dengan satuan Volt ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik karena pada 

dasarnya tegangan adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam 

rangkaian listrik. Suatu benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi 

daripada benda lain karena benda tersebut memiliki jumlah muatan positif yang 

lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah muatan positif pada benda lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan potensial listrik itu sendiri adalah banyaknya 

muatan yang terdapat dalam suatu benda. 
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Tegangan dapat juga dianggap sebagai gaya yang mendorong perpindahan 

elektron melalui konduktor dan semakin tinggi tegangannya semakin besar pula 

kemampuannya untuk mendorong elektron melalui rangkaian yang diberikan. 

Muatan listrik dapat kita analogikan sebagai air di dalam sebuah tangki air, 

sedangkan tegangan dapat kita analogikan sebagai tekanan air pada sebuah tangki 

air, semakin tinggi tangki air di atas outlet semakin besar tekanan air karena lebih 

banyak energi yang dilepaskan. Demikian juga dengan tegangan, semakin tinggi 

tegangan listriknya maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin 

banyak elektron yang dilepaskan. 

 

Apabila pada saat dua distribusi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak 

tertentu, maka akan terjadi kekuatan listrik diantara keduanya. Jika distribusinya 

memiliki muatan yang sama (kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif) maka 

saling berlawanan atau saling tolak menolak. Namun apabila dua distribusi muatan 

berbeda (satu positif dan satunya lagi negatif) maka akan menyebabkan gaya yang 

saling tarik-menarik. Pada saat kedua distribusi muatan tersebut disambungkan 

dengan rangkaian atau beban yang unit positifnya sedikit maka unit positif tersebut 

akan dipengaruhi oleh kedua distribusi muatan tersebut. 

 

Sebuah sumber tegangan listrik yang konstan biasanya disebut dengan 

tegangan DC (tegangan searah) sedangkan sumber tegangan listrik yang bervariasi 

secara berkala dengan waktu disebut dengan tegangan AC (tegangan bolak balik). 

Tegangan listrik diukur dengan satuan Volt yang dilambangkan dengan simbol huruf 

“V”. 1 Volt (satu Volt) dapat didefinisikan sebagai tekanan listrik yang dibutuhkan 

untuk menggerakan 1 Ampere arus listrik melalui konduktor yang beresistansi 1 

Ohm. Istilah “VOLT” ini diambil dari nama fisikawan Italia yang menemukan 

baterai volta (Voltaic Pile) yaitu Alessandro Volta (1745-1827). 

 

 

 
2.5 Kalibrasi 

Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International 

Metrology (VIM), kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang 

ditunjukkan oleh instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan 
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nilai-nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan 

besaran yang diukur). 

Nilai yang sudah diketahui ini biasanya merujuk ke suatu nilai dari kalibrator 

atau standar, yang tentunya harus memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada alat 

ukur yang di-tes (biasa disebut Unit Under Test atau UUT). Ini sesuai dengan salah 

satu tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran atau 

menjaga agar traceability link ini tidak putus. 

Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai 

dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu 

standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan- 

bahan acuan tersertifikasi. Kalibrasi diperlukan untuk: 

▪ Perangkat baru 

▪ Suatu perangkat setiap waktu tertentu 

▪ Suatu perangkat setiap waktu penggunaan tertentu (jam operasi) 

▪ Ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi 

mengubah kalibrasi 

▪ Ketika hasil pengamatan dipertanyakan 

 
Kalibrasi, pada umumnya, merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran 

atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari 

standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Contohnya, thermometer dapat 

dikalibrasi sehingga kesalahan indikasi atau koreksi dapat ditentukan dan 

disesuaikan (melalui konstanta kalibrasi), sehingga termometer tersebut menunjukan 

temperatur yang sebenarnya dalam celcius pada titik-titik tertentu di skala. Hasil 

kalibrasi harus disertai pernyataan traceable uncertainity untuk menentukan tingkat 

kepercayaan yang di evaluasi dengan seksama dengan analisa ketidakpastian. 

Dalam prosesnya, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat 

merealisasikan proses kalibrasi, atau komponen–komponen yang harus dipenuhi 

untuk dapat melakukan proses kalibasi, diantaranya: 

a) Adanya obyek ukur (Unit Under Test) 

b) Adanya pengkalibrasi (Standard) 
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c) Adanya prosedur kalibrasi, yang mengacu ke standar kalibrasi internasional, 

nasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang 

sudah teruji dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi. 

d) Adanya teknisi yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai kemampuan 

teknis kalibrasi (sebaiknya bersertifikat). 

e) Lingkungan terkondisi, baik suhu maupun kelembabannya. Jika tidak bisa 

dikondisikan, misalnya terjadi saat kalibrasi dilakukan di lapangan terbuka, 

maka faktor lingkungan harus diakomodasi dalam proses pengukuran dan 

perhitungan ketidakpastian. 

f) Hasil kalibrasi itu sendiri, yaitu quality record berupa sertifikat kalibrasi. Di 

dalamnya tercatat measured value, correction value, dan akhirnya uncertainty 

value. Sertifikat ini tidak baku bentuknya, minimal harus dapat memberikan 

informasi tentang seberapa sehat alat ukur milik konsumen yang dikalibrasi. 

Artinya, kita bisa menambahkan banyak keterangan yang diperlukan, bahkan 

bisa saja ditambahkan foto, gambar, hasil analisa khusus, nilai TUR (Test 

Uncertainty Ratio), bahkan bisa saja melampirkan laporan kinerja kalibrator 

yang digunakan dalam proses ini. 

Kegiatan kalibrasi dilakukan dengan berbagai tujuan, yakni salah satunya, 

untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai benar dalam penunjukkannya, dan 

jika terdapat penyimpangan maka, apakah nilai penyimpangannya masih berada 

dalam nilai toleransi yang diijinkan, dan sebagainya. Secara umum, manfaat 

kalibrasi bagi dunia Metrologi dan Industri adalah sebagai : 

a) Pendukung sistem mutu yang diterapkan di industri. Ini yang pada awalnya 

paling populer menjadi pendorong orang atau industri mau mengkalibrasi 

alatnya. ISO 9000 mensyaratkan semua alat ukur yang terkait dalam produksi 

harus dijamin mutu keakuratannya. Dan salah satu alat utama untuk ini adalah 

dengan melakukan kalibrasi. 

b) Data penyimpangan harga benar dengan harga yang ditunjukkan alat ukur. 

Kalau ini memang menjadi alasan yang teknis sifatnya, dan teknisi saja yang 

biasanya merasakan riil manfaatnya. 
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2.6 Mikrokontroler Arduino Uno 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Physical computing adalah membuat sebuah sistem atau 

perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya 

interaktif yaitu dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. 

Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi adalah kombinasi 

dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment 

(IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk 

menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam 

memory microcontroller. Arduino memiliki spesifikasi dengan tegangan operasi 5 V 

dan 3,3 V, frekuensi 16 MHz. Pin Arduino yang digunakan adalah pin VCC 5Volt 

sebagai sumber tegangan untuk rangkaian, pin A0 untuk input analog dari rangkaian 

berupa tegangan, pin Ground sebagai safety pin, dan 2 pin lainnya yang digunakan 

untuk LCD. (Arduinocc, 2019) 

 
 

Gambar 3. Arduino Uno 

 

 
2.7 Ethernet Shield 

Ethernet Shield adalah modul yang digunakan untuk mengkoneksikan 

Arduino dengan internet menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet Shield 

dibuat berdasarkan pada Wiznet W5100 ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan 

IP untuk TCP dan UDP, yang mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 

menggunakanya dibutuhkan library Ethernet dan SPI. Dan Ethernet Shield ini 

menggunakan kabel RJ-45 untuk mengkoneksikanya ke Internet, dengan integrated 

line transformer dan juga Power over Ethernet. 
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Gambar 4. Ethernet Shield W5100 

 

 
2.8 Sensor Warna TCS3200 

 

 

Gambar 5. Sensor Warna TCS3200 

 
Sensor warna dapat diaplikasikan dalam mikrokontroler untuk mendeteksi 

suatu objek benda berupa warna. Modul sensor warna TCS3200 (Gambar 12) 

menggunakan chip TAOS TCS3200 RGB 7 yang telah terintegrasi dengan 4 LED. 

TCS3200 merupakan suatu koverter yang tersusun dari gabungan fotodioda silikon 

dan koverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik tunggal. Oleh karena itu 

konverter ini dapat diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi. Keluaran 

dari sensor ini berupa gelombang kotak (50% Duty Cycle) dengan frekuensi yang 

dihasilkan sebanding dengan intensitas cahaya (irradiance). 

Dalam TCS3200, terdapat sebuah array 8x8 fotodioda (Gambar 12) yang 

akan dibaca converter cahaya dan diubah dalam bentuk frekuensi. 16 fotodioda 

dalam TCS3200 memiliki filter biru, 16 fotodioda memiliki filter hijau, 16 fotodioda 

memiliki filter merah, dan 16 fotodioda clear tanpa filter. 4 tipe warna dalam 

fotodioda tersebut telah diintegrasikan untuk meminimalisir ketidakseragaman yang 

dihasilkan akibat adanya irradiance. Semua fotodioda dengan warna yang sama 

akan dihubungkan secara paralel. Untuk memilih kelompok fotodioda dari masing- 

masing warna (merah, hijau, biru, clear) yang telah aktif dapat digunakan pin S2 
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dan S3. Pada dasarnya pembacaan warna menggunakan sensor TCS3200 dilakukan 

secara bertahap dengan membaca frekuensi warna dasar yang dihasilkan secara 

simultan dengan cara menyaring pada tiap-tiap warna dasar itu sendiri. Untuk pin- 

pin yang terdapat pada sensor warna TCS3200 dijelaskan pada Tabel 1 dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Fungsi Terminal TCS3200 

 
Pin Nomor 

Kaki IC 

I/O Fungsi Pin 

GND 4  Catu daya ground. Semua tegangan dirujuk ke 

GND 

OE 3  Memungkinkan untuk output (frekuensi skala 

rendah) 

OUTPUT 6  Frekuensi Keluaran (fo) 

S0, S1 1, 2  Saklar pemilih pada frekuensi keluaran skala 

tinggi 

S2, S3 7, 8  Input pemilihan jenis fotodioda 

VDD 5  Tegangan Suplai 

 
Adapun fitur yang dimiliki oleh sensor warna TCS3200: 

 
a. Konversi tinggi resolusi intensitas cahaya (irradiance) ke frekuensi 

b. Warna yang diprogram dan frekuensi keluaran dalam skala penuh 

c. Berkomunikasi langsung dengan mikrokontroler 

d. Pasokan tunggal (2.7 V – 5.5 V) 

e. Fitur power down 

f. Eror nonlinier 0.2% pada 50 KHz 

g. Stabil pada 200 ppm/°C koefisien suhu 

h. Profil rendah (PB) dan RoHS compliant dengan permukaan yang sesuai. 
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2.9 LED Inframerah 

 
Gambar 6. LED Inframerah 

 

LED inframerah merupakan salah satu jenis LED (Light Emiting Diode) 

yang dapat memancarkan cahaya inframerah yang tidak kasat mata. Cahaya 

inframerah merupakan gelombang cayaha yang berapa pada spectrum cahaya tak 

kasat mata. LED inframerah dapat memacarkan cahaya infra merah pada saat diode 

LED ini diberikan tegangan bias maju pada anoda dan katodanya. LED inframerah 

ini dapat memancarkan gelombang cahaya inframerah karena dibuat dengan bahan 

khusus untuk memendarkan cahaya inframerah. Bahan pembuatan LED inframerah 

tersebut adalah bahan Galium Arsenida (GaAs). Secara teoritis LED inframerah 

mempuyai panjang gelombang 7800 Å dan mempuyai daerah frekuensi 3.104 

sampai 4.104 Hz. Dilihat dari jangkah frekuensi yang begitu lebar, inframerah 

sangat fleksibel dalam pengunaanya. LED ini akan menyerap arus yang lebih besar 

dari pada dioda biasa. Semakin besar arus yang mengalir maka semakin besar daya 

pancarnya dan semakin jauh jarak sapuannya. 

 

 

2.10 Fotodioda 

Fotodioda adalah komponen elektronik dari keluarga dioda yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, fotodioda ini 

dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Fotodioda merupakan komponen 

elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan termasuk suatu jenis 

dioda yang resistansinya dapat berubah-ubah jika terdapat intensitas cahaya yang 

jatuh mengenai dioda tersebut. Dalam keadaan gelap (intensitas cahaya rendah) 

resistansi fotodioda menjadi sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir, 

sebaliknya semakin banyak cahaya yang jatuh (intensitas cahaya tinggi) mengenai 

maka arus yang mengalir akan sangat besar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
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Cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodioda diantaranya seperti cahaya 

matahari, cahaya tampak, sinar inframerah, sinar ultra-violet hingga sinar X. 

Pendeteksi cahaya pada fotodioda ini yaitu berupa lensa dan filter optik yang 

terpasang pada permukaan fotodioda itu sendiri. Seperti dioda biasa pada umumnya, 

fotodioda juga terdiri dua buah kaki terminal yaitu kaki terminal Katoda dan kaki 

terminal Anoda. Secara fungsi, fotodioda memiliki fungsi yang hampir sama dengan 

LDR (Light Dependent Resistor). 

Fotodioda tergolong kepada jenis sensor cahaya karena mampu mengubah 

cahaya menjadi arus listrik dan photodioda sendiri terbuat dari bahan 

semikonduktor. Bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan dioda 

biasanya seperti Silicon (Si), Gallium Arsenide (GaAs), Germanium (Ge), Indium 

Arsenide (InAs), dan Timah Sulfide (PbS). Bahan-bahan semikonduktor tersebut 

dapat menyerap cahaya melalui karakteristik jangkauan panjang gelombang, 

misalnya 250 nm hingga 800 nm untuk silicon, 900 nm hingga 1300 nm untuk 

germanium dan 1400 nm hingga 1700 nm untuk indium arsenide. 

 

 
Gambar 7. Fotodioda 

 

 
2.11 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Gambar 8. Konfigurasi Pin Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 
Sensor ultrasonik adalah sensor yang mendeteksi sebuah objek dengan 

menggunakan gelombang suara. HC-SR04 akan mengubah besaran fisis berupa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode
https://id.wikipedia.org/wiki/Fotodiode


24  

bunyi menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena sensor 

ultrasonik terdiri dari sebuah transmiter dan sebuah receiver. Transmiter berfungsi 

untuk memancarkan sebuah gelombang suara kearah depan. Jika ada sebuah objek 

didepan transmiter maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Oleh 

karena itu, sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara 

penghalang dan sensor dengan menggunakan prinsip dari pantulan gelombang suara 

yang dihasilkan. Gelombang tersebut dibangkitkan oleh sebuah piezoelektrik yang 

memancarkan frekuensi tertentu. Untuk pin-pin yang terdapat pada sensor ultrasonik 

HC-SR04 dijelaskan pada Tabel 2 dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Spesifikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Komponen Spesifikasi 

Tegangan kerja 

(VCC) 

DC 5 V 

Arus kerja 15 Ma 

Frekuensi kerja 40 Hz 

Rentang maksimum 4 m 

Rentang minimum 2 cm 

Sudut pengukuran 15 derajat 

Trigger Input Sinyal 10μS TTL pulse (Mendeteksi sinyal 

ultrasonik) 

Echo Output Sinyal Input TTL lever sinyal dan kisaran 

proporsional mendeteksi sinyal pantulan 

ultrasonic 

GND Ground 0 V catu daya 

Dimensi 45x20x15 mm 
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2.12 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor yang dirancang dengan sistem kontrol 

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

mengatur akselerasi dan kecepatan motor listrik dengan keakuratan tinggi. Motor 

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

potensiometer atau encoder. Motor digunakan sebagai penggerak roda gigi dan 

poros output secara bersamaan. Potensiometer atau encoder digunakan sebagai 

sensor yang 30 akan memberi sinyal umpan balik ke sistem konstrol untuk 

menentukan posisi target yang diinginkan. Sistem kontrol akan mendeteksi posisi 

target motor servo sudah dalam posisi benar, jika benar maka putaran motor akan 

berhenti secara otomatis. Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan 

memberikan sinyal Pulse Wide Modulation (PWM) melalui sistem kontrol. Lebar 

sinyal akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Ketika sinyal 

lebar telah diatur, poros motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan 

posisi yang ditargetkan. Jika lebar sinyal 1,5 ms maka motor servo akan memutar ke 

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

sudut 0°. Kemudian jika lebar sinyal lebih dari 1,5 ms maka motor servo akan 

memutar ke sudut 180°. Motor servo SG-90 memiliki keunggulan pada ukuran 

servo yang kecil dan ringan dengan daya output tinggi. Servo dapat memutar kira- 

kira 180° (90° disetiap arah). Motor servo SG-90 termasuk jenis motor servo 

positional rotation yaitu motor yang mempunyai poros yang berputar setengah 

lingkaran yang dapat bergerak searah atau berlawanan arah jarum jam. Keunggulan 

lain, motor servo SG-90 dapat menggunakan pustaka servo jenis apa pun untuk 

mengontrolnya. 

 

Gambar 9. Motor Servo SG90 
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Kecil dan ringan dengan daya keluaran tinggi. Servo bekerja seperti jenis 

standar tetapi lebih kecil. Dapat digunakan kode servo, perangkat keras atau 

perpustakaan untuk mengontrol servo ini. Baik untuk pemula yang ingin 

memindahkan barang tanpa membangun pengontrol motor dengan umpan balik & 

gear box, terutama karena akan muat di tempat-tempat kecil. Muncul dengan 3 

tanduk (lengan) dan perangkat keras. 

 
Tabel 3. Spesifikasi Motor Servo MG996R 

 
Dimensi dan Spesifikasi 

A (mm) : 32 

B (mm) : 23 

C (mm) : 28,5 

D (mm) : 12 

E (mm) : 32 

F (mm) : 19,5 

Kecepatan (sekon) : 0,1 

Torsi (kg.cm) : 2,5 

Berat (g) : 14,7 

Tegangan (volt) : 4,8-6 

 
 

Gambar 10. Konfigurasi Motor Servo 
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2.13 Software PASW Statistics 18 

PASW Statistics 18.0 (Predictive Analytics SoftWare) atau SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) adalah perangkat lunak yang bermanfaat untuk 

analisis statistik termasuk analisis data riset. 

Gambar 11. Software PASW Statistics 18 

PASW Statistics 18.0 adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, 

analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun 

platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the 

Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk 

membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library 

untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya 

sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, 

instansi, dan perusahaan. 

PASW Statistics 18.0 digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan 

perusahaan untuk melakukan analisis data. Berikut beberapa contoh penggunaan 

SPSS, yaitu: 

1. Melakukan riset pemasaran (market research). 

2. Analisis data survey atau kuesioner. 

3. Populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. 

4. Populer digunakan oleh keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. 

5. Data mining. 

6. Membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. 

7. Penelitian kesehatan masyarakat. 

8. Mendokumentasikan data. 

9. Representasi data statistik. 

10. Memprediksi suatu kejadian time series. 
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BAB III 

 

 
RANCANG BANGUN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dan penulisan proyek akhir ini dilakukan di tiga tempat 

yakni di PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (SSMS), Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Kemetrologian (PPSDK), dan di rumah tinggal yang ditempati oleh penulis. 

PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk ini beralamatkan di Desa Sulung, 

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan 

Tengah yang merupakan tempat dilakukannya proses pembuatan prototipe dan 

pengambilan data sampel. Untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 

beralamatkan di Jalan Deang Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang, 

Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang 

merupakan tempat dilakukannya pengujian prototipe atau pengkalibrasian sensor. 

Sedangkan untuk rumah tempat tinggal penulis sendiri beralamatkan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan untuk tempat 

pembuatan konsep dan penulisan laporan. 

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Juli 2021. 

Dimana perangkaian prototipe dan pengambilan data dilakukan pada bulan Janurai 

2021 hingga bulan Mei 2021. Sedangkan untuk pengujian prototipe dan 

penyelesaian tahap akhir prototipe dilakukan pada bulan Juni 2021 hingga bulan Juli 

2021. 

 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 
Beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data guna menunjang 

hasil penelitian antara lain dengan menggunakan studi literatur, penentuan konsep, 

perakitan prototipe, pengujian prototipe, dan analisa hasil pengujian prototipe. 
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Keterangan: 

 

1. Sensor Warna TCS3200 

2. Fotodioda Inframerah A 

3. Sensor Ultrasonik 

4. Laser Dioda 640 nm 

5. LCD 

6. Mikrokontroler 

7. Fotodioda Inframerah B 

8. Kipas 

9. Detektor SHT 11 

10. Konveyor 

11. Motor Servo 

3.3 Desain Awal Prototipe 
 

 
Gambar 12. Desain Awal Prototipe Detektor Tingkat Kematangan Buah Sawit 

(Elais Guineensis Jacq) 

 

 

Berikut konstruksi 2 dimensi dari desain awal prototipe detektor tingkat 

kematangan buah sawit: 

 

 

 
Gambar 13. Tampak Depan Konstruksi Prototipe Pengukur Kematangan Buah 

Sawit 
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Gambar 14. Tampak Atas Prototipe Alat Pangukur Kematangan Buah Sawit 
 

 

 

 
Gambar 15. Tampak Samping Kiri Prototipe Alat Pengukur Kematangan Buah 

Sawit 
 

 

 

 

Gambar 16. Tampak Samping Kanan Prototipe Pengukur Kematangan Buah Sawit 
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3.4 Rancangan Sistem Elektronik 

 
3.4.1 Sistem Deteksi Kematangan Buah Sawit Menggunakan Sensor Warna 

TCS3200 dan Fotodioda Inframerah 

 

Gambar 17. Skema Rangkaian Sistem Utama Prototipe Detektor Tingkat 

Kematangan Buah Sawit Menggunakan Sensor Warna TCS3200 dan Fotodioda 

Inframerah 

 

 
Prototipe alat pendeteksi kematangan buah sawit pada laporan ini terdiri dari 

4 komponen utama dan 8 komponen pendukung. Adapun komponen utama yang 

digunakan dalam prototipe ini antara lain mikrokontroler Arduino Uno, Ethernet 

Shield, sensor warna TCS3200, dan sensor fotodioda inframerah. Sedangkan 

komponen pendukung dalam prototipe ini yaitu sensor ultrasonik HC-SR04, motor 

servo SG-90, LCD I2C 20x4, adaptor sebagai power supply, laptop dan protoboard. 

Kedua sensor utama yaitu sensor warna TCS3200 dan fotodioda inframerah 

yang digunakan bekerja berdasarkan prinsip non-kontak dan non-destruktif. Sensor 

dipasang secara berurutan pada atap dari box deteksi yang memiliki ketinggian 6 cm 

dengan urutan sensor yang berada pada posisi paling depan adalah sensor TCS3200 

dengan jarak 1 cm dari pintu depan konveyor, kemudian ditengahnya terdapat sensor 

fotodioda inframerah.  Semua sensor tersebut  dipasang tepat  di  tengah dari box 
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deteksi. Posisi tersebut dipilih dengan pertimbangan dari ukuran rata- rata buah 

sawit, sensitivitas, serta efektivitas dari pengukuran kedua sensor utama yang 

digunakan. 

 

 
3.4.1.1 Sistem Pendeteksian Warna 

Prototipe Detektor Kematangan Buah Sawit Menggunakan Sensor Warna 

TCS3200 dan Fotodioda Inframerah, menggunakan sensor warna yang merupakan 

salah satu jenis sensor yang dapat melakukan pengolahan citra gambar tanpa 

menggunakan bantuan kamera. Sensor warna TCS3200 ini mendapatkan supply 

cahaya dari 4 LED yang sudah tertanam dalam modul sensor ini. Oleh karena itu, 

sensor warna TCS3200 sangat dipengaruhi oleh cahaya sekitar dan jarak optimum 

pengukuran. Dalam prototipe ini pengkondisian cahaya ruang diminimalisir dengan 

membuat kotak khusus untuk meletakkan sensor warna TCS3200. Seluruh dinding 

dalam kotak di cat warna hitam agar tidak memantulkan cahaya sehingga tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengukuran. Berdasarkan data dari 

pengujian karakteristik sensor warna TCS3200, didapatkan hasil yang optimum 

dalam mendeteksi objek dengan jarak 1 cm. Oleh karena itu ketinggian sensor 

warna ditetapkan pada ketinggian 6 cm di atas permukaan konveyor. Hal ini dipilih 

karena diameter maksimum sampel buah sawit adalah 5 cm. Sehingga jarak sensor 

warna TCS3200 terhadap objek yaitu sejauh 1 cm. 
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Gambar 18. Konfigurasi Pin TCS3200 terhadap Mikrokontroler 

 

 
Pada Gambar 18 merupakan konfigurasi pin warna terhadap mikrokontroler. 

Pin S0 dihubungkan dengan pin 4, pin S1 dihubungkan dengan pin 5, pin S2 

dihubungkan dengan pin 6, pin S3 dihubungkan dengan pin 7, dan pin out 

dihubungkan dengan pin 8. Selain itu pin VCC dihubungkan pada tegangan 3,3 volt 

dan pin GND dihubungkan dengan ground. 

 

 

3.4.1.2 Sistem Pendeteksian Cahaya Inframerah 

Sistem deteksi kematangan buah sawit dengan metode optik pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan komponen yang terdiri dari satu buah fotodioda 

dan satu buah LED inframerah yang dirangkai menggunakan resistor seperti pada 

Gambar 19. 
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Gambar 19. Konfigurasi Pin Fotodioda Terhadap Mikrokontroler 

 

 
Jarak fotodioda ke objek ukur adalah ± 1 cm dijaga konstan berdasarkan 

ukuran buah sawit pada umumnya agar objek ukur dapat ditangkap dengan baik 

oleh fotodioda begitu pun dengan jarak LED inframerah ke objek ukur juga ± 1 cm 

untuk mendapatkan posisi penyinaran yang tepat. Sensor fotodioda inframerah ini 

melakukan pendeteksian dengan cara LED inframerah akan menembakan cahaya 

kepada objek yang akan di ukur, sehingga nantinya akan menghasilkan sinar pantul 

yang akan diterima oleh sensor fotodioda dimana sesuai dengan karakteristik 

fotodioda yang akan mengubah cahaya menjadi arus listrik atau tegangan yang 

nantinya akan merepresentasikan nilai tegangan dari buah sawit yang di deteksi. 

Keluaran dari sensor fotodioda inframerah pada prototipe ini dihubungkan 

dengan pin A0 yang terdapat pada mikrokontroler arduino uno sehingga nantinya 

keluaran dari sensor ini dapat di tampilkan sebagai digital output pada LCD dan 

website. 
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Sensor Warna 
TCS3200 

 

Fotodioda 

Rangkaian Supply 

Mikrokontroler  

LED Inframerah 

 

Sensor Ultrasonik 

3.5 Cara Kerja Prototipe 

 
3.5.1 Sistem Sensorik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 20. Diagram Blok Pengukuran Kematangan Buah Sawit 

 

 
Prototipe detektor tingkat kematangan buah sawit menggunakan sensor 

warna TCS3200 dan fotodioda inframerah ini bekerja dengan menggunakan 2 

sistem yang terpisah. Sistem pertama yang digunakan yaitu sistem sensorik yang 

terdiri dari rangkaian konfigurasi sensor untuk mendeteksi tingkat kematangan buah 

sawit berdasarkan warna dan tegangan pada buah sawit serta sistem pintu otomatis 

pada box deteksi yang terdiri dari motor servo SG-90 dan sensor ultasonik HC- 

SR04, yang mana pintu otomatis ini berfungsi sebagai pengkondisian ruang gelap 

pada box deteksi dan mempermudah untuk membuka dan menutup box deteksi 

secara otomatis. Sedangkan untuk sistem kedua yaitu sistem mekanik konveyor yang 

berisikan rangkaian konfigurasi motor untuk menjalankan belt konveyor. 

Prototipe ini memiliki sistem utama yang terdiri dari sensor warna TCS3200 

dan fotodioda inframerah. Cara kerja dari prototipe ini seperti pada diagram blok 

Gambar 20 dan skema rangkaian Gambar 17. Sumber tegangan yang digunakan 

dalam sistem utama ini yaitu untuk sensor warna TCS3200 dan fotodioda 

Motor Servo 

Web LCD 

Wi-Fi 
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inframerah menggunakan sumber tegangan 3,3 volt dan 5 volt untuk LCD dan 

sistem pintu otomatis. Adaptor yang merupakan sebagai penghubung sistem ke 

sumber tegangan juga merupakan pengendali on-off sistem secara keseluruhan 

sistem utama. 

 
 

 

Gambar 21. Skema Pengukuran Kematangan Buah Sawit Menggunakan Sensor 

Warna TCS3200 dan Fotodioda Inframerah 

 

 
Objek ukur yang digunakan adalah buah sawit yang berupa brondolan. 

Sistem kerja sistem utama ini bekerja dengan diawali adanya buah sawit yang lewat 

dan terdeteksi oleh sensor ultrasonik HC-SR04 (sebagai pemberi perintah pada 

motor servo SG-90), maka motor servo SG-90 akan menggerakan pintu pada box 

deteksi untuk terbuka secara otomatis dan pintu akan tertutup kembali saat buah 

sawit telah masuk ke dalam box untuk proses pendeteksian kematangan. Saat buah 

sawit masuk ke dalam box deteksi, maka terlebih dahulu buah sawit akan melewati 

pendeteksian oleh fotodioda inframerah untuk dideteksi nilai tegangan pada buah 

sawit tersebut. Sistem pendeteksian tegangan menggunakan fotodioda inframerah 

ini terdiri dari sumber cahaya yang dihasilkan oleh satu buah LED inframerah 

sebagai sumber eksitasi dan satu buah fotodioda sebagai detektor cahaya. Fotodioda 
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pada rangkaian penguat menghasilkan tegangan dari respon cahaya dan merubah 

besaran cahaya menjadi beda potensial. Jarak fotodioda ke objek ukur adalah ± 1 cm 

dijaga konstan berdasarkan ukuran buah sawit pada umumnya agar objek ukur 

dapat ditangkap dengan baik oleh fotodioda begitu pun dengan jarak LED 

inframerah ke objek ukur juga ± 1 cm untuk mendapatkan posisi penyinaran yang 

tepat. 

Kemudian setelah dilakukan pendeteksian oleh fotodioda inframerah, buah 

sawit akan memasuki tahap pendeteksian oleh sensor warna TCS3200 untuk 

dideteksi warna dasar RGB nya. Sensor warna TCS3200 akan mengkonversi warna 

cahaya pada kulit buah sawit ke frekuensi dengan keluaran berbentuk sinyal kotak 

dan keluaran hasil pendeteksian yang didapatkan yaitu berupa nilai RGB pada kulit 

buah sawit yang dideteksi. Hasil pendeteksian akan tampil pada LCD dan website 

berupa nilai tegangan dan RGB yang terukur pada buah sawit dan status tingkat 

kematangan berdasarkan range yang telah didapatkan dari hasil pengujian. Terdapat 

dua status kondisi tingkat kematangan yang dapat dideteksi oleh prototipe detektor 

tingkat kematangan bauh sawit menggunakan sensor warna TCS3200 dan fotodioda 

inframerah ini yaitu matang dan mentah. 

 

 

3.5.2 Sistem Mekanik 

Sistem mekanik pada konveyor yang terpisah terdiri dari rangkaian trafo dan 

motor DC. Adapun skematik rangkaian lebih jelas seperti pada Gambar 22 di bawah 

ini. 

 

Gambar 22. Skematik Rangkaian Mekanik Belt Konveyor 

Tegangan sumber 220 volt dihubungkan pada saklar on-off. Tegangan 

sumber ini akan masuk ke dalam transformator step down, sehingga tegangannya 
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akan turun menjadi 12 volt. Sebelum masuk untuk menjalankan motor DC, tegangan 

ini akan melalui 4 dioda yang telah disusun menjadi rangkaian jembatan. Tegangan 

yang keluar dari dioda tersebut sebagian akan disimpan kapasitor 1000µF, kapasitor 

ini berfungsi sebagai penyearah tegangan yang awalnya tegangan AC menjadi 

tegangan DC. Rangkaian ini dilindungi oleh sakering 3A sebelum masuk pada 

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

listrik yang mengalir akan menyala dan diikuti dengan menyalanya motor DC 12 

volet. Motor DC ini dihubungkan dengan belt kecil yang terhubung dengan pulley. 

Pulley terhubung dengan roda as yang berfungsi sebagai penggerak belt konveyor. 

 

3.6 Diagram Alir Pemrograman Pendeteksian Kematangan Buah Sawit 

Menggunakan Sensor Warna TCS3200 dan Fotodioda Inframerah 

 
 

 

Gambar 23. Diagram Alir Program Prototipe Detektor Tingkat Kematangan Buah 

Sawit 
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Pada pemrograman yang telah dibuat maka program dijalankan dan akan 

terjadi inisialisasi sensor-sensor yang digunakan yaitu: TCS3200 dan fotodioda 

inframerah. Setelah sensor berhasil untuk di inisialisasi maka nantinya sensor akan 

mampu melakukan pendeteksian yang data hasil digunakan sebagai data yang akan 

digunakan sebagai pengujian. Yang mana pendeteksian pertama akan dilakukan 

oleh sensor warna TCS3200 kemudian dilanjutkan pendeteksian cahaya pantul 

inframerah oleh fotodioda. 

 

Nilai RGB dan tegangan yang telah didapatkan dari hasil pendeteksian 

sensor warna TCS3200 dan fotodioda inframerah akan diklasifikasikan dalam status 

tingkat kematangan buah sawit yaitu matang atau mentah berdasarkan range standar 

kematangan yang telah didapatkan dari hasil pengujian. Dan kemudian hasil yang 

didapatkan akan ditampilkan pada LCD dan website. 

 

 
 

3.7 Pengujian Karakteristik Sensor Warna TCS3200 

Pengujian sensor warna TCS3200 dilakukan untuk menentukan jarak 

optimum pengukuran dan pengaruh cahaya sekitar terhadap pembacaan nilai RGB 

pada sensor warna TCS3200. Pengujian ini sendiri dilakukan dengan 3 kondisi yaitu 

kondisi dalam ruangan yang gelap, dalam ruangan dengan cahaya yang sedang, dan 

dalam ruangan dengan cahaya yang terang. Ukuran intensitas cahaya sekitar 

pengukuran ini diukur dengan menggunakan alat ukur luxmeter. Dimana pada 

kondisi gelap luxmeter menunjukkan nilai 0, saat kondisi cahaya sedang luxmeter 

menunjukkan nilai 50, dan pada kondisi cahaya terang luxmeter menunjukkan nilai 

100. Untuk jarak pengukurannya sendiri dilakukan pada jarak 0 cm, 10 mm, 20 mm, 

30 mm, dan 40 mm. Adapun objek ukur yang digunakan yaitu kertas berwarna 

merah, hijau, dan biru yang diletakkan sedemikian rupa agar kertas tersebut dapat 

berdiri tegak. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada pengujian karakteristik 

sensor warna TCS3200 ini yaitu: 

a. Mengatur intensitas cahaya ruangan tempat dilakukan pengujian sesuai 

dengan 3 kondisi pengujian yang dibuktikan dengan penunjukkan luxmeter; 
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b. Mengecek kedataran tempat pengujian sebelum dilakukan pengujian dengan 

menggunakan waterpass; 

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

untuk penentuan jarak pengukuran; 

d. Mengatur sensor warna dalam kondisi ON; 

e. Memasang objek ukur yang diatur sedemikian rupa agar objek ukur dapat 

berdiri tegak dan sesuai jarak pengukuran; 

f. Mengamati pembacaan jarak pada mistar dan hasil pembacaan nilai RGB 

sensor warna TCS3200 yang ditampilkan di serial monitor; 

g. Mencatat setiap hasil yang didapatkan pada lembar kerja pengujian; 

Melakukan langkah poin e sampai g untuk setiap perubahan jarak titik ukur 

yaitu 0 cm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, dan 40 mm serta untuk setiap objek ukur yaitu 

kertas berwarna merah, hijau, dan biru. 



41  

 

BAB IV 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
4.1 Hasil Prototipe Alat 

 
Prototipe yang telah dibuat disesuaikan dengan desain rancang bangun pada 

bab 3. Hasil jadi prototipe tersebut dapat dilihat pada Gambar 24 . Pada prototipe ini 

terdiri dari dua bagian, yakni sistem sensorik dan sistem mekanik. Bagian sensorik 

terdiri dari sensor warna TCS3200, sensor fotodioda inframerah, dan sensor 

pendukung untuk sistem pintu otomatis yang terdiri dari motor servo SG-90 dan 

sensor ultrasonik HC-SR04. Seluruh sistem tersebut setelah dilakukannya proses 

pendeteksian terhadap buah sawit, LCD dan website akan menampilkan hasil 

pembacaan hasil pendeteksian tingkat kematangan buah sawit berdasarkan nilai 

dasar RGB dan tegangan pada buah sawit serta status kondisi tingkat kematangan 

buah sawit yang telah terdeteksi yaitu antara kondisi matang dan mentah. Kemudian 

sistem mekanik dirancang untuk menunjang berjalannya belt konveyor. Belt 

konveyor tersebut akan menggerakkan buah sawit secara perlahan untuk 

mempermudah proses pendeteksian tingkat kematangan buah sawit secara otomatis 

yang telah dibuat dengan kecepatan yang relatif pelan. Hal ini memungkinkan 

pengambilan data yang didapatkan cukup memenuhi. 
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Gambar 24. Hasil Jadi Prototipe Detektor Tingkat Kematangan Buah Sawit 

Menggunakan Sensor Warna TCS3200 dan Fotodioda Inframerah 
 

Berikut merupakan salah satu contoh tampilan hasil pendeteksian tingkat 

kematangan pada LCD prototipe seperti pada Gambar 25 di bawah ini. 

 

 
Gambar 25. Tampilan Hasil Pengukuran Prototipe pada LCD 

 

Salah satu contoh tampilan hasil pendeteksian tingkat kematangan pada 

Website prototipe dengan IP Address 192.168.2.100 diperlihatkan pada Gambar 26 

di bawah ini. 

 

 
Gambar 26. Tampilan Hasil Pengukuran Kematangan pada Website 
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4.2 Hasil Pengujian Karakteristik Sensor Warna TCS3200 

 
Pengujian prototipe dilakukan dengan pengujian karakteristik sensor warna 

TCS3200 yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang maksimal 

dalam penggunaan sensor warna TCS3200. Uji karakteristik sensor warna TCS3200 

menggunakan kertas berwarna merah, hijau, dan biru dengan pengubahan intensitas 

cahaya saat pengujian serta jarak ukur untuk mengetahui pengaruh cahaya sekitar 

pengukuran terhadap pembacaan sensor warna TCS3200 dan jarak optimum 

pembacaan sensor warna TCS3200. Untuk sensor fotodioda inframerah sendiri tidak 

dilakukan pengujian secara karakteristik dikarenakan kurangnya fasilitas pengujian 

sensor fotodioda inframerah yang tersedia, namun sebagai penggantinya dilakukan 

analisis secara statistika menggunakan software PASW Statistics 18 untuk 

mengetahui apakah sensor yang digunakan dapat mendeteksi dengan baik 

kematangan buah sesuai dengan hipotesis. 

 

Pengujian karakteristik sensor warna TCS3200 dilakukan untuk 3 kondisi 

cahaya yaitu kondisi dalam ruangan yang gelap, dalam ruangan dengan cahaya yang 

sedang, dan dalam ruangan dengan cahaya yang terang. Ukuran intensitas cahaya 

sekitar pengukuran ini diukur dengan menggunakan alat ukur luxmeter. Dimana 

pada kondisi gelap luxmeter menunjukkan nilai 0, saat kondisi cahaya sedang 

luxmeter menunjukkan nilai 50, dan pada kondisi cahaya terang luxmeter 

menunjukkan nilai 100. Jarak pengukuran yang digunakan yaitu 0 cm, 10 mm, 20 

mm, 30 mm, dan 40 mm. Dengan objek ukur yang digunakan yaitu kertas berwarna 

merah, hijau, dan biru. 

 

A. Hasil Pengujian Menggunakan Sampel Kertas Merah 

Kertas merah salah satu objek ukur yang dipilih dalam pengujian 

karakteristik sensor warna TCS3200. Hal ini dilakukan karena salah satu fotodioda 

yang dimiliki sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter red yang dapat 

mendeteksi warna merah. 
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Gambar 27. Warna Merah pada Kertas yang Digunakan dalam Pengujian 

Adapun hasil pengujian karakteristik sensor warna TCS3200 pada kertas 

berwarna merah yaitu seperti pada Tabel 4 di bawah ini. 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian pada Kertas Merah 

 

Jarak 

(mm) 

Lumen Gelap Lumen Sedang Lumen Terang 

Rf Gf Bf Rf Gf Bf Rf Gf Bf 

0 0 5 1 2 50 6 2 3 100 8 2 3 

10 0 23 7 10 50 21 6 9 100 23 7 11 

20 0 11 3 5 50 11 3 5 100 12 3 5 

30 0 6 1 3 50 7 2 3 100 7 2 3 

40 0 4 1 2 50 4 1 2 100 4 1 2 

 

 
Dari data yang terlihat pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa jarak optimum 

pengukuran menggunakan sensor warna TCS3200 untuk nilai dasar R (Red) yaitu 

pada jarak 10 mm atau 1 cm. Sedangkan, untuk pengaruh cahaya sekitar didapatkan 

kondisi cahaya untuk mendapatkan hasil pengukuran menggunakan sensor warna 

TCS3200 secara optimum yaitu pada kondisi gelap dengan nilai penunjukkan 

luxmeter yaitu 0. 

 

B. Hasil Pengujian Menggunakan Sampel Kertas Hijau 

 
Kertas hijau salah satu objek ukur yang dipilih dalam pengujian karakteristik 

sensor warna TCS3200. Hal ini dilakukan karena salah satu fotodioda yang dimiliki 

sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter green yang dapat mendeteksi 

warna hijau. 
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Gambar 28. Warna Hijau pada Kertas yang Digunakan dalam Pengujian 

Adapun hasil pengujian karakteristik sensor warna TCS3200 pada kertas 

berwarna hijau yaitu seperti pada Tabel 5 di bawah ini. 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian pada Kertas Hijau 

 

Jarak 

(mm) 

Lumen Gelap Lumen Sedang Lumen Terang 

Rf Gf Bf Rf Gf Bf Rf Gf Bf 

0 0 2 2 1 50 6 7 5 100 5 6 4 

10 0 14 17 12 50 12 15 11 100 12 15 11 

20 0 6 7 5 50 7 9 6 100 6 9 5 

30 0 4 5 3 50 4 5 4 100 4 5 3 

40 0 2 3 2 50 3 3 2 100 2 3 2 

 

Dari data yang terlihat pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa jarak optimum 

pengukuran menggunakan sensor warna TCS3200 untuk nilai dasar G (Green) yaitu 

pada jarak 10 mm atau 1 cm. Sedangkan, untuk pengaruh cahaya sekitar didapatkan 

kondisi cahaya untuk mendapatkan hasil pengukuran menggunakan sensor warna 

TCS3200 yang optimum yaitu pada kondisi gelap dengan nilai penunjukkan 

luxmeter yaitu 0. 

 

 
C. Hasil Pengujian Menggunakan Sampel Kertas Biru 

 
Kertas biru salah satu objek ukur yang dipilih dalam pengujian karakteristik 

sensor warna TCS3200. Hal ini dilakukan karena salah satu fotodioda yang dimiliki 

sensor warna TCS3200 adalah fotodioda tipe filter blue yang dapat mendeteksi 

warna biru. 
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Gambar 29. Warna Biru pada Kertas yang Digunakan dalam Pengujian 

Adapun hasil pengujian karakteristik sensor warna TCS3200 pada kertas 

berwarna biru yaitu seperti pada Tabel 6 di bawah ini. 

 
Tabel 6. Hasil Pengujian pada Kertas Biru 

 

Jarak 

(mm) Lumen 
Gelap 

Lumen 
Sedang 

Lumen 
Terang 

Rf Gf Bf Rf Gf Bf Rf Gf Bf 

0 0 2 4 6 50 10 18 23 100 2 4 6 

10 0 15 28 42 50 14 25 36 100 15 25 36 

20 0 9 15 21 50 8 15 21 100 7 14 19 

30 0 7 12 17 50 5 9 12 100 4 8 12 

40 0 3 5 7 50 3 5 8 100 3 6 8 

 

 
Dari data yang terlihat pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa jarak optimum 

pengukuran menggunakan sensor warna TCS3200 untuk nilai dasar B (Blue) yaitu 

pada jarak 10 mm atau 1 cm. Sedangkan, untuk pengaruh cahaya sekitar didapatkan 

kondisi cahaya untuk mendapatkan hasil pengukuran menggunakan sensor warna 

TCS3200 yang optimum yaitu pada kondisi gelap dengan nilai penunjukkan 

luxmeter yaitu 0. 

 

 

4.1 Hasil Pengujian Prototipe Detektor Tingkat Kematangan Buah Sawit 

(Elais Guineensis Jacq) 

 

Pada pengujian prototipe detektor tingkat kemtangan buah sawit ini 

digunakan sampel brondolan buah sawit sebanyak 60 brondolan buah sawit yang 

terdiri dari 30 brondolan buah sawit matang dan 30 brondolan buah sawit mentah 

dari PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Dimana dari 60 brondolan buah sawit 

tersebut berasal dari 20 tandan buah sawit yang berbeda yang terdiri dari 10 tandan 
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untuk buah sawit yang matang dan 10 tandang untuk buah sawit yang mentah. 

Kondisi matang dan mentahnya objek yang digunakan ditentukan berdasarkan 

pengklasifikasian tingkat kematangan dari Pabrik Sawit PKS Sulung. 

 

Masing-masing sampel diuji berdasarkan warna RGB dan tegangan pada 

buah sawitnya. Berikut hasil pengujian kematangan brondolan buah sawit 

berdasarkan warna RGB dan tegangannya untuk buah sawit yang matang seperti 

pada Tabel 7 di bawah ini. 

Tabel 7. Hasil Pengujian pada Buah Sawit yang Matang 
 

Personal Judgement R G B Tegangan 

Nilai Rata-Rata 11 5 4 0,69 

Nilai Maksimum 12 7 8 0,88 

Nilai Minimum 7 3 2 0,63 

 

Dari data hasil pengujian pada brondolan buah sawit yang matang seperti 

pada Tabel 7 di atas, didapatkan hasil bahwa pada brondolan buah sawit yang 

matang memiliki nilai tegangan rata-rata sebesar 0,69 volt dan nilai tegangan 

maksimum sebesar 0,88 volt serta nilai tegangan minimum sebesar 0,63 volt. Dan 

berdasarkan warna RGB nya didapatkan hasil untuk nilai RGB rata-rata yakni untuk 

R yaitu sebesar 11, G sebesar 5, dan B sebesar 4. Namun pada kasus minimum nilai 

RGB yang didapatkan pada pengukuran brondolan buah sawit yang matang 

didapatkan secara berturut-turut yaitu 7, 3, dan 2 yang mana nilai ini didapatkan 

pada pengukuran sampel 14 (seperti pada Lampiran 1) yaitu dengan nilai RGB 

secara berturut-turut 7, 3, dan 3. Jika berdasarkan analisa menggunakan software 

PASW Statistics 18, bahwa data yang didapatkan pada sampel 14 tersebut dapat 

diabaikan karena jika dilihat dari hasil analisa hal tersebut tidak mempengaruhi hasil 

analisa. 

Dan untuk hasil pengujian kematangan buah sawit berdasarkan warna RGB 

dan tegangan yang dimiliki pada brondolan buah sawit yang mentah terlihat seperti 

pada Tabel 8 di bawah ini. 
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Tabel 8. Hasil Pengujian pada Buah Sawit yang Mentah 
 

Personal Judgement R G B Tegangan 

Nilai Rata-Rata 6 2 2 0,46 

Nilai Maksimum 8 4 4 0,55 

Nilai Minimum 2 1 1 0,36 

 

Dari data hasil pengujian pada brondolan buah sawit yang mentah seperti 

pada Tabel 8 di atas, didapatkan hasil bahwa pada brondolan buah sawit yang 

mentah memiliki nilai tegangan rata-rata sebesar 0,46 volt dan nilai tegangan 

maksimum sebesar 0,55 volt serta nilai tegangan minimum sebesar 0,36 volt. Dan 

berdasarkan warna RGB nya didapatkan hasil untuk nilai RGB rata-rata yakni untuk 

R yaitu sebesar 6, G sebesar 2, dan B sebesar 2 serta nilai maksimum RGB secara 

berturut-turut yaitu sebesar 8, 4, dan 4. 

 

 

4.4 Analisa Hasil Pengujian Menggunakan Software PASW Statistics 18 

 

 
Tabel 9. Hasil Analisa Data Pengujian Prototipe Menggunakan Software PASW 

Statistics 18 
 

 

t-test for Equality 

of Means 

 
R 

 
G 

 
B 

 
Tegangan 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

Berdasarkan hasil analisa menggunakan software PASW Statistics 18, 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 9 untuk hasil pengujian yang didapatkan dari 

pengujian prototipe detektor tingkat kematangan buah sawit menggunakan sensor 

warna TCS3200 dan fotodioda inframerah bahwa nilai signifikansi 2 arah (t-tailed) 

adalah 0.000 < 0.05 untuk nilai warna RGB dan tegangan pada buah sawit. 

Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara data nilai buah sawit 

yang matang dengan buah sawit yang mentah, dimana dari variasai data yang 

didapatkan seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 serta hasil analisa 

menggunakan software PASW Statistics 18, dapat diambil kesimpulan bahwa 
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brondolan buah sawit yang matang memiliki nilai tegangan minimum sebesar 0,63 

volt dan nilai warna RGB minimum secara berturut-turut yaitu sebesar 8, 4, dan 4. 
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BAB V 

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Prototipe detektor tingkat kematangan buah sawit dibuat berdasarkan 

parameter warna yang dideteksi menggunakan sensor warna TCS3200 

untuk mendeteksi nilai RGB dari warna kulit buah sawit dan parameter 

cahaya pantul dari inframerah yang dideteksi menggunakan fotodioda 

inframerah untuk menghasilkan keluaran tegangan dari fotodioda. Jarak 

pengukuran ± 1 cm yang akan menghasilkan nilai deteksi berupa nilai 

RGB dan tegangan pada brondolan buah sawit yang dideteksi serta 

status tingkat kematangannya berdasarkan rentang tingkat kematangan 

yang telah diuji. Dimana terdapat dua kondisi status tingkat kematangan 

yang dihasilkan pada pengukuran tingkat kematangan prototipe ini yaitu 

matang dan mentah. 

2. Hasil pengukuran tingkat kematangan buah sawit yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa buah sawit yang matang memiliki nilai warna 

RGB dan tegangan (yang didapatkan dari hasil pengkonversian cahaya 

pantul inframerah) yang lebih besar dari buah sawit yang masih mentah, 

sehingga buah sawit yang dapat dikatakan matang apabila memiliki nilai 

tegangan minimum sebesar 0,63 volt dan nilai minimum RGB secara 

berturut-turut yaitu sebesar 8, 4, dan 4. 
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5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan pembuatan prototipe detektor tingkat kematangan 

buah sawit menggunakan sensor warna TCS3200 dan fotodioda inframerah ini 

adalah untuk kepentingan alat ukur yang berbasis non kontak dan non destruktif. 

Namun pada kenyataannya, rancangan prototipe ini belum cukup optimal walaupun 

sudah dapat mendeteksi tingkat kematangan buah sawit dari segi warna dan 

tegangan sehingga masih diperlukannya suatu perbaikan. Berikut ini merupakan 

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

1. Pengkondisian area sekitar pengukuran yang lebih baik lagi seperti 

pengkondisian intensitas cahaya area sekitar pengukuran untuk mendapatkan 

hasil pengukuran yang lebih akurat. 

2. Pengaturan kecepatan motor yang digunakan untuk menjalankan belt konveyor 

untuk bisa lebih stabil lagi, agar saat sensor melakukan pendeteksian dapat 

menangkap objek secara baik. 

3. Perancangan bentuk alat yang portable agar dapat memudahkan alat untuk bisa 

dibawa kemana saja dan dapat melakukan pengukuran secara langsung di kebun 

sawit saat proses pemanenan berlangsung. 

4. Mengganti penggunaan LED inframerah dengan laser dioda sebagai sumber 

cahaya yang akan dideteksi oleh fotodioda, dikarenakan inframerah memiliki 

cahaya yang tersebar dan laser dioda dapat memantulkan cahaya secara lurus 

dengan panjang gelombang yang lebih besar. Namun pada penggunaan laser 

dioda dapat diperhatikan penguatan cahayanya untuk mencegah terjadinya 

saturasi. 

5. Menambahkan sistem pemisah brondolan buah sawit yang matang dan buah 

sawit yang mentah setelah didapatkannya hasil pengklasifikasian tingkat 

kematangan buah sawit oleh prototipe. 

6. Mengembangkan penelitian untuk penambahan kategori kematangan buah sawit 

lewat matang (over ripe) untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan efektif 

pada pengukuran tingkat kematangan buah sawit. 

7. Menambahkan parameter kadar air dalam menentukan tingkat kematangan buah 

sawit agar hasil pendeteksian yang didapatkan lebih akurat. 
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