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ABSTRAK 

 

kWh meter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk menghitung jumlah pemakaian 

energi listrik. Ada beberapa jenis kWh meter yaitu kWh meter analog, kWh meter digital, 

dan smart meter. Saat ini, banyak masyarakat beralih menggunakan kWh meter digital. 

Namun kWh meter digital hanya dipantau setelah adanya bunyi peringatan bahwa saldo akan 

habis. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemantauan sisa saldo setiap hari, maka dibuat 

alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter digital berbasis kamera dan OpenCV. Prototipe 

ini menggunakan kamera untuk merekam display kWh meter digital, lalu hasil citra rekaman 

diolah menggunakan OpenCV dan karakter citra dikenali menggunakan algoritma Seven 

Segment Optical Character Recognition (SSOCR). Setelah itu akan didapatkan karakter teks 

dan dikirim ke Telegram Bot. Tingkat pencahayaan pada display kWh meter digital diukur 

menggunakan aplikasi lux meter diandroid. Pengujian prototipe dilakukan pada tiga tingkat 

pencahayaan dan tiga kWh meter digital yang berbeda. Berdasarkan data pengujian yang 

telah dilakukan, nilai akurasi secara berturut-turut pada tingkat pencahayaan 280 lux, 358 

lux, dan 192 lux  yaitu 98,33%, 91,67%, dan 85%. 

 

Kata kunci : Telegram, kWh, OpenCV, kamera 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Saat ini hampir seluruh peralatan rumah tangga, kantor, pabrik maupun 

industri membutuhkan energi listrik. Energi listrik telah menjadi kebutuhan yang 

penting di masyarakat. Menurut buku Outlook Energi Indonesia (OEI) pada tahun 

2019, permintaan listrik selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis energi 

listrik lainnya. Berdasarkan buku tersebut, pada tahun 2050, sektor industri akan 

lebih mendominasi dibandingkan sektor lain. Sehingga pangsanya menjadi 42% pada 

skenario BaU (Business as Usual atau proyeksi kondisi saat ini), 40% pada skenario 

PB (Pembangunan Berkelanjutan) dan 37% pada skenario RK (Rendah Karbon). 

Permintaan energi terbesar setelah industri adalah sektor transportasi, sektor rumah 

tangga, sektor komersial dan sektor lainnya. Pada pertengahan tahun 2020 hingga 

pertengahan tahun 2021, banyak berita menyatakan bahwa PLN akan mengganti 

kWh meter analog menjadi kWh meter digital karena kondisi kWh meter yang sudah 

tua dan tidak akurat. Hal itu menunjukkan pelanggan listrik prabayar akan terus 

bertambah jumlahnya. Bahkan PLN juga menggratiskan penggantian kWh meter 

analog menjadi digital. Hal itu bisa membuat para pengguna listrik pasca bayar akan 

berganti menggunakan listrik prabayar (K. Purnama & Rahajoeningroem, 2018). 

Pada penggunaan energi listrik, besarnya konsumsi energi ditunjukkan oleh 

kWh meter. Biaya listrik yang dibayarkan sesuai dengan yang tertera pada kWh 

meter yang terdapat pada rumah pelanggan. Namun, masih terdapat kelemahan 

dalam sistem pembayaran daya energi listrik tersebut. Salah satu kekurangannya 

yaitu masyarakat tidak dapat memantau penggunaan energi listrik setiap hari karena 

pelanggan hanya mengetahui besarnya daya yang terpakai ketika waktunya 

pembayaran (Firmansyah, 2019). Saat ini, pemantauan kWh meter hanya dapat 

dilakukan ditempat dimana kWh meter terpasang. Hal ini terbilang tidak efektif 

karena pelanggan tidak selalu berada dekat dengan kWh meter. Selain itu, letak kWh 

meter yang relatif cukup tinggi didinding rumah dan sulit dijangkau mengakibatkan 

pengguna kesulitan untuk melihat saldo energi listrik yang tersisa. 

Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, 

telah dibuat beberapa perancangan terkait pemantauan penggunaan energi listrik 
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pada kWh meter. Salah satu penelitian yang telah dibuat yaitu pemantauan dengan 

menggunakan SMS dan email (Wahyuni, 2019). Berdasarkan penelitian dari Sherli 

Wahyuni dan tim, pemantauan penggunaan energi listrik dilakukan dengan 

memproses data penggunaan daya energi listrik yang telah digunakan oleh 

mikrokontroller dan menggunakan modul GSM yang dipasang pada meteran listrik 

dan selanjutnya dihubungkan dengan handphone pelanggan. Pada penelitian ini, saat 

data selesai diproses, maka akan dikirimkan hasilnya melalui SMS (Short Messenger 

Service). 

 
Pada penelitian yang telah dilakukan, pengiriman hasil data menggunakan 

SMS yang membutuhkan pulsa. Teknologi terus berkembang dan saat ini orang lebih 

banyak memiliki paket data daripada pulsa. Hal itu yang menjadi salah satu latar 

belakang dibuatnya prototipe alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter prabayar 

berbasis kamera dan opencv . Alat bantu ini berbasis kamera, OpenCV, serta 

menggunakan aplikasi Telegram Bot sebagai media untuk mengirim informasi saldo. 

Prototipe ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan untuk memantau kWh meter 

miliknya dimanapun dalam bentuk informasi jumlah saldo yang tersisa melalui 

gawai masing-masing. 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana cara membuat alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter 

prabayar berbasis kamera dan opencv? 

b. Bagaimana menentukan persentase keberhasilan pengenalan karakter 7- 

segmen? 

 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

Batasi pembahasan sesuai dengan masalah dan tujuan. 



3  

a. Prototipe ini hanya digunakan pada kWh meter prabayar yang 

menggunakan layar 7-segmen. 

b. Sumber energi pada prototipe ini bergantung pada sumber jala-jala listrik 

PLN. 

c. Prototipe ini hanya terhubung dengan aplikasi Telegram. 

d. Prototipe menggunakan jaringan WiFi untuk mengirim informasi saldo. 

e. Pengenalan karakter 7-segmen menggunakan algoritma Seven Segment 

Optical Character Recognition (SSOCR). 

 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

1. Dapat dibuat alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter prabayar 

berbasis kamera dan opencv. 

2. Menentukan persentase keberhasilan pengenalan karakter 7-segmen. 

 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan pelanggan selaku 

pengguna kWh meter prabayar untuk melakukan pemantauan sisa saldo energi listrik 

melalui gawai masing-masing, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pemutusan 

listrik seketika yang dapat merusak peralatan elektronik. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

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

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir 
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3. BAB III RANCANG BANGUN 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

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



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai beberapa teori yang 

mendukung pembuatan prototipe alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter 

prabayar berbasis kamera dan opencv. 

 

2.1 Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang 

menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor 

(penghantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi 

listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan tiga komponen dasar, sesuai 

dengan sifat arus listriknya. Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 

sehari-hari seperti belajar, memasak , bekerja. Berikut ini ada beberapa manfaat atau 

kegunaan listrik dalam kehidupan manusia sehari hari : 

1. Untuk penerangan saat malam menjelang, malam hari menjadi lebih 

terang dengan sinar lampu yang menggunakan listrik dari PLN. 

2. Untuk sumber energi, listrik berguna untuk menghidupkan berbagai alat 

rumah tangga dan kantor serta peralatan elektronik lainnya. 

Di Indonesia energi listrik dikelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT. 

PLN (Perusahaan Listrik Negara). Pelanggan PLN terbiasa menggunakan meteran 

Prabayar atau Pascabayar (Rijaluddin, 2017). 

 

 
2.2 kWh Meter 

kWh Meter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau 

menghitung besar energi yang digunakan oleh konsumen seperti perumahan, 

perkantoran dan industri. Energi listrik yang digunakan oleh konsumen dihitung 

dalam persatuan jam. Ada dua jenis kWh meter yang ada saat ini, yakni jenis pasca 

bayar yang biasa disebut dengan kWh meter konvensional dan yang kedua adalah 

jenis prabayar atau pulsa. 

kWh meter prabayar yang dipasang PT. PLN pada rumah pelanggan 

menggunakan kWh meter digital. Prinsip kerja kWh meter digital secara umum yaitu 

mengkonversi sinyal analog tegangan dan arus yang terukur menjadi sinyal digital 

atau diskrit. Konversi dilakukan dengan mengambil nilai-nilai sampel dari sinyal 
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analog tegangan dan arus secara periodik setiap periode sampling. Sehingga 

konsumsi energi listrik dapat diketahui dari perhitungan proses perkalian arus dan 

tegangan setiap selang waktu (sampling time) tertentu. 

 

 
2.2.1 Jenis - jenis kWh Meter 

Berikut beberapa macam kWh meter yang ada yaitu, 

1. kWh meter analog merupakan model meteran listrik lawas yang 

memiliki counter digit sebagai penunjuk jumlah energi listrik. Meteran 

listrik konvensional ini menggunakan sistem pascabayar 

2. kWh meter digital adalah model meteran listrik yang sudah dilengkapi 

dengan program khusus dan layar LCD/LED untuk menampilkan jumlah 

pemakaian listrik. Meteran listrik digital menerapkan sistem prabayar 

3. Smart meter merupakan model meteran yang terbaru. kWh meter ini 

memiliki layar LED/LCD dan dapat dihubungkan dengan internet. Jenis 

ini menggunakan sistem prabayar 

 

 
2.2.2 Sistem Pengisian Listrik 

Sistem pengisian listrik prabayar biasa disebut dengan sistem pengisian listrik 

pintar. Dimana sistem pengisian listrik prabayar menggunakan voucher lisrik. 

Voucher lisrik adalah sistem pulsa (token) tak jauh beda dengan sistem pengisian 

voucher pada telepon namun pulsa tidak otomatis masuk. Sistem voucher lisrik yaitu 

konsumen secara manual memasukkan token voucher lisrik ke kWh meter. Dengan 

sistem prabayar pelanggan dapat mengontrol pemakaian lisrik tersebut. Kelebihan 

lain dari sistem pengisian listrik prabayar yaitu tidak perlu khawatir akan biaya 

keterlambatan atau denda (Rijaluddin, 2017). 

 

 
2.3 Seven Segment Display 

Seven Segment Display (Layar 7-segmen) adalah komponen Elektronika yang 

dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Seven 

Segment Display memiliki 7-segmen dimana setiap segmen dikendalikan secara ON 

dan OFF untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 (nol) 
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sampai 9 (Sembilan) dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi 

Segmen. Selain 0 – 9, Seven Segment Display juga dapat menampilkan Huruf 

Hexadecimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada Seven Segment 

Display diatur menjadi bentuk angka “8” yang sedikit miring ke kanan dengan tujuan 

untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis Seven Segment Display, 

terdapat juga penambahan “titik” yang menunjukan angka koma desimal (Endayani 

et al. 2019). 

Terdapat beberapa jenis Seven Segment Display, diantaranya adalah 

Incandescent bulbs, Fluorescent lamps (FL), Liquid Crystal Display (LCD) dan 

Light Emitting Diode (LED). Cara kerjanya seven segment boleh dikatakan mudah, 

ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka Display akan 

menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang 

diberikan. Terdapat 2 Jenis LED 7-segmen, diantaranya adalah LED 7-segmen 

Common Cathode dan LED 7-segmen Common Anode (Agung, 2019). 

 

 
2.3.1 7-Segmen Tipe Common Cathode (Katoda) 

Pada LED 7-segmen jenis Common Cathode (Katoda), Kaki Katoda pada 

semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan kaki anoda akan 

menjadi input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Katoda yang terhubung 

menjadi 1 Pin ini merupakan Terminal Negatif (-) atau Ground sedangkan siynal 

kendali (Control Signal) akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen 

LED (Agung, 2019). 

 
 

Gambar 2. 1 Tipe Common Cathode 

Sumber : Agung, (2019) 



 

2.3.2 7-Segmen Tipe Common Anode (Anoda) 

Pada LED 7-segmen jenis Common Anode (Anoda), Kaki Anoda pada semua 

segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan kaki Katoda akan menjadi 

Input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Anoda yang terhubung menjadi 1 

Pin ini akan diberikan tegangan positif (+) dan sinyal kendali (control signal) akan 

diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED (Agung, 2019). 

 
 

Gambar 2. 2 Tipe Common Anode 

Sumber : Agung, (2019) 

 
2.4 Kamera Digital 

Kamera Digital adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk 

memvisualisasikan keaadan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk 

format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital (Shadiq, 2015). 

Sensor pada kamera yang akan dibahas ada dua yaitu sensor CCD (Charge Coupled 

Device) dan CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Pada proyek 

akhir ini kamera yang digunakan adalah webcamera yang menggunakan sensor 

CMOS. 

 

 
2.4.1 Charge Coupled Device (CCD) Sensor 

Sensor CCD menggunakan dioda-dioda yang sensitif terhadap cahaya yang 

mengkonversikan cahaya dalam bentuk foton menjadi muatan listrik dalam bentuk 

elektron. Dioda-dioda ini disebut dengan photosites. Setiap fotodetektor sensitif 

terhadap cahaya, maka semakin besar intensitas cahaya yang masuk maka akan 

semakin besar pula muatan listrik yang terakumulasi. Setiap fotodeketor dibuat 

dengan lapisan tipis silikon dioksida yang dilapisi dengan Polysilicon Gate yang 

diberikan potensial elektrikal positif agar dapat menciptakan daerah deplesi yang 
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menyimpan elektron saat berkas foton datang ke sensor. Pada dunia nyata kapasitas 

sumur potensial (potential well) pada foto detektor bisa mencapai juataan elektron 

dengan hanya menggunakan kedalaman lapisan deplesi beberapa mikrometer saja 

(Qasthari, 2017). 

 
 

Gambar 2. 3 Skema fotodetektor 

Sumber : Qasthari, (2017) 

 

Cara kerja pentransferan muatan pada sensor CCD digambarkan pada 

gambar dibawah yaitu muatan listrik dikubur pada saluran saluran dibawah silikon. 

Lalu muatan yang ditransfer tadi akan disalurkan pada kolom-kolom grid pada CCD 

agar dapat didigitasi oleh ADC (Analog to Digital Converter). 

 
 

Gambar 2. 4 Grid pada sensor kamera 

Sumber : Qasthari, (2017) 
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Gambar 2. 5 Cara kerja saluran pada sensor CCD 

Sumber : Qasthari, (2017) 

Pada kamera CCD memiliki beberapa sumber noise atau gangguan pada 

gambar yaitu Dark Current, ketidakseragaman pixel, noise tumbukan foton dan CCD 

read noise. Penyebab dari Dark Current adalah temperatur yang dihasilkan oleh 

elektron. Ketidak beragaman piksel karena fotodetektor pada grid memiliki 

kesensitivitasan berbeda pada sinyal cahaya yang diterimanya. Lalu, Shot Noise 

karena foton yang datang tidak dapat diprediksi. Kelebihan CCD dibanding sensor- 

sensor kamera lain adalah efesisensi kuantumnya sekitar 80%, noisenya kecil, High 

Dynamic Range (HDR), High Photometric Precision, kerjanya sangat linier, 

tegangan yang dibutuhkannya kecil (5-15 Volt saja) dan gambar secara geometris 

stabil sehingga sangat cocok apabila jenis kamera ini digunakan pada instrumen- 

instrumen astronomi. Bahkan Teleskop Hubble yang sangat populer menggunakan 

CCD pada sensor pengambilan citranya (Qasthari, 2017). 

 

 
2.4.2 Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) Sensor 

Sensor CMOS menggunakan fotodetektor yang hampir sama dengan kamera 

CCD hanya saja pada kamera CMOS grid sensor yang mengkonversi cahaya dalam 

bentuk foton ke muatan listrik setiap sensor pikselnya juga mengkonversikan muatan 

tersebut menjadi sinyal tegangan, sedangkan pada CCD muatan listrik disalurkan 

terlebih dahulu ke node output untuk di konversikan menjadi sinyal beda tegangan 

(Qasthari, 2017). 
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Perbedaan lainnya sensor CMOS juga memuat rangkaaiannya lainnya seperti 

digital controller untuk mengontrol setiap piksel pada grid sensor dan ADC. Pada 

gambar dibawah ini menggambarkan perbedaan cara konversi muatan elektron 

menjadi sinyal beda tegangan output pada sensor CCD dan CMOS (Qasthari, 2017). 

 
 

Gambar 2. 6 Perbedaan cara kerja sensor CMOS dan CCD 

Sumber : Qasthari, (2017) 

 
Tabel 2. 1 : Perbedaan sensor CMOS dan CCD 

 

Fitur CMOS CCD 

Sinyal keluaran piksel Tegangan Muatan listrik 

Sinyal keluaran chip Bits (digital) Tegangan (analog) 

Sinyal keluaran sistem Bits (digital) Bits (digital) 

Gangguan sistem Sedang Rendah 

Kerumitan chip Tinggi Rendah 

Kerumitan sistem Rendah Tinggi 

Komponen sistem Sensor, lensa, beberapa 

tambahan dukungan 
chip 

Sensor, lensa, 

Dukungan chip 

 
Secara praktis kedua sensor ini memiliki perbedaan perbedaan yang dapat dirasakan 

secara langsung oleh pengguna yaitu sensor CMOS mempunyai pixel uniformity 

yang lebih rendah dari CCD karena desain grid pixel sensornya itu sendiri. Sehingga 

gambar yang diambil oleh kamera CMOS umumnya akan memiliki gangguan yang 

lebih besar dibanding dengan gambar yang diambil oleh kamera CCD. Pada sisi 

harga produksi sensor CMOS akan lebih rendah dari CCD karena sensor CMOS 

menggunakan teknologi yang sama pada chip-chip memori dan logika. Kelebihan 

sensor CMOS dibanding sensor CCD adalah sensor CMOS memungkinkan sistem 

yang jauh lebih kecil dan penggunaan dayanya lebih kecil, sehingga sensor CMOS 

dominan digunakan pada kamera-kamera handphone. Aplikasi CMOS sensor 



 

sekarang sudah digunakan ke berbagai industri contohnya industri otomotif, 

keamanan dan lain-lain. Meskipun begitu sensor kamera CMOS tidak menggantikan 

sensor kamera CCD karena sensor CCD memiliki kualitas pengambilan gambar yang 

jauh lebih baik dan noise nya kurang. 

 

2.4.3. Aperture 

Aperture didefinisikan sebagai besarnya bukaan diagfragma suatu lensa 

yang berguna untuk mengontrol cahaya yang masuk ke sensor pada kamera 

lewat bukaan pada lensa. Aperture menentukan seberapa besar intensitas sinar 

yang diterima dan berpengaruh pada ruang ketajaman gambar, jika bukaan 

diagframa kecil (sempit) atau nilai aperture besar, maka akan menghasilkan 

Depth of field (DOF) atau ruang ketajaman yang luas pada bidang gambar. 

Dan jika bukaan diagfragma lebar atau nilai aperture kecil, maka DOF yang 

dihasilkan pada bidang gambar akan lebih sempit. 

 

Gambar 2. 7. Aperture 

Sumber : Reza,(2017) 

 
2.4.4. ISO 

ISO yang membuat standarisasi dalam hal ini untuk tingkat kemampuan 

suatu teknologi sensor untuk menangkap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, semakin 

besar juga cahaya yang dapat ditangkap oleh sensor maka hasil foto yang dihasilkan 

akan semakin terang. Kekurangannya adalah timbulnya noise seiring bertambahnya 
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nilai ISO yang disetting. Pada umumnya nilai ISO mulai dari ISO 100, 200, 

400,800,1600 dan 3200.(Reza, 2017) 

 

2.5 Pengolahan Citra 

Citra adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan, atau imitasi dari suatu 

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

digital. Citra analog adalah citra yang bersifat continue seperti gambar pada monitor 

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

dapat diolah oleh komputer (Dewantoro, 2017) Citra dapat didefinisikan sebagai 

fungsi f(x,y) berukuran M baris dan N kolom, dengan x dan y adalah koordinat 

spasial, dan amplitudo f di titik koordinat (x,y) dinamakan intensitas atau tingkat 

keabuan dari citra pada citra tersebut (Dewantoro, 2017). 

 

2.5.1 Perbedaan Citra Aanalog dan Citra Digital 

Citra analog adalah citra yang bersifat continue, seperti gambar pada monitor 

televisi, foto sinar X, foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, pemandangan alam, 

hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya 

(Dewantoro, 2017). Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, 

sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Oleh sebab itu, agar citra 

dapat diproses dikomputer perlu proses konversi analog ke digital harus dilakukan 

terlebih dahulu. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog, seperti video kamera 

analog, kamera foto analog, cam, CT scan, sensor rontgen untuk foto thorax, sensor 

gelombang pendek pada sistem radar, sensor ultrasonik pada sistem USG, dan lain- 

lain. 

 
Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin 

dengan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak- 

kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra 

menyatakan besar kecilnya ukuran piksel (titik) pada citra dan kuantisasi 

menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat 

keabuan (grayscale) sesuai dengan jumlah bit biner, dengan kata lain kuantisasi pada 

citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra (Dewantoro, 2017). 



14  

2.5.2 Jenis-jenis Citra Digital 

Ada banyak cara untuk menyimpan citra digital di dalam memori. Cara 

penyimpanan menentukan jenis citra digital yang terbentuk. Beberapa jenis citra 

digital yang sering digunakan adalah citra biner, citra grayscale dan citra warna 

(Dewantoro, 2017). 

• Citra Biner (Monokrom). Citra yang memiliki banyaknya dua warna, 

yaitu hitam dan putih. Dibutuhkan 1 bit di memori untuk menyimpan 

kedua warna ini. 

• Citra Skala Keabuan (Gray Scale). Citra jenis ini didalamnya hanya 

terdapat warna abu-abu. Citra 2 bit mewakili 4 warna, citra 3 bit 

mewakili 8 warna, dan seterusnya. Semakin besar jumlah bit warna yang 

disediakan di memori, semakin halus gradasi warna yang terbentuk. 

• Citra Warna (True Color). Setiap piksel pada citra warna mewakili 

warna yang merupakan kombinasi dari tiga warna dasar (RGB = Red 

Green Blue). Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 8 bit = 1 

byte, yang berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 255 warna. 

Berarti setiap piksel mempunyai kombinasi warna sebanyak 28 x 28 x 28 

= 224 =16 juta warna lebih. Itulah sebabnya format ini dinamakan true 

color karena mempunyai jumlah warna yang cukup besar sehingga bisa 

dikatakan hampir mencakup semua warna di alam. 

 

2.5.3 Elemen-elemen Citra Digital 

Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat pada citra digital : 

• Kecerahan (Brightness). Brightness merupakan intensitas cahaya yang 

dipancarkan piksel dari citra yang dapat ditangkap oleh sistem 

penglihatan. Kecerahan pada sebuah titik (piksel) di dalam citra 

merupakan intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. 

• Kontras (Contrast). Kontras menyatakan sebaran terang dan gelap dalam 

sebuah citra. Pada citra yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar 

secara merata. 

• Kontur (Contour). Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh 

perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya 



 

perubahan intensitas inilah mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di 

dalam citra. 

• Warna. Warna sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap 

panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. 

• Bentuk (Shape). Shape adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, 

dengan pengertian bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama 

untuk sistem visual manusia. 

 

2.5.4 Teknik Pengolahan Citra Digital 

Suatu gambaran mengenai teknik-teknik pengolahan citra digital dan 

macammacamnya, antara lain sebagai berikut : 

• Segmentation, merupakan proses untuk membedakan atau memisahkan 

objek-objek yang ada dalam suatu citra,  seperti memisahkan objek 

dengan latar belakangnya. Segmentasi citra merupakan bagian dari 

proses pengolahan citra. Segmentasi citra (image segmentation) 

mempunyai arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang 

homogen berdasarkan kriteria keserupaan yang tertentu antara tingkat 

keabuan suatu piksel dengan tingkat keabuan piksel-piksel tetangganya, 

kemudian hasil dari proses segmentasi ini akan digunakan untuk proses 

tingkat tinggi lebih lanjut yang dapat dilakukan terhadap suatu citra, 

misalnya proses klarifikasi citra dan proses identifikasi objek. Adapun 

dalam proses segmentasi citra itu sendiri terdapat beberapa algoritma 

diantaranya: algoritma Deteksi Titik, Deteksi Garis, dan Deteksi Sisi. 

• Thresholding, yaitu proses Citra keabuan diubah menjadi citra biner. 

Citra biner disebut juga dengan citra W&B (White and Black) atau citra 

monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap piksel 

dari citra biner. Dalam proses ini dibutuhkan suatu nilai batas yang 

disebut nilai threshold. Apabila derajat keabuan lebih besar dari nilai 

batas akan diberi nilai 1 (putih). Piksel dengan derajat keabuan lebih 

kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0 (hitam). Fungsi dari binerisasi 

sendiri adalah untuk mempermudah proses pengenalan pola, karena pola 

akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit 

warna (Dewantoro, 2017). Untuk lebih jelasnya terlihat pada Gambar 

2.7. 
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Gambar 2. 8 Binary image 

Sumber : Purnama, 2016 

 

 
• Object recognition, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengenali 

objekobjek apa saja yang ada dalam suatu citra. Object recognition atau 

disebut pengenalan objek adalah proses untuk mengidentifikasi objek 

tertentu dalam gambar digital atau video. Algoritma pengenalan objek 

bergantung pada algoritma pencocokan, pembelajaran, atau pengenalan 

pola menggunakan teknik berbasis penampilan atau berbasis fitur. 

Teknik umum meliputi tepi, gradien, Histogram Berorientasi Gradien 

(HBG), wavelet Haar, dan pola biner linier. Pengenalan objek berguna 

dalam aplikasi seperti stabilisasi video, sistem parkir mobil otomatis, dan 

penghitungan sel dalam bioimaging. Pada tugas Akhir ini pengenalan 

objek dilakukan menggunakan OpenCV. OpenCV merupakan singkatan 

dari Open Source Computer Vision. Computer Vision adalah ilmu 

pemrograman komputer untuk memproses dan pada akhirnya memahami 

gambar dan video. OpenCV merupakan sebuah pustaka gambar yang 

dibuat oleh Intel, dapat diunduih secara bebas dan tersedua untuk C, 

C++, Java dan Python, Windows, Linuc, Max OS, iOS dan Android. 

OpenCV memiliki perpustakaan antarmuka penuh untuk bahasa 

pemrograman yang lain, seperti java; python, dan MATLAB (A. 

Purnama, 2016). 
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2.6 Sistem Pengenalan Karakter Optik Display 7-Segmen 

Sistem ini dirancang untuk memindai display 7-segmen yang ditampilkan 

melalui komputer yang dipotret dengan kamera digital. Sistem ini juga dapat 

diimplementasikan untuk jenis tampilan selain display 7-segmen. Berikut aliran 

proses pengenalan karakter terlihat pada Gambar 2.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Aliran sistem pengenalan karakter 
 

2.7 Cahaya dan Intensitas Cahaya 

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata 

manusia. Suatu sumber cahaya memancarkan energi, sebagian energi diubah 

menjadi cahaya tampak (visible light). Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan 

oleh gelombang elektromagnetik. 

Kecepatan rambat (v) gelombang elektromagnetik di ruang bebas yaitu  

10
8 

meter per detik. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 350 

nanometer (nm) hingga 790 nanometer (nm). Yang terdiri atas beberapa daerah 

warna seperti yangterlihat pada gambar berikut ini (Wanto, 2008). 

 
 

Gambar 2. 10 Warna-warna spektrum cahaya 

Sumber : Wanto, (2008) 

Pengenalan 

Karakter 

Segmentasi 

Output Karakter 

Binarisasi RGB ke Gray Input Gambar 
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Cahaya putih dapat diuraikan menggunakan prisma kaca, sinar-sinarnya 

dibiaskan sedemikian rupa sehingga terjadi suatu spektrum. Warna-warna spectrum 

ini dinamakan cahaya satu warna atau cahaya monokrom. Warna-warna tersebut 

juga tampak pada pelangi, yang terjadi karena pembiasan cahaya oleh titik-titik air 

hujan. 

Selain memiliki warna tertentu, setiap panjang gelombang juga memiliki 

intensitas. Mata manusia paling peka akan cahaya dengan panjang gelombang 555 

nm, yaitu cahaya berwarna kuning-hijau. Warna-warna yang lain dengan intensitas 

yang sama lebih redup, seperti yang terlihat pada grafik kepekaan mata Gambar 2.10 

berikut ini 

 
 

Gambar 2. 11 Grafik kepekaan mata 

Sumber : Wanto, (2008) 

 
Suatu titik sumber cahaya akan memancarkan fluks cahaya (dФ) dengan 

sudut ruang sebesar (dω), seperti terlihat pada Gambar 2.11, maka akan memiliki 

intensitas penerangan yang dapat dinyatakan dengan formula berikut : 

𝐼 = 
𝑑Φ 

𝑑m 

(1) 

 

dimana I adalah intensitas penerangan, dengan satuan Candela (Cd) 

dФ adalah fluks cahaya, dengan satuan lumen (lm) 

dω adalah sudut ruang, dengan satuan steradian (st) 

 
 

Untuk sumber penerangan dalam ruang terang (brightness) adalah : 
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𝐵 = 
𝑑𝐼 

𝑑𝐴 

(2) 

dimana B adalah ruang terang, dengan satuan Cd/cm2 

dI adalah intensitas penerangan, dengan satuan Candela (Cd) 

dA adalah luas permukaan, dengan satuan cm2 

 
Bila suatu daerah dengan luas dA diterangi dengan fluks penerangan dФ, maka kuat 

penerangan E (lux) adalah : 

𝐸 = 
𝑑Φ 

𝑑𝐴 
[lx] 

(3) 

Dimana E adalah kuat penerangan dengan satuan lux. 
 

 

 

 

 

P 
 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Arah jalan sinar pada pengukuran Fotometri 

Sumber : Wanto, (2008) 

Pada Gambar 2. 11, dapat dilihat gambar skema penerangan suatu elemen permukaan 

dA karena sumber penerangan P dengan intensitas penerangan I dan jarak sebesar r 

tegak lurus terhadap elemen permukaan titik dalam arah segaris dengan sumber 

cahaya. 

 

 
2.8 Telegram Bot API 

Telegram Bot Application Programming Interface (API) adalah sebuah 

teknologi open source yang disediakan oleh Telegram Messenger LLP untuk 

membangun aplikasi bot Telegram bagi para pengembang. Bot API ini merupakan 

interface berbasis HTTP untuk menghubungkan bot yang dikembangkan oleh para 

pengembang dengan sistem Telegram. Kelebihan dari Telegram ini adalah adanya 

landasan untuk mengunakan Application Programming Interface (API) untuk 

masyarakat luas. Salah satu API yang disediakan adalah fitur bot. 

   dω dA 

r 
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Bot adalah aplikasi pihak ketiga yang berjalan di dalam Telegram. Pengguna 

dapat berinteraksi dengan bot dengan cara mengirim pesan, perintah, dan 

permintaan. Bot dapat di kendalikan menggunakan permintaan HTTPS ke API Bot. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan di Telegram Bot API mendapatkan info berita, 

konten percakapan, pembayaran, permainan, video maya dan beberapa opsi alat 

modifikasi. Telegram Bot merupakan akun khusus yang tidak memerlukan nomor 

telepon tambahan untuk mengaturnya. Pengguna dapat berinteraksi dengan bot 

dengan cara mengirim pesan dan perintah ke bot dengan membuka obrolan atau 

dengan menambahkannya ke grup (Fifit Fitriansyah, 2020) 

Pesan, perintah, dan permintaan yang dikirim oleh pengguna diteruskan ke 

perangkat lunak yang berjalan di server. Server menangani semua enkripsi dan 

komunikasi dengan API Telegram untuk pengguna. Pengguna berkomunikasi 

dengan server melalui antarmuka HTTPS sederhana yang menawarkan versi 

sederhana dari API Telegram yang disebut Bot API (Parlika & Pratama, 2019). 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Dalam rancang bangun ini dibahas mengenai desain perancangan dari 

prototipe alat bantu monitoring kWh meter prabayar. Desain perancangan yang 

dimaksud adalah meliputi hardware, konfigurasi alat, serta rangkaian yang ada di 

dalam prototipe. Di samping itu, dijelaskan juga prosedur yang menunjang 

keberhasilan prototipe alat bantu monitoring kWh meter prabayar berbasis kamera 

dan OpenCV. 

 

 
3.1 Deskripsi Alat 

Proyek akhir ini menghasilkan sebuah prototipe alat bantu pemantauan sisa 

saldo kWh meter prabayar yang berbasis kamera dan OpenCV yang kemudian 

informasi saldo akan dikirim melalui aplikasi Telegram secara berkala. Prototipe ini 

akan mempermudah pelanggan listrik prabayar melakukan pemantauan sisa saldo 

energi listrik dimanapun. Komponen yang digunakan adalah web kamera yang 

berfungsi untuk merekam layar 7-segmen pada kWh meter, USB LED untuk 

pengkondisian cahaya pada layar kWh meter, mikroprosessor sebagai chip, dan 

telepon genggam yang berfungsi untuk menampilkan sisa saldo. Prototipe ini 

memberikan informasi jumlah saldo yang tersisa yag kemudian informasi sisa saldo 

tersebut dikirim melalui aplikasi Telegram ke pelanggan. 

 

 
3.2 Kontruksi Prototipe 

Pada Gambar 3.1 Terdapat beberapa bagian input, yang terdiri dari power 

supply, microSD, dan kamera. Power supply berfungsi sebagai sumber energi listrik 

untuk mengaktifkan prototipe, microSD berfungsi untuk menyimpan dokumen, dan 

kamera untuk merekam citra kWh. Untuk processing menggunakan mikroprosessor 

yang berfungsi untuk menginisiasi kamera untuk merekam tampilan kWh, mengubah 

citra menjadi teks, dan mengirim teks. Output pada prototipe terdiri dari cahaya LED 

USB dan informasi sisa saldo yang dikirim melalui Telegram Bot. 



 

 

  

 

Gambar 3. 1 Diagram blok prototipe 

Gambar 3.2. merupakan kontruksi fisik dari prototipe alat bantu pemantau 

sisa saldo kWh meter prabayar. Terdapat sebuah lengan kawat fleksibel berfungsi 

sebagai pengait prototipe dengan kWh meter, kemudian terdapat tempat dudukan 

kamera dan mikroprosessor yang terpasang pada kawat fleksibel. Kontruksi terdiri 

dari beberapa bagian yang dihubungkan seperti mikroprosessor yang terhubung 

dengan sumber energi listrik yang berfungsi untuk mengolah citra dan mengkonversi 

citra menjadi teks. Terdapat kamera yang berfungsi untuk merekam tampilan kWh 

meter dan LED USB yang berfungsi sebagai alat bantu penerangan yang terhubung 

dengan mikroprosessor. 

 

Gambar 3. 2. Kontruksi prototipe 

 

 
 

3.3 Cara kerja Prototipe 

Alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter memberikan informasi berupa 

sisa saldo energi listrik melalui aplikasi Telegram, cara kerjanya yaitu pada 

22 

Telegram Bot 

 

 

 

 
Mikrokoprosessor 

Power Supply 

Kamera 

LED USB 

Micro SD 
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Start 

Gambar disimpan 

Teks ditampilkan 

di Telegram 

End 

Teks dikirim ke 

Telegram 

Image Processing dan pengenalan 

karakter gambar konversi menjadi teks 

Kamera memotret layar monitor 

kWh meter secara berkala 

mikroproessor sudah diprogram untuk mengambil gambar pada waktu tertentu, 

perintah tersebut akan memerintahkan kamera untuk merekam tampilan display kWh 

meter yang kemudian citra tersebut disimpan dan dikenali oleh mikroprosessor untuk 

diubah menjadi teks, kemudian teks tersebut dikirim ke Telegram menggunakan 

jaringan internet. Mekanisme proses pemantauan sisa saldo diperjelas dengan 

flowchart prototipe berikut :  

 

Gambar 3. 3 Flowchart prinsip kerja prototipe 

Pada flowhart diatas kamera bekerja ketika ada perintah dari mikroprosessor 

yang diprogram untuk merekam display kWh meter secara berkala. Kamera akan 

memotret layar 7-segmen kemudian menyimpannya pada micro SD. Mikroprosessor 

mengolah gambar tersebut mulai dari Image Processing yang memiliki beberapa 

tahapan yang akan diperjelas pada bagian algoritma pemograman, sampai 



24  

pengenalan karakter dan menghasilkan keluaran berupa teks dan hasilnya dikirimkan 

ke Telegram Bot. 

 

 
3.3.1 Pengolahan Citra 

Sebelum kamera merekam display kWh meter prabayar, terlebih dahulu 

posisikan kamera menyesuaikan letak display kWh meter prabayar agar posisi digit 

yang terekam tepat ditengah agar didapatkan hasil cropping yang menyisakan digit 

7-segmen saja. Posisikan kamera tegak lurus dan pada jarak fokus terhadap display 

kWh meter prabayar, jarak fokus kamera pada penelitian ini adalah 10 cm. Berikut 

hasil rekam display kWh meter prabayar yang termasuk kedalam citra true colour. 

 
 

Gambar 3. 4 Hasil rekam kamera 

Kemudian citra hasil rekam dilakukan cropping otomatis yang sudah 

terprogram untuk menyisakan digit 7-segmen. Berdasarkan kemampuan algoritma 

pengenalan karakter citra yang digunakan pada penelitian ini, ukuran citra hasil 

cropping disesuaikan dengan tidak melebihi 280 x 73 piksel. Agar mendekati ukuran 

tersebut maka dilakukan pengubahan skala hasil citra cropping 50% lebih kecil. 

Nilai tersebut didapatkan berdasarkan pendekatan ukuran hasil citra cropping dengan 

dimensi citra yang sesuai dengan kemampuan algoritma pengenalaan karakter. 

 
 

Gambar 3. 5 Citra hasil cropping 
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Selanjutnya yaitu mengubah citra hasil cropping menjadi citra keabuan (Gray 

Scale). Gambar 3.6  adalah contoh gambar hasil citra keabuan. 

 
 

Gambar 3. 6 Hasil citra keabuan 

 

 
Setelah diubah menjadi citra keabuan, selanjutnya diubah menjadi citra biner. 

Fungsi dari binerisasi adalah untuk mempermudah proses pengenalan pola, karena 

pola akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit warna 

(Dewantoro, 2017). 

 
 

Gambar 3. 7 Hasil citra biner 

 

 
 

3.3.2 Segmentasi 

Segmentasi citra berfungsi untuk membagi suatu citra menjadi wilayah- 

wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan tertentu. Hasil dari proses 

segmentasi ini umumnya digunakan untuk proses pengolahan citra lanjutan. 

 

 

 
 

Gambar 3. 8 Hasil segmentasi 

Sumber : Ghugardare, (2009) 
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3.3.3 Pengenalan Objek 

 
Pengenalan Objek (Object recognition), yaitu suatu proses yang dilakukan 

untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Algoritma 

pengenalan objek bergantung pada algoritma pencocokan, pembelajaran, atau 

pengenalan pola menggunakan teknik berbasis penampilan atau berbasis fitur. Pada 

proyek akhir ini algoritma yang digunakan adalah algoritma untuk mengenali objek 

digit 7-segmen menggunakan Seven Segment Optical Character Recognition 

(SSOCR). 

 

Gambar 3. 9 Bagian-bagian 7-segmen 
 

 

 

(a) 



27  

 

(b) 

Gambar 3. 10 Visualisasi Algoritma, (a) Pemindai Vertikal, (b) Pemindai Garis 

Pada algoritma tersebut, setiap digit yang ditemukan oleh segmentasi 

diklasifikasikan menjadi pemindaian vertikal dan horizontal untuk menemukan 

segmen horizontal dan vertikal pada setiap digit. Pemindai vertikal dimulai dari 

piksel bagian area 1, area 2, dan area 3 pada setiap digit. Hal ini dilakukan untuk 

menemukan tiga segmen horizontal. Pembagian area terlihat pada Gambar 3.8 (a). 

Jika pada area 1 terdapat piksel yang mempunyai nilai 0 (hitam), maka segmen a 

dianggap aktif, namun apabila area 1 tidak terdapat piksel bernilai 0, maka segmen a 

dianggap non-aktif. Berlaku juga untuk area 2 dan 3. 

Pada pemindaian segmen vertikal digunakan dua garis pindai horizontal garis 

1 dan garis 2 seperti terlihat pada Gambar 3.8 (b). Apabila pada garis pertama dari 

ujung hingga bagian tengah digit terdapat piksel bernilai 0 maka segmen f aktif. 

Sedangkan apabila pada garis 1 dari bagian tengah hingga akhir pada digit terdapat 

piksel bernilai 0 maka segmen b aktif. Namun jika tidak terdapat sama sekali piksel 

sepanjang garis 1 atau bernilai 1 pada setiap digit, maka segmen f dan b non-aktif. 

Berlaku juga untuk pemindai garis 2 dengan proses yang sama. Segmen yang 

dikenali kemudian digunakan untuk mengidentifikasi digit. Algoritma ini tidak dapat 

mengenali digit yang bernilai 1 sehingga pada setiap digit yang lebarnya kurang dari 

seperempat tinggi digit maka digit tersebut dianggap bernilai 1. 

Untuk mengenali titik desimal, ukuran setiap digit (yang belum dikenali 

sebagai angka satu) dibandingkan dengan lebar dan tinggi digit maksimum. Jika digit 

secara signifikan lebih kecil dari itu, dianggap sebagai titik desimal. SSOCR dapat 
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mencetak karakter spasi antar digit karakter masing-masing, berdasarkan jarak 

minimum atau rata-rata antar kWh meter. 
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Start 

Gambar disimpan 

Gambar hasil Image 

Processing disimpan 

A 

Ubah gambar menjadi citra Biner 

dengan Thresholding 

Konversi gambar RGB menjadi Gray 

Scale 

Pengubahan skala gambar menjadi 

50% lebih kecil dari sebelumnya 

Gambar dipotong menyisakan digit 7- 

segmen 

Kamera memotret layar monitor 

kWh meter secara berkala 

A 

Teks disimpan dengan 

format TXT 

Teks ditampilkan di 

Telegram 

End 

Mengirim isi TXT file ke Telegram 

BOT API 

Membaca TXT file 

Running SSOCR untuk mengubah 

karakter optik menjadi teks 

3.3.4 Program Pada Protitpe 

Untuk lebih jelasnya berikut flowchart program pada Raspberry Pi : 
 

 

Gambar 3. 11 Flowchart program 

 

 
Program menggunakan bahasa Python dan dijalankan menggunakan Thony 

IDE. Program diatas diawali dengan pengambilan gambar secara berkala 

menggunakan perintah Crontab pada Raspberry Pi. Setelah dilakukan pengambilan 

gambar, gambar tersebut disimpan di microSD yang kemudian dipotong (crop) 

menyesuaikan letak monitor dan menyisakan digit 7-segmen. Selanjutnya gambar 
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hasil Cropping diubah skalanya 50% lebih kecil dari ukuran hasil pemotongan. 

Gambar hasil pengubahan skala dikonversi dari gambar RGB menjadi Gray Scale 

untuk menghilangkan rona dan mengurangi saturasi dengan tetap mempertahankan 

pencahayaan. Selanjutnya hasil Gray Scale diubah menjadi Citra Biner dengan cara 

di Thresholding yang bertujuan untuk membatasi warna pixel gambar yaitu warna 

putih dan hitam. Setelah melewati proses Image Processing hasil gambar keluaran 

disimpan kembali yang kemudian dikonversi dari karakter optik menjadi teks dengan 

menjalankan SSOCR yaitu algoritma yang mengubah karakter optik menjadi teks. 

Kemudian teks disimpan dalam bentuk file TXT yang kemudian isi dari TXT 

tersebut dipanggil kembali dan dikirimkan ke Telegram Bot API agar pengguna 

dapat melihat sisa saldo energi listrik kWh meter yang digunakan. 

 

 
3.4 Komponen Penyusun Prototipe 

Komponen yang digunakan untuk menyusun prototipe ini adalah Raspberry 

Pi 3 Model B, LED USB, Kamera Web, microSD, dan Adaptor. Komponen 

pendukung lainnya adalah gawai atau Smartphone yang digunakan untuk 

menampilkan sisa saldo kWh meter. 

 

3.4.1 Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi 3 Model B merupakan mikroprosessor yang mendukung 

perangkat USB eksternal, konektivitas nirkabel dan bluetooth (Kurniawan, 2016). 

Spesifikasi Raspberry Pi 3 model B adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 Model B 
 

Type B 

Prosesor Quad-core Broadcom BCM 2837 64bit CPU 

Kecepatan 1.2 GHz 

RAM 1 GB 
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Type B 

Prosesor Quad-core Broadcom BCM 2837 64bit CPU 

Port 4X Data USB 2.0 

3.5mm analog audio-video jack 

Ethernet 

Kamera (CSI) 

Display (DSI) 

Pin 40-Pin extended GPIO 

Sumber : Datasheet Raspberry Pi 3 Model B 
 

 
Gambar 3. 12 Raspberry Pi 3 model B 

Sumber : https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

Selain penjelasan spesifikasi diatas, Raspberry Pi memiliki kelebihan dan 

kelemahan yaitu : 

• Kelebihan Raspberry Pi: 

➢ Raspberyy Pi menggunakan Micro SD Card untuk penyimpanan 

data, data Operating System dan media penyimpanan data jangka 

panjang. 

➢ Memiliki keunggulan pada grafis 3D dan tampilan Blu-ray video. 

➢ Mendukung overclock dan overvolting dengan cara mengedit file 

config.txt 

➢ Dapat menjalankan program - program perkantoran 

 
 

• Kelemahan Raspberry Pi: 

➢ Raspberry Pi cukup sensitive dengan listrik statis, harus berhati - hati 

dalam memegangnya. 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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➢ Jika mengedit file config.st untuk membuat Raspberry Pi agar bisa 

overclock dan overvolting maka dapat memperpendek usia perangkat 

SoC (System on Chip) 

 

 
3.4.2 USB LED 

Lampu LED USB ini sangat berguna untuk membantu penerangan pada layar 

7-segmen kWh meter, beberapa kelebihannya yaitu ringan, portabel, dan fleksibel. 

Lampu LED USB dihubungkan ke port USB Raspberry untuk menyediakan sumber 

cahaya yang sederhana dan efisien. Penempatan lampu tidak diarahkan langsung 

menuju layar 7-segmen kWh meter namun dengan posisi sudut terhadap layar sedikit 

naik sehingga cahaya tidak memantul balik kearah kamera. USB LED ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Spesifikasi USB LED 
 

Spesifikasi 

Warna Biru 

Bahan ABS 

Masa pakai LED 50,000 jam 

Intensitas Cahaya 26 Lumen 

Arus yang bekerja 220 mA 

Tegangan, Daya 5V, 1.2 W 

Dimensi 170 x 18.5 x 9 mm 

Berat 17,5 gram 
 
 

Gambar 3. 13 LED USB 

Sumber : https://www.pimfg.com/product-detail/USB-LIGHT-BL 

https://www.pimfg.com/product-detail/USB-LIGHT-BL


33  

3.4.3 Kamera 

Kamera dipasangkan pada bagian dudukan prototipe dan diletakkan secara 

tegak lurus terhadap display 7-segmen pada kWh meter dengan jarak 10 cm. berikut 

spesifikasi kamera yang digunakan: 

Tabel 3. 3 Spesifikasi kamera 
 

Spesifikasi Kamera 

Tipe Driver Drive-free (plug and 
play) USB 

Line length: 120 cm 

Format Foto Bmp, jpg Interface type: USB 2.0 

Tipe sensor CMOS Jarak fokus terdekat : 10 
mm extreme 

Resolusi 1280 x 720 Pixel 

Support 
equipment 

mendukung untuk komputer XP2 Above, Vista, 
Win 7, 8, 10 

 
 

Gambar 3. 14 Kamera 

Sumber : Yujitec Indonesia, 2021 

 

 
3.4.4 Micro SD 

Kartu micro SD adalah memori portabel yang dapat digunakan untuk 

penyimpanan data pada perangkat elektronik. Kartu micro SD memiliki 8 pin yang 

dirancang untuk beroperasi dalam frekuensi operasi maksimum 104 MHz. 

Antarmuka untuk Kartu SD memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam desain 

jenis mikroposesor apa pun. Kartu micro SD menyertakan pengontrol cerdas 

terpasang yang mengelola antarmuka protokol, algoritma keamanan, penyimpanan 

dan pengambilan data, serta manajemen daya. 



 

Spesifikasi Teknis 

 
 

Gambar 3. 15 Micro SD 

Sumber : Sandisk Corporation, 2016 

Pada prototipe ini microSD digunakan sebagai perangkat penyimpanan data 

dan Operating System Linux untuk menjalankan Raspberry Pi, berikut spesifikasi 

micro SD yang digunakan: 

 

 

Tabel 3. 4 Spesifikasi micro SD 
 

Spesifikasi Teknis 

Kapasitas 16 GB 

Performa/Kecepatan transfer 98 Mb/sekon 

Dimensi 14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 
mm 

Temperatur operasi -25°C sampai 85°C 

Sumber : Sandisk Corporation, 2016 

 

 

3.4.5 Adaptor 

Adaptor merupakan perangkat elektronik pengubah tegangan dari tinggi 

kerendah dan merubah aru AC menjadi arus DC. Fungsi adaptor disini sebagai 

power supply atau penyedia sumber energi listrik untuk mengaktifkan prototipe. 

 

 

 
Gambar 3. 16 Adaptor 

 

 
Tabel 3. 5 Spesifikasi Adaptor 
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KWh meter/Tipe Amino/MH22 

Input AC 100-240V 

Frekuensi 50/60 Hz 

Output DC 5V, 3A 

 

 

3.5 Light Meter App 

Light meter App merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengukur 

intensitas cahaya. Aplikasi ini menggunakan kamera untuk mengukur intensitas 

cahaya sekitar, untuk menggunakan aplikasi ini cukup dengan menghadapkan 

kamera ke objek yang akan diukur pada jarak yang mencakup keseluruhan objek dan 

konstan. Berikut tampilan dari aplikasi Light meter : 

 

Gambar 3. 17 Aplikasi Light meter 

 

 
 

3.6 Telegram Bot App 

Telegram merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh FZ-LLC tim dan 

versi yang digunakan pada penelitian ini adalah versi 8.0. Untuk menghubungkan 

Raspberry Pi dengan Telegram Bot API diperlukan API token dan chat ID akun bot 

yang akan digunakan. Langkah pertama untuk membuat akun Bot yaitu pasang 

terlebih dahulu aplikasi Telegram di gawai, kemudian gunakan Bot Father untuk 

membuat akun bot tersebut. Jika bot berhasil dibuat maka akan mendapatkan pesan 
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(a) 

berupa informasi token API, token ini lah yang akan diperlukan untuk 

menghubungkan program dengan akun bot. Selanjutnya membuat grup dengan akun 

bot yang telah dibuat kemudian tambahkan anggota dengan akun GetIDsBot untuk 

mendapatkan chat ID yang akan digunakan untuk mengirim pesan atau informasi 

saldo. 

 
 

(b) (c) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 18 (a) Token API, (b) Chat ID, (c) Tampilan Saldo 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bagian Bab IV akan dipaparkan hasil pengujian pada prototipe 

mengenai akurasi pengenalan karakter pada gambar hasil pemotretan layar 7-segmen 

kWh meter. Pengujian dilakukan pada tiga tingkat pencahayaan, yaitu 280 lux, 358 

lux, dan 192 lux serta masing-masing diambil data pengujian sebanyak dua puluh 

kali. Pengujian dilakukan pada tiga kWh meter yang berbeda. 

 

4.1 Pengujian Prototipe 

Pengujian dilakukan pada tiga kWh meter berbeda dan gambar sintetik atau 

gambar dari sumber selain dari prototipe. Pengujian dilakukan pada tiga tingkat 

pencahayaan, yaitu 280 lux, 358 lux, dan 192 lux . Selain dari gambar prototipe, 

adapun gambar sintetik atau gambar yang bersumber selain dari prototipe, bisa 

berasal dari simulasi display 7-segmen, internet, kamera ponsel, kamera DSLR, dan 

jurnal. Adapun keterangan hasil pembacaan yaitu “Akurat” artinya pembacaan sesuai 

dengan digit pada gambar, “Minor kesalahan” artinya digit tidak ditemukan tanda 

titik angka desimal dan angka tidak lengkap, dan “Gagal” artinya pembacaan tidak 

sesuai dengan gambar atau tidak terbaca. Berikut gambar tampilan kWh meter yang 

di uji. 
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(a) (b) 

Gambar 4. 1 (a) Tampilan tiap kWh meter, (b) Hasil olah citra 
 

4.1.1 Pengujian pada 280 lux 

Pengujian ini dilakukan ditingkat pencahayaan rata-rata 280 lux dan 

mengambil gambar sebanyak 20 kali untuk setiap kWh meter. Hasil citra pengujian 

dapat dilihat pada Gambar 4.1, berikut data hasil pengujian : 

 
 

Gambar 4. 2 Sampel hasil citra pengujian pada 280 lux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4. 1 Hasil uji kWh meter A 
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kWh 
meter 

Waktu dan kondisi 
Jumlah gambar 

yang diuji 
Keterangan 

Persentas 
e (%) 

 
A 

09.00-11.00 

cerah 

Intensitas Cahaya = 270 
lux 

20 Akurat 100 

0 minor kesalahan 0 

0 gagal 0 

 Total 20 100 
 

 

Tabel 4. 2 Hasil uji  kWh meter B 
 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 
Jumlah 

gambar yang 
diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
B 

09.00-11.30 

cerah 

Intensitas Cahaya = 290 
lux 

20 Akurat 100 

0 minor kesalahan 0 

0 gagal 0 

 Total 20 100 

 
Tabel 4. 3 Hasil uji kWh meter C 

 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 
Jumlah 

gambar yang 
diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
C 

08.30-10.30 

cerah 

Intensitas Cahaya = 280 
lux 

19 Akurat 95 

1 minor kesalahan 5 

0 gagal 0 

 Total 20 100 

 

 
4.1.2 Pengujian pada 358 lux 

Pengujian ini dilakukan ditingkat pencahayaan rata-rata 358 lux dan 

mengambil gambar sebanyak 20 kali untuk setiap kWh meter. Hasil citra pengujian 

dapat dilihat pada Gambar 4.2, berikut data hasil pengujian : 

 
 

Gambar 4. 3 Sampel hasil citra pengujian pada 358 lux 

 

 
Tabel 4. 4 Hasil uji kWh meter A 



 

 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 
Jumlah 

gambar yang 
diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
A 

12.00-14.00 

cerah 

Intensitas Cahaya = 305 
lux 

18 Akurat 90 

2 minor kesalahan 10 

0 gagal 0 

 Total 20 100 

 

Tabel 4. 5 Hasil uji kWh meter B 
 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 

Jumlah 

gambar yang 

diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
B 

12.00-15.30 

cerah 

Intensitas Cahaya = 418 
lux 

18 Akurat 90 

0 minor kesalahan 0 

2 gagal 10 

 Total 20 100 

 
Tabel 4. 6 Hasil uji kWh meter C 

 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 
Jumlah 

gambar yang 
diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
C 

12.30-15.00 

cerah 

Intensitas Cahaya = 350 
lux 

19 Akurat 95 

1 minor kesalahan 5 

0 gagal 0 

 Total 20 100 

 

 
4.1.3 Pengujian pada 192 lux 

Pengujian ini dilakukan ditingkat pencahayaan 192 lux dan mengambil 

gambar sebanyak 20 kali untuk setiap kWh meter. Hasil citra pengujian dapat dilihat 

pada Gambar 4.3, berikut data hasil pengujian : 

 

Gambar 4. 4 Sampel hasil citra pengujian pada 192 lux 

 

 
Tabel 4. 7 Hasil uji kWh meter A 
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kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 

Jumlah 

gambar yang 

diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
A 

16.00-17.30 

mendung 

Intensitas Cahaya = 98 lux 

11 Akurat 55 

8 minor kesalahan 40 

1 gagal 5 
 Total 20 100 

 

Tabel 4. 8 Hasil uji kWh meter B 
 

kWh 

meter 

 

Waktu dan kondisi 
Jumlah 

gambar yang 
diuji 

 

Keterangan 
Persentase 

(%) 

 
B 

15.30-18.00 

cerah 

Intensitas Cahaya = 280 
lux 

20 Akurat 100 

0 minor kesalahan 0 

0 gagal 0 

 Total 20 100 

 
Tabel 4. 9 Hasil uji kWh meter C 

 

kWh 
meter 

Waktu dan kondisi 
Jumlah gambar 

yang diuji 
Keterangan 

Persentase 
(%) 

 
C 

15.00-17.10 

cerah 

Intensitas Cahaya = 270 

lux 

20 Akurat 100 

0 
minor 

kesalahan 
0 

0 gagal 0 
 Total 20 100 

 

4.1.4 Pengujian Menggunakan Gambar Sintetik 

Gambar sintetik merupakan gambar yang dipotret atau diambil dari sumber 

selain dari prototipe pada proyek akhir ini, dapat berasal dari beberapa sumber yaitu 

internet, jurnal, simulasi display 7-segmen, kamera ponsel, dan kamera DSLR. Pada 

pengujian gambar sintetik ada 20 gambar yang diuji. Pada pengujian ini tidak terpaut 

dengan waktu pengujian, intensitas cahaya, dan kondisi lingkungan. Hasil citra 

pengujian pada gambar sintetik dapat dilihat pada Gambar 4.4, berikut hasil uji dari 

gambar sintetik: 

 

Gambar 4. 5 Sampel hasil citra kamera DSLR 

Tabel 4. 10 Hasil uji gambar sintetik 
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Grafik Gambar Akurat Terbaca 

25 

 
20 20 

19 19 
20 

18 

15 

Jumlah Gambar 
10 11  

 
5 

A 
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Dari ke empat hasil pengujian dapat disimpulkan pada tabel berikut : 

Tabel 4. 11 Rerata hasil pengujian 
 

 
Sumber Gambar 

Rata-rata 

Intensitas 

(lux) 

 
Rata-rata 

Akurasi (%) 

Rata-rata 

Kesalahan 

Minor (%) 

 
Gagal 

(%) 

 
Prototipe 

280 98,33 1,67 0 

358 91,67 5,00 3,33 

192 85,00 13,33 1,67 

Selain 

Prototipe 

(Gambar 
Sintetik) 

 
- 

 
50,00 

 
30,00 

 
20,00 

 
Berikut grafik akurasi dari tiga kWh meter kWh meter yang digunakan 

Gambar 4. 6. Grafik akurasi tiap kWh meter 
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4.2 Pembahasan Hasil Pengujian 

Dari hasil data uji ketiga kWh meter kWh meter mulai dari A, B dan C 

memiliki hasil nilai akurat yang cukup tinggi. Pengkondisian lingkungan sekitar 

kWh meter sangat berpengaruh pada hasil uji, seperti intensitas cahaya, pantulan dari 

kaca pelindung layar 7-segmen, jarak dan sudut kamera dengan monitor serta 

meratanya penyebaran pencahayaan. Pada pengujian ditingkat pencahayaan rata-rata 

280 lux berdasarkan data yang diperoleh nilai akurasi sebesar 98,33 %, dengan 

kesalahan minor sebesar 1,67 % dan gagal 0 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

untuk hasil citra dengan minimum kesalahan pengenalan karakter yaitu pada kondisi 

intensitas cahaya 280 lux. Beberapa faktor yang mendukung hasil akurasi 

pengenalan karakter citra yaitu, direkam pada intensitas cahaya sebesar 280 lux, digit 

kWh meter masih terlihat kontras dengan cahaya sekitar. Beberapa kondisi yang 

mengakibatkan kesalahan pengenaan citra yaitu, pencahayaan dari lingkungan tidak 

merata sehingga dibantu dengan pencahayaan buatan menggunakan USB LED pada 

sisi dari layar kWh yang terlihat lebih gela. 

Data hasil pengujian yang kedua dilakukan pada waktu tingkat pencahayaan 

rata-rata 358 lux memiliki nilai akurasi yang lebih kecil dibanding pengambilan 

gambar ditingkat pencahayaan 280 lux yaitu 91,67%, dengan kesalahan minor 

sebesar 5%, dan mengalami kegagalan pembacaan sebanyak 3,33%. Beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya kesalahan pengenalan yaitu disebabkan intensitas 

cahaya sekitar lebih terang dibanding tampilan kecerahan layar dari kWh meter 

sehingga digit pada layar kurang terlihat jelas dan samar. Faktor berikutnya yaitu 

ketika berganti nilai saldo, kWh meter mengalami kedipan sesaat atau matinya layar 

monitor sesaat. Ketika hal itu terjadi kamera tepat merekam disaat layar mati dan 

gambar yang dihasikan tidak terdapat digit saldo yang terekam sehingga hasil 

karakter tidak terbaca dan gagal. 

Pengujian yang memiliki akurasi terendah yaitu pada tingkat pencahayaan 

192 lux. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai akurasi pada tingkat 

pencahayaan 192 lux sebesar 85%, kesalahan minor 13,33%, dan kegagalan sebesar 

1,67%. Ketika intensitas cahaya terlalu kecil maka kemampuan kamera menurun 

untuk menangkap gambar dan hasil dari pemotretan terlalu gelap sehingga ketika 

diubah dari Gray Scale menjadi Citra Biner maka komposisi piksel hitam akan lebih 
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dominan dan sulit untuk mengenali karakter yang dibaca. Sehingga hasil pembacaan 

terjadi kesalahan bahkan kegagalan. 

Selain melakukan pengujian citra yang bersumber dari prototipe, penelitian 

ini pun melakukan pengujian pada gambar yang bersumber dari internet, simulator 

display 7-segmen, jurnal lain, kamera ponsel dan kamera DSLR. Hasil uji pada 

akurasi hanya mencapai 50% yang sebagian besar akurat dari citra yang bersumber 

dari simulasi display 7-segmen. Pada simulasi display 7-segmen citra sudah dalam 

kondisi yang sesuai baik dari segi pencahayaan maupun kualitas gambar sehingga 

ketika diubah menjadi citra biner hasil keluaran gambar mudah dikenali dan akurat. 

Sedangkan gambar yang paling buruk akurasinya yaitu gambar yang bersumber dari 

jurnal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Telah dibuat prototipe alat bantu pemantauan sisa saldo kWh meter 

prabayar berbasis kamera dan openCV.  

2. Berdasarkan data hasil pengujian persentase keberhasilan pengenalan 7- 

segmen dengan akurat yang telah dilakukan pada tingkat pencahayaan 

rata-rata 280 lux, 358 lux dan 192 lux secara berturut-turut sebesar 

98,33%, 91,67% dan 85%. 

 

5.2 Saran 

1. Menggunakan object detection (7-segment detection) pada bahasa 

pemrograman untuk proses cropping. 

2. Menggunakan kamera yang memiliki sensivitas sensor (ISO) 200 atau 

lebih, dan memiliki ukuran bukaan lensa (aperture) f/2.8. 

3. Menggunakan baterai sebagai suplai energi listrik untuk prototipe 

4. Menggunakan 2 buah LED USB 
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