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ABSTRAK 

 
 

Beras merupakan salah satu bahan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Penentuan kualitas beras diatur dalam SNI 6128:2015 tentang standar kualitas beras 

giling yang tercantum lima jenis kualitas yaitu kualitas I, II, III, IV dan V. 

Pembagian kualitas beras tersebut ditentukan melalui beberapa faktor seperti kadar 

air, derajat sosoh, beras kepala butir utuh, butir patah, butir menir, butir merah, butir 

kuning, butir mengapur, butir gabah dan campuran varietas lain. Selama ini 

pengukuran kualitas beras khususnya kualitas morfologi dilakukan secara visual 

oleh petugas surveyor yang telah berpengalaman. Namun pemeriksaan/pengukuran 

semacam ini memiliki banyak kelemahan, yaitu : adanya unsur penilaian subjektif 

dalam penilaian kualitas antara petugas yang satu dengan yang lainnya ; adanya 

kelelahan fisik jika petugas bekerja terlalu lama yang menyebabkan pengamatan 

tidak konsisten; waktu yang diperlukan untuk pengamatan kualitas lebih lama. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah alat bantu untuk menilai kualitas beras 

sehingga penilaian kualitas beras tidak menjadi subjektif dan juga dapat dilakukan 

dengan lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian kali ini 

digunakanlah Computer Vision untuk menilai kualitas beras sebagai jawaban atas 

permasalahan yang ada. 

 

Penelitian ini mengusulkan solusi yang diperlukan untuk meminimalisir 

kelemahan dalam penentuan standar kualitas morfologi beras secara konvensional 

yaitu dengan memanfaatkan teknologi Computer Vision. Computer Vision yang 

digunakan untuk pengukuran kualitas morfologi beras berupa rangkaian terintegrasi 

antara perangkat keras untuk akuisisi citra dan perangkat lunak untuk pengolahan 

citranya. Perangkat keras yang digunakan untuk memproses sistem adalah Acer 

Aspire E5-476G dengan spesifikasi inter Core i5-8250U sedangkan untuk 

pengambilan gambar citra menggunakan smartphone pocophone f1. Pada 

perancangan sistem ini menggunakan bantuan pustaka OpenCV dan menggunakan 

bahasa python untuk menentukan luas dari objek beras yang digunakan. Pada 

perancangan sistem ini menggunakan 3 jenis varietas beras yaitu beras IR64, 

Rojolele dan Pandan Wangi dengan setiap varietas beras akan diuji di 5 jumlah 

beras yang berbeda yaitu 20, 50, 100, 150, 200 butir beras. Total beras yang 

digunakan adalah 1560 butir beras. Pengolahan citra dimulai dengan pengambilan 

citra oleh kamera lalu diubah menjadi citra biner dengan grayscale. Setelah itu 

dilanjutkan dengan gaussian filter dilanjutkan dengan canny edge detection untuk 

mendeteksi tepian objek beras. Setelah mengetahui Pixel per Metric, pemindaian 

tersebut hasilnya dibandingkan dengan jumlah pixel pada objek yang diinginkan 

sehingga didapatkan nilai luas dalam 𝑚𝑚2. Dalam pengujian sistem klasifikasi 

yang telah dibuat, hasil kinerja model klasifikasi memiliki akurasi keseluruhan 

0.99, hal ini dibuktikan dengan nilai F1-Score pada klasifikasi beras menir sebesar 

1.00, pada klasifikasi beras patah 0.99, dan pada klasifikasi beras kepala 0.99. 

 

 
Kata Kunci: Beras, Kinerja Model , Computer Vision 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Beras merupakan salah satu bahan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal 

ini juga ditunjang dengan produksi beras Indonesia dari lahan pertanian yang begitu 

besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras Indonesia pada 

tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton dan pada tahun 2020 diperkirakan 31,63 juta 

ton. Oleh karena itu proses transaksi perdagangan beras merupakan salah satu 

perdagangan besar di indonesia. 

Dalam hal transaksi perdagangan beras perlu dilakukan pengawasan 

sehingga harga yang diterapkan pada beras sesuai dengan kualitas dan kuantitas 

yang ditransaksikan. Kuantitas beras yang ditransaksikan diawasi melalui 

kebenaran pengukuran atau metrologi legal, sedangkan kualitas beras sesuai dengan 

ketetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penentuan kualitas beras diatur 

dalam SNI 6128:2015 tentang standar kualitas beras giling yang tercantum lima 

jenis kualitas yaitu kualitas I, II, III, IV dan V. Pembagian kualitas beras tersebut 

ditentukan melalui beberapa faktor seperti kadar air, derajat sosoh, beras kepala 

butir utuh, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir mengapur, butir 

gabah dan campuran varietas lain. 

Selama ini pengukuran kualitas beras khususnya kualitas morfologi 

dilakukan secara visual oleh petugas surveyor yang telah berpengalaman. Namun 

pemeriksaan/pengukuran semacam ini memiliki banyak kelemahan, yaitu : adanya 

unsur penilaian subjektif dalam penilaian kualitas antara petugas yang satu dengan 

yang lainnya ; adanya kelelahan fisik jika petugas bekerja terlalu lama yang 

menyebabkan pengamatan tidak konsisten; waktu yang diperlukan untuk 

pengamatan kualitas lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah alat 

bantu untuk menilai kualitas morfologi beras sehingga penilaian kualitas beras tidak 

menjadi subjektif dan juga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Berdasarkan hal 

tersebut, pada penelitian kali ini digunakanlah Computer Vision untuk menilai 

kualitas beras sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. 
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Penerapan Computer Vision untuk mengukur kualitas morfologi beras 

sudah pernah diteliti oleh Darmawan tahun 2011 dengan judul 

“PENGEMBANGAN PROTOTIPE COMPUTER VISION UNTUK MENGUKUR 

KUALITAS MORFOLOGI BERAS BERDASARKAN SNI 6128:2008”. Dalam 

Penelitian tersebut proses pengambilan gambar masih menggunakan scanner dan 

juga memiliki ukuran wadah yang besar. Dari penelitian tersebut penulis terdorong 

untuk mencoba menerapkan penggunaan kamera ponsel untuk pengambilan 

gambar dan juga penerapan ukuran wadah yang lebih kecil sehingga lebih portable. 

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PROTOTIPE 

COMPUTER VISION UNTUK MENGUKUR KUALITAS MORFOLOGI 

BERAS”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah berikut. 

a. Bagaimana prototipe Computer Vision untuk pengukur kualitas 

morfologi beras? 

b. Bagaimana algoritma pemrosesan citra dimulai dari pemindaian, 

pengolahan hingga diperoleh parameter yang merepresentasikan 

kualitas morfologi beras? 

c. Berapakah nilai presisi dan akurasi dari prototipe Computer Vision 

untuk mengukur kualitas morfologi beras? 

d. Bagaimana hasil analisa prototipe Computer Vision untuk mengukur 

kualitas morfologi beras menggunakan confusion matrix? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan pembahasan. Beberapa 

pembatasan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Klasifikasi kualitas morfologi beras berdasarkan SNI 6128:2015 yaitu 

Pengukuran kualitas morfologi beras berdasarkan variabel beras kepala, 

beras patah, dan beras menir 

b. Penggunaan kamera menggunakan kamera Smartphone pocophone f1 

serta untuk pengolahan citra menggunakan software Opencv 
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c. Pengujian Menggunakan 3 jenis beras yaitu: Beras 1 (IR 64), Beras 2 

(Rojolele), dan Beras 3(Pandan Wangi) dan setiap pengujian 

menggunakan 20, 50, 100, 150, dan 200 butir beras. 

d. Tidak menggunakan variasi jarak dan sudut dalam pengambilan 

gambar. 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Merancang prototipe Computer Vision untuk pengukur kualitas 

morfologi beras 

b. Menyusun algoritma pemrosesan citra dimulai dari pemindaian, 

pengolahan hingga diperoleh parameter yang merepresentasikan 

kualitas morfologi beras 

c. Menentukan nilai presisi dan akurasi serta menganalisa hasil pengolahan 

dari prototipe Computer Vision untuk mengukur kualitas morfologi 

beras 

d. Menentukan kinerja model hasil klasifikasi prototipe Computer Vision 

untuk mengukur kualitas morfologi beras 

 
 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak. Terutama kepada: 

1. Penulis 

Penelitian yang dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan program 

studi D3 Metrologi dan Instrumentasi Akademi Metrologi dan 

Instrumentasi serta sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama menjalani pendidikan. 

2. Civitas Akademik 

Penelitian yang dilakukan sebagai referensi kegiatan pembelajaran. 

3. Ruang Lingkup Kemetrologian 

Penelitian yang dilakukan sebagai referensi pengembangan metode 

pengkuran kualitas morfologi beras 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Proyek Akhir ini dibagi menjadi lima bab pembahasan dan ditulis 

dengan sistematika sebagai berikut. 

1. Bab I 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan, Manfaat dan 

Sistematika Penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar secara umum serta pengenalan bebrapa 

komponen perangkat yang digunakan pada penelitian. 

3. Bab III 

Bab II memuat informasi perancangan dan pembuatan pembuatan 

alat, rincian dari bebrapa komponen yang digunakan serta prinsip kerja alat. 

4. Bab IV 

Bab IV memuat data hasil pembuatan alat, pengujian dan 

pembahasan hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan hasil 

penelitian serta saran terkait penelitian yang telah dilakukan. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Beras 

Beras merupakan salah satu bahan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai salah satu makanan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia 

menjadikan kebutuhan beras di Indonesia cukup besar. Hal ini juga ditunjang dengan 

produksi beras Indonesia dari lahan pertanian yang begitu besar. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras Indonesia pada tahun 2019 mencapai 

31,31 juta ton dan pada tahun 2020 diperkirakan 31,63 juta ton(Badan Pusat Statistik, 

2020).  

Beras merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah 

hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan 

seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan(SNI, 2015). 

Jenis-jenis beras berdasarkan dokumen SNI 6128:2015 dibagi oleh berdasarkan 

ukuran.Pembagian jenis beras berdasarkan ukuran sebagai berikut ini: 

1.) Beras Menir 
 

Gambar 2. 1 Beras Menir 

Pada gambar 2.1 dapat terlihat ukuran beras menir dalam bentuk dimensi. 

Ukuran beras menir berukuran lebih kecil dari 2.0 mm. Jika dalam bentuk 

persentase beras utuh, beras menir berukuran lebih kecil dari 0.2 bagian beras 

utuh. 

𝐿 = 
𝜋 𝑥 𝐷2 

4 
= 

3.14 𝑥 22 

4 
= 3.14𝑚𝑚2 

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑟 < 3.14𝑚𝑚2 
 

5 
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2.) Beras Patah 

Butir beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 sampai dengan lebih kecil 0,8 

bagian dari butir beras utuh 

𝐿 = 
80% 

20% 
𝑥
 

𝜋 𝑥 𝐷2 

4 
= 4 𝑥 3.14𝑚𝑚2 = 12.56 𝑚𝑚2 

3.14 𝑚𝑚2 ≤ 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑡𝑎ℎ < 12.56𝑚𝑚2 

3.) Beras Kepala 

Butir beras dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 0,8 bagian dari butir 

beras utuh 

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 ≥ 12.56 𝑚𝑚2 
 

 
Gambar 2. 2 Pembagian Kualitas Motfologi Beras 

Dalam gambar 2.3 tergambar pembagian kualias morfologi beras berdasarkan 

penjelasan dokumen SNI6128:2015. Namun, untuk ukuran dimensi beras utuh tidak 

dicantumkan dalam dokumen SNI 6128:2015. Namun terdapat beberapa jurnal atau 

penelitian yang mencantumkan ukuran dimensi rata-rata beras utuh. Panjang beras 

utuh rata-rata 8 mm dan lebarnya 3 mm (PENGEMBANGAN PROTOTIPE 

COMPUTER VISION UNTUK MENGUKUR KUALITAS MORFOLOGI BERAS 

BERDASARKAN SNI 6128 : 2008 TESIS Untuk Memperoleh Gelar Magister Dari 

Institut Teknologi Bandung UNTUK MENGUKUR KUALITAS MORFOLOGI 

BERAS, 2011). Beras utuh dapat digambarkan pada gambar 2.2 di bawah ini. 
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Gambar 2. 3 Beras Utuh 

 

 
2.1.1 Morfologi Beras 

Pembagian kualitas beras diatur dalam dokumen SNI 6128:2015. Salah satu 

pengukuran kualitas beras adalah kualitas morfologi beras tersebut. Pembagian 

kualitas beras dijelaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2. 1 Pembagian Kualitas Motfologi Beras 

 
No. 

 
Komponen kualitas 

 
Satuan 

Kelas Kualitas 

Premium 
Medium 

1 2 3 

1. Derajat Sosoh (min) (%) 100 95 90 80 

2. Kadar Air (maks) (%) 14 14 14 15 

3. Beras Kepala (min) (%) 95 78 73 60 

4. Butir Patah (maks) (%) 5 20 25 35 

5. Butir Menir (maks) (%) 0 2 2 5 

6. Butir Merah (maks) (%) 0 2 3 3 

7. Butir kuning/rusak (maks) (%) 0 2 3 5 

8. Butir kapur (maks) (%) 0 2 3 5 

9. Benda Asing (maks) (%) 0 0,02 0,05 0,2 

10. Butir Gabah (maks) (butir/100g) 0 1 2 3 

(Sumber: SNI 6128:2015) 

Pada tabel di atas terlihat bahwa pengukuran kualitas morfologi beras 

merupakan salah satu cara untuk menentukan kualitas beras. Pada beras dengan 

kualitas tinggi seperti premium maksimal jumlah beras patah 5% dan tidak ada beras 
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menir. Sedangkan pada beras kualitas rendah seperti beras medium kelas 3 maksimal 

memiliki jumlah beras patah 35% dan beras menir 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah beras pata dan menir memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas beras. 

2.1.2 Prosedur pengukuran kualitas morfologi beras 

Sebelum melakukan pengukuran kualitas morfologi beras diperlukan 

pemahaman terhadap istilah-istilah yang perlu dipahami. Berikut ini istilah-istilah 

yang perlu diketahui berdasarkan dokumen SNI 6128:2015: 

➢ Contoh : sejumlah beras yang mewakili atau menggambarkan sifat dan ciri-ciri 

satu populasi beras yang diperiksa kualitasnya 

➢ Contoh Primer : contoh beras yang diambil secara acak dengan alat tier/sample 

proble langsung dari populasi 

➢ Contoh Kerja : contoh beras yang diambil dari gabungan contoh primer dengan 

menggunakan Homoginizer seperti sample devider atau dengan sistem 

quartering, besarnya contoh kerja minimum 1000 gram 

➢ Contoh analisis : contoh terkecil yang diambil dari contoh kerja yang 

menggunakan sample devider atau dengan sistem quaterring untuk keperluan 

analisis komponen kualitas beras, dengan berat minimum 100 gram 

Pada proses pengukuran kualitas morfologi beras dijelaskan dalam dokumen 

SNI 6128:2015. Berikut ini langkah-langkah pengujian kualitas morfologi beras 

1) Mengambil beras contoh analisis sebanyak 100 gram 

2) Pisahkan beras kepala dari beras patah dan beras menir menggunakan alat rice 

grader atau menggunakan pinset. 

3) Timbang Beras Kepala 

4) Pisahkan beras patah dari beras menir menggunakan ayakan diameter 2,0 mm 

atau menggunakan pinset dan kaca pembesar secara visual; 

5) Timbang beras patah dan beras menir 

6) Hitunglah persentase beras kepala, patah, dan menir menggunakan rumus di 

bawah ini: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 = 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 
𝑥 100% 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑡𝑎ℎ 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑡𝑎ℎ = 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 
𝑥 100% 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑟 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑟 = 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 
𝑥 100% 
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7) Klasifikasikan kualitas morfologi beras berdasarkan persentase beras kepala, 

patah, dan menir 

Untuk proses pemilahan kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan 

visual memiliki beberapa tantagan. Tantangan yang pertama beras memiliki ukuran 

yang kecil yaitu dibawah 1.0 cm. Tantangan yang kedua adalah aspek 

KENAMPAKAN BERAS terdiri dari panjang (ukuran) dan bentuk butir (BBPADI, 

2016). Dalam website Balai Besar Penelitian Tanaman Padi BALITBANGTAN 

Kementerian Pertanian Secara umum, ukuran panjang beras terdiri dari panjang (long 

grain), sedang (medium grain), dan pendek (short grain). Bentuk beras terdiri dari 

bulat (bold), medium, dan ramping (slender). Klasifikasi ukuran panjang dan bentuk 

beras dapat dilihat dalam taebl berikut ini: 

Tabel 2. 2 Klasifikasi ukuran panjang dan bentuk beras 
 

Ukuran Panjang (mm) Bentuk Pasio Panjang/Lebar Butir 

Sangat Panjang > 7.5 Ramping > 3.0 

Panjang 6.61 – 7.5 Medium 2.1 – 3.0 

Sedang 5.51 - 6.6 Bulat ≤ 2.0 

Pendek ≤ 5.5  

Sumber :(BBPADI, 2016) 

Mengetahui proses klasifikasi kualitas morfologi beras memiliki beberapa tantangan, 

dalam dokumen SNI 6128:2008 terdapat ilustrasi untuk melihat tingkat keutuhan 

beras. Hal ini untuk memudahkan dalam proses klasifikasi kualitas morfologi beras 

menggunakan pengamatan visual. Ilustrasi tingkat keutuhan beras dapat dilihat pada 

gambar 2.4 dibawah ini. 

 
Gambar 2. 4 Ilustrasi Tingkat Keutuhan Butir Beras 

Sumber : (BBPADI, 2016) 
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Pada gambar 2.4 terdapat ilustrasi yang memudahkan proses klasifikasi kualitas 

morfologi beras menggunakan pengamatan visual. Berikut ini beberapa langkah atau 

cara proses klasifikasi kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual: 

1) Ambil beras yang memiliki ukuran paling besar dan memiliki bentuk yang 

utuh dibandingkan beras yang lain. Beras tersebut akan menjadi acuan dan 

akan menjadi beras utuh 

2) Bandingkan salah satu beras yang diuji dengan beras acuan 

3) Klasifikasikan kualitas morfologi beras uji menggunakan pengamatan visual 

dengan bantuan ilustrasi pada gambar 2.4 

4) Lakukan pencatatan klasifikasi morfologi beras uji 

5) Lakukan langkah 2 sampai 4 hingga sampai seluruh beras yang diuji telah 

dilakukan klasifikasi kualitas morfologi beras. 

 

2.2 Kamera 

2.2.1 Kamera 

Kamera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kotak kedap 

sinar yang dipasang dengan lensa yang menyambung pada lubang lensa tempat 

gambar (objek) yang direkam dalam alat pekat cahaya. Kamera merupakan alat yang 

sering dipakai dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kamera dapat 

merekonstruksi gambar nyata (world coordinate) atau 3D menjadi gambar 2D. 

Seiring perkembangan zaman Kamera menjadi semakin modern dan semakin 

canggih. Kamera pada zaman dahulu hanya mampu menangkap gambar nyata 3D 

menjadi gambar 2D hitam putih, namun sekarang ini kamera mampu menangkap 

menjadi gambar 2D berwarna. Selain itu kamera juga mengalami kemajuan yang 

begitu pesat mengikuti perkembangan lensa sehingga kamera mampu menangkap 

gambar yang semakin akurat. Saat ini kamera bahkan menjadi salah satu bagian dari 

smartphone. 

Produk kamera smartphone juga berkembang begitu pesat. Hal ini ditunjukkan 

kualitas kamera memiliki resolusi pixel yang mampu menyaingi resolusi pixel kamera 

DSLR. Selain itu juga kamera smartphone juga memiliki berbagai fitur yang dimiliki 

baik untuk hasil gambar maupun video. Dengan semua keunggulan tersebut 

memberikan keunggulan lebih bagi penggunanya, dengan perangkat yang ringan dan 

mudah dibawa mampu untuk menghasilkan tangkapan gambar yang berkualitas. 
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2.2.2 Spesifikasi Kamera Smartphone 

Kamera yang digunakan adalah kamera smartphone Xiaomi pocophone f1. 

Kamera smartphone Xiaomi pocophone f1 memiliki 2buah kamera yang masing- 

masing memiliki kualitas 12MP dan 5 MP. 

 
2.2.3 Kalibrasi Kamera Smartphone 

Menurut ISO/IEC Guide 17025:2007 dan Vocabulary of International 

Metrology (VIM) Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan 

antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai 

yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan 

dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu(Iso/Iec, 2006). Dengan kata lain 

kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai 

penunjukan alat dengan membandingkan alat tersebut ke alat standar yang memiliki 

kualitas atau ketertelusuran yang lebih tinggi. Berdasarkan pengertian yang ada 

kalibrasi menjadi hal yang penting untuk memastikan kebenaran nilai penunjukan 

suatu alat. Selain itu, kalibrasi juga bertujuan untuk memastikan ketertelusuran alat 

yang digunakan. 

Kalibrasi menjadi begitu penting bagi suatu alat bahkan untuk kamera 

sekalipun. Kalibrasi kamera bertujuan untuk mengetahui elemen orientasi dalam dan 

distorsi lensa. Kalibrasi kamera menjadi begitu penting apabila kamera digunakan 

untuk memperkirakan jarak kamera terhadap objek tertentu atau untuk mengukur 

ukuran dari objek tertentu. Kalibrasi kamera memiliki banyak sekali metode. 

Kalibrasi kamera berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Kalibrasi Parameter Internal 

Kalibrasi ini bertujuan untuk mentransformasikan koordinat dari objek 

ke alam koordinat kamera(R Dimas Adityo, 2014). Berikut ini langkah- 

langkah dalam melakukan kalibrasi intrinsik: 

1) Mengambil beberapa gambar dari chessboard pattern. 

2) Lakukan proses deteksi tepi pada chessboard pattern dari citra 

yang telah diproyeksikan. 



12  

 
Gambar 2. 5 Chessboard pattern 

3) Setelah melakukan kalibrasi menggunakan Chessboard patern 

seperti pada gambar 2.4, maka dapat diketahui letak titik titik pada 

world coordinate dan pixel coordinate maka dapat ditemukan 

matriks yang menghubungkan keduanya. 

Matriks intrinsik (W) terdiri atas fokus kamera titik tengah proyeksi 

atau principal point, ukuran pixel efektif dan koefisien distorsi radial dan 

tangensial. Matriks intrinsik adalah matriks yang menyatakan geometri dari 

kamera itu sendiri. Matriks Intrinsik dapat ditulis dalam persamaan di bawah 

ini. 

𝑓𝑥 
𝑊𝑖𝑛 = [ 0 

0 
𝑓𝑦 

𝐶𝑥 
𝐶𝑦] 

0 0 1 

b. Kalibrasi Parameter Eksternal 

Selain kalibrasi parameter intrinsik, kamera juga harus dikalibrasi 

parameter eksternal dengan tujuan untuk mengetahui orientasi posisi dari 

kamera terhadap koordinat dunia(Purnomo et al., 2012). Matriks ekstrinsik 

terdiri atas matriks rotasi (R) dan matriks translasi (T). Matriks rotasi 

merupakan gabungan dari terhadap sumbu X, Y dan Z yang masing-masing 

berotasi dengan sudut 

𝑟11 𝑟12 𝑟13 
𝑅 = [𝑟21 𝑟22 𝑟23] 

𝑟31 𝑟32 𝑟33 
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𝑇 = 
𝑡1 

[𝑡2] 
 

 𝑡3 

cos 𝜃 − sin 𝜃 0 cos 𝜃 0 sin 𝜃 1 0 0 
𝑅 = [sin 𝜃 cos 𝜃 0] [ 0 1 0   ] [0 cos 𝜃 − sin 𝜃] 

0 0 1 − sin 𝜃 0 cos 𝜃 0 sin 𝜃 cos 𝜃 
 
 

2.3 Spesifikasi Alat 

2.3.1 Python 

Python adalah bahasa pemrograman yang menekankan pada keterbacaan kode 

agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Python dikembangkan di bawah lisensi 

open source yang disetujui OSI, membuatnya dapat digunakan dan didistribusikan 

secara bebas bahkan untuk penggunaan komersial. Lisensi Python dikelola oleh 

Python Software Foundation. Python juga memiliki ribuan modul yang dikembangkan 

oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan dalam penggunaan python 

Python dibuat pada awal 1990-an oleh Guido van Rossum di Stichting 

Mathematisch Centrum di Belanda sebagai penerus bahasa yang disebut ABC. Python 

2.0 dirilis pada tahun 2000 dengan memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman 

daftar dan sistem pengumpulan sampah dengan penghitungan referensi. Python 3.0 

dirilis pada tahun 2008 sebagai revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya 

kompatibel dengan versi sebelumnya dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan 

tanpa modifikasi pada Python 3. Saat ini python terbaru sudah mencapai versi Python 

3.9.5 

 
2.3.2 OpenCV 

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), adalah sebuah library open 

source yang dikembangkan oleh intel yang fokus untuk menyederhanakan program 

terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain : 

pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai 

jenis metode AI(Artificial Intelligence). OpenCV juga menyediakan berbagai 

algoritma sederhana terkait Computer Vision untuk low level API. 

Computer Vision secara umum dan pengolahan citra digital ( untuk low dan 

mid level API) dengan Opencv dapat melakukan eksperimen uji coba dengan berbagai 

standar algoritma Computer Vision. Termasuk juga deteksi garis, tepi, pucuk, proyeksi 
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elips, image pyramid untuk pemrosesan gambar multi skala, pencocokan template, dan 

berbagai transform ( Fourier, cosine diskrit, distance transform) dan lain lain. 

Library OpenCV memiliki beberapa package yang membantu dalam proses 

pengolahan citra digital. Berikut ini beberapa package yang digunakan untuk 

2.3.3 Imutils 
 

Imutils merupakan salah satu library yang tersedia dalam bahasa 

pemrograman python. Library Imutils dapat digunakan untuk melakukan rotasi, 

mengubah ukuran, dan skeletonization gambar. 

 
 

2.3.4 Numpy 

Numpy adalah salah satu library yang tersedia dalam bahasa pemrograman 

python. Library Numpy dapat digunakan untuk melakukan operasi vektor dan matriks 

dengan mengolah array dan array multidimensi, Dengan kata lain Library Numpy 

berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan proses komputasi numerik. Berikut 

ini beberapa kelebihan dari library numpy: 

1) Memudahkan operasi komputasi pada data. 

2) Jika berada pada sebuah lokasi dari elemen, maka akan memudahkan dalam 

melakukan penelusuran dari elemen tetangga baik elemen sebelumnya maupun 

elemen penerusnya. 

3) Penyimpanannya dianggap sangat efisien karena dapat di akses secara 

langsung tanpa melalui perantara beberapa elemen lain. 

4) Meskipun memiliki lebih sedikit fungsi operasi matematika dibandingkan 

library scipy, Namun library Numpy memiliki fungsi untuk melakukan 

analisis ilmiah 

 

2.3.5 Scipy 

Scipy   adalah   salah   satu library yang tersedia dalam bahasa 

pemrograman python. Library scipy berisi dari kumpulan algoritma dan fungsi 

matematika untuk bahasa pemrograman python. Dengan kata lain, Library 

Scipy digunakan untuk operasi aljabar, matriks dan operasi matematika 

lainnya. Library scipy memiliki kelebihan dibandingkan library Numpy dalam 

operasi matematika yaitu memiliki fungsi operasi matematika yang lebih 

lengkap. 
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2.3.6 Media Beras 
 

Gambar 2. 6 Media Beras 

Dalam pemindaian citra diperlukan alat bantu berupa wadah peletakan butir- 

butir beras agar jarak antar beras tidak berdekatan. Media beras akan di custom dengan 

jumlah butir beras sebanyak mungkin agar memudahkan dan mempercepat proses 

dalam satu kali image processing. Dasar dalam perancangan wadah ini adalah butir 

beras sebanyak mungkin, tidak ada butir beras yang bersentuhan atau berhimpit, dan 

diharapkan butir beras tersusun dalam waktu yang relatif singkat. 

 
2.3.7 Lampu LED 

 

Gambar 2. 7 light-emitting diode 

(Sumber : shorturl.at/nACDW) 

Lampu LED adalah produk diode pancaran cahaya (LED) yang disusun 

menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki usia pakai dan efisiensi listrik beberapa 

kali lipat lebih balik daripada lampu pijar dan tetap jauh lebih efisien daripada lampu 

neon, beberapa chip bahkan dapat menghasilkan lebih dari 300 lumen per watt. 

Tidak seperti lampu pijar dan lampu neon, lampu LED akan menghasilkan 

terang sepenuhnya tanpa perlu waktu pemanasan (warm-up); usia pakai lampu neon 

juga berkurang jika sering menyalakan dan mematikan lampu. Biaya awal lampu LED 

umumnya lebih mahal. Degradasi pewarna LED dan material pembungkus 

mengurangi keluaran cahaya seiring waktu 
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2.4 Algoritma 

2.4.1 Representasi Citra Digital 

Representasi Citra digital adalah sebuah aktivitas dalam kegiatan pengolahan 

citra digital, dimana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra 

yang telah melalui tahap digitizing (proses pengubahan bentuk citra analog ke dalam 

format digital agar mampu dilakukan proses manipulasi oleh komputer) dengan cara 

mencacah gambar tersebut dalam bentuk titik – titik warna yang ditandai dengan 

angka yang menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut, kemudian dipetakan 

dengan menggunakan sistem koordinat. Secara umum, pengolahan citra digital 

menunjuk pada pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. 

Citra digital adalah sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai maupun 

kompleks yangdirepresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra digital dapat 

didefinisikan secara matematis sebagai fungsi intensitas dalam 2 variable x dan y, yang 

dapat dituliskan f(x,y). fungsi f(x,y) pada citra digital merepresentasikan koordinat 

spasial pada bidang 2 dimensi dan f(x,y) merupakan intensitas cahaya pada kordinat 

tersebut. Suatu citra digital direpresentasikan dengan format f(x,y) = f(N,M), dimana: 

• N menunjukkan angka pada baris, dengan ketentuan nilai N (ditunjukkan 

dengan x) = 0 ≤ x ≤ N – 1 

• M menunjukkan angka pada kolom, dengan ketentuan nilai M (ditunjukkan 

dengan y) = 0 ≤ y ≤ M – 1 

Berdasarkan kedua faktor diatas citra digital dinyakan dengan nilai L, yaitu nilai 

maksimal warna intensitas, dengan ketentuan nilai L = 0 ≤ f(x,y) ≤ L – 1. Hal ini dapat 

terlihat pada ilustrasi citra digiral pada gambar 2.8 dibawah ini. 

 
Gambar 2. 8 Citra Dgital 
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Pada gambar 2.8 citra digital akan terdapat nilai pada masing-masing pixel. Nilai pada 

pixel pada citra digital akan menentukan yampilan yang ditunjukkan oleh citra digital. 

Berdasarkan format tampilan citra digital dibagi menjadi 3, yaitu: citra biner, citra 

greyscale, dan citra RGB. 

Citra RGB mrupakan citra digital yang terdiri dari 3 warna dasar yang dapat 

dilihat oleh manusia yaitu: Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru). Setiap warna 

dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum nol (0) dan nilai maksimum 

255 (8 bit). Pada citra RGB setiap pixel terdiri dari 3 kombinai atau 3 byte masing- 

masing ketiga warna dasar. 

 

Gambar 2. 9 Citra RGB 

(Sumber : shorturl.at/fhlxR) 

Pada gambar 2.9 terdapat ilustrasi dari 3 warna dasar dan pengkombinasian 

dari 3 warna dasar tersebut. Pada gambar tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

1) RGB terdiri dari tiga warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. 

2) Campuran dua warna pada RGB menghasilkan warna baru, yaitu kuning = 

merah + hijau, cyan = hijau + biru, dan magenta = biru + merah. 

3) Bila seluruh warna merah, hijau, dan biru dicampur akan menghasilkan warna 

putih. 

4) Bila warna merah, hijau, dan biru tidak dicampur maka akan menghasilkan 

warna hitam. 

5) Jenis warna lain akan dihasilkan oleh variasi campuran warna dan intensitas 

campuran setiap warna. 
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Citra biner merupakan salah satu cara dalam merepresentasikan citra digital 

dimana citra ini menggunakan dua jenis warna saja, yakni hitam dan putih. Kedua 

warna ini masing – masing diwakili oleh angka – angka biner (0 dan 1). Dalam 

menentukan warna hitam dan putih, anga bbiner memiliki ketentuan sebagai berikut 

ini: 

1) Warna putih (cahaya)  

Warna putih diwakili oleh angka 1 pada biner. Angka 1 menunjukkan atau 

menyatakan adanya cahaya pada citra digital tersebut. 

2) Warna hitam (tinta) 

Warna hitam diwakili oleh angka 0 pada biner. Angka 0 menunjukkan atau 

menyatakan tidak adanya cahaya pada citra digital tersebut. 

 
Gambar 2. 10 Ilustrasi Citra Biner 

Pada gambar 2.10 terdapat ilustrasi dari nilai fungsi citra biner menjadi 

tampilan yang ditunjukkan. Pembentukan citra biner memerlukan nilai batas keabuan 

(greyscale) yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Pixel dengan nilai greyscale 

lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1 dan sebaliknya pixel dengan nilai 

greyscale lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0. 

 
2.4.2 Greyscale 

Greyscale atau skala keabuan merupakan suatu citra di mana nilai dari setiap 

pixel merupakan sample tunggal yang berisi informasi intensitas(Fatta, 2007). Citra 

ini sedikit berbeda dengan citra hitam putih yang hanya terdiri oleh warna hitam dan 

putih. Greyscale memiliki berbagai variasi warna hitam dan putih yang terdiri dari 256 

kemungkinan dari level 0(hitam) sampai level 255(putih) yang disusun oleh 8 bit 

integer. 
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Gambar 2. 11 Greyscale Level 

Pada gambar digital atau gambar berwarna dibentuk atau direpresentasikan 

dengan format warna RGB(Red, Green, and Blue). Setiap pixel pada gambar tersebut 

terdiri dari campuran dari warna merah hijau, dan biru yang terdiri dari 24 bit integer. 

24 bit integer tersebut terbagi dalam nilai atau tingkat warna dari 0 sampai 255 yang 

disusun oleh 8 bit integer di tiap warna merah, hijau dan biru. Dari nilai di tiap merah, 

hijau , dan biru akan merepresentasikan warna yang terbentuk pada pixel tersebut. 

Pengubahan gambar berwarna menjadi greyscale sering kali dilakukan untuk 

memproses informasi yang terdapat dalam gambar. Proses pengubahan gambar digital 

atau gambar berwarna menjadi greyscale dapat menggunakan rumus di bawah ini. 

𝐺𝑟𝑒𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = 0.299(𝑅) + 0,587(𝐺) + 0,114(𝐵) 

Mengubah gambar berwarna menjadi greyscale bertujuan untuk 

menyederhanakan model citra yang sebelumnya terdiri dari 3 layer matriks(Red, 

Green , and Blue) menjadi 1 layer matriks greyscale. Proses penyederhanaan ini akan 

lebih memudahkan dalam memproses informasi dari gambar yang diinginkan. 

 
2.4.3 Gaussian Filter 

Gaussian Noise merupakan jenis noise yang sering kali merusak citra. 

Gaussian noise memiliki nilai mengikuti distribusi normal standar yang dengan rata- 

rata 0 dan standar deviasi 1(Wibowo & Susanto, 2016). Efek dari Gaussian Noise 

adalah memunculkan titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan persentase 

noise. Gaussian Noise dapat dihilangkan dengan cara menggunakan Gaussian Filter 

atau Gaussian Smoothing. 

Gaussian Filter adalah metode pengolahan citra yang bertujuan untuk 

menghaluskan, mengurangi gangguan, dan membuat turunan dari gambar 

komputasi(Prasetiyo, 2016). Dapat disimpulkaan bahwa tujuan penggunaan Gaussian 

Filter atau Gaussian Smoothing bertujuan untuk menghilangkan Gaussian noise yang 

ada. Gausan filter menggunakan kombinasi linear dari nilai pixel menggunakan 

Gaussian Distribution. Berikut ini rumus dari Gaussian Distribution. 

1 𝑥2+𝑦2 

 
Keterangan: 

𝐺(𝑥, 𝑦) =  
 

2𝜋𝜎2 
𝑒− 

2𝜎2 

𝜎 : nilai deviasi standar distribusi normal yang digunakan 

x dan y : posisi koordinat mask 
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𝜋 : konstanta dengan nilai 3,14 

𝑒 : konstanta bilangan natural dengan nilai 2, 718281828. 

 
 

2.4.4 Edge Detection 

Edge (tepi) perubahan tingkat Greyscale secara tiba-tiba yang signifikan pada 

jarak yang singkat. Sedangkan, Edge Detection (Pendeteksian Tepi) merupakan 

sebuah operasi atau proses untuk mendeteksi tepi dari keberadaan suatu objek 

berdasarkan garis yang membatasi 2 wilayah citra yang memiliki tingkat 

Greyscale(Yunus, 2012). Tujuan dari Edge Detection adalah untuk mengelompok 

objek atau membedakan antara objek denan background. Hasil dari Edge Detection 

adalah garis-garis objek yang memisahkan antara tepi objek dengan background. 

Edge Detection memiliki banyak sekali metode seperti metode Laplacian, 

Metode Roberts, Metode Prewits, Metode Sobel, Metode Canny, dan lain sebagainya. 

Metode yang digunakan penulis pada proses Edge Detection adalah Metode Canny. 

Metode Canny digunakan karena memiliki beberapa kelebihan. Berikut ini beberapa 

kelebihan yang dimiliki oleh Canny Edge Detection: 

1) Memiliki kemampuan untuk mendeteksi Edge atau tepi dengan baik dan juga 

memberikan fleksibilitas untuk menentukan ketebalan Edge sesuai dengan 

yang diinginkan. 

2) Memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai Edge yang mendekati nilai 

Edge yang sebenarnya. 

3) Memiliki kemampuan untuk menjadikan setiap Edge hanya memiliki 1 respon 

sehingga tidak ada tumpang tindih atau kerancuan antara 1 Edge dengan Edge 

yang lain. 

Metode Canny ditemukan pertama kali oleh John F. Canny pada tahun 1986. 

Metode Canny pada umumnya terdiri dari 5 tahap. Berikut ini beberapa tahapan dalam 

metode Canny: 

1) Image Smoothing 

Menghaluskan gambar dengan Gaussion Filter 

2 4 5 4 2 

1 4 9 12 9 4 

 
 
 

2) Finding Gradien 

159 
× 5 9

 
4 12 
2 4 

15 12 5 
12 9 4 
5 4 2 
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Mencari tepi gambar dari arah tepi dengan menggunakan operator 

gradien baik secara horizontal maupun vertiKal. Dengan matriks di bawah ini 

 

𝐺𝑥 = 
−1 0 +1 
−2 0 +2 
−1 0 +1 

 

𝐺𝑦 = 
+1 +2 +1 
0 0 0 
−1 −2 −1 

Setelah itu hitung nilai Magnitude dengan rumus di bawah ini 
 

𝐺 = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2 

Kemudian mendapat arah tepian dengan rumus di bawah ini 

𝐺𝑦 
𝜃 = arctan (

𝐺𝑥
) 

Setelah mendapatkan arah tepi yang dapat dilacak oleh citra yang 

dibagi dalam 4 warna (biru, kuning, merah, dan hijau). Berdasarkan arah tepi 

citra akan digolongkan seperti di bawah ini: 

𝜃 < 22,5 dan 180° > 𝜃 > 157,5°    =>diubah menjadi 𝜃 = 0° (warna biru) 

67,5° > 𝜃 > 22,5° =>diubah menjadi 𝜃 = 45° (warna kuning) 

112, 5° > 𝜃 > 67,5° =>diubah menjadi 𝜃 = 90° (warna merah) 

157,5° > 𝜃 > 112,5° =>diubah menjadi 𝜃 = 135° (warna hijau) 

3) Double Thresholding 

Untuk membuat gambar biner dengan menerapkan 2 buah 

Thresholding (Low Thresholding dan High Thresholding) nilai yang kurang 

dari Low Thresholding akan diubah menjadi 0 dan nilai yang lebih dari High 

Thresholding akan diubah menjadi putih 

4) Edge tracking by Histerisis 

Untuk membuat tepian final ditentukan dengan cara menekan semua 

sisi yang tidak terhubung dengan tepian yang kuat. 

 
2.4.5 Erotion & Dilation 

Erotion adalah proses untuk mengurangi pixel pada objek menjadi 

berkurang(Harsa, 2015). Erotion bekerja dengan cara memindai citra pixel objek dan 

mencari nilai minimum pada pixel background (berada di antara background dan 

objek) yang kemudian mengganti nilai pixel anchor point pada pixel objek dengan 

nilai minimum. Kegunaan erotion bertujuan untuk 2 objek atau lebih yang saling 

tumpang tindih atau menyatu. Proses erotion dapat diilustrasikan pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 2.10 Ilustrasi Erotion 

Dilation adalah proses untuk menambahkan pixels pada objek menjadi 

bertambah(Batchelor & Waltz, 2012). Dilation bekerja dengan cara memindai citra 

pixel objek dan mencari nilai maksimum pada pixel background (berada di antara 

background dan objek) yang kemudian mengganti nilai pixel anchor point pada pixel 

objek dengan nilai maksimal. Dengan kata lain, dilation untuk menutup lubang-lubang 

pada citra objek. Proses dilation dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.11 Ilustrasi dilation 

Proses erotion dan dilation sangat membantu dalam proses pengolahan citra. 

Berikut ini notasi untuk menyatakan erotion. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ⊕ 𝑆𝐸 

Selain itu, Dilation juga dapat dinyatakan dalam notasi sebagai berikut ini. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) ⊖ 𝑆𝐸 

Meskipun erotion dan dilation bermanfaat dalam proses pengolahan citra, erotion dan 

dilation memberikan efek dalam samping pada citra greyscale . 

Efek samping dari penggunaan dari erotion dan dilation dan memunculkan 

dilation residual dan erotion residual. Citra greyscale selisih antara tapis erotion 

dengan citra disebut dengan erotion residual. Sedangkan, selisih antara tapis dilation 

dengan citra disebut dengan dilation residual. Erotion residual dan dilation residual 

dapat dirumuskan berikut ini 

𝑒𝑑𝑔𝑒⨁(𝑓) = (𝑓⨁𝐵) − 𝑓 

𝑒𝑑𝑔𝑒⊝(𝑓) = 𝑓 − (𝑓 ⊖ 𝐵) 
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Keterangan: 

𝑒𝑑𝑔𝑒⨁(𝑓) : selisih antara tapis dilation dengan citra asli 

𝑒𝑑𝑔𝑒⊝(𝑓) : selisih antara tapis erotion dengan citra asli 

 
 

2.5 Confusion matrix 

Confusion matrix adalah tabel matriks dengan 4 kombinasi berbeda yang 

terdiri dari nilai prediksi dan nilai actual yang menggambarkan kinerja model 

klasifikasi pada data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Dapat disimpulkan bahwa 

Confusion matrix adalah salah satu cara untuk membandingkan nilai actual dan nilai 

prediksi. Pada permodelan Confusion matrix dapat gambarkan pada gambar tabel 

matriks di bawah ini 

 

Gambar 2.12 Permodelan Confusion matrix 

Terdapat beberapa istilah untuk representasi hasil proses klasifikasi pada 

Confusion matrix. Berikut ini beberapa istilah pada proses klasifikasi Confusion 

matrix: 

1) True Positive (TP) 

Interpretasi dari jumlah data positif yang di prediksi benar sebagai 

positif 

2) True Negative (TN) 

Interpretasi dari jumlah data negatif yang di prediksi benar sebagai 

negatif 

3) False Negative (FN) 



24  

Interpretasi dari jumlah data positif yang di prediksi salah yang ternyata 

data tersebut negatif 

4) False Positive (FP) 

Interpretasi dari jumlah data negatif yang di prediksi salah yang 

ternyata data tersebut positif 

Permodelan Confusion matrix dapat menghasilkan nilai Accuracy, Precision, 

Recall, dan F-Score. Berikut ini beberapa perhitungan dalam permodelan Confusion 

matrix: 

1) Accuracy 

Accuracy dalam permodelan Confusion matrix menggambarkan 

tingkat akurasi model Confusion matrix dapat mengklasifikasikan dengan 

benar. Dapat disimpulkan bahwa Accuracy merupakan nilai rasio dari data 

yang di prediksi benar(positif maupun negatif) dengan keseluruhan data. 

Accuracy dapat ditulis dalam persamaan berikut ini 

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  

 

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 

2) Precision (Positive Predictive Value) 

Precision dalam permodelan Confusion matrix menggambarkan 

tingkat akurasi antara data yang diminta dengan prediksi model Confusion 

matrix. Dapat disimpulkan bahwa precision merupakan rasio antara data 

prediksi benar positif dengan data positif(baik itu benar atau salah). Precision 

dapat ditulis dalam persamaan berikut ini 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 
𝑇𝑃 

 
 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 

3) Recall atau Sensitivity (True Positive Rate) 

Recall dalam permodelan Confusion Matrix menggambarkan tingkat 

akurasi permodelan Confusion matrix dalam memprediksi kategori data 

positif. Dapat disimpulkan bahwa Recall merupakan rasio antara data prediksi 

benar positif dengan keseluruhan data positif (baik di prediksi positif maupun 

negatif). Recall dapat ditulis dalam persamaan berikut ini 

𝑇𝑃 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  

 

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 
 

 
4) F1-Score 
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F1-Score dalam permodelan Confusion Matrix menggambarkan 

tingkat akurasi permodelan Confusion matrix dalam memprediksi data benar 

positif pada setiap kategori data. F1-Score didapatkan dari nilai rata-rata 

Recall dan Precision. F1-Score dapat ditulis dalam persamaan berikut ini 

2 𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 
𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Pada bab ini dijelaskan secara bertahap perancangan Prototipe Computer 

Vision untuk Mengukur Kualitas Morfologi Beras SNI 6128:2015 yang dimulai 

dengan deskripsi serta spesifikasi alat yang digunakan sampai dengan perancangan 

pengujian sistem. Pengujian ini menggunakan varietas beras yang paling banyak 

diperdagangkan di Indonesia yaitu IR 64, Rojolele, dan Pandan Wangi(Kemendag, 

2003). 

 

3.1 Deskripsi Alat 

Pembuatan prototipe ini digunakan untuk membantu proses pengambilan 

gambar yang nantinya akan diolah untuk mengetahui luas dari masing – masing butir 

beras tersebut dan akan di klasifikasikan berdasarkan SNI 6128:2015. Perangkat keras 

yang digunakan untuk memproses sistem adalah Acer Aspire E5-476G dengan 

spesifikasi inter Core i5-8250U sedangkan untuk pengambilan gambar citra 

menggunakan smartphone pocophone f1. Penggunaan smartphone dikarenakan 

penggunaannya yang sangat praktis dan tidak memerlukan alat tambahan lainnya. 

Pada perancangan sistem ini menggunakan bantuan pustaka OpenCV dan 

menggunakan bahasa python untuk menentukan luas dari objek beras yang digunakan. 

Pada perancangan sistem ini juga menggunakan library tambahan untuk membantu 

proses citra yaitu scipy, matplotlib, imutils, numpy, pandas, seaborn dan scikit-learn. 

Pengujian sistem ini menggunakan koin Rp 100 sebagai objek referensi dalam 

mengukur luas di mana koin tersebut memiliki diameter sebesar 23 mm yang diukur 

menggunakan jangka sorong. Pada perancangan sistem ini menggunakan 3 jenis 

varietas beras yaitu beras IR64, Rojolele dan Pandan Wangi dengan setiap varietas 

beras akan diuji di 5 jumlah beras yang berbeda yaitu 20, 50, 100, 150, 200 butir beras. 

Total beras yang digunakan adalah 1560 butir beras. Pengambilan gambar citra oleh 

smartphone juga dilakukan berkali – kali agar dapat menemukan gambar dengan 

kualitas terbaik yang akan di gunakan untuk proses citra selanjutnya. 

Proses Computer Vision untuk mengukur kualitas morfologi beras secara garis 

besar terdiri dari proses yaitu : 

1. Proses pengambilan gambar citra 
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2. Memproses dan memodifikasi citra yang dihasilkan 

3. Menginterpretasi dan menganalisis citra yang dihasilkan untuk dibandingkan 

dengan morfologi beras sesuai dengan SNI 6128:2015 

Proses tersebut dapat digambarkan seperti diagram alir di bawah ini : 
 

Gambar 3. 1 Proses Computer Vision 

 

 
 

3.2 Perancangan Prototipe Alat Bantu 

Dalam perancangan sistem Computer Vision diperlukan alat bantu pemindaian 

dan peletakan objek butir - butir beras. Tujuan pembuatan prototipe ini yaitu : sebagai 

tempat peletakan butir – butir beras serta optimalisasi pencahayaan sebelum dilakukan 

pengambilan gambar citra. Butir – butir beras yang disusun diharapkan tidak 

berhimpitan serta dapat memperoleh pengambilan gambar citra butir-butir beras 

sebanyak mungkin. Alat bantu ini berbentuk balok dengan ukuran panjang 40 cm, 

lebar 30 cm, dan tinggi 35 cm. Alat bantu ini terbuat dari 2 lapis impraboard yang 

masing – masing lapis memiliki tebal 3 mm serta pada siku prototipe alat bantu yang 

berbentuk balok ditambahkan siku besi untuk memperkuat prototipe alat bantu ini. 

Pada salah satu sisi panjang di lubangi sebesar 2 cm dan dibuat seperti bentuk rel laci 

untuk tempat masuk wadah penempatan beras yang dibuat sesuai ukuran dalam 

prototipe alat bantu ini. Wadah penempatan ini dilapisi oleh kain berwarna hitam yang 

memiliki kerapatan jahitan yang sangat tinggi untuk menghindari kesalahan saat 

akuisisi citra dilakukan. Dalam prototipe alat bantu ini juga ditambahkan lampu TL 

neon 6 Watt berwarna putih agar dapat pencahayaan yang maksimal dan merata saat 

pengambilan gambar citra dilakukan. Prototipe alat bantu tampak samping dapat 

dilihat pada Gambar 3.2., Untuk tampak Depan pada Gambar 3.3 dan Tampak atas 

pada Gambar 3.4. Gambar 3.5 adalah hasil pemindaian gambar citra dengan 

menggunakan smartphone pada wadah pemindaian penempatan beras. 
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Gambar 3. 2 PrototipeTampak Samping Gambar 3. 3 Prototipe Tampak Depan 
 
 

Gambar 3. 4 Prototipe Tampak Atas Gambar 3. 5 Pemindaian Beras 

 

 
 

3.3 Prinsip Kerja Prototipe 

Proses tahap pertama dalam pengujian sistem adalah melakukan pengambilan 

gambar citra menggunakan kamera. Tetapi sebelum dilakukan pengambilan gambar 

citra, kamera smartphone harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu agar mengetahui 

elemen orientasi dalam dan distorsi lensa yang nantinya akan berpengaruh saat 

melakukan proses citra. Langkah pertama yang harus diambil sebelum dilakukan 

kalibrasi kamera adalah mengambil gambar dari chessboard pattern dengan 

menggunakan aplikasi kalibrasi kamera yang telah di install pada smartphone yang 

digunakan. Pengambilan gambar dilakukan dengan mengambil 100 gambar di 

berbagai posisi yang kemudian aplikasi akan mencari titik – titik chessboard pattern 

pada gambar yang nantinya akan didapatkan nilai intrinsik dan ekstrinsik dari kamera 

smartphone tersebut. 
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Gambar 3. 6 Pengambilan Posisi atas 
 

Gambar 3. 7 Pengambilan dari Posisi sudut kanan 
 

Gambar 3. 8 Hasil Kalibrasi Kamera 

 

Berdasarkan Gambar 3.8 hasil error yang didapatkan sebesar 0.7597 yang di 

mana masih dalam batas yang diperbolehkan untuk digunakan. Setelah kamera 

dikalibrasi, Pengujian dapat dilakukan dengan mengambil gambar citra dari 3 jenis 

beras dengan jumlah pengujian 20, 50, 100, 150, 200 butir beras. Pengambilan gambar 

dilakukan beberapa kali sampai menemukan hasil terbaik untuk proses citra 

selanjutnya. Setelah dilakukan pengambilan gambar citra, kemudian melalui 

thresholding menggunakan greyscale akan diubah menjadi citra biner yang bertujuan 
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memisahkan antara background dengan objek. Pada Gambar 3.9 terdapat histogram 

tingkat derajat keabuan. Grafik tersebut menggambarkan penyebaran nilai – nilai 

intensitas pixel dari citra biner dari proses greyscale dari histogram tersebut dapat 

diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relative dari intensitas pada citra biner 

tersebut. 

 

 

Gambar 3. 9 Histogram derajat keabuan 

Kemudian untuk menghilangkan noise pada citra biner maka perlu dilakukan 

pemfilteran. Filter yang digunakan adalah gaussian filter. Gaussian filter ini bertujuan 

untuk menghilangkan noise pada citra biner. Setelah itu citra biner yang telah di filter 

akan diberi label di setiap objek melalui proses deteksi tepi menggunakan konsep 

canny edge detection. Objek akan memiliki nilai intensitas pixel sama dengan 1 dan 

background akan memiliki nilai intensitas pixel sama dengan 0. Pemilihan deteksi tepi 

canny sangat mempengaruhi hasil dari tepian yang dihasilkan dikarenakan parameter 

nilai standar deviasi dari gaussian serta nilai ambang yang dihasilkan. Hasil dari 

pendeteksian tepi canny dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 Pendeteksian tepi canny 
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Selanjutnya setelah di deteksi tepian dari objek yang di tujukan, proses akan 

dilanjutkan dengan erosi dan dilasi. Proses erosi dan dilasi dilakukan untuk 

mengurangi atau menambah pixel pada pendeteksian tepi jika pada citra biner terdapat 

pixel dengan nilai sama dengan 1 atau 0 yang tidak saling berhubungan satu sama lain. 

Tahap terakhir adalah menentukan Pixel per Metric pada pengujian sistem citra biner 

yang dilakukan. Pixel per Metric yang didapatkan sebesar 4.91 px/mm yang berarti 

setiap 4.91 pixel pada citra biner akan bernilai 1 mm. Untuk menghitung luas dari 

objek referensi dilakukan dengan membagi besar pixel dari objek / Pixel per Metric 

dan dibagi dengan Pixel per Metric. Dari hasil pemindaian tersebut hasilnya 

dibandingkan dengan jumlah pixel pada objek yang diinginkan sehingga didapatkan 

nilai luas dalam 𝑚𝑚2. 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada pengujian Prototipe Computer Vision Untuk Mengukur Kualitas 

Morfologi Beras dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi morfologi 

prototipe dengan hasil klasifikasi morfologi beras menggunakan pengamatan mata 

(visual). Pengujian dilakukan menggunakan 3 jenis beras dan masing-masing beras 

memiliki titik uji 20, 50, 100, 150 dan 200 butir beras. Data perbandingan pengukuran 

kualitas morfologi beras dapat terlihat pada Tabel 4.1 di bawah ini 

 
Tabel 4. 1 Pengumpulan Data 

 

Jenis 
Beras 

Titik UJI 
(butir) 

Klasifikasi Beras (butir) 
Waktu 

Pengujian (s) 
Beras Menir Beras Patah Beras Kepala 

Uji Visual Uji Visual Uji Visual 

 

 

Beras-1 
(IR 64) 

20 0 0 9 9 11 11 0.0293125 

50 2 2 34 34 14 14 0.0584400 

100 2 2 70 69 28 29 0.1105800 

150 7 7 89 88 54 55 0.1680692 

200 4 4 88 87 108 109 0.2135223 

 

 

Beras-2 
(Rojolele) 

20 0 0 6 6 14 14 0.0283125 

50 1 1 18 18 31 31 0.0605560 

100 3 3 45 45 52 52 0.1126123 

150 4 4 118 116 28 30 0.1672633 

200 2 2 65 63 133 135 0.2052788 

 
Beras-3 
(Pandan 
Wangi) 

20 0 0 12 12 8 8 0.0303199 

50 0 0 33 33 17 17 0.0331987 

100 0 0 68 69 32 31 0.0357838 

150 0 0 93 93 57 57 0.0664606 

200 0 0 101 99 99 101 0.0742225 

 
Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat ada beberapa selisih antara 

pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dan pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan pengamatan visual. Selisih pengukuran terdapat pada 

semua jenis beras. Selain itu, juga selisih pengukuran juga terdapat pada beberapa titik 

pengujian. Untuk lebih memahami hal tersebut dapat melihat tabel 4.2, tabel 4.3, dan 

tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4. 2 Pengujian Beras 1(IR 64) 
 

Titik UJI 
(butir) 

Klasifikasi Beras (butir) 
Selisih Klasifikasi Beras 

Uji dan Visual 
Beras Menir Beras Patah Beras Kepala 

Uji Visual Uji Visual Uji Visual 

20 0 0 9 9 11 11 0 

50 2 2 34 34 14 14 0 

100 2 2 70 69 28 29 1 

150 7 7 89 88 54 55 1 

200 4 4 88 87 108 109 1 

 
Tabel 4.2 di atas menggambarkan pengukuran kualitas morfologi beras 1(IR 

64) menggunakan prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi 

beras dilakukan sebanyak 5 titik uji. Titik uji pengukuran kualitas morfologi beras 

dilakukan pada titik 20, 50, 100, 150, dan 200 butir beras. Pada beberapa titik 

pengujian tidak ditemukan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara 

menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Namun, beberapa titik pengujian 

menunjukkan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara menggunakan 

prototipe dengan pengamatan visual 

Pada titik uji 20 butir beras tidak terdapat selisih klasifikasi antara pengukuran 

kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat terlihat dari 

hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dan 

pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 9 butir beras patah, dan 11 butir beras kepala. 

Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 

pembacaan 0 butir menir, 9 butir beras patah, dan 11 butir beras kepala. 

Pada titik uji 50 butir beras juga tidak terdapat selisih klasifikasi antara 

pengukuran kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe menghasilkan pembacaan 2 butir menir, 34 butir beras patah, dan 14 butir 

beras kepala. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual 

menghasilkan pembacaan 2 butir menir, 34 butir beras patah, dan 14 butir beras 

kepala. 

Pada titik uji 100 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 
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kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 2 butir beras menir, 70 

beras patah, dan 28 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 2 butir beras menir, 69 butir 

beras patah, dan 29 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 1 

butir yaitu: 1 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

Pada titik uji 150 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 7 butir beras menir, 89 

beras patah, dan 54 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 7 butir beras menir, 88 butir 

beras patah, dan 55 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 1 

butir yaitu: 1 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

Pada titik uji 200 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 4 butir beras menir, 88 

beras patah, dan 108 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 4 butir beras menir, 87 butir 

beras patah, dan 109 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 1 

butir yaitu: 1 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

 
Tabel 4. 3 Pengujian Beras 2(Rojolele) 

 

Titik Uji 
(butir) 

Klasifikasi Beras (butir) Selisih 
Klasifikasi Beras 

Uji dan Visual 
Beras Menir Beras Patah Beras Kepala 

Uji Visual Uji Visual Uji Visual 

20 0 0 6 6 14 14 0 

50 1 1 18 18 31 31 0 

100 3 3 45 45 52 52 0 

150 4 4 118 116 28 30 2 

200 2 2 65 63 133 135 2 
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Tabel 4.3 di atas menggambarkan pengukuran kualitas morfologi beras 

2(Rojolele) menggunakan prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas 

morfologi beras dilakukan sebanyak 5 titik uji. Titik uji pengukuran kualitas morfologi 

beras dilakukan pada titik 20, 50, 100, 150, dan 200 butir beras. Pada beberapa titik 

pengujian tidak ditemukan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara 

menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Namun, beberapa titik pengujian 

menunjukkan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara menggunakan 

prototipe dengan pengamatan visual 

Pada titik uji 20 butir beras tidak terdapat selisih klasifikasi antara pengukuran 

kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat terlihat dari 

hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dan 

pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 6 butir beras patah, dan 14 butir beras kepala. 

Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 

pembacaan 0 butir menir, 6 butir beras patah, dan 14 butir beras kepala. 

Pada titik uji 50 butir beras juga tidak terdapat selisih klasifikasi antara 

pengukuran kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe menghasilkan pembacaan 1 butir menir, 18 butir beras patah, dan 31 butir 

beras kepala. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual 

menghasilkan pembacaan 1 butir menir, 18 butir beras patah, dan 31 butir beras 

kepala. 

Pada titik uji 100 butir beras juga tidak terdapat selisih klasifikasi antara 

pengukuran kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe menghasilkan pembacaan 3 butir menir, 45 butir beras patah, dan 52 butir 

beras kepala. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual 

menghasilkan pembacaan 3 butir menir, 45 butir beras patah, dan 52 butir beras 

kepala. 

Pada titik uji 150 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 4 butir beras menir, 
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118 beras patah, dan 28 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 4 butir beras menir, 116 butir 

beras patah, dan 30 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 2 

butir yaitu: 2 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

Pada titik uji 200 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 2 butir beras menir, 65 

beras patah, dan 133 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 2 butir beras menir, 63 butir 

beras patah, dan 165 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 2 

butir yaitu: 2 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

 
Tabel 4. 4 Pengujian Beras 3(Pandan Wangi) 

 

 
Titik UJI 

Klasifikasi Beras Selisih 
Klasifikasi Beras 

Uji dan Visual 
Beras Menir Beras Patah Beras Kepala 

Uji Visual Uji Visual Uji Visual 

20 0 0 12 12 8 8 0 

50 0 0 33 33 17 17 0 

100 0 0 68 69 32 31 1 

150 0 0 93 93 57 57 0 

200 0 0 101 99 99 101 2 

 
Tabel 4.4 di atas menggambarkan pengukuran kualitas morfologi beras 3 

(Pandan Wangi) menggunakan prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas 

morfologi beras dilakukan sebanyak 5 titik uji. Titik uji pengukuran kualitas morfologi 

beras dilakukan pada titik 20, 50, 100, 150, dan 200 butir beras. Pada beberapa titik 

pengujian tidak ditemukan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara 

menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Namun, beberapa titik pengujian 

menunjukkan selisih pengukuran kualitas morfologi beras antara menggunakan 

prototipe dengan pengamatan visual 
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Pada titik uji 20 butir beras tidak terdapat selisih klasifikasi antara pengukuran 

kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat terlihat dari 

hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dan 

pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 12 butir beras patah, dan 8 butir beras kepala. 

Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 

pembacaan 0 butir menir, 12 butir beras patah, dan 8 butir beras kepala. 

Pada titik uji 50 butir beras tidak terdapat selisih klasifikasi antara pengukuran 

kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat terlihat dari 

hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dan 

pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 33 butir beras patah, dan 17 butir beras 

kepala. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 33 butir beras patah, dan 17 butir beras 

kepala. 

Pada titik uji 100 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 0 butir beras menir, 68 

beras patah, dan 32 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 0 butir beras menir, 69 butir 

beras patah, dan 31 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 1 

butir yaitu: 1 butir beras patah terukur sebagai beras kepala pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

Pada titik uji 150 butir beras juga tidak terdapat selisih klasifikasi antara 

pengukuran kualitas morfologi beras prototipe dan pengamatan visual. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil pembacaan pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe dan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan 

prototipe menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 93 butir beras patah, dan 57 butir 

beras kepala. Pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual 

menghasilkan pembacaan 0 butir menir, 93 butir beras patah, dan 57 butir beras 

kepala. 

Pada titik uji 200 butir beras terdapat selisih antara pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengamatan visual. Pada pengukuran 
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kualitas morfologi beras menggunakan prototipe menghasilkan 0 butir beras menir, 

101 beras patah, dan 99 beras kepala. Sedangkan, pada pengukuran kualitas morfologi 

beras menggunakan pengamatan visual menghasilkan 0 butir beras menir, 99 butir 

beras patah, dan 101 butir beras kepala. Hal ini dapat terlihat kesalahan atau selisih 

pengukuran kualitas morfologi beras antara prototipe dan pengamatan visual adalah 2 

butir yaitu: 2 butir beras kepala terukur sebagai beras patah pada pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan prototipe. 

 

4.1 Analisa Waktu Pengukuran Kualitas Morfologi beras 

Pada saat pengukuran kualitas morfologi beras terdapat waktu yang 

dibutuhkan prototipe untuk melakukan klasifikasi morfologi beras uji. Waktu 

pengukuran kualitas morfologi beras merupakan waktu yang dibutuhkan program 

untuk mengklasifikasikan morfologi beras uji. Waktu pengukuran tersebut didapat kan 

dari salah satu output program klasifikasi beras yang sudah dibuat. Data waktu 

pengukuran kualitas morfologi beras dapat dilihat dari tabel 4.2 di bawah ini. 

 
Tabel 4. 5 Waktu Pengukuran Kualitas Morfologi Beras 

 

Jenis 
Beras 

Waktu Pengujian (s) 

20 50 100 150 200 

Beras 1 0.03 0.06 0.11 0.17 0.21 

Beras 2 0.03 0.06 0.11 0.17 0.21 

Beras 3 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 

Rata-rata 0.09 

 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa baik pada beras 1,2 ataupun 3 ketika 

jumlah beras uji meningkat maka waktu yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan 

morfologi beras juga meningkatkan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah 

ini 
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Gambar 4. 1 Grafik Waktu Pengukuran Kualitas Morfologi Beras Berdasarkan Jenis-Jenis 
Beras Uji 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat terlihat bahwa setiap jenis beras juga memiliki 

waktu pengukuran yang berbeda meskipun memiliki jumlah beras uji yang sama. Hal 

ini dikarenakan jumlah beras tersebut juga memiliki jenis yang berbeda-beda. Hal ini 

menunjukkan jenis beras mempengaruhi waktu pemrosesan proses klasifikasi 

morfologi beras. 

 

4.2. Pengaruh Jarak Pengambilan Gambar 

Pada pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe ada tahapan 

untuk mengambil gambar objek referensi beserta beras uji. Pada tahap tersebut 

tentunya jarak pengambilan gambar menyesuaikan jumlah beras uji agar sesuai 

dengan frame. Hal ini menjadikan jarak pengambilan jarak pada setiap pengujian 

dapat berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan hasil pengukuran antara 

pengambilan gambar jarak dekat dan jauh. 

Pengukuran kualitas morfologi beras memiliki beberapa tahapan sebelum 

mendapatkan hasil klasifikasi morfologi beras uji. Salah satu tahapan tersebut adalah 

pengukuran luas beras uji menggunakan Pixel per Metric. Perbandingan hasil 

pengukuran antara pengambilan gambar jarak dekat dan jarak jauh adalah 

perbandingan pengukuran luas beras uji dari pengujian menggunakan 150 butir beras. 

Hasil grafik penyebaran titik data pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. 

Grafik Waktu Pengujian Berdasarkan Jenis-Jenis Beras Uji 
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Scatter Plot Luas Objek Dekat vs Luas Objek Jauh 
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Gambar 4. 2 Scatter plot perbandingan pengkuran luas objek antara pengambilan gambar 
jarak dekat dengan pengambilan gambar jarak jauh 

Pada gambar di atas terlihat bahwa perbedaan penguukuran luas dengan 

pengambilan gambar jarak dekat dan pengambilan gambar jarak jauh tidaklah jauh 

berbeda. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa titik penyebaran pengukuran tidak 

ada yang sangat menjauh dari garis linear. Hal ini menunjukkan selisih pengukuran 

luas dengan pengambilan gambar jarak dekat dan pengambilan gambar jarak jauh 

sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jarak pengambilan foto 

tidaklah terlalu memiliki pengaruh terhadap hasil pengukuran luas. 

Untuk data lebih detail tentang perbandingan pengukuran luas antara 

pengambilan gambar jarak dekat dan pengambilan gambar jarak jauh dapat melihat 

pada lampiran 16. Pada lampiran tersebut terlihat perbandingan pengukuran luas 

antara pengambilan jarak dekat dan jarak jauh tidaklah jauh berbeda. Hal ini dapat 

terlihat pada data tabel di atas. Selisih pengukuran luas objek jauh dan dekat ± 0.10 

mm2. Selain itu, selisih pengukuran luas objek jauh dan dekat terbesar adalah 0.10 

mm2. Sedangkan, selisih terkecil pengukuran luas objek jauh dan dekat adalah 0.00 

mm2. 

Hal ini menjadikan pengukuran luas objek dengan pengambilan jarak dekat 

maupun jauh tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat pada 
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selisih rata-rata pengukuran luas objek jauh dan dekat adalah 0.05 mm2. Berdasarkan 

data pada lampiran 16 pengambilan gambar objek jauh maupun dekat tidak akan 

memberikan pengaruh yang signifikan pada proses klasifikasi morfologi beras. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selisih pengukuran luas objek jauh 

dan dekat dapat diabaikan. 

 

4.3 Error Data Klasifikasi Morfologi Beras 

Pada pengukuran kualitas morfologi beras terdapat error atau selisih antara 

prototipe dengan pengamatan visual. Hal ini untuk menunjukkan kualitas pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe sudah mendekati kemampuan 

kualitas pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan pengamatan visual. 

Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat dihitung error atau selisih antara pengukuran 

kualitas morfologi beras menggunakan prototipe dengan pengukuran kualitas 

morfologi beras menggunakan pengamatan visual. Data selisih pengukuran antara 

prototipe dan pengamatan visual data dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini 

 

Tabel 4. 6 Pengolahan Data Error Klasifikasi Beras Pada Setiap Pengujian 
 

Jenis 
Beras 

Error(%) 

Sampel 
Uji 20 

Sampel 
Uji 50 

Sampel 
Uji 100 

Sampel 
Uji 150 

Sampel 
Uji 200 

Beras 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.50 

Beras 2 0.00 0.00 0.00 1.33 1.00 

Beras 3 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 

Rata-rata 0.433 

 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa error terbesar terdapat pada pengujian 

Beras 2 dengan titik uji 150 butir beras. Pada pengujian beras 2 dengan titik uji 150 

butir beras didapat error sebesar 1.33%. Sedangkan error terkecil yang didapat adalah 

0%. Untuk lebih memahami tentang data tersebut dapat melihat Gambar 4.3 di bawah 

ini 
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Diagram Error Berdasarkan Jenis-jenis beras dan Jumlah 
Beras Uji 
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Gambar 4. 3 Diagram Error Klasifikasi Beras Pada Setiap Pengujian 

Pada Gambar 4.3 di atas terlihat bahwa pada saat pengukuran kualittas 

morfologi beras pada titik uji 20 dan 50 butir beras belum memiliki error. Error atau 

selisih pengukuran kualitas morfologi beras mulai muncul pada titik uji 100 butir 

beras. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit beras yang diklasifikasikan maka 

semakin akurat pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe. 

Hasil yang diperoleh pada Tabel 4.7, jika dibandingkan pengujian oleh sistem 

dengan pengamatan visual, terdapat perbedaan hasil perhitungan. Hal ini 

kemungkinan dapat disebabkan pada saat proses pengambilan gambar citra, penguji 

tidak mengambil gambar dengan sudut 90o. Hal tersebut menyebabkan adanya sedikit 

perbedaan saat pengukuran luas objek referensi yang digunakan. Namun demikian 

pengajuan solusi untuk mengukur kualitas beras menggunakan teknologi Computer 

Vision adalah solusi yang tepat agar dapat menutupi kelemahan yang disebabkan 

visual manusia. Dengan sistem ini pengukuran kualitas morfologi beras menjadi lebih 

mudah pengoperasiannya, lebih presisi, akurat, cepat serta tidak dipengaruhi oleh 

kelelahan fisik serta visual manusia. 

 

4.4 Presisi dan Akurasi Prototipe Pengukur Kualitas Morfologi Beras 

Pada pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe terdapat 

objek referensi yang digunakan. Objek referensi tersebut sudah diketahui luasnya 

melalui pengukuran. Hal ini digunakan untuk mendapatkan nilai Pixel per Metric dari 
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data luas pixel objek referensi dan luas referensi objek referensi karena dalam program 

klasifikasi morfologi beras menggunakan metode pengukuran luas beras. 

Dalam setiap pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe 

juga menghasilkan output pengukuran luas objek referensi. Dari output pengukuran 

luas objek referensi agar dapat dihitung akurasi dan presisi dari program klasifikasi 

morfologi beras. Data akurasi dan presisi prototipe pengukuran kualitas morfologi 

beras dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini. 

 
Tabel 4. 7 Akurasi dan Presisi Pengukuran Kualitas Morfologi beras 

 
Pengujian 

Sampel 
Uji (butir) 

Pengukuran Luas Objek 
Referensi (mm²) 

 
Presisi(%) 

 
Akurasi(%) 

Hasil Rata-Rata 

 

 

Beras-1 
(IR 64) 

20 415.57  

 

415.59 

 

 

99.99 

 

 

99.98 

50 415.61 

100 415.63 

150 415.58 

200 415.60 

 

 

Beras-2 
(Rojolele) 

20 415.63  

 

415.60 

 

 

99.99 

 

 

99.99 

50 415.58 

100 415.57 

150 415.61 

200 415.64 

 

 

Beras-3 
(Pandan Wangi) 

20 415.55  

 

415.60 

 

 

99.99 

 

 

99.99 

50 415.62 

100 415.61 

150 415.62 

200 415.61 

Rata-rata 99.99 99.99 

 
Berdasarkan data tabel di atas dapat terlihat bahwa prototipe pengukuran 

kualitas morfologi beras memiliki akurasi dan presisi yang bagus. Hal ini dapat terlihat 

bahwa prototipe tersebut memiliki Akurasi rata-rata 99%. Selain itu, Prototipe tersebut 

juga memiliki tingkat presisi sebesar 99%. Dilihat dari nilai akurasi dan presisi 

menjadikan prototipe tersebut memiliki tingkat akurasi dan presisi yang baik. 

 

4.5 Pengolahan Data Confusion matrix 

Pada pengukuran kualitas morfologi beras terdapat selisih antara prototipe 

Computer Vision dengan pengamatan visual. Pengukuran kualitas morfologi beras 

dengan pengamatan visual merupakan data acuan (Data Actual). Sedangkan, 
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pengukuran kualitas morfologi beras menggunakan prototipe Computer Vision 

merupakan data uji (Data Predicted). 

Berdasarkan perbedaan antara data hasil pengukuran kualitas morfologi beras 

dengan prototipe Computer Vision dengan pengamatan visual dapat dilakukan analisa. 

Analisa perbedaan hasil pengukuran menggunakan metode Confusion matrix. 

Sebelum melakukan analisa tentunya data tabel 4.1 perlu dilakukan permodelan data 

confusion matrix. Hasil permodelan data tabel 4.1 dapat dilihat pada Gambar 4.4 di 

bawah ini. 

Gambar 4. 4 Permodelan data hasil pengukuran prototipe dan pengamatan visual 
menggunakan permodelan confusion matrix 

Berdasarkan permodelan confusion matrix pada gambar di atas dapat 

dilakukan analisa menggunakan metode confusion matrix. Analisa dengan 

menggunakan confusion matrix akan menghasilkan beberapa nilai yang memudahkan 

untuk menganalisa hasil data. Nilai-nilai yang dihasilkan dari analisa menggunakan 

metode confusion matrix antara lain adalah precision, recall, F1-Score, dan Accuracy. 

Hasil analisa menggunakan metode confusion matrix dapat dilihat pada gambar 4.4 di 

bawah ini 
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Gambar 4. 5 Analisa Hasil Pengukuran Prototipe dan Pengamatan Visual Mengunakan 

Metode Cnfusion Matrix 

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa setiap karakteristik beras memiliki 

analisa precision, recall, dan F1-Score. Sedangkan pada keseluruhan data memiliki analisa 

Accuracy. Accuracy merupakan nilai yang menggambarkan tingkat keakuratan hasil 

klasifikasi prototipe. Dengan nilai 0.99 membuat prototipe dapat dikatakan akurat dalam 

klasifikasi kualitas morfologi beras. 

Pada analisa beras Menir(0) memiliki nilai precision, recall , dan F1-Score yang 

bagus dengan data total beras menir adalah 25 butir . Pada analisa beras menir memiliki nilai 

Precision 1.00 dan recall 1,00 sehingga prototipe memiliki akurasi yang sangat bagus dalam 

mengklasifikasikan beras menir. Hal ini tentunya dibuktikan dengan nilai F1-Score yang 

dimiliki pada analisa beras menir adalah 1.00. 

Pada analisa beras Patah(1) memiliki nilai precision, recall , dan F1-Score yang bagus 

dengan data total beras menir adalah 841 butir. Pada analisa beras patah memiliki nilai 

Precision 0.99 dan recall 1,00 sehingga prototipe memiliki akurasi yang sangat bagus dalam 

mengklasifikasikan beras patah. Hal ini tentunya dibuktikan dengan nilai F1-Score yang 

dimiliki pada analisa beras payah adalah 0.99. 

Pada analisa beras Kepala(2) memiliki nilai precision, recall , dan F1-Score yang 

bagus dengan data total beras kepala adalah 694 butir. Pada analisa beras kepala memiliki nilai 

Precision 1.00 dan recall 0.99 sehingga prototipe memiliki akurasi yang sangat bagus dalam 

mengklasifikasikan beras kepala. Hal ini tentunya dibuktikan dengan nilai F1-Score yang 

dimiliki pada analisa beras kepala adalah 0.99. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Prototipe Computer Vision Mengukur Kualitas Morfologi Beras dapat 

digunakan sebagai penunjang keputusan yang dapat mengidentifikasi kualitas 

morfologi beras yang cepat,mudah dan akurat 

2. Sistem dapat mengklasifikasi morfologi beras berdasarkan klasifikasi pada 

SNI 6128:2015, yaitu butir kepala, butir patah dan butir menir. 

3. Prototipe Computer Vision Mengukur Kualitas Morfologi Beras memiliki nilai 

presisi pengukuran sebesar 99.99% dan akurasi pengukuran sebesar 99.99% 

4. Hasil kinerja model klasifikasi dari Prototipe Computer Vision Mengukur 

Kualitas Morfologi Beras menggunakan confusion matrix memiliki Accuracy 

keseluruhan 0.99, hal ini dibuktikan dengan nilai F1-Score pada klasifikasi 

beras menir sebesar 1.00, pada klasifikasi beras patah 0.99, dan pada 

klasifikasi beras kepala 0.99. 

 
5.2 Saran 

Penggunaan kamera yang menetap agar tidak perlu menyesuaikan posisi antara 

kamera dan objek beras serta ukuran boks yang lebih besar agar dapat menjangkau 

area yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menguji beras yang lebih banyak dan 

memiliki hasil yang lebih maksimal atau akurat. 
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