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prototipe menunjukan nilai akurasi rata – rata diameter luar (D) 

ABSTRAK 

 
Pelat orifice merupakan elemen primer dari meter gas orifice yang 

mempunyai pengaruh vital dalam penjaminan kebenaran pengukurannya. 

Parameter penting dari pelat orifice yang perlu dipastikan kebenarannya yaitu 

diameter luar pelat orifice (D) dan diameter dalam pelat orifice (d). Umumnya 

pengujian nilai D dan d dilakukan dengan teknik kontak langsung menggunakan 

Probe Coordinate Measuring Machine (CMM) sesuai dengan peraturan teknis 

metrologi legal. Teknik kontak secara langsung memiliki keterbatasan untuk alat 

uji yang tidak bisa disentuh oleh sensor probe. Oleh karena itu, tugas akhir ini 

merancang pengujian dengan teknik non-kontak yang memiliki akurasi yang 

cukup baik dalam menampilkan hasil pengukuran diameter pelat orifice. Tugas 

akhir ini membuat prototipe pengukuran diameter pelat orifice berdasarkan 

analisis citra OpenCV. Sistem Computer Vision (SCV) merupakan salah satu 

perangkat teknik non kontak. Kelebihan dari Sistem Computer Vision (SCV) 

adalah dapat digunakan untuk pengukuran yang sulit dicapai oleh pengukuran 

teknis kontak langsung. Dan dapat menggunakan perangkat keras yang murah. 

Pada projek akhir citra orifice akan direkam oleh kamera smartphone yang 

kemudian dianalisa menggunakan openCV berbasis android untuk mendapatkan 

harga diameter luar (D) dan diameter dalam (d) dari orifice. Kamera yang 

digunakan dipegang oleh suatu perangkat yang dapat dipegang secara otomatis 

menggunakan motor stepper. Akuisisi citra digital dilakukan secara tegak lurus 

terhadap pelat orifice pada ketinggian 30 cm pada sudut kamera 90°, 180°, 270° 

dan 360°. Pengolahan citra diawali dengan merubah citra berwarna menjadi citra 

keabuan, gaussian blur, deteksi tepi canny, dilasi dan kontur. Penentuan 

diameter orifice menggunakan midpoint dan jarak euclidean. Hasil pengujian 

96,28% dan 

diameter dalam (d) 94,33%, serta nilai presisi D 93,88% dan d 92,23%. Nilai 

akurasi dan nilai presisi dipengaruhi oleh pencahayaan pada saat akuisisi citra 

digital dan stabilitas mekanik pemutar smartphone. 

Katakunci: Pelat Orifice, Diameter, OpenCV 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran 

pengukuran dan adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam pemakaian satuan 

ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP). Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah 

UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau 

penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, 

menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera 

dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengkapannya. 

Salah satu UTTP yang wajib ditera dan tera ulang adalah Meter Gas Orifice, 

yang merupakan jenis meter diferensial untuk mengukur laju aliran gas bumi dan 

fluida hidrokarbon terkait lainnya berdasarkan beda tekanan suatu aliran pada pipa 

terpasang, tekanan statis, densitas, viskositas, dan suhu. Transaksi gas bumi dan fluida 

hidrokarbon terkait lainnya dilakukan berdasarkan pengukuran volume. Tera/tera 

ulang meter gas orifice ditujukan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran laju 

alir gas bumi dan fluida hidrokarbon sehingga transaksi berdasarkan pengukuran 

volume juga mendapatkan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan mendapatkan 

kepastian hukum. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen Nomor: 906/SPK/KEP/12/2011 tentang Syarat Teknis Meter Gas Orifice, 

pelat orifice adalah bagian dari elemen primer berupa pelat tipis yang dilubangi 

berbentuk bulat konsentris yang dikerjakan dengan mesin. Dalam syarat teknis 

tersebut dijelaskan beberapa parameter penting dari pelat orifice yang perlu dipastikan 

kebenarannya, yaitu diameter luar pelat orifice / orifice plate outside diameter (D) dan 

diameter dalam pelat orifice / orifice plate bore diameter (d). 
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Pengujian kebenanaran parameter D dan d tersebut dengan teknik kontak 

langsung dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer yang kemudian 

dikembangkan dengan menggunakan CMM (Coordinate Measuring Machine). 

Pengukuran dengan menggunakan CMM memberikan informasi mengenai koordinat 

3D dalam kartesian dari suatu objek dengan menggunakan probe mekanik ataupun 

optik. Pengukuran dengan cara ini juga dapat memberikan informasi mengenai posisi, 

kesejajaran, profil suatu permukaan atau garis, kerataan dan konsentrisitas. 

Di Indonesia sendiri, penggunaan teknik kontak langsung masih menjadi 

metode utama di bidang metrologi untuk pengukuran dimensi. Akan tetapi terdapat 

beberapa kekurangan yang cukup signifikan dalam melakukan pengujian tersebut, 

yaitu teknik secara kontak langsung ini dapat menimbulkan gesekan yang bias 

menimbulkan goresan pada pelat orifice padahal karakteristik kekasaran (roughness) 

permukaan pelat orifice diatur nilainya tidak boleh melebihi nilai tertentu. Selain itu, 

sistem kontak memiliki keterbatasan karena lebar meja uji terbatas, sehingga untuk 

ukuran benda yang melebihi meja uji pengukuran dengan menggunakan metode ini 

sulit untuk dilakukan. Pengukuran dengan teknik kontak juga tidak cocok diterapkan 

untuk benda-benda yang mudah tergores bila terkena sentuhan. Dan juga dari segi 

keefektifan kurang karena pengukuran dengan sistem kontak langsung seperti ini 

memerlukan waktu cukup lama karena sebagian besar pengukuran dengan sistem 

kontak dioperasikan secara manual. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan alat ukur untuk pengukuran diameter pelat orifice 

pada meter gas yang lebih sederhana dan compact. 

2. Bagaimana membuat prototipe alat ukur diameter pelat orifice non kontak dengan 

metode analisis citra menggunakan sensor optik berupa kamera digital pada 

smartphone berbasis Android dan analisis citra openCV. 

3. Bagaimana mengembangkan alat ukur pada diameter pelat orifice dengan 

menggunakan sensor optik yang pergerakan sudut sensornya diintegrasikan. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat prototipe alat ukur diameter pelat 

orifice menggunakan metoda perekaman, pengolahan dan analisa citra pelat orifice. 

 

 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan laporan proyek akhir ini, terdapat beberapa manfaat yang 

berpengaruh terhadap beberapa pihak maupun bidang-bidang keilmuwan secara 

signifikan sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang 

telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima selama 3 tahun masa 

pembelajaran khususnya yang berkaitan langsung dengan penulisan Laporan 

Projek Akhir. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangakan sistem pengukuran 

diameter pelat orifice pada meter gas terkait penggunaannya pada metrologi legal 

yang lebih sederhana dan menggunakan metode pengukuran non kontak. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebenaran pengukuran diameter pelat orifice pada meter gas 

dengan metode pengukuran non kontak. 

4. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam pembuatan alat ukur diameter pelat 

orifice dengan metode non kontak yang lebih terjangkau dari segi biaya. 
 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengukuran diameter luar pelat orifice (D) dan diameter dalam pelat orifice (d). 

2. Pelat orifice yang digunakan adalah jenis concentric orifice. 

3. Kamera yang digunakan berupa smartphone. 

4. Metode pengolahan dan analisis citra menggunakan OpenCV. 

5. Perancangan putaran sensor kamera menggunakan motor stepper nema 23 dan 

TB6600 sebagai driver nya serta Arduino UNO sebagai mikrokontroler. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

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

projek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

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

mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan projek akhir. 

3. Bab III 

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 

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

pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

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



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Pelat Orifice 
 

Pelat orifice adalah cakram logam dengan lubang konsentris di dalamnya, yang 

dimasukkan ke dalam pipa dimana fluida mengalir. Pelat orifice memiliki kelebihan 

berupa sederhana, murah, dan tersedia dalam berbagai ukuran. Karena itu orifice 

menyumbang hampir 50% dari instrumen yang digunakan dalam industri untuk 

mengukur kecepatan laju aliran volume. Salah satu batasan pelat orifice adalah bahwa 

ketidaktelitiannya bernilai ± 2% dan dapat mendekati ± 5%, batasan lainnya adalah 

tekanan permanen yang hilang yang disebabkan oleh aliran fluida yang diukur adalah 

antara 50% dan 90% dari besarnya perbedaan tekanan upstream dan downstream (P1 

- P2). Beta rasio merupakan perbandingan antara diameter dalam pelat orifice (d) dan 

diameter meter luar pelat orifice (D). Dari penentuan beta rasio (β) dapat menentukan 

jenis pelat orifice apa yang tepat digunakan dan jenis transfer yang dilakukan. 

Permasalahan lain dalam penggunaan pelat orifice adalah perubahan bertahap dalam 

koefisien debit selama periode waktu karena tepi orifice yang mengalami keausan dan 

kecenderungan untuk partikel fluida yang mengalir menempel di belakang lubang, 

sehingga mengurangi diameternya secara bertahap karena partikel menumpuk. 

(Fowles dan Boyes:2010) 

Prinsip kerja Orifice yaitu ketika fluida mendekati orifice, tekanan sedikit 

meningkat dan kemudian turun secara tiba-tiba saat fluida melewati orifice. Tekanan 

terus menurun sampai mencapai "vena contracta" dan kemudian secara bertahap 

meningkat sampai mencapai tekanan downstream maksimum yang nilainya lebih 

rendah dari tekanan upstream orifice. Tekanan berkurang ketika fluida melewati 

orifice disebabkan oleh peningkatan kecepatan gas alam yang melewati area tereduksi 

dari orifice. Ketika kecepatan berkurang saat fluida meninggalkan orifice, tekanan 

meningkat dan cenderung kembali ke level semula. Tekanan yang hilang tidak 

sepenuhnya pulih karena adanya gesekan dan turbulensi di aliran. Tekanan yang turun 

melintasi orifice meningkat ketika laju aliran meningkat. Ketika tidak ada aliran, maka 

tidak ada tekanan diferensial. Tekanan diferensial adalah sebanding dengan akar 

kuadrat dari kecepatan. Oleh karena itu, maka jika semua faktor lain 
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dianggap konstan maka tekanan diferensial sebanding dengan akar kuadrat dari laju 

aliran. (Emerson:2017) 

Berikut adalah konstruksi (Gambar 2.1) pemasangan pelat orifice pada pipa 

dimana orifice akan mengukur perubahan tekanan pada aliran fluida dari aliran 

upstream menuju downstream. 

 
 

Gambar 2. 1 Konstruksi Pelat Orifice Pada Pipa 

Sumber: Swapan Basu, Ajay Kumar Debnath, in Power Plant Instrumentation and Control 

Handbook, 2015 

 

Dari penjabaran diatas terdapat beberapa jenis pelat orifice yang digunakan sesuai 

dengan kondisi aliran fluida yang mengalir pada pipa (Tabel 1.1). 

https://www.sciencedirect.com/book/9780128009406
https://www.sciencedirect.com/book/9780128009406
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Tabel 1. 1 Jenis Pelat Orifice Sesuai dengan kondisi aliran fluida 
 

No. Jenis Pelat 

Orifice 

Karakteristik Jenis Pelat Orifice Gambar Konstruksi 

Geometri Jenis Pelat 

Orifice 

1. Thin Pelate, 

Concentric 

Orifice 

Jenis yang paling umum 

digunakan. Pada konstruksi 

geometri pelat orifice jenis ini 

ada beberapa aturan dasar yang 

harus diikuti untuk memastikan 

kebenaran pengukurannya. 

Tepi upstream dari orifice harus 

tajam dan berbentuk persegi. 

Selain itu, penyimpangan 

ketebalan pelat minimum sesuai 

standar adalah ± 0,25 mm per 

mm atau ± 0,01 inci per inci dari 

nilai (D-d) / 2. 

 

Gambar 2. 2 Concentric Orifice 

 

 
Sumber: 

https://www.emerson.com/docu 

ments/automation/white-paper- 

fundamentals-of-Orifice-meter- 

measurement-daniel-en-us- 

188730.pdf 

2. Eccentric 

Orifice 

Pelate 

Jenis pelat ini memiliki tepi 

bundar bersinggungan dengan 

bagian dalam dinding pipa. Jenis 

pelat ini paling sering digunakan 

untuk mengukur fluida yang 

membawa sejumlah kecil padatan 

atau gas non-abrasif dengan 

sejumlah kecil cairan. Dengan 

bukaan di bagian bawah orifice, 

padatan dan cairan akan mengalir 

orifice dan tidak menyumbat 

bagian lubang orifice. 

 

Gambar 2. 3 Eccentric Orifice 

Sumber: 

https://www.emerson.com/docu 

ments/automation/white-paper- 

fundamentals-of-Orifice-meter- 

measurement-daniel-en-us- 

188730.pdf 

https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
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No. Jenis Pelat 

Orifice 

Karakteristik Jenis Pelat Orifice Gambar Konstruksi 

Geometri Jenis Pelat Orifice 

3. Segmental 

Orifice 

Pelate 

Lubang di pelat Orifice 

segmental sebanding dengan 

kondisi setengah terbuka gate 

valve. Pelat ini umumnya 

digunakan untuk mengukur 

cairan atau gas yang membawa 

kotoran non-abrasif, atau gas 

yang sangat kotor. Keakurasian 

eccentric dan segmental orifice 

tidak setinggi concentric orifice. 

 

Gambar 2. 4 Segmental Orifice 
 

Sumber: 

https://www.emerson.com/docume 

nts/automation/white-paper- 

fundamentals-of-Orifice-meter- 

measurement-daniel-en-us- 

188730.pdf 

4. Quadrant 

Edge 

Pelate 

Jenis ini digunakan untuk fluida 

dengan viskositas tinggi dan 

bilangan Reynolds yang rendah. 

Lubang menggabungkan tepi 

bulat pasti radius yang 

merupakan fungsi tertentu dari 

lubang orifice. 

 

Gambar 2. 5 Quadrant Edge 

Orifice 
 

Sumber: 

https://www.emerson.com/docume 

nts/automation/white-paper- 

fundamentals-of-Orifice-meter- 

measurement-daniel-en-us- 

188730.pdf 

5. Conic Edge 

Pelate 

Jenis memiliki bevel dengan 

sudut 45° menghadap ke bagian 

upstream dari aliran yang 

mengalir. Jenis ini juga berguna 

untuk mengukur cairan yang 

memiliki angka Reynolds lebih 

rendah daripada fluida pada tipe 

 

Gambar 2. 6 Conic Edge 

Orifice 

 

https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
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No. Jenis Pelat 

Orifice 

Karakteristik Jenis Pelat Orifice Gambar Konstruksi 

Geometri Jenis Pelat Orifice 

  quadrant edge. Sumber: 

https://www.emerson.com/docume 

nts/automation/white-paper- 

fundamentals-of-Orifice-meter- 

measurement-daniel-en-us- 

188730.pdf 

 

Terkait hubungan dan pentingnya pelat orifice dengan metrologi legal dapat 

ditunjukkan dalam Syarat Teknis Meter Gas Orifice tahun 2011 yang menyatakan 

bahwa meter gas orifice merupakan salah satu UTTP yang dalam penggunaannya 

wajib ditera dan ditera ulang. Meter gas orifice dalam metrologi legal diperuntukkan 

dalam pengukuran gas bumi dan fluida hidrokarbon terkait lainnya. Dalam meter gas 

orifice terdapat beberapa elemen dimana salah satunya adalah elemen primer, dimana 

elemen primer adalah elemen yang mengalami kontak langsung dengan aliran fluida. 

Pelat orifice merupakan elemen primer pada meter gas orifice. Oleh karena itu kondisi 

geometrisnya sangat mempengaruhi kebenaran dan keakuratan pengukuran yang 

dilakukan oleh meter gas orifice. 

 

2.2. Kamera Smartphone 

Telepon seluler (ponsel) kamera adalah ponsel yang mampu mengambil foto dan 

merekam video menggunakan satu atau lebih kamera digital bawaan. Dalam 

pemrosesan kamera pada smartphone hampir sama dengan pemrosesan yang terjadi 

pada kamera digital, adapun pemrosesannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna (atau smartphone ) memfokuskan lensa. 

2. Cahaya memasuki lensa. 

3. Apertur menentukan jumlah cahaya yang mencapai sensor. 

4. Rana menentukan berapa lama sensor terkena cahaya. 

5. Sensor menangkap gambar. 

6. Perangkat keras kamera memproses dan merekam citra. 

Secara umum kamera smartphone memiliki dua komponen penting yaitu lensa 

dan sensor akan tetapi ada beberapa komponen tambahan yang mempengaruhi kualitas 

https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-fundamentals-of-orifice-meter-measurement-daniel-en-us-188730.pdf
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foto yang diambil oleh kamera smartphone. Pada subbab berikut akan dijelaskan lebih 

lanjut mengenai komponen-komponen tersebut 

 

2.2.1 Lensa 

Lensa adalah kumpulan dari beberapa elemen plastik atau kaca (Gambar 2.7), 

dengan kaca umumnya memberikan kualitas yang lebih tinggi dan hasil yang lebih 

tajam. Setiap elemen memiliki fungsi spesifik dalam memfokuskan cahaya ke sensor, 

umumnya membentuk cahaya agar sesuai dengan ukuran sensor, memperbaiki 

masalah, atau memberikan titik fokus akhir. Pada kamera dengan fokus otomatis, 

elemen lensa akhir (atau kumpulan beberapa elemen) akan bergerak lebih dekat atau 

 
Gambar 2. 7 Konstruksi lensa kamera smartphone 

 

Sumber: https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/ 

 

Elemen lensa bekerja bersama dengan apertur, yang merupakan lubang di depan 

sensor, dengan ukuran tertentu, yang dilalui cahaya terfokus. Ukuran lubang 

menentukan berapa banyak cahaya yang melewati sensor, dan seberapa tajam dan 

fokus gambar yang akan diabadikan. Tidak seperti kamera profesional yang memiliki 

beberapa titik dan bidik, apertur pada kamera smartphone setting-nya bersifat 

permanen, artinya tidak dimungkinkan melakukan penyesuaikan sifat pengumpul 

cahaya lensa untuk mendapatkan gambar yang sesuai yang diinginkan. 

lebih jauh dari sensor, berkat bantuan motor. Ini memungkinkan area gambar yang 

berbeda muncul dalam fokus, dan merupakan salah satu aspek kunci dari sistem 

kamera praktis. 

https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/
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Gambar 2. 8 Macam-Macam Ukuran Apertur Kamera 

Sumber: https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/ 

 
 

Apertur merupakan mekanisme yang membatasi berapa banyak cahaya yang 

melewati lensa dan masuk ke kamera itu sendiri untuk mengontrol fokus kamera. 

Semakin banyak apertur kamera ditutup, semakin banyak bidikan kamera yang fokus, 

dan semakin terbuka, semakin sedikit apertur yang ditutup maka fokus dari gambar 

yang dihasilkan semakin berkurang 

Dapat dilihat pada Gambar 2.4 Secara umum, semakin rendah ƒ-stop, semakin 

lebar aperturnya. Hal itu dikarenakan ƒ-stop merupakan fungsi matematika dimana 

bernilai sama dengan rasio panjang fokus dibagi dengan bukaan apertur. Misalnya, 

lensa dengan panjang fokus 50 mm dan bukaan 10 mm akan bernilai ƒ / 5. Angka ini 

memberi tahu kita informasi yang sangat penting yaitu seberapa banyak cahaya yang 

masuk ke sensor. 

Kemudian terdapat jarak antara elemen lensa dan sensor yang dikenal sebagai 

focal length. Jarak ini menentukan pembesaran efektif sistem kamera, serta bidang 

pandangnya. Panjang fokus pendek sama dengan lensa sudut lebar dengan sedikit 

perbesaran, dan sebaliknya. Seberapa jauh lensa harus diletakkan dari sensor 

tergantung pada ukuran sensor itu sendiri, dan apa fungsi yang ingin dilakukan lensa. 

Kamera smartphone hampir secara universal menggunakan lensa sudut lebar dan 

sensor kecil, yang berarti panjang fokus di bawah 5 mm. 

 

2.2.2 Sensor 

Sensor adalah bagian dari kamera yang benar menangkap gambar atau citra. 

Sensor tersebut merupakan sirkuit terintegrasi yang kompleks yang biasanya 

mencakup fotodetektor (komponen kunci yang menangkap cahaya), amplifier, 

https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/
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transistor, dan beberapa bentuk pemrosesan perangkat keras dan manajemen daya 

(gambar 2.5). Ketika perangkat lunak kamera smartphone mengambil gambar, sensor 

memberikan semua data yang diperlukan. 

Sensor kamera smartphone hampir secara universal menggunakan teknologi 

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), yang merupakan bentuk 

sensor piksel aktif seperti yang sudah dijelaskan di atas. Teknologi sensor utama 

 

Gambar 2. 9 Modul Kamera Smartphone 

Sumber: https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/ 

 
 

Penjelasan yang relatif sederhana tentang bagaimana sensor CMOS bekerja 

adalah fotodetektor yang sesuai dengan setiap piksel dalam gambar menangkap 

informasi analog tentang foton (paket cahaya) yang mengenai fotodetektor (gambar 

2.6). Informasi ini diperkuat dan diubah menjadi sinyal digital yang berkaitan dengan 

kecerahan foton. Untuk mendapatkan data warna, filter RGB Bayer dilapiskan di atas 

array fotodetektor, dan algoritma perangkat lunak interpolasi menghasilkan gambar 

warna akhir yang penuh. 

lainnya, CCD (Charge-Coupled Device), terlalu boros daya dan mahal untuk 

digunakan di smartphone, meskipun secara historis sensor CCD memiliki kualitas 

yang lebih tinggi. 

https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/
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Gambar 2. 10 Arsitektur CMOS Image Sensor 

 

Sumber: https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/ 

 

Jumlah megapiksel yang dimiliki kamera merujuk langsung ke jumlah 

fotodetektor dalam larik sensor. Sensor delapan megapiksel, misalnya, berarti ada 

delapan juta fotodetektor dalam array. Lensa memfokuskan cahaya ke sensor 

sehingga gambar terlihat jernih dan jelas. Meskipun dimungkinkan untuk 

menggunakan kamera tanpa lensa, gambar yang dihasilkan hanya akan mengaburkan 

warna karena foton dari semua sudut menyentuh sensor. Pada dasarnya dibutuhkan 

lensa sehingga cahaya dari objek di depan kamera dapat dikurangi dan difokuskan 

sesuai dengan ukuran sensor yang kecil. 

 

2.3. Pengolahan Citra 
 

Sebuah citra adalah kumpulan picture element (piksel) yang disusun dalam 

larik 2 dimensi. Indeks baris dan kolom (x,y) dari sebuah piksel dinyatakan dalam 

bilangan bulat. Piksel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil 

dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per satuan panjang. Piksel (0,0) terletak 

pada sudut kiri atas pada citra, indeks x bergerak ke kanan dan indeks y bergerak ke 

bawah. Konvensi ini dipakai merujuk pada cara penulisan larik yang digunakan dalam 

pemrograman komputer. 

Representasi citra digital merupakan bilangan real yang membentuk matriks 

𝑀𝑥𝑁 dan merupakan fungsi 2 variabel 𝑓(𝑥, 𝑦) dimana 𝑥 dan 𝑦 adalah koordinat 

spasial seperti ditunjukkan pada persamaan (2.1). 

https://www.techspot.com/guides/850-smartphone-camera-hardware/
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𝑓(𝑥, 𝑦) = [ 

𝑓(0,0) 𝑓(0,1) 
𝑓(1,0) … 
… … 

… 𝑓(0, 𝑀 − 1) 
… 𝑓(1, 𝑀 − 1) 
… … 

 

] (2.1) 

𝑓(𝑁 − 1,0) 𝑓(𝑁 − 1,1) … 𝑓(𝑁 − 1, 𝑀 − 1) 
 
 

Ada beberapa jenis pengolahan citra yang akan djelaskan lebih lanjut pada subbab- 

subbab berikut 

 
2.3.1. Citra Biner 

Citra biner (binary image) adalah citra yang hanya mempunyai 2 nilai derajat 

keabuan yaitu hitam dan putih. Piksel objek bernilai 1 dan piksel background bernilai 

0. Pada waktu menampilkan gambar, 0 adalah putih dan 1 adalah hitam. Karena hanya 

ada 2 kemungkinan nilai pada setiap piksel, maka yang diperlukan hanya 1 bit per 

piksel. Citra seperti ini sangat efisien untuk penyimpanan. Citra seperti ini bisa 

dimanfaatkan untuk representasi biner dari teks, tanda tangan, sidik jari, atau 

rancangan arsitektur. 

 

 

2.3.2. Citra Grayscale 

Citra abu-abu (citra grayscale) merupakan citra yang memiliki nilai intensitas 

dari 0 – 255, dimana 0 adalah putih dan 1 adalah hitam sedangkan nilai diantaranya 

merupakan level keabuan. Rentang nilai intensitas 0 (hitam) sampai 255 (putih) berarti 

bahwa setiap piksel dapat direpresentasikan oleh 8 bit, atau 1 byte. Citra grayscale 

bisa digunakan untuk merepresentasikan citra medis, tulisan/buku, dan lain-lain. Citra 

grayscale dengan 256 level abu-abu dapat digunakan untuk mengenali kebanyakan 

objek. 

 
2.3.3. Citra RGB 

Citra RGB (Red, Green, Blue) merupakan sebuah citra yang dimana setiap 

pikselnya memiliki suatu warna khusus. Warna RGB merupakan model warna yaitu 

ketiga berkas cahaya yang ditambahkan bersama-sama dengan menambahkan panjang 

gelombang untuk membuat spektrum warna akhir. Pada model warna RGB setiap 

piksel mengandung minimal 24 bit data, dengan komposisi yaitu 8 bit untuk merah, 8 

bit untuk hijau, dan 8 bit untuk biru. Jika setiap komponen warna tersebut memiliki 

rentang intensitas 0 - 255, maka terdapat sejumlah 2553 = 16.777.216 kemungkinan 
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jenis warna pada citra ini. Karena dibutuhkan 24 bit per piksel, maka citra ini disebut 

pula dengan citra warna 24 bit. 

 

2.3.4. Densitas Piksel 

Pixel density atau densitas piksel mengacu pada rasio jumlah piksel dengan 

dimensi tertentu yang sudah diketahui nilainya dan diukur dalam satuan piksel per 

satuan metrik. Piksel per metrik bisa digunakan sebagai kalibrasi dengan 

menggunakan objek referensi yang sudah diketahui nilainya serta dapat menentukan 

akurasi hasil pengolahan citra. Dalam pengolahan citra penentuan objek referensi 

memiliki ketentuan yaitu nilai dari dimensi tersebut sudah diketahui dan pada saat 

melakukan akuisisi citra objek referensi tersebut berada dekat terhadap objek yang 

akan dicari nilainya. 

2.3.5. Penentuan Nilai Tengah (midpoint) 

Midpoint atau nilai tengah dari sebuah garis pada pengolahan citra dihitung 

dengan persamaan (
𝑥1+𝑥2 , 

𝑦1+𝑦2) seperti pada gambar 2.7. 
2 2 

Gambar 2. 11 Penentuan midpoint pada pengolahan citra 
 

2.3.6. Jarak Euclidean 

Jarak Euclidean (De) adalah perhitungan jarak dari 2 buah titik piksel pada koordinat 

x dan y. Contoh perhitungan jarak Euclidean seperti pada persamaan (2.2) antara 

piksel p (3,2) dan q (1,4) didapatkan nilai 2√2. 

De(p,q) = √(x1 − x2)2– (y1 − y2)2 (2.2) 
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Gambar 2. 12 Penentuan Jarak Euclidean pada pengolahan citra 
 

2.3.7. Konversi citra RGB ke citra keabuan 

Grayscaling hanya mengurangi kompleksitas dari nilai piksel 3D (R, G, B) ke nilai 

1D. Banyak pengolahan citra prosesnya tidak berjalan lebih baik dengan piksel 3D 

misalnya deteksi tepi. Pada dasarnya proses konversi grayscaling dilakukan dengan 

melakukan operasi perkalian terhadap nilai RGB dengan konstanta yang telah 

ditetapkan, untuk pemrosesan citra menggunakan bahasa pemrograman python 

digunakan persamaaan (2.3) sebagai berikut, 

 
 
 

2.3.8. Gaussian Blur 

Dalam pemrosesan gambar, Gaussian blur (juga dikenal sebagai Gaussian smoothing) 

adalah hasil pengaburan gambar oleh fungsi Gaussian (dinamai berdasarkan ahli 

matematika dan ilmuwan Carl Friedrich Gauss). Ini adalah efek yang banyak 

digunakan dalam perangkat lunak grafis, biasanya untuk mengurangi noise gambar 

dan mengurangi detail. Efek visual dari teknik pengaburan ini adalah kekaburan halus 

yang menyerupai dengan melihat gambar melalui layar transparan, sangat berbeda dari 

efek bokeh yang dihasilkan oleh lensa yang tidak fokus atau bayangan objek di bawah 

pencahayaan biasa. Gaussian smoothing juga digunakan sebagai tahap pra- 

pemrosesan dalam algoritma visi komputer untuk meningkatkan struktur gambar pada 

skala yang berbeda dari representasi ruang skala dan implementasi ruang skala. Dalam 

operasi Gaussian Blur, gambar dikonvolusi dengan filter Gaussian alih-alih filter 

kotak. Filter Gaussian adalah filter low-pass yang menghilangkan komponen 

frekuensi tinggi yang berkurang. Contoh matriks Gaussian Blur 7x7 seperti 

ditunjukkan pada persamaan (2.4). 

Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B. (2.3) 
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(2.4) 

𝟗𝟎 𝟏𝟓I 
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2.3.9. Deteksi Tepi 

Deteksi tepi adalah suatu proses untuk menghasilkan tepi-tepi dari sebuah 

obyek pada sebuah citra, yang bertujuan untuk menandai bagian yang menjadi detail 

citra dan untuk memperbaiki detail citra yang kabur akibat dari proses akuisisi citra 

yang tidak baik. Suatu titik dikatakan sebagai sebuah tepi (edge) dari sebuah citra bila 

titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan tetangganya. 

 
2.3.9.1 Deteksi Tepi Canny 

Tepi dari suatu citra adalah jika suatu piksel pada area tertentu pada citra 

mempunyai perbedaan nilai intensitas yang tinggi dengan piksel disekitarnya. Salah 

satu fungsi deteksi tepi yaitu untuk menentukan bentuk dan ukuran objek didalam 

citra. Deteksi tepi Canny adalah salah satu operator deteksi tepi yang paling optimum 

dengan kelebihan yaitu mendeteksi dengan baik, melokalisasi dengan baik dan respon 

yang jelas. Deteksi tepi Canny pada pemrograman python OpenCV terdiri dari 

beberapa proses yaitu Gaussian blur berupa kernel berukuran elemen matriks 5x5, 

gradien Sobel, nonmaximum suppression dan histerisis thresholding. (Sumber: 

Kurniawati, 2017) 

 
2.3.10 Dilation dan Erosion 

Dilation mengoperasikan gambar agar nilai maksimum semua piksel di 

lingkungan. dalam gambar biner nilainya diatur ke 1 dan jika ada piksel yang 

berdekatan memiliki nilai 1. Dilation membuat objek lebih terlihat dan mengisi lubang 

kecil pada objek. 

Erosion mengoperasikan gambar agar nilai minimum semua piksel di 

lingkungan. dalam gambar biner nilainya diatur ke 0 dan jika ada piksel yang 

berdekatan memiliki nilai 0. Erosion menghilangkan benda-benda kecil sehingga 

hanya benda-benda substantif yang tersisa. 

𝑮(𝒙, 𝒚) = I𝟐𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟑𝟎𝟎 𝟒𝟎𝟎 𝟑𝟎𝟎 
I𝟏𝟓 𝟗𝟎 𝟐𝟐𝟓 𝟑𝟎𝟎 𝟐𝟐𝟓 
I 𝟔 𝟑𝟔 𝟗𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟗𝟎 
[ 𝟏 𝟔 𝟏𝟓 𝟐𝟎 𝟏𝟓 

 

𝟏 
𝖥 𝟔 

𝟔 
𝟑𝟔 

𝟏𝟓 
𝟗𝟎 

𝟐𝟎 
𝟏𝟐𝟎 

𝟏𝟓 
𝟗𝟎 

I     

I𝟏𝟓 𝟗𝟎 𝟐𝟐𝟓 𝟑𝟎𝟎 𝟐𝟐𝟓 
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2.4. OpenCV 

OpenCV (Open Computer Vision) adalah sebuah library bersifat open source 

dibawah lisensi BSD (Berkeley Software Distribution) yang memiliki sejumlah 

algoritma computer vision atau pengolahan citra didalamnya. Computer vision sendiri 

merupakan salah satu cabang dari bidang ilmu pengolahan citra (Image Processing) 

yang memungkinkan komputer untuk dapat melihat seperti halnya manusia. Dengan 

vision tersebut komputer dapat mengambil keputusan, melakukan aksi, atau mengenali 

suatu objek. Beberapa implementasi dari computer vision adalah face recognition, face 

detection, face/object tracking, road tracking, dan lain sebagainya. 

 

2.5. Motor stepper 

Motor stepper adalah jenis motor DC unik yang berputar pada langkah- 

langkah tetap dengan jumlah derajat tertentu. Ukuran dapat berkisar dari 0,9° hingga 

90°. Motor stepper terdiri dari rotor dan stator. Dalam hal ini, rotor adalah permanen 

magnet, dan stator terdiri dari elektromagnet (kutub medan). Rotor akan bergerak 

(atau step) untuk menyelaraskan diri dengan medan magnet berenergi. Jika bidang 

magnet diberi energi satu demi satu di sekitar lingkaran, rotor dapat dibuat untuk 

bergerak keseluruh lingkaran penuh. Motor stepper digunakan dalam aplikasi kontrol 

karena pengontrolnya dapat mengetahui posisi tepat poros motor tanpa perlu sensor 

posisi. Ini dilakukan dengan hanya menghitung jumlah step yang diambil dari posisi 

referensi yang diketahui. Ukuran langkah ditentukan oleh jumlah rotor dan kutub 

stator, dan ada tidak ada kesalahan kumulatif (kesalahan sudut tidak meningkat, 

berapapun jumlahnya langkah yang diambil). Ada tiga jenis Motor stepper: permanent 

magnet, variable reluctance, and hybrid. Semua jenis memiliki fungsi dasar yang 

sama, tetapi memiliki beberapa perbedaan di antaranya berupa penggunaan dalam 

beberapa aplikasi. Untuk perputaran motor dengan sudut pergerakan dua arah maka 

jenis Motor stepper dua fasa (bipolar) lebih sesuai untuk digunakan. 
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Gambar 2. 13 Wiring dan Simbol untuk Motor stepper Bipolar 

Sumber: Jurnal Motor stepper Teknologi, Metoda dan Rangkaian Kontrol 

 

 

Motor stepper two-phase (bipolar) mempunyai konstruksi yang mirip dengan 

jenis unipolar, hanya tidak terdapat tap pada kumparannya (gambar 2.7). Penggunaan 

Motor stepper jenis bipolar memerlukan rangkaian yang agak lebih rumit untuk 

mengatur agar motor ini dapat berputar dalam dua arah. Untuk menggerakkan Motor 

stepper jenis ini biasanya diperlukan sebuah motor driver yang dikenal dengan nama 

H bridge. Rangkaian ini akan mengontrol setiap kumparan secara terpisah 

(independent) termasuk polaritas untuk setiap kumparan. 

 
2.6. Mikrokontroler Arduino 

Mikrokontroler Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat 

open-source, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai 

bidang. Hardware dalam Arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan menggunakan 

software dan bahasa sendiri. 

Kelebihan Arduino dari platform hardware mikrokontroller lain adalah: 

1. IDE Arduino merupakan multiplatform, yang dapat dijalankan di berbagai 

sistem operasi, seperti Windows, Macintosh dan Linux. IDE Arduino dibuat 

berdasarkan pada IDE Processing sederhana sehingga mudah digunakan. 

Pemrograman Arduino menggunakan kabel yang terhubung dengan port USB 

bukan port serial. Fitur ini berguna karena banyak komputer sekarang ini tidak 

memiliki port serial. Arduino adalah hardware dan software open source, 

pembaca bisa mendownload software dan gambar rangkaian Arduino tanpa 

harus membayar ke pembuat Arduino. 
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2. Biaya hardware cukup murah, sehingga tidak terlalu menakutkan untuk 

membuat kesalahan. 

3. Proyek Arduino ini dikembangkan dalam lingkungan pendidikan sehingga 

bagi pemula akan lebih cepat dan mudah mempelajarinya. 

4. Memiliki begitu banyak pengguna dan komunitas di internet dapat membantu 

setiap kesulitan yang dihadapi terutama oleh programmer pemula. (Sumber: 

Artanto,2012:2) 

Hardware dalam Arduino memiliki beberapa jenis, yang mempunyai 

kelebihan dan kekurangan dalam setiap papannya. Penggunaan jenis Arduino 

disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini yang akan mempengaruhi dari jenis prosessor 

yang digunakan. Jika semakin kompleks perancangan dan program yang dibuat, maka 

harus sesuai pula jenis kontroler yang digunakan. Salah satunya yaitu Arduino Uno. 

 

2.6.1 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya 

adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATMega328 (sebuah 

keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah computer (Gambar 2.9)). 

Piranti ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang 

sederhana hingga yang kompleks. Pengendalian LED hingga pengontrolan robot dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan papan berukuran relatif kecil ini. 

 

Gambar 2. 14 Konstruksi Fisik Arduino 
 

Sumber: https://store.Arduino.cc/usa/Arduino-uno-rev3 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
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BAB III 

PROTOTIPE 

 

3.1. Deskripsi alat 

Pembuatan Prototipe pengolahan OpenCV untuk mengukur diameter pelat 

Orifice dengan karakteristik geometri (diameter) mengacu pada Keputusan Direktur 

Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 906/SPK/KEP/12/2011 

tentang Syarat Teknis Meter Gas Orifice. Dari hasil pengukuran yang didapatkan 

memiliki tujuan agar dapat menentukan diameter pelat Orifice. Prototipe ini tersusun 

dari sistem analisis citra berbasis android menggunakan python dan OpenCV, dan 

smartphone berbasis android untuk menampilkan nilai hasil pengukuran. 

Ditambahkan perangkat yang bersifat dinamis untuk memutar smartphone berupa 

Motor stepper nema 23 dengan driver TB6600 dan mikrokontroler Arduino uno. 

Perangkat pemutar ini digunakan untuk menggerakan smartphone sehingga dapat 

berputar sesuai dengan sudut yang telah di tentukan yaitu 90o, 180 o, 270 o, 360 o. 

 

Gambar 3. 1 Rangkaian Sistem Kerja Alat Ukur Diameter Sensor Optik 

 

 

 

3.2. Cara Kerja Alat 
 

Cara kerja alat diawali dengan akuisisi citra digital menggunakan kamera 

smartphone sebagai sensor untuk pengujian pada pelat orifice. Sebelum dilakukan 

analisis citra, kamera smartphone di tempatkan pada holder yang terhubung dengan 

Perangkat 
pemutar 

smartphone 

Smartphone 
android 

Putaran searah 
jarum jam Tinggi kamera 

smartphone 

30 cm 
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Motor stepper kemudian dilakukan akuisisi citra dengan kamera untuk memperoleh 

citra pelat orifice. Pengambilan citra dilakukan secara dinamis pada sudut 90o, 180o , 

270o, 360o, dimana kamera smartphone digerakkan oleh motor stepper. Hasil 

pemotretan permukaan pelat orifice akan diolah dengan menggunakan analisis citra 

berbasis android menggunakan program android python dan openCV sehingga 

didapatkan nilai dimensi dalam dan luar dari pelat orifice. Hasil dari nilai dimensi 

dalam dan luar akan dibandingkan dengan standar CMM di Direktorat Metrologi 

Kementerian Perdagangan untuk menentukan keakurasian hasil pengambilan data 

yang telah dilakukan. Proses tersebut ditunjukan pada gambar 3.2 diagram alir di 

bawah ini : 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Prototipe 
 

Pada tahap persiapan dilakukan dengan mengatur posisi kamera dan prototipe. Tahap 

akuisisi citra digital ditunjukkan pada Gambar 3.3 yaitu dengan menghidupkan catu 

daya, menggerakkan motor sesuai sudut yang dikehendaki, dan pengambilan gambar 

dengan kamera secara manual. 

Gambar 3. 3 Akuisisi Citra Digital 
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Analisis 
Citra 

Midpoint 
Jarak 

Eucludian 

Tahap pengolahan citra ditunjukkan pada Gambar 3.4 yaitu dengan tahapan mengolah 

citra menjadi citra keabuan, gaussian blur, deteksi tepi canny, dilasi, erosi, dan kontur. 

 
 

Gambar 3. 4 Proses Pengolahan Citra 

 

 
Tahap analisis citra dilakukan dnegan mengidentiifikasi Box top left, top right, bottom 

left, bottom right dari piksel terluar citra, midpoint dan jarak euclidean seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 . 

 

Gambar 3. 5 Proses Analisis Citra 

 

 
3.3. Objek Ukur Pelat Orifice 

Pelat orifice yang digunakan dalam sidang tugas akhir ini yaitu jenis 

concentric orifice. Profil lubang orifice ini mempuyai takik (bevel) dengan kemiringan 

450 pada tepi bagian downstream. Orifice jenis ini memiliki ketentuan untuk nilai Beta 

rasio (β) yaitu antara 0.2-0.7 β karena akurasinya akan berkurang untuk nilai diluar 

batas tersebut. Digunakan untuk mengukur volume gas, liquid dan steam. Pengujian 

dilakukan dengan pembatasan pada pengukuran diameter luar (D) dan pengukuran 

diameter dalam (d) dari pelat orifice. Seperti yang terlihat pada gambar 3.3 bagian dari 

diameter concentric orifice yang digunakan untuk pengambilan data pungukuran. 

Pada pengujian ini hanya digunakan satu jenis pelat orifice dan satu buah pelat orifice. 

 
 

Gambar 3. 6 Objek Ukur Pelat Orifice 
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3.4. Komponen Penggerak Sensor Optik 
 

3.4.1 Mikrokontroler dan Program Arduino 

Pada rangkaian penggerak sensor optik yang berupa kamera smartphone 

digunakan mikrokontroler berupa Arduino UNO dimana rangkaiannya terhubung ke 

motor stepper yang susunan rangkaian kabelnya tersambung ke motor driver TB6600 

terlebih dahulu, hal ini juga sesuai dengan rangkaian skematik motor stepper nema 23. 

Untuk program yang dijalankan pada mikrokontroler ini dilakukan 

pemrograman gerak motor stepper pada dua arah dengan menyatakan pada 

programnya bahwa motor bergerak 6400 langkah yang nilainya sama dengan satu 

putaran lingkaran (360o). Setelah motor stepper mengenali pemrograman untuk 

pergerakan dua arah, mikrokontroler kembali mengatur pergerakan motor stepper 

untuk bergerak tiap 1600 langkah yang nilainya sama dengan pergerakan sebesar 

sudut 90o. Setelah kedua program tersebut dijalankan maka konsistensikan motor 

stepper akan bergerak penuh 360 o ke kedua arah. Kemudian bergerak persudut 90o 

sebanyak empat kali hingga bergerak penuh mencapai 360o. Maka pergerakan 

motornya senilai sudut 90o, 180 o, 270 o, 360 o. Untuk pin yang digunakan hanya pin 5, 

6, 7 dan pin untuk Catu Daya senilai 5V. Kerena kebutuhan pin yang sedikit itu pula 

yang mendasari pengunaan Arduino UNO sebagai mikrokontroler, karena secara 

kondisi motor stepper memiliki sifat kompatibel dengan mikrokontroler Arduino jenis 

UNO, NANO dan MEGA. Pengambilan data dengan beberapa posisi sudut ini karena 

diharapkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. 

 
3.4.2 Motor stepper 

 

 

 

 

 
Pemegang Smartphone 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. 7 Motor stepper yang terhubung Pemegang Smartphone 
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Penggunaan motor stepper untuk menggerakkan sekaligus mengatur sudut 

gerak dari sensor optik berupa kamera smartphone mempertimbangkan beberapa 

aspek diantaranya minimum pergerakan sudut, massa dari badan smartphone dan nilai 

minimimum torsi motor stepper. Dikarenakan massa dari badan smartphone yang 

cukup berat yaitu 160 g dan sudut pergerakan pada nilai yang realtif besar yaitu 

puluhan derajat maka digunakan motor stepper Nema 23 yang memiliki sudut gerak 

minimum sebesar 1,8 o dan nilai torsi sebesar 0.8 N.m atau 15Kgf.cm. Dapat dilihat 

dari konstruksi geometri fisik pada gambar 3.5 Motor stepper Nema 23 memiliki 

konstruksi fsik yang relatif lebih besar dari motor pada umumnya. Motor stepper ini 

berjenis bipolar dimana umumnya diperlukan sebuah driver Motor yang dikenal 

dengan nama H Bridge yang mengontrol setiap kumparan secara terpisah 

(independent) termasuk polaritas untuk setiap kumparan agar motor dapat bergerak ke 

dua arah. 

 
3.4.3.  Driver Motor stepper TB6600 

Motor stepper bipolar umumnya memerlukan sebuah driver Motor yang 

dikenal dengan nama H Bridge yang mengontrol setiap kumparan secara terpisah 

(independent) termasuk polaritas untuk setiap kumparan agar motor dapat bergerak ke 

dua arah. Rangkain H Bridge data dirangkai secara sederhana dari kapasitor dan dioda. 

Dikarenakan kebutuhan penggunaan yang relative kompleks rangkaian disusun 

menggunakan Driver Motor stepper TB6600. 

 

Gambar 3. 8 Konstruksi Fisik Motor Driver 

 

 
Dapat dilihat dari gambar 3.5 dan 3.6 Bahwa pin-pinnya mengatur dua 

komponen secara terpisah. Pada gambar 3.5 pin EN- (Off-line Control Enable -), EN+ 
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(Off-line Control Enable +), DIR- (Direction-), DIR+ (Direction+), PUL- (Pulse-), 

PUL+ (Pulse+) hanya dirangkai ke komponen mikrokontroler dan tidak dirangkai ke 

Motor stepper sedangkan untuk pin B- hingga pin VCC dikhususkan untuk dirangkai 

tersambung ke Motor stepper dan tidak dirangkai ke mikrokontroler. Perangkaian ini 

memungkinkan komponen bekerja secara independent akan tetapi tetap saling 

terhubung satu sama lain. 

 
 

Gambar 3. 9 Rangkaian Kabel Motor Driver 
 

Berikut beberapa kelebihan Driver Motor stepper TB6600 : 

1. H-Bridge mendorong aliran fase konstan bipolar ; 

2. Hingga 32 segmen mode enam jenis subdivisi tersedia; 

3. Input sinyal isolasi optik kecepatan tinggi; 

4. Fungsi terus offline; 

5. Chassis semi-tertutup dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih menuntut; 

6. Untuk memberikan fungsi semi-otomatis kunci hemat energi saat ini; 

7. Built-in perlindungan suhu dan proteksi arus. 

 
3.4.4    Catu Daya 

Rangkaian Catu Daya ini digunakan untuk memasok kebutuhan daya untuk Motor 

stepper, Motor driver dan mikrokontroler Arduino. Catu daya berfungsi untuk 

mengatur dan menggerakan motor DC dengan tegangan 0-24 V DC. Catu daya 

tersusun dari komponen trafo 1 A, rangkaian konverter AC ke DC, dan rangkaian 

variabel regulator untuk mengubah input 220 V AC menjadi 0-24 V DC. 
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Kenyataannya, pada saat rangkaian dijalankan, trafo dengan arus 1 A hanya akan 

mengalirkan 80% yaitu 0,8 A. Hal ini menyebabkan output rangkaian menjadi tidak 

stabil, jadi agar rangkaian lebih stabil dibutuhkan trafo dengan arus yang lebih besar. 

Trafo dengan spesifikasi step down menurunkan tegangan 220 V jala-jala menjadi 24 

V dengan kombinasi kumparan dirangkaian 12 V dan 12 V. Untuk mengubah tegangan 

24 V AC dari trafo menjadi 24 V DC digunakan rangkaian penyearah gelombang 

penuh yang terdiri dari empat buah dioda dan sebuah filter kapasitor. Untuk mengatur 

tegangan 24 V DC output dari rangkaian penyearah menjadi 0-24 V DC digunakan 

rangkaian regulator. 

 

3.5. Komponen Pengolah Citra 

3.5.1. Kamera Smartphone 

Kamera Smartphone Android yang digunakan yaitu Oppo F1s dengan resolusi 

kamera depan 16 MP dan sensor 1/3.1-inci dan apertur f/20. Menghasilkan cahaya 

yang lebih banyak diterima oleh kamera dan meningkatkan sensitivitasnya sehingga 

dapat mengambil gambar meski saat kondisi kurang cahaya. Kemudian memiliki 

kamera belakang 13 MP dengan chip pengolah citra termutakhir. Sensor 1/3.06-inci 

dan dan apertur f/22 untuk memaksimalkan sensitivitas cahaya, menghasilkan 

pengambilan foto dalam keadaan gelap. Piksel yang besar juga menambah ruang 

dinamis dan kedalaman gambar yang tajam dan detail untuk mengambil foto yang 

tajam dan penuh detail. Kamera smartphone ini digunakan untuk menangkap citra 

pelat orifice yang pengambilan datanya secara manual akan tetapi pergerakannya 

diatur oleh motor. Untuk pengambilan data saat ini pada sistemnya bersifat non real 

time, artinya pada saat pengambilan gambar proses pengolahan citra di OpenCV belum 

berjalan. 

 

Pemegang Smartphone 

 
 
 
 
 
 
 

Smartphone 

 
 
 
 

Gambar 3. 10 Fisik Smartphone Pada Pemegang 
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3.5.2. OpenCV 

Gambar 3. 11 Display hasil pengukuran orifice 
 

Untuk pengolahan citra dengan OpenCV yang berbasis Python digunakan 

beberapa kali tahapan pemrosesan citra baik dari mulai deteksi Image RUI, Gray 

Scalling, Thresholding dan deteksi perubahan gradient. Dalam pemrosesannya 

bersifat Non Real Time dimana pada saat pengolahan citra kamera tidak beroperasi, 

dan data yang diolah oleh OpenCV merupakan hasil pengambilan gambar oleh kamera 

sebelum pengolahan citra dijalankan. Pada prosesnya saat OpenCV mulai mendeteksi 

bentuk geometris orifice agar muncul angka besarnya ukuran geometris tersebut 

diperlukan kalibrasi dalam yang bisa diamati pada gambar 3.8 terdapat koin pecahan 

Rp.1000; disamping pelat orifice sebagai alat bantu kalibrasi dalamnya. Ketika 

program mendeteksi koin sebagai kalibrator dan mengukur nilai geometrinya, maka 

program akan melanjutkan proses untuk mengukur geometri pelat orifice sebagai 

objek ukur. 

 

3.6. Kalibrasi dan Validasi Rancangan Alat Ukur menggunakan CMM 

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan Prototipe yang telah disusun 

akan dibandingkan dengan CMM sehingga hasilnya mendekati nilai yang sebenarnya. 

CMM adalah sebuah alat pengukur multi fungsi berkecepatan tinggi yang 

menghasilkan akurasi dan efisiensi pengukuran yang tinggi. CMM dapat digunakan 

untuk mengukur benda tiga dimensi (3D) yang diterjemahkan ke dalam sistem 

koordinat kartesian adalah X, Y dan Z. Kemudian data koordinat yang terukur oleh 

CMM dikonversikan menjadi data pengukuran seperti posisi, diameter, jarak, sudut. 

Secara sederhana cara kerja CMM adalah membaca perubahan posisi dari suatu titik 

awal acuan nol suatu part yang diukur atau terhadap titik awal mesin itu sendiri. 
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Gambar 3. 12 Konstruksi Fisik CMM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Probe 
 
 
 
 

 
Pelat Orifice 

 
 
 

Gambar 3. 13 Pengukuran Orifice dengan CMM 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Hasil Prototipe Pengujian 

Berdasarkan perancangan alat yang ada, maka hasil akhir dari pengukuran 

diameter pelat orifice menggunakan citra OpenCV ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut : 

 

Gambar 4. 1 Prototipe Pengujian Pelat Orifice 
 

Prototipe pengujian diameter pelat orifice mengunakan citra OpenCV ini mengukur 

diameter pelat orifice pada 4 titik sudut pengukuran, yaitu sudut 90o, 180o, 270o, 360o 

pada ketinggian 30 cm tegak lurus dengan smartphone dan mengkonversikannya 

menjadi satuan panjang (in) menggunakan analisis citra OpenCV. Pengukuran sudut 

putaran dan tegak lurus dilakukan dengan busur, sedangkan ketinggian menggunakan 

mistar baja yang terkalibrasi dan tertelusur ke Kementerian Perdagangan. Meja datar 

yang digunakan telah diatur kedatarannya menggunakan waterpass. 

 

4.2. Prosedur Pengujian Alat 

Berikut ini akan dijelaskan pengujian yang dilakukan beserta prosedur 

pengujiannya, yaitu : 

Perangkat pemutar 
smartphone 

Putaran 
searah jarum 

Smartphone 
android 

Tinggi kamera 
smartphone 30 cm 
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4.2.1 Prosedur Pengujian Diameter Luar Pelat Orifice 

Pengujian dilakukan untuk menentukan diameter luar pelat orifice agar hasil nilai 

pengukuran memiliki nilai akurasi yang baik. Karakteristik yang diuji hanya sebatas 

keluaran yang dihasilkan sensor. Keluaran tersebut diukur sebagai besaran panjang 

yang nilainya didapatkan dari jumlah piksel yang telah di kalibrasi sebelumnya 

menggunakan koin yang nilainya telah di ketahui. Adapun prosedur pengujian 

diameter luar pelat orifice adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan komponen penggerak sensor optik berupa: Catu Daya, Motor stepper, 

mikrokontroler Arduino, serta kabel-kabel telah siap untuk digunakan. 

2. Sambungkan motor DC pemasok kebutuhan daya untuk Motor stepper, Motor 

driver dan mikrokontroler Arduino dengan input tegangan dari catu daya yang 

telah terhubung pada tegangan AC 220 Volt yang dikonversi menjadi tegangan 

DC 24 Volt. 

3. Letakan smartphone ke cakram ponsel yang telah terhubung motor stepper 

sehingga android dapat digerakan sesuai sudut yang telah ditentukan oleh motor 

stepper. 

4. Letakan pelat orifice diatas meja dengan background hitam dan yang telah di atur 

kedatarannya dengan waterpas. Jarak pelat orifice dengan smartphone sejauh 

30cm dan saling tegak lurus dengan memastikanya menggunakan busur yang 

terkalibrasi. 

5. Letakan koin di sebelah kiri pelat orifice sebagai kalibrator, letak koin harus 

selalu di sebelah kiri atau kiri atas pelat orifice, karena disesuakan program 

pengolahan citra pada OpenCV . 

6. Nyalakan tombol power motor stepper. Motor stepper akan berputar 360o dan 

berbalik arah sebesar 360o. Setelah itu motor stepper akan kembali ke posisi awal. 

7. Ambil gambar menggunakan kamera untuk setiap pergerakan motor stepper pada 

sudut 90 o,180 o,270 o,360 o. Pindahkan letak koin ke sebelah kiri pelat orifice 

untuk setiap perputaran sudut. 

8. Hasil pengambilan akan di simpan ke laptop dan diolah. 

9. Pengolahan citra dlakukan dengan memanggil file nama gambar pelat orifice 

yang tersimpan dan menyebutkan diameter luar koin kalibrator pada terminal 

(prompt). 

10. Kemudian program pengolahan citra mulai bekerja dengan melakukan beberapa 

tahapan pengolahan citra berupa grayscaling, Gaussian blur, edge detection, dan 
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dilation and errotion. Serta analisis citra menggunakan midpoint dan jarak 

Euclidean. 

11. Setelah tahapan program terlaksana secara keseluruhan, maka gambar akan 

ditampilkan di terminal dan muncul nilai dimensi dari benda yang terdapat pada 

gambar tersebut. 

4.2.2. Prosedur Pengujian Diameter Dalam Pelat Orifice 

Pengujian dilakukan untuk menentukan diameter dalam pelat Orifice agar hasil nilai 

pengukuran memiliki nilai akurasi yang baik. Karakteristik yang diuji hanya sebatas 

keluaran yang dihasilkan sensor. Keluaran tersebut diukur sebagai besaran panjang 

yang nilainya didapatkan dari jumlah piksel yang telah di kalibrasi sebelumnya 

menggunakan koin yang nilainya telah di ketahui. Adapun prosedur pengujian 

diameter luar pelat Orifice adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan komponen penggerak sensor optik berupa: catu daya, Motor stepper, 

mikrokontroler Arduino, serta kabel-kabel telah siap untuk digunakan. 

2. Sambungkan motor DC pemasok kebutuhan daya untuk Motor stepper, Motor 

driver dan mikrokontroler Arduino dengan input tegangan dari catu daya yang 

telah terhubung pada tegangan AC 220 Volt. 

3. Letakan android ke cakram ponsel yang telah terhubung Motor stepper 

sehingga android dapat digerakan sesuai sudut yang telah ditentukan oleh 

Motor stepper. 

4. Letakan pelat orifice diatas meja dengan background hitam dan yang telah di atur 

kedatarannya dengan waterpass. Jarak pelat orifice dengan smartphone sejauh 30cm 

dan saling tegak lurus dengan memastikanya menggunakan busur yang 

terkalibrasi. 

5. Tutup bagian permukaan pelat orifice selain diameter dalam dengan kain hitam 

agar sensor dapat mendeteksi garis tepi dari diameter dalam pelat orifice 

6. Letakan koin di sebelah kiri pelat orifice sebagai kalibrator. 

7. Nyalakan tombol power Motor stepper. motor stepper akan berputar 360o dan 

berbalik arah sebesar 360o. Setelah itu motor stepper akan kembali ke posisi 

awal. 

8. Ambil gambar menggunakan kamera untuk setiap pergerakan motor stepper 

pada sudut 90 o,180 o,270 o,360 o. Pindahkan letak koin ke sebelah kiri pelat 

Orifice untuk setiap perputaran sudut. 
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9. Hasil pengambilan akan di simpan ke laptop dan diolah. 

10. Pengolahan citra dlakukan dengan memanggil file nama gambar pelat orifice 

yang tersimpan dan menyebutkan diameter luar koin kalibrator pada terminal 

(prompt). 

11. Kemudian program pengolahan citra mulai bekerja dengan melakukan 

beberapa tahapan pengolahan citra berupa grayscaling, Gaussian blurring, 

edge detection, dan dilation and errotion. Serta analisis citra menggunakan 

midpoint dan jarak Euclidean. 

12. Setelah tahapan program terlaksana secara keseluruhan, maka gambar akan 

ditampilkan di terminal dan muncul nilai dimensi dari benda yang terdapat 

pada gambar tersebut. 

 
4.2.3. Prosedur Pengujian Kalibrasi Alat Ukur 

Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui nilai diameter dalam dan 

diameter luar pelat orifice yang memiliki ketelitian 1/1000 milimeter. Kalibrasi 

dilakukan untuk membandingkan prototipe yang dibuat dengan alat ukur standar 

(Coordinate measuring machine). Prinsipnya adalah membandingkan nilai diameter 

luar dan diameter dalam antara prototipe tugas akhir dengan CMM. Adapun prosedur 

kalibrasinya adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan komponen kelistrikan yang tersambung dengan alat standar (CMM) 

telah siap untuk digunakan. 

2. Nyalakan komputer yang telah terintegrasi dengan CMM. 

3. Lakukan pengkondisian pelat orifice di suhu yang telah di tentukan 

4. Letakan pelat orifice di bawah sensor CMM untuk mengukur ketebalan dari pelat 

orifice sehingga dapat digunakan untuk menentukan titik pengukuran diameter 

luar dan dalam pelat orifice 

5. Tentukan 3 layer dari hasil nilai tebal Office. Pada orifice yang diukur ditentukan 

pada titik ketebalan 1mm, 2mm, 3mm. 

6. Untuk setiap layer dilakukan pengukuran sebanyak 10 titik di setiap lingkaran 

diameter. Lakukan pengukuran untuk setiap layer. 

7. Hasil dari nilai pengukuran 10 titik tersebut dirata-rata untuk mendapatkan nilai 

yang sebenarnya 

8. Lakukan poin 6-8 untuk pengukuran diameter dalam 
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4.3. Pembahasan Hasil Pengujian Alat 

Penyajian dan pembahasan terhadap data hasil pengujian-pengujian yang dilakukan 

diatas adalah sebagai berikut : 

Untuk pengolahan citra sendiri dari gambar yang diambil kemudian diprose 

sedemikian rupa sehingga pada tampilan proses terakhir dapat diketahui nilai nominal 

dan ditampilkan nilai nomilal tersebut hingga pada proses terakhir pengolahan citra 

memerlukan beberapa tahapan proses pengolahan citra untuk beberapa tahapan proses 

pengolahan citra tersebut dapat dilihat transformasi perubahan citra untuk tiap tahap 

pengolahan citra pada gambar 4.2 -4.7 adalah proses. Pengolahan citra dilakukan 

dengan membuat kode program baru untuk mengeluarkan citra hasil tiap proses 

keabuan, citra Gaussian blur, citra deteksi tepi, citra dilasi, citra erosi dan citra kontur. 

Analisis citra juga dilakukan dengan membuat kode program baru untuk 

mengeluarkan citra hasil tiap proses midpoint dan jarak Euclidean. 

 
 

Gambar 4. 2 Pengolahan Citra RGB menjadi citra keabuan 
 

Gambar 4. 3 Pengolahan Citra Keabuan menjadi Gaussian Blur 
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Gambar 4. 4 Pengolahan citra Gaussian Blur menjadi Deteksi Tepi Canny 

 

 

 
Gambar 4. 5 Pengolahan Citra Deteksi Tepi Canny menjadi Dilasi, Erosi, dan Kontur 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 4. 6 Pengolahan Citra untuk Deteksi Box 

 

 
Gambar 4. 7 Pengolahan Citra Deteksi Box menjadi Citra 
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Tabel 1. 2 Data Pengukuran Diameter Luar dan Dalam dengan Prototipe 

D (in) d (in) 

Data ke- 
Sudut 

90 ̊ 

Sudut 
180  ̊ 

Sudut 
270  ̊ 

Sudut 
360  ̊ 

Sudut 
90  ̊ 

Sudut 
180  ̊ 

Sudut 
270  ̊ 

Sudut 
360  ̊ 

1 4,20 4,10 4,30 4,30 1,75 1,65 1,75 1,75 

2 4,40 4,10 4,30 4,30 1,75 1,65 1,65 1,70 

3 4,25 4,10 4,30 4,30 1,75 1,55 1,65 1,70 

4 4,40 4,10 4,20 4,30 1,75 1,70 1,70 1,70 

5 4,20 4,10 4,20 4,30 1,75 1,65 1,65 1,70 

6 4,20 4,10 4,20 4,30 1,75 1,70 1,70 1,70 

7 4,20 4,30 4,40 4,30 1,75 1,70 1,70 1,65 

8 4,60 4,30 4,30 4,30 1,75 1,65 1,70 1,70 

9 4,20 4,10 4,20 4,30 1,75 1,70 1,65 1,70 

10 4,25 4,10 4,30 4,20 1,65 1,70 1,70 1,70 

11 4,25 4,10 4,20 4,20 1,65 1,50 1,70 1,70 

12 4,25 4,10 4,30 4,30 1,70 1,70 1,65 1,75 

13 4,25 4,10 4,20 4,30 1,75 1,65 1,70 1,70 

14 4,20 4,20 4,20 4,30 1,75 1,70 1,65 1,65 

15 4,10 4,15 4,20 4,20 1,75 1,65 1,65 1,70 

16 4,20 4,10 4,30 4,30 1,75 1,65 1,65 1,70 

17 4,20 4,10 4,20 4,20 1,75 1,70 1,70 1,70 

18 4,20 4,30 4,30 4,30 1,75 1,65 1,65 1,70 

19 4,25 4,10 4,20 4,30 1,75 1,65 1,70 1,70 

20 4,25 4,10 4,20 4,30 1,75 1,65 1,65 1,70 

Rata-rata 4,25 4,14 4,25 4,28 1,74 1,66 1,68 1,70 

Std 
Deviasi 

0,11 0,07 0,06 0,04 0,03 0,05 0,03 0,02 

 

Tabel 1. 3 Data Pengukuran Diameter dengan CMM 
 

No d (in) D (in) E ketebalan (in) 

1 1,80 4,41 0,11 

2 1,80 4,41 0,11 

3 1,80 4,41 0,12 

4 - - 0,12 

5 - - 0,11 

6 - - 0,12 

7 - - 0,12 

8 - - 0,11 

Rata- 

Rata 

 

1.80 

 

4.41 

 

0.12 
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Tabel 1. 4 Data Kesalahan Pengukuran Diameter 
 

Sudut (°) 
Kesalahan 

Diameter Luar (in) 

Kesalahan 

Diameter Dalam (in) 

90 0,15 0,06 

180 0,27 0,14 

270 0,16 0,12 

360 0,13 0,10 

 

Dapat dilihat dari Tabel 1.4 bahwa nilai kesalahan rata-rata pengukuran yang 

paling  kecil  ditunjukkan  oleh  sudut  360  ̊  hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  faktor 

pencahayaan dimana saat pengambilan data pada sudut tersebut mendapatkan cahaya 

lampu yang paling optimal dan tidak terpengaruh oleh cahaya diluar ruangan yang 

dapat mempengaruhi kebenaran pengukuran. Kemudian faktor stabilitas kerja alat 

dimana ketika mengambil data lebih dari 10 putaran stabilitas kerja alat cukup 

terganggu. Dari program OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra juga dapat 

mempengaruhi kebenaran penunjukan alat, dimana faktor piksel per metric yang 

nilainya tidak diidentifikasikan pada proses pemrograman yang telah dilakukan. 

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kebenaran penunjukan alat adalah 

operator yang mengambil gambar secara manual, dikarenakan pergerakan operator 

diluar tindakan operasional dapat menganggu proses keberjalanan pengambilan data. 

Adapun dari data hasil pengukuran dari prototipe yang didapatkan dengan 

menggunakan persamaan seperti yang tercantum dibawah ini: 
𝑥 𝑢𝑘𝑢𝑟−𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 Kesalahan = | 

𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

|x 100% (4.1) 

Presisi =100%(1 − 
3𝜕

) (4.2) 
𝑥  

Akurasi = 100%-Kesalahan% (4.3) 

Diperoleh Hasil uji dengan nilai kesalahan rata-rata D dan d prototipe masih dibawah 

nilai Batas Kesalahan yang Diijinkan (BKD) untuk pengujian diameter pelat orifice 

yaitu 0,25% Full Scale dengan nilai 1 in, nilai akurasi D 96,28% dan d 94,33%, serta 

nilai presisi D 93,88% dan d 92,23%. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil rancang bangun yang dilakukan pada proyek akhir ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Rancang bangun pengukuran diameter luar (D) dan diameter dalam (d) pelat 

orifice yang dilakukan dengan kamera smartphone berbasis android dengan 

pemograman phyton dan OpenCV. Rancang bangun juga dilengkapi dengan 

pemutar smartphone otomatis untuk akuisisi citra digital pada sudut yang telah 

dilakukan. 

2. Pelat orifice yang digunakan yaitu Orifice Concentric dan telah dikalibrasi oleh 

probe CMM dan tertelusur ke Direktorat Metrologi Kementrian Perdagangan. 

Nilai D dan d yang terukur yaitu 4,406 in dan 1,801 in. 

3. Akuisisi citra digital menggunakan sensor CMOS pada smartphone pada 

ketinggian 30cm dan sudut akuisisi citra 90o, 180o, 270o, 360o. 

4. Pengolahan citra digital menggunakan citra keabuan, gaussian blur, deteksi tepi 

canny, dilasi, erosi, dan kontur. Analisis citra menggunakan midpoint 

menggunakan jarak euclidean. 

5. Hasil uji menunjukan nilai kesalahan rata-rata D dan d prototipe masih dibawah 

nilai Batas Kesalahan yang Diijinkan (BKD) untuk pengujian diameter pelat 

orifice yaitu 0,25% Full Scale dengan nilai 1 in, nilai akurasi D D 96,28% dan d 

94,33%, serta nilai presisi D 93,88% dan d 92,23%. 

6. Kesalahan pada rancang bangun tersebut disebabkan oleh stabilitas pencahayaan 

dan perangkat elektronik smartphone 

7. Prototipe pengukuran diameter orifice yang dibuat mempunyai performansi yang 

cukup baik ditinjau dari analisis karakteristik statistikanya hanya saja perlu 

pengkondisian pencahayaan yang cukup intensif. 

8. Sudut dengan keakurasian dan kepresisian dengan nilai yang paling mendekati 

nilai dimensi yang sebenarnya pada sudut 360 ̊. Penunjukan ini dapat disebabkan 

beberapa hal dari mulai pencahayaan, kesalahan pengoperasian oleh operator dan 

stabilitas kerja alat. 
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9. Pemrograman belum menggunakan konstanta piksel per metrik untuk 

memperkecil nilai eror. 

 

 
5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya prototipe pengukuran diameter pelat orifice 

menggunakan pemrosesan citra OpenCV ini adalah untuk kepentingan pengembangan 

sistem pengukuran diameter luar dan dalam pelat orifice dengan teknik non kontak. 

Pada kenyataannya, alat yang dibuat belum cukup optimal dan masih diperlukan 

pengembangan. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan alat ini, antara lain : 

1. Pengaturan pencahayaan tiap sudut harus stabil untuk memastikan akurasi dan 

presisi pengambilan gambar 

2. Pengembangan prototipe agar dapat menampilkan hasil data secara realtime 

3. Pengaturan ketinggian prototipe pada pelat agar dapat diatur bisa lebih dari 30cm 

untuk pengambilan data orifice yang memiliki ukuran relatif besar 

4. Prototipe dapat disempurnakan dengan membuat menjadi lebih mudah dibawa. 
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