
PERANGKAT PEREKAMAN DAN PENGENALAN 

KARAKTER ANGKA DARI DISPLAY 

MASS COMPARATOR 

 

 

 
 

PROYEK AKHIR 
 

 
 

 

 

 

Oleh: 

Riqi Ainun Naja / A016012 

Mira Kusumadewi / A016040 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D3 METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

2019 



iii  

ABSTRAK 

 
Mass comparator sebagai alat ukur massa yang umumnya digunakan untuk kalibrasi 

anak timbangan memerlukan sistem akuisisi data yang baik. Sampai saat ini, 

pencatatan hasil pembacaan mass comparator masih dilakukan secara manual 

sehingga dinilai kurang efektif dan praktis. Berangkat dari permasalahan tersebut 

maka dirancanglah sistem akuisisi data dengan teknologi komputer visi untuk 

mempermudah kegiatan kalibrasi anak timbangan menggunakan mass comparator. 

Penelitian ini terbatas pada objek berupa mass comparator bermerek Mettler Toledo 

tipe XS203S. Peralatan akuisisi data yang dibuat menggunakan kamera OV 7670 

dan perangkat Arduino Uno. Rangkaian alat ini dipasang diluar mass comparator 

agar tidak mengganggu dan merusak sistem mass comparator. Kamera akan 

merekam citra tampilan angka-angka keluaran mass comparator. Citra kemudian 

diolah di komputer menggunakan metoda pemrosesan citra dan angka dikenali 

dengan menggunakan perangkat lunak berupa Tesseract OCR. Hasil pengujian 

diperoleh bahwa syarat angka yang dapat dikenali antara lain tinggi dan lebar 

maksimal 2 cm atau ukuran 80 pt, kemiringan maksimal 15˚ untuk dua digit angka 

dan maksimal 10˚ untuk tiga digit angka atau lebih, serta kerapatan huruf maksimal 1 

spasi atau 0,6 cm. Pada mass comparator jarak optimal antara kamera dan tampilan 

mass comparator adalah 7-10 cm dengan akurasi keterbacaan dan repeability sebesar 

90%. 

 
 

Kata Kunci :Akuisisi data, mass comparator, character recognition. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai 

suatu besaran menggunakan peralatan dengan skala satuan tertentu. Dalam dunia 

modern, data-data pengukuran menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta digunakan untuk dapat memantau dan 

mengendalikan kehidupan sehari-hari manusia secara efisien dan ketat. Kegunaan itu 

kemudian membuat pengukuran mempunyai peran penting dalam kehidupan 

manusia. 

Manusia sebagai pelaku pengukuran memiliki banyak keterbatasan baik dari 

segi kemampuan dan sistem. Dari segi kemampuan, manusia rentan melakukan 

kesalahan dalam pengukuran sehingga nilai hasilnya mangandung keragu-raguan 

atau ketidakpastian. Dari segi sistem, sistem atau alur pengukuran yang dibuat kerap 

tidak efisien secara waktu dan tenaga. Hal tersebut membuat kegiatan pengukuran 

yang sebenarnya yang sederhana akhirnya dapat memakan waktu yang lama. 

Kalibrasi anak timbangan merupakan salah satu kegiatan pengukuran yang 

memiliki tahapan yang tidak efisien. Saat anak timbangan di kalibrasi dalam 

laboratorium khusus menggunakan mass comparator, petugas kalibrasi akan 

mencatat hasil pengujian anak timbangan pada tampilan mass comparator ke dalam 

sebuah buku besar atau buku pencatatan. Pencatatan kemudian dilakukan lagi di 

buku lain untuk memasukkan data ke komputer. Data tersebut akan diolah 

menggunakan dokumen berupa cerapan dan selanjutnya akan dimuat pada sertifikat 

kalibrasi. Proses pencatatan dan pengolahan yang berulang ini membuat proses 

kalibrasi anak timbangan tidak efisien dan memakan waktu lama. 

Alur kalibrasi anak timbangan ini dapat dipangkas dengan menggunakan dua 

cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan mass comparator yang dapat langsung 

merekam data dan mengolah secara otomatis. Namun alat ini jarang ditemukan pada 

laboratorium kalibrasi konvensional karena harganya yang jauh lebih mahal dari 

pada mass comparator yang hanya bisa menunjukkan hasil penimbangan melalui 

layar. Cara kedua adalah dengan melakukan otomasi pengolahan data menggunakan 
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sistem akuisisi. Sistem akuisisi data merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk 

mengambil, mengumpulkan dan menyimpan data untuk kemudian diolah lebih lanjut 

yang umumnya dilakukan dengan komputer untuk keperluan tertentu. Dengan sistem 

ini, pembacaan tampilan mass comparator dapat langsung dibaca dan diolah oleh 

komputer sehingga tahapan pencatatan manual pada kalibrasi anak timbangan dapat 

dihilangkan. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merancang sebuah konsep alat 

yang membantu proses akuisisi data pada pembacaan tampilan keluaran mass 

comparator menggunakan teknologi komputer visi berupa pengolahan citra dan 

pengenalan karakter menggunakan kamera. Konsep tersebut dipilih dengan tujuan 

tidak merusak mass comparator. Dengan adanya konsep tersebut diharapkan proses 

kalibrasi anak timbangan khususnya di laboratorium dapat lebih efisien dan praktis. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dari proyek ini adalah bagaimana kinerja dan spesifikasi 

perangkat perekaman dan pengenalan karakter angka untuk pembacaan tampilan 

keluaran mass comparator dengan konsep pengenalan karakter yang telah dibuat? 

 
1.3 TUJUAN PENELITAN 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem akuisisi data dengan 

metode perekaman citra menggunakan kamera dan pengolahannya dengan perangkat 

lunak komputer sehingga angka dapat langsung tersimpan oleh komputer. 

 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau 

pedoman yang berguna untuk pengembangan teknologi pengukuran ke 

depannya khususnya alat bantu akuisisi data pada pembacaan mass 

comparator. 

2. Manfaat Praktis 

Alat ukur hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

dan dapat dimanfaatkan secara konvensional sebagai alat bantu 

pembacaan mass comparator dalam proses kalibrasi anak timbangan di 
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laboratorium-laboratorium kalibrasi sehingga kegiatan kalibrasi menjadi 

lebih modern dan efisien. 

 
1.5 BATASAN PENELITIAN 

Batasan penelitian yang muncul dalam proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut 

1. Mass comparator yang digunakan adalah mass comparator bermerek 

Mettler Toledo tipe XS203S yang mempunyai ketelitian 0,001 gram. 

2. Aplikasi pengenalan huruf yang digunakan berupa Tesseract OCR yang 

merupakan perangkat lunak yang sudah ada tanpa adanya perubahan 

sistematika dari aplikasi tersebut. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

1. Bab 1 : Pendahuluan 

Bagian pertama dari penulisan laporan tugas akhir ini mencakup latar 

belakang pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang akan dikaji, 

tujuan penelitian yang ingin dicapai dan manfaat pelaksanaan penelitian. 

Selain itu, bab ini berisi batasan masalah agar penelitian tidak meluas 

sesuai garis besar tujuan penelitian serta sistematika penulisan yang akan 

menjadi pedoman peneliti dalam penulisan laporan. 

2. Bab 2 : Teori Dasar 

Teori dasar berisi tentang penjabaran mengenai bagian-bagian yang 

berkaitan dengan topik penelitian dengan mengacu kepada literatur- 

literatur ilmiah. Penulis menggunakan sumber berupa buku, jurnal ilmiah, 

skripsi hingga situs-situs yang relevan terkait topik yang di bahas. 

3. Bab 3 : Rancang Bangun 

Bab mengenai Rancang Bangun akan menjabarkan tentang pembuatan 

alat mulai dari deskripsi alat, cara kerja alat dan spesifikasi alat 

4. Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil dan penjelasan dari penelitian yang dilakukan. Hasil 

penelitian akan berupa data-data yang diambil dari pengujian alat 

pembacaan mass comparator yang dirancang dalam penelitian ini. 

5. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 
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Kesimpulan akan berisi tentang penjabaran singkat atau intisari dari hasil 

penelitian. Dari kesimpulan tersebut kemudian diajukan saran sebagai 

sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah atau pengembangan alat 

ukur sejenis ke depannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 KOMPUTER VISI 

Komputer visi adalah salah satu bidang dari teknologi artificial intelligence 

yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami objek berupa citra dan 

video. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk menduplikasi kemampuan penglihatan 

manusia dalam menggambarkan dunia dalam satu atau lebih gambar dan untuk 

merekonstruksi sifat-sifatnya, seperti bentuk, pencahayaan, dan distribusi warna. 

(Szeliski, 2010). Teknologi ini berupa kumpulan metode untuk memproses dan 

menganalisis suatu gambar atau citra untuk menghasilkan angka-angka atau simbol- 

simbol yang direkam oleh citra tersebut. Analisis tersebut dilakukan dengan 

menguraikan informasi dari citra dengan menggunakan model yang dibangun 

dengan bantuan geometri, fisika, statistika, dan metode lainnya. 

Dua dari banyaknya aplikasi komputer visi pada kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan penelitian ini adalah optical character recognition (OCR) dan 

pengolahan citra (image processing). OCR digunakan untuk mengenali teks secara 

otomatis dan melakukan fungsi konversi dari karakter berupa huruf atau teks pada 

citra menjadi bentuk digital sehingga dapat disunting dan digunakan lebih lanjut 

(Patel, 2012). Sedangkan pengolahan citra digunakan untuk memperbaiki kualitas 

citra agar mendapatkan hasil citra yang baik dan mudah dikenali oleh manusia atau 

komputer (Hidayatullah, 2017). Kedua aplikasi ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam 

sub-bab tersendiri. 

 
2.2 MASS COMPARATOR 

Mass comparator adalah salah satu jenis timbangan elektronik yang umum 

digunakan untuk kegiatan kalibrasi anak timbangan Timbangan ini dilengkapi 

perangkat elektronik yang dapat melakukan konversi sinyal keluaran analog ke 

digital dari load cell, dan selanjutnya memproses data, dan menampilkan hasil 

penimbangan dalam satuan massa. Hal itu sejalan dengan pengertian pengertian 

timbangan elektronik menurut Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan 

perlindungan konsumen nomor 131/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat Teknis 



6  

Timbangan Bukan Otomatis yang menyatakan bahwa definisi timbangan elektronik 

adalah timbangan yang dilengkapi dengan peralatan elektronik. 

Mass comparator berbeda dengan timbangan elektronik biasa. Mass 

comparator umumnya digunakan untuk kegiatan kalibrasi anak timbangan atau atau 

pengukuran massa yang membutuhkan ketelitian tinggi. Hal ini berbeda dengan 

timbangan elektronik pada umumnya yang hanya digunakan untuk menetukan massa 

suatu benda dengan ketelitian biasa. Beberapa jenis mass comparator dilengkapi 

dengan perangkat pencetak atau printer sehingga hasil kalibrasi dapat langsung 

tercetak dan dilampirkan dalam keperluan dokumen kalibrasi. Namun mass 

comparator tanpa printer lebih banyak digunakan untuk kalibrasi anak timbangan 

khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu petugas kalibrasi melakukan pencatatan 

manual dalam pembuatan cerapan hasil kalibrasi. 

Bagian-bagian dari mass comparator dapat dijelaskan seperti berikut 

Gambar 2.1 Bagian-Bagian Mass Comparator (sumber: www.mt.com) 

1. Terminal : sebagai penghubung mass comparator ke sumber daya. 

2. Tampilan/display (layar sentuh): sebagai penampil hasil pengukuran. 

3. Tombol operasi : sebagai pemilihan fitur yang digunakan. 

4. Nama tipe : berisi nama tipe mass comparator. 

5. Glass draft shield : merupakan pelindung kaca yang berfungsi untuk 

menjaga hasil penimbangan di dalamnya steril dan terhindar dari faktor 

lingkungan. 

6. Weighing pan: tempat untuk meletakkan benda ukur 

7. Level indicator: untuk mengetahui kedataran posisi mass comparator. 

http://www.mt.com/
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8. Levelling screw: untuk mengatur ketinggian masing-masing sisi dan 

mengatur kedataran mass comparator. 

Jenis tampilan keluaran hasil penimbangan pada mass comparator 

mempunyai beberapa variasi. Variasi tersebut dapat berupa jenis dan bentuk angka 

penunjuk hasil penimbangan, warna latar hingga ada atau tidaknya fitur-fitur menu 

tambahan di sekelilingnya. Jenis tampilan mass comparator dapat di produksi oleh 

perusahaan yang sama. Adapun cntoh berikut merupakan beberapa jenis dan bentuk 

tampilan mass comparator dari merek Mettler Toledo. 

1. Tampilan Hasil Keluaran Mass Comparator dengan Seven Segments 

Gambar 2.2 Mass Comparator Tipe AB135 (sumber: dokumentasi) 

Beberapa jenis tampilan keluaran mass comparator menggunakan angka 

digital berupa seven segments. Jenis tampilan ini dapat dilihat pada mass comparator 

Mettler Toledo tipe AB135 seperti pada Gambar 2.3. Tampilan ini memiliki ukuran 

layar perseg panjang dengan warna homogen yang hanya menampilkan angka hasil 

penimbangan dan satuannya tanpa adanya tambahana fitur lain. 

2. Tampilan Hasil Penimbangan Mass Comparator dengan Layar Berwarna 

Gambar 2.3 Mass Comparator Tipe XP26 (sumber: dokumentasi) 
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Beberapa mass comparator memiliki tampilan keluaran yang berwarna 

cerah. Pada mass comparator Mettler Toledo tipe XP26 seperti pada Gambar 2.4, 

layar tampilan alat tersebut memiliki warna biru di sekitar angka hasil penimbangan 

untuk menunjukkan kontras. Tampilan jenis ini memiliki beberapa fitur menu 

tambahan pada layarnya berupa pengaturan, pengaturan ukuran hingga penunjukan 

waktu penimbangan. 

3. Tampilan Hasil Keluaran Mass comparator dengan Banyak Fitur 

Gambar 2.4 Mass Comparator Tipe XS203S (sumber: dokumentasi) 

Tampilan keluaran mass comparator jenis ini dapat dilihat pada layar 

tampilan mass comparator Mettler Toledo tipe XS203S seperti pada Gambar 2.5. 

Layar tampilan ini menampilkan angka digital biasa dengan warna latar pada layar 

yang homogen secara keseluruhan. Pembeda dari tampilan keluaran jenis ini adalah 

adanya menu-menu pengaturan untuk adjustment mass comparator. 

 
2.3 KAMERA 

Kamera adalah suatu perangkat untuk membentuk dan merekam suatu 

bayangan potret. Secara fisik kamera berbentuk kotak kedap cahaya yang 

mempunyai lubang untuk melewatan cahaya. Cahaya masuk ke kamera melalui lensa 

kemudian difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya 

berdasarkan komponennya. Informasi mengenai konsentrasi komponen cahaya ini 

diterjemahkan dan diubah menjadi informasi digital untuk kemudian dilah atau 

disimpan dalam media penyimpanan (Setiadi, 2017) 

Kamera dapat digunakan dalam berbagai fungsi dan kegunaan. Kegunaan 

yang umum adalah mengambil foto atau video. Dari keguanaan umum tersebut, 

fungsi kamera berkembang lebih luas menjadi sebuah sensor optik. Fungsi ini 
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diaplikasikan dengan menambahkan pemrograman dan item tertentu hingga citra 

yang direkam oleh kamera dapat memberikan infrmasi yang diinginkan pengguna. 

Salah satu jenis kamera yang umum digunakan sebagai sensor adalah kamera jenis 

web-camera atau webcam 

Web-camera atau webcam, merupakan sebuah perangkat peripheral pada 

komputer yang berguna untuk merekam citra dan langsung akan ditampilkan pada 

monitor komputer. Jenis kamera ini adalah kamera video digital yang sengaja 

didesain sebagai kamera dengan resolusi rendah. Webcam bekerja dengan merekam 

cahaya lewat lensa berukuran kecil di bagian depan dengan bantuan detektor cahaya 

mikroskopik yang terpasang pada microchip penerima citra, yang umumnya 

berteknologi Charge-Couple Device (CCD) atau CMOS image sensor. 

(martinrecord, 2018) 

Adapun jenis-jenis dari web camera antara lain: 

a. Serial and Parallel port WebCam 

Kamera jenis ini menghasilkan kualitas   citra   yang rendah dan frame 

rate yang rendah pula. 

b. USB WebCam 

WebCam ini mendukung fasilitas PnP ( Plug and Play ) dan dapat 

dihubungkan ke port USB tanpa harus mematikan komputer dengan syarat sistem 

operasi komputer harus mendukung fasilitas USB port. 

c. Firewire and Card Based WebCam 

Webcam jenis ini memiliki opsi firewire yang merupakan salah satu 

teknologi video capture device. Teknlogi ini dapat menghasilkan frame rate tinggi, 

yaitu 24 sampai 30 frame per second ( fps ). Frame rate mengindikasikan jumlah 

citra sebuah software yang dapat ambil dan transfer datanya dalam satu detik 

d. Network and Wireless Camera 

Network Camera adalah perangkat kamera yang tidak memerlukan sama 

sekali fasilitas komputer, karena dapat langsung terhubung ke jaringan melalui 

modem. Transfer citra dan suara langsung menuju jaringanLAN atau line telepon via 

modem. 

e. Kamera OV 7670 

Modul kamera OV7670 ini memiliki data serial serta clock pin. Ini berarti 

bahwa jenis kamera ini dapat berkomunikasi dengan Arduino menggunakan Inter 
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Integrated Circuit atau I2C yaitu komunikasi serial dua arah menggunakan dua 

saluran untuk mengirim maupun menerima data. 

Dalam penelitian ini, jenis kamera yang digunakan adalah kamera OV7670. 

Modulnya yang dapat dihubungkan dengan Arduino membuat kamera ini dapat 

dikembangkan menjadi sensor perekaman citra. Selain itu kamera ini memiliki 

ukuran yang kecil (7 cmx5,5 cm) dan hanya memerlukan daya rendah (3,3 Volt) 

sehingga mudah untuk digunanakan dalam rangkaian. 

Modul kamera OV7670 menggabungkan kamera Video Graphics Adapter 

(VGA) dengan pemroses sinyal terintegrasi dan FIFO AL422. Kamera VGA ini 

mampu menggunakan frame rate hingga 30 fps (frame per second) dan fitur 

pengaturan citra yang dapat dikonfigurasi, format data dan mode transmisi. 

(Arducam, 2015) 

Tabel 2.1 Spesifikasi Kamera OV 7670 
 

Spesifikasi Keterangan 

Diameter Lensa 1/6 inci 

Resolusi 640 × 480 VGA 

Regulator Onboard regulator 3.3V tunggal 

Lensa F1.8 / 6mm 

Deteksi Flicker otomatis (50/60 Hz) 

 
Preliminery datasheet kamera OV7670 (omnivision, 2005) menyebutkan 

bahwa kamera ini memiliki fungsi kontrol citra otomatis. Kontrol yang dilakukan 

oleh komponen ini mencakup Kontrol Eksposur (AEC), Kontrol Penguatan Otomatis 

(AGC), Keseimbangan Putih Otomatis (AWB), Filter Pita Otomatis (ABF), dan 

Kalibrasi Tingkat Hitam Otomatis (ABLC). Untuk memperbesar kualitas citra, 

modul kamera dapat diatur untuk secara otomatis melakukan kontrol atas saturasi 

warna, rona, gamma, ketajaman, dan anti-bloom. 

 
2.4 ARDUINO 

Arduino adalah sebuah platform elektronik dari physical computing yang 

sifatnya open source. Maksud physical computing adalah pembuatan sistem 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sifatnya interaktif yaitu 

dapat menerima rangsangan dan merespon balik. Sifat interaktif itu berasal dari 
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kombinasi perangkat keras, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) atau perangkat lunak yang berperan untuk menulis program, 

compile data analog menjadi kode biner dan mengunggah ke dalam memori 

mikrokontroler. (Djuandi, 2011) 

Secara umum, Arduino terdiri dari dua bagian yaitu perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat keras berupa papan input/output (I/O) atau board 

Arduino yang open source. Sedangkan perangkat lunak Arduino yang open source, 

meliputi perangkat lunak Arduino IDE untuk menulis program dan driver untuk 

koneksi dengan komputer. 

 
2.4.1 Perangkat Keras 

Arduino berbentuk papan rangkaian elektronik yang didalamnya terdapat 

komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis Alf and Vegan Risc 

processor (AVR). Chip atau integrated circuit (IC) ini dapat diprogram 

menggunakan komputer sehingga rangkaian elektronik yang menggunakan Arduino 

dapat membaca masukan tersebut, memproses masukan tersebut dan kemudian 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan (Efendi, 2014). Ketika papan 

Arduino menerima masukan besaran tertentu, maka bahasa pemrograman yang 

diberikan kepada mikrokontroler pada papan Arduino akan mengolahnya dan 

mengubahnya menjadi output atau keluaran. 

Arduino Uno menggunakan mikrokontroler ATmega328. Perangkat ini 

memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 

sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber 

tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. Masing-masing dari 14 pin 

digital Arduino Uno tersebut dapat digunakan sebagai masukan atau keluaran 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite() dan digitalRead(). Adapun bentuk 

fisik Arduino beserta bagian-bagiannya ditampilkan pada Gambar 2.6 sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.5 Arduino Uno (Sumber: researchgate.com) 

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Daya yang diperlukan untuk pengaktifan perangkat ini hanya sebesar 5V. 

Oleh karena itu menghubungkan Arduino ke komputer melalui USB dapat secara 

otomatis mengaktifkan Arduino. Selain itu, terdapat pula sumber daya eksternal 

(non-USB) yang mana dapat berasal dari adaptor AC ke DC (wall-wart) atau baterai. 

Setiap pin mampu menerima atau menghasilkan arus maksimal sebasar 40 mA dan 

memiliki 10 resistor pull-up internal sebesar 20-30 KOhm (Setiawan, 2014). 

 
2.4.2 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak Arduino berperan dalam merespon balik rangsangan yang 

diterima perangkat keras. Perangkat lunak akan memberikan instruksi menggunakan 

bahasa pemrograman agar mengolah masukan yang diterima sehingga menghasilkan 

keluaran yang diinginkan. 

Perangkat lunak Arduino yang digunakan adalah Arduino IDE. IDE atau 

Integrated Development Environment merupakan suatu program khusus untuk suatu 

komputer agar dapat membuat suatu rancangan atau sketsa program untuk papan 

Arduino. Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang ditulis dengan 

menggunakan Java. Jendela utama Arduino IDE terdiri dari tiga bagian utama, 

yaitu: 

1. Bagian atas, yakni toolbar , pada bagian atas juga terdapat menu file, edit, 

sketch, tools, dan help. 

2. Bagian tengah, yaitu tempat penulisan kode program atau sketch. 
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3. Bagian bawah berupa status bar/ jendela pesan (message windows) atau 

tes konsul yang berisi status dan pesan error. (Ramschie, 2018) 

 

Gambar 2.6 Perangkat Lunak Arduino Uno 

(sumber: arduino-ide.en.softonic.com) 

 
2.5 VISUAL BASIC 

Visual Basic digunakan untuk dapat berinteraksi dengan aplikasi lain di 

dalam sistem operasi Windows dengan komponen Active X Control. Dengan 

komponen ini memungkinkan pengguna memanggil dan menggunakan semua model 

data yang ada di dalam sistem operasi Windows. Hal ini juga ditunjang dengan 

teknik pemrograman di dalam Visual Basic yang mengadopsi dua macam jenis 

pemrograman yaitu pemrograman visual dan Object Oriented Programming (OOP). 

(Setyadi, 2016) 

Pembuatan program aplikasi menggunakan Visual Basic dilakukan dengan 

membuat tampilan aplikasi pada form, kemudian diberi script program di dalam 

komponen-komponen yang diperlukan. Form disusun oleh komponen-komponen 

yang berada di toolbox, dan setiap komponen yang dipakai harus diatur propertinya 

lewat jendela property. (Setyadi, 2016) 
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2.6 PENGOLAHAN CITRA 

Salah satu fungsi yang dilakukan oleh Visual Basic adalah fungsi aplikasi 

dari komputer visi yaitu pengolahan citra. Citra adalah suatu representasi, kemiripan 

atau imitasi dari suatu obyek atau benda pada bidang dua dimensi. Pengolahan citra 

berarti pemrosesan citra dua dimensi tersebut menggunakan komputer untuk 

diperbaiki kualitasnya agar lebih mudah diintrepretasikan oleh manusia maupun 

komputer. Input dari program pengolahan citra adalah citra dan keluarannya adalah 

citra pula. (Hidayatullah, 2017) 

Tujuan berkembangnya pengolahan citra antara lain: 

• Memperbaiki tampilan citra (image enhancement) 

• Untuk mengurangi ukuran file 

• Memulihkan citra ke kondisi semula 

• Menyoroti citra tertentu dari citra untuk lebih mudah di analisis 

Dalam hal penyorotan citra tertentu dari citra, pengolahan citra memiliki 

banyak fungsi untuk melakukan tujuan tersebut. Pengolahan citra dapat diprogram 

untuk melakukan fungsi mengubah kecerahan, mengubah komposisi warna, 

mengatur kontras, memotong bagian tertentu bahkan pemberian filter kepada citra 

secara otomatis. Oleh karena itu pengolahan citra mulai banyak diterapkan dalam 

berbagai bidang. Pemrograman ini digunakan untuk memudahkan penggunanya 

dalam melakukan analisis dan pekerjaan. Pengolahan citra dapat digunakan di 

bidang medis, robotika, fotografi, hukum dan keamanan, astronomi dan lain-lain. 

 
2.7 OPTICAL CHARACTER RECOGNITION 

Salah satu bentuk aplikasi komputer visi adalah Optical Character 

Recognition (OCR). Fitur ini melakukan dapat mengenali teks secara otomatis dan 

melakukan fungsi konversi dari karakter berupa huruf atau teks pada citra menjadi 

bentuk digital sehingga dapat disunting dan digunakan lebih lanjut (Patel, 2012) 

OCR dapat mengenali tulisan berupa teks yang dicetak maupun tulisan 

tangan. Namun hasil pembacaan tergantung kepada kualitas karakter yang diberikan 

dalam citra. Dalam penelitian ini, citra diambil oleh kamera digital. Citra yang 

diambil oleh kamera digital berbeda dari dokumen atau gambar yang dipindai. 

Gambar dari kamera digital sering memiliki gangguan seperti distorsi pada tepian 

gambar dan masalah pencahayaan. Hal ini membuat gambar sulit dikenali oleh fitur 
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OCR. Selain itu, masalah yang dapat terjadi yaitu adanya ada sedikit perbedaan yang 

terlihat antara beberapa huruf dan angka untuk dipahami komputer. Misalnya, 

membedakan antara angka "0" dan huruf "o". 

Dalam melakukan fungsinya, OCR melakukan beberapa tahapan untuk 

mengenali teks dalam citra. Tahapan tersebut terdiri dari pemindaian, segmentasi, 

preposisi, ekstraksi, dan pengenalan karakter. 

 
 

Gambar 2.7 Diagram Blok Tahapan OCR 

a. Pemindaian 

Pemindaian dilakukan oleh kamera yang mengambil citra dokumen. 

Proses pemindaian merupakan akuisisi dokumen cetak menjadi citra 

digital. 

b. Segmentasi 

Tahap segmentasi adalah tahap OCR membedakan tulisan atau angka 

dengan gambar tertentu atau grafik. 

c. Preprocessing 

Preprocessing merupakan tahapan menghilangkan noise dari citra, 

tujuannya agar karakter dapat dikenali dengan lebih baik. Tahap ini 

terdiri dari smoothing dan normalisasi. 

d. Ekstraksi 

Pada tahap ekstraksi, fitur dan simbol tulisan dalam citra mulai 

dikarakterisasi. Fitur-fitur yang tidak penting ditinggalkan. Citra 



16  

dipetakan ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengekstraksi karakteristik 

khusus pada citra tersebut dalam fase ekstraksi fitur. 

e. Pengenalan Karakter 

Pustaka yang digunakan untuk OCR akan mengidentifikasi karakter 

dalam piksel. Pengenalan karakter kata demi kata dilakukan dari konversi 

informasi citra ke karakter yang mewakili huruf dari kata-kata yang 

dikenal. (Mithe, 2013) 

Saat ini, banyak perangkat lunak yang dapat melakukan fungsi OCR seperti: 

Desktop OCR, Server OCR, Web OCR dan lain-lain. Tingkat akurasi dari perangkat 

lunak tersebut mulai dari 70% hingga 98%. Meskipun demikian, tidak semua 

perangkat lunak bersifat open source dan gratis. Hanya terdapat beberapa perangkat 

lunak yang memberikan akses yang open source, salah satunya adalah Tesseract 

OCR. 

Tesseract adalah perangkat lunak OCR open source yang dikembangkan oleh 

Google. Perangkat ini fokus pada keberhasilan pengenalan karakter daripada akurasi. 

Perangkat ini didukung berbagai bahasa sehingga dapat dengan mudah 

dikembangkan. Menurut Patel (2012) berdasarkan percobaannya menggunakan OCR 

dengan Tesseract, dalam citra sederhana dengan atau tanpa warna (skala abu-abu), 

Tesseract bisa memberikan hasil dengan akurasi 100%. Tetapi dalam kasus citra 

yang kompleks, Tesseract memberikan hasil akurasi yang lebih baik jika citra berada 

dalam mode skala abu-abu dibandingkan dengan citra berwarna. (Mithe, 2013) 

 
2.8 CSV FILE 

Comma Separated Value atau CSV adalah format data yang memudahkan 

penggunanya melakukan penginputan data ke database secara sederhana. CSV bisa 

digunakan dalam standar file ASCII, di mana setiap record dipisahkan dengan tanda 

koma (,) atau titik koma (;).(Sutanto:2015) 

Format file CSV dapat dengan mudah untuk memindahkannya dari satu 

program ke program lain. format ini dapat dibuka dengan berbagai text-editor seperti 

Notepad, Wordpad, ataupun program spreadsheet seperti Microsoft Excel, Open 

Office Calc atau Google Docs. Apabila peranti-peranti tersebut telah terpasang pada 

perangkat komputer maka file .csv akan dapat dengan mudah diadaptasikan dengan 

peranti tersebut. 
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BAB III 

 
 

RANCANG BANGUN 

 
3.1 DESKRIPSI ALAT 

Alat yang dirancang termasuk dalam kategori alat bantu pengukuran. Fungsi 

alat ini yaitu membantu membaca tampilan hasil kalibrasi anak timbangan di mass 

comparator. Input data hasil kalibrasi lewat citra dan pemrosesan menggunakan fitur 

Optical Character Recognition (OCR) diharapkan dapat mempercepat rangkaian 

kalibrasi daripada input data secara manual. 

Alat ini dirancang sebagai alat yang sama sekali terpisah dari perangkat mass 

comparator. Alasan pengambilan data digital tidak secara langsung diambil dari 

sistem elektronik yang ada pada mass comparator adalah agar resiko kerusakan pada 

mass comparator dapat dihindari. Hal ini dilakukan utuk menghindari kerugian besar 

secara finansial yang mungkin terjadi karena harga mass comparator sangat mahal. 

Oleh karena itu fungsi pembacaan otomatis dirancang menggunakan sensor kamera 

dengan pemrograman yang langsung menuju komputer sebagai pengolah data 

kalibrasi. Sistem ini tidak akan mengganggu performa mass comparator sehingga 

kerusakan atau kesalahan penelitian yang dapat terjadi tidak menimbulkan kerugian 

yang begitu besar 

Berdasarkan kebutuhan eksperimen tersebut kemudian dibuatlah sebuah 

rancangan alat yang mempunyai struktur sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Struktur Alat 
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Berdasarkan diagram blok pada Gambar 3.1 perangkat yang dirancang terdiri 

dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari perangkat 

elektronik dan perangkat pendukung yang berfungsi sebagai pengatur fleksibilitas 

perangkat dalam mengambil data. Sementara itu, perangkat lunak berperan sebagai 

pengolah data input menjadi output data yang siap diolah. Perangkat lunak yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain Arduino IDE dan Visual Basic. 

 
3.2 KOMPONEN PERANGKAT KERAS 

Berdasarkan kebutuhan eksperimen, maka hasil dari perancangan perangkat 

pembaca tampilan keluaran mass comparator adalah seperti pada Gambar 3.2. 

Rancangan ini terdiri dari dua komponen utama antara lain kamera OV 7670 dan 

Arduino Uno. Keduanya akan dibahas dalam sub-bab tersendiri. 

 
 

Gambar 3.2 Alat Hasil Perancangan (sumber: dokumentasi) 

Dalam perancangan alat, kedua komponen utama ditunjang oleh komponen 

tambahan berupa kotak arduino dan leher penyangga. Kotak Arduino berisi 

rangkaian Arduino dan PC board. Rangkaian keduanya dapat terhubung dengan 

komputer melalui kabel USB yang dihubungkan dengan Arduino. Kotak ini 

dirancang tertutup untuk menghindari gangguan lingkungan. Pada bagian penutup 

kotak, diberikan leher penyangga untuk menyangga kamera. Komponen ini bersifat 

keras namun fleksibel sehingga memudahkan untuk pengaturan posisi kamera 

terhadap objek. Adapun kabel penghubung dari kamera disatukan dan diletakkan 
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menjulur dari kamera menuju kotak komponen utama dan langsung terhubung 

dengan Arduino. 

 
3.2.1 Kamera OV 7670 

 

Gambar 3.2 Skema Posisi Alat (sumber: dokumentasi) 

Kamera OV7670 berfungsi sebagai sensor optik. Lensa kamera harus diatur 

sedemikian rupa dengan bantuan leher penyangga sehingga sejajar dengan bidang 

tampilan mass comparator seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3. Tujuannya 

adalah agar angka yang direkam kamera berada dalam posisi lurus. Jarak antara 

tampilan mass comparator dengan kamera yang efektif dan ideal akan dijelaskan 

lebih lanjut di bab pembahasan. Indikator jarak yang tepat adalah kamera dapat 

merekam citra angka pada tampilan secara baik tanpa merekam objek-objek lainnya 

pada layar tampilan keluaran. 

Karena maksimal frekuensi Arduino adalah 16MHz, konversi data dan 

transmisi kamera ini menjadi lambat. Kecepatan pengambilan citra akan tergantung 

pada kondisi cahaya di sekitarnya karena kamera dilengkapi dengan sistem kontrol 

gain otomatis (automatic gain controller). Kamera OV 7670 memiliki sensitivitas 

yang tinggi untuk cahaya yang rendah. Namun penguatan sinyal dalam hal ini 

membutuhkan waktu sekitar 4-5 detik. Oleh karena itu resolusi kamera yang 

digunakan adalah resolusi rendah. 

Terdapat 16 pin pada sensor kamera OV 7670 yang dihubungkan pada 

Arduino seperti yang tertera pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Hubungan Pin Antara Arduino dengan Kamera OV 7670 (sumber: 

create.arduino.cc) 

 
Setiap penyambungan pin tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda 

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.1 berikut: 

 
Tabel 3.1 Spesifikasi Hubungan Antar Pin Arduino Uno dan Kamera OV 7670 

 

Pin Tipe Deskripsi 

VDD** Supply Power Supply 

GND Supply Ground Level 

SDIOC Input SCCB clock 

SDIOD Input/Output SCCB Data 

VSYNC Output Vertical Sinchronization 

HREF Output Horizontal Synchronization 

PCLK Output Pixel Clock 

XCLK Input System Clock 

D0-D7 Output Video paralel output 

RESET Input Reset (active low) 

PWDN Input Power Down (Active high) 

 
3.2.2 Arduino Uno 

Arduino Uno berperan sebagai mikrokontroler, yaitu sebuah chip yang 

berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang mengendalikan input, proses 

dan output sebuah rangkaian. Pada rangkaian alat ini Arduino juga berperan sebagai 

penghubung antara modul kamera OV7670 dan unit komputer. Arduino hanya akan 
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memerintahkan modul kamera untuk mengambil citra, kemudian mengirimkannya 

ke komputer melalui port USB Arduino yang akan ditampilkan pada tampilan 

aplikasi di komputer yang telah dibuat melalui Visual Basic. 

Selain sebagai penghubung sensor dan komputer, pemilihan penggunaan 

Arduino juga mempertimbangkan pengembangan alat untuk potensi penelitian 

selanjutnya. Penggunaan Arduino dapat memungkinkan rangkaian alat dapat 

menjadi nirkabel (wireless) sehingga dapat lebih fleksibel dan praktis. 

 
3.3 KOMPONEN PERANGKAT LUNAK 

Perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah visual basic.net dan 

Arduino IDE. Perangkat lunak Arduino IDE berfungsi sebagai penerima pertama 

sinyal citra yang dikirim oleh perangkat keras Arduino Uno. Perangkat ini juga 

memberi perintah agar kamera merekam citra. Sinyal ini kemudian diteruskan ke 

Visual Basic untuk ditampilkan pada layar komputer. 

Komponen perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman C# yang 

merupakan bahasa pemrograman yang object oriented. Bahasa ini memiliki class 

library berisi prebuilt component yang lengkap sehingga memudahkan untuk 

mengembangkan program. Selain lengkap, bahasa C# juga lebih sederhana daripada 

java maupun C++ karena tidak memiliki hal-hal kompleks seperti macro, templates, 

multiple inheritance dan virtual base classes. Bahasa ini juga memiliki fitur 

keamanan kode dan efisien dalam penggunaan kata-kata. 

Pemrograman dengan Visual Basic akan menghasilkan tampilan di komputer 

secara langsung. Ukuran dari tampilan hasil rekaman citra adalah 7 cmx 5 cm. 

Bagian atas tampilan diberi toolbar yang berisi opsi-opsi untuk pengaturan 

perekaman citra. Opsi single capture dan save image merupakan opsi paling penting 

dalam tampilan ini. Single capture digunakan untuk memerintahkan kamera mulai 

merekam citra sedangkan save image digunakan untuk mulai mengolah citra, 

menyimpan citra hingga membaca citra. 
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Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi pada Visual Basic 

Ketika opsi ‘single capture’ dipilih, citra akan muncul pada tampilan aplikasi 

dalam beberapa detik. Ketika citra telah sesuai yang diinginkan atau sesuai dengan 

spesifikasi citra yang ada, citra akan disimpan dengan memilih opsi ‘save’. 

Penyimpanan citra dilakukan secara otomatis dengan perintah yang diberikan pada 

perangkat Visual Basic. Adapun perintah penyimpanan tersebut berupa 

“PictureBox1.Image.Save”. Melalui perintah tersebut, citra dapat tersimpan secara 

langsung di folder directory yang diinginkan secara otomatis. Citra disimpan dalam 

format .JPEG dan penamaan citra telah disesuaikan berdasarkan waktu dengan 

format berupa tahun-tanggal-bulan-jam-menit-detik. 

Resolusi citra yang dipilih berupa QVGA atau Quarter Visual Graphics 

Array. Pemilihan ini didasarkan kepada pertimbangan kecepatan sistem pengambilan 

citra. Citra dengan resolusi QVGA akan lebih cepat direkam oleh kamera daripada 

citra VGA atau yang beresolusi penuh karena ukurannya yang empat kali lebih kecil. 

Dari segi kualitas pembacaan karakter, kedua jenis resolusi ini memberikan hasil 

yang sama baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan efisiensi waktu, resolusi 

yang dipilih untuk sistem berupa QVGA dengan ukuran 320x240 pixels dan 96 dpi 

dengan ukuran 5 – 10 Kilo Byte. 

Citra yang diambil dari kamera berupa grayscale (hitam-putih) dikarenakan 

aplikasi Tesseract OCR yang dipakai lebih berfungsi maksimal pada citra dengan 

mode warna tersebut. Selain itu, citra grayscale mempunyai ukuran file lebih kecil 
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sehingga mengurangi waktu perekaman citra dan menghemat penyimpanan 

(storage). 

 
3.4 PRINSIP KERJA 

Prinsip kerja alat pembaca tampilan mass comparator yang dirancang dapat 

dijelaskan oleh diagram blok pada Gambar 3.5 berikut. 

 
 

Gambar 3.6 Diagram Blok Sistem Alat 

 
 

Prinsip kerja sistem keseluruhan dimulai dari menempatkan kamera pada 

tampilan mass comparator dengan posisi kamera sejajar dengan kemiringan 

tampilan mass comparator. Jarak antar tampilan mass comparator dengan kamera 

yang efektif akan dijelaskan lebih lanjut di bab pembahasan. Indikator jarak yang 

tepat adalah kamera dapat merekam citra angka pada tampilan dengan baik tanpa 

merekam objek fitur lain pada tampilan keluaran mass comparator. 

Selanjutnya, citra yang direkam oleh kamera akan ditampilkan pada tampilan 

aplikasi dari perangkat Visual Basic. Saat program memberi perintah rekam citra, 

mikrokontroler akan mulai mengambil citra dari sensor kamera, kemudian 

menampilkannya di layar komputer. Apabila citra yang direkam sudah memenuhi 

kualifikasi (dijelaskan dalam pembahasan) citra dapat disimpan dengan menekan 

opsi save. 
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Perintah pengolahan citra oleh perangkat lunak bekerja ketika opsi “save” 

dipilih. Aplikasi dari komputer visi ini bertujuan untuk memperkuat garis karakter 

dalam citra dan mengurangi noise. Pengolahan ini dilakukan menggunakan 

grayscale sebagai dasarnya. Citra yang direkam, kemudian diidentifikasi komposisi 

warnanya berdasarkan skala RGB (Red-Green-Blue). Objek yang teridentifikasi 

memiliki total nilai RGB kurang dari 125 akan dianggap sebagai latar atau bukan 

merupakan bagian dari karakter sehingga diturunkan skalanya sampai nilai 0 

sehingga warna objek akan menjadi putih. Sebaliknya, objek yang teridentifikasi 

memiliki total nilai RGB lebih dari 125 akan dianggap sebagai karakter dan 

dinaikkan skalanya sampai nilai 255 sehingga menjadi hitam. Nilai ambang batas 

RGB dipilih 125 dikarenakan nilai tersebut adalah nilai tengah dari total rentang nilai 

maksimal RGB yaitu 255. Dengan pengolahan citra tersebut, hasil citra yang 

kemudian tampil pada tampilan aplikasi pada komputer menjadi hanya dua warna 

yang sangat kontras yaitu hitam dan putih. Setelah opsi “save” dipilih, citra yang 

telah diolah akan tersimpan dalam folder sesuai keinginan dengan penamaan masing- 

masing citra mengikuti waktu perekaman citra tersebut. 

Saat citra disimpan, secara otmatis fungsi OCR bekerja untuk mengenali 

angka pada citra. Fungsi ini dijalankan secara otomatis oleh pustaka Tesseract yang 

dipanggil dalam pemrograman Visual Basic. Tesseract akan merubah dan membaca 

citra yang diambil menjadi sinyal digital berupa angka dengan mekanisme kerja 

OCR yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data hasil pembacaan dari citra 

kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk file .csv. 

Pemilihan format data akhir berupa .csv dikarenakan kompatibilitas format 

tersebut pada perangkat lunak Microsoft Excel. Angka yang telah dibaca pada format 

.csv akan dapat langsung disalin dan diolah pada cerapan yang umumnya 

menggunakan Microsoft Excel. 

 
3.5 OBJEK PENGAMBILAN CITRA 

Objek pengambilan citra dibatasi pada mass comparator tipe XS203 seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 2.5 Tampilan mass comparator ini memiliki warna 

yang homogen dan kontras yang jelas antara karakter dan layar sehingga lebih 

mudah diolah menggunakan penglahan citra. Mass comparator ini memiliki 

kemiringan 35˚ sehingga modul kamera harus diatur posisinya sedemikian rupa agar 

lensa kamera sejajar dengan tampilan mass comparator. 
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Komposisi citra yang diinginkan adalah karakter angka hasil pengujian dan 

latar tanpa ada penambahan karakter lain dari fitur-fitur yang ada di sekeliling 

karakter di tampilan mass comparator. Tujuannya adalah untuk menghindari noise 

setelah pengolahan citra dari karakter fitur-fitur tambahan tersebut. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT 

Berikut ini adalah prosedur penggunaan alat pembaca mass comparator hasil 

perancangan yaitu: 

1. Memastikan kamera dan kabel penghubung siap untuk digunakan 

2. memastikan komputer yang akan digunakan sudah terpasang aplikasi 

yang dibutuhkan (Visual Basic dan Arduino). 

3. Memosisikan alat di depan objek yang akan direkam lalu mengatur jarak 

dan sudut pada kamera. 

4. Menyambungkan kabel USB Arduino dari kotak komponen elektronik ke 

komputer. 

5. Membuka aplikasi yang telah diberi program. 

6. Memastikan citra yang direkam oleh kamera berada pada posisi yang 

tepat dengan melihat tampilan aplikasi pada komputer. 

7. Memeriksa hasil keluaran data dalam bentuk .csv file. 

 
4.2 PERCOBAAN DENGAN MEDIA KERTAS 

Sebelum melakukan pengujian alat untuk membaca mass comparator yang 

sebenarnya, dilakukan terlebih dahulu percobaan deteksi angka dengan media kertas. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya batasan-batasan atau 

spesifikasi tertentu pada citra yang mempengaruhi keterbacaan angka oleh sistem. 

Terdapat tiga aspek yang diuji dalam percobaan ini yaitu pengaruh ukuran angka, 

pengaruh sudut kemiringan angka pada citra, pengaruh kerapatan atau jarak antar 

angka. Ketiga subjek tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab berikutnya. 

Percobaan ini dilakukan dengan dengan pengaturan sedemikian rupa agar 

kondisi percobaan dapat sama seperti pengujian langsung pada mass comparator 

sehingga sebisa mungkin dapat membatasi spesifikasi alat yang telah dibuat. Objek 

perekaman citra yang digunakan berupa angka yang dicetak pada kertas dan dibuat 

semirip mungkin dengan angka pada tampilan keluaran mass comparator tipe XS 

203S yaitu jenis huruf Arial dengan ukuran 56 pt (kecuali pada percobaan pengaruh 

ukuran angka, ukuran dibuat bervariasi). Jarak antara kamera dan kertas diatur 
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sejauh 12 cm. Jarak tersebut merupakan jarak maksimal yang bisa diambil untuk 

pengambilan citra dengan posisi kamera sejajar dengan objek. 

 
4.2.1 Pengaruh Ukuran Angka 

 
 

Gambar 4.1 Rekaman Kamera OV7670 
 

Gambar 4.2 Tampilan Citra Setelah Pengolahan Citra 

 
Percobaan pertama yang dilakukan dengan media kertas bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran angka pada objek terhadap tingkat pembacaan alat. 

Percobaan ini dilakukan dengan objek berupa angka pada kertas sebanyak dua digit 

dan tiga digit yang dibuat memiliki ukuran yang bervariasi. Hasil rekaman citra pada 

percobaan ini tampak seperti pada Gambar 4.1. Citra kemudian diolah menggunakan 

pengolahan citra dan menghasilkan output seperti pada Gambar 4.2. 

 

Tabel 4.1 Hasil Percobaan Simulasi Berdasarkan Ukuran Font 

Ukuran Font (pt) Jumlah digit 
Keterbacaan 

OCR 

12 2 Terbaca 

14 2 Terbaca 

24 2 Terbaca 

36 2 Terbaca 

48 2 Terbaca 

72 2 Terbaca 
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Ukuran Font (pt) Jumlah digit 
Keterbacaan 

OCR 

80 2 Terbaca 

85 2 Terbaca 

90 2 Tidak Terbaca 

95 2 Tidak Terbaca 

100 2 Tidak Terbaca 

150 2 Tidak Terbaca 

200 2 Tidak Terbaca 

12 3 Terbaca 

14 3 Terbaca 

24 3 Terbaca 

36 3 Terbaca 

48 3 Terbaca 

72 3 Terbaca 

80 3 Terbaca 

85 3 Tidak Terbaca 

90 3 Tidak Terbaca 

95 3 Tidak Terbaca 

100 3 Tidak Terbaca 

150 3 Tidak Terbaca 

200 3 Tidak Terbaca 

 
 

Gambar 4.3 Ilustrasi Batas Ukuran Angka pada Hasil Perekaman Citra 

 
Hasil percobaan pengaruh ukuran angka ini dihimpun dalam data pada Tabel 

4.1. Data tersebut menunjukkan bahwa dari jarak 12 cm antara objek dan kamera, 

batas ukuran maksimal dari angka agar dapat terbaca oleh sistem adalah 85 pt untuk 

2 digit dan 80 pt untuk 3 digit angka atau lebih. Ukuran ini apabila dikonversikan 

pada tampilan hasil perekaman citra oleh aplikasi Visual Basic di komputer, 

memiliki tinggi maksimal 2 cm. Ilustrasi dari hasil tampilan tersebut ditunjukkan 

pada Gambar 4.3. Artinya apabila angka pada hasil tampilan citra menampilkan 

ukuran yang lebih besar dari ukuran tersebut, maka OCR akan sulit untuk mengenali 
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angka.. Hal ini dipengaruhi oleh fokus kamera yang menurun saat merekam angka 

yang berukuran besar sehingga citra yang dihasilkan tidak menampilkan garis angka 

yang jelas dan mempengaruhi keterbacaannya oleh alat. 

 
4.2.2 Pengaruh Sudut Kemiringan Angka pada Citra 

Selain ukuran, posisi angka pada hasil perekaman citra juga mempengaruhi 

keterbacaan rangkaian angka tersebut oleh OCR. Posisi yang paling umum 

menimbulkan kesalahan baca adalah kemiringan angka. Semakin miring angka pada 

hasil rekaman citra, maka akan semakin sulit angka pada citra dikenali oleh OCR. 

Hal tersebut dapat diketahui dari percobaan pembacaan angka dengan variasi 

kemiringan oleh alat pembaca mass comparator pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Hasil Percobaan Pengaruh Kemiringan Objek 

 

Sudut kemiringan 

angka 
Jumlah digit 

Keterbacaan 

OCR 

0˚ 2 Terbaca 

5˚ 2 Terbaca 

10˚ 2 Terbaca 

15˚ 2 Terbaca 

20˚ 2 Tidak Terbaca 

25˚ 2 Tidak Terbaca 

30˚ 2 Tidak Terbaca 

0˚ 3 Terbaca 

5˚ 3 Terbaca 

10˚ 3 Terbaca 

15˚ 3 Tidak Terbaca 

20˚ 3 Tidak Terbaca 

25˚ 3 Tidak Terbaca 

30˚ 3 Tidak Terbaca 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa nilai batas keterbacaan karakter 

angka dari segi sudut kemiringan pada hasil rekaman citra memiliki batasan 

maksimal sebesar 15˚ untuk 2 digit karakter dan 10˚ untuk 3 digit karakter. Apabila 

kemiringan lebih besar daripada batasan tersebut maka angka pada citra akan sulit 

terbaca. Ilustrasi karakteristik kemiringan angka pada citra dapat diilustrasikan oleh 

Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Ilustrasi Batas Sudut Kemiringan Angka pada Hasil Perekaman Citra 

 

Keterbacaan angka pada dasarnya dipengaruhi oleh cara kerja OCR. Dalam 

tahap pengenalan karakter, OCR akan mengumpulkan informasi-informasi berupa 

foreground pixels atau blobs dari citra yang diterima sebagai input. Kumpulan blobs 

tersebut kemudian akan diberi garis dan diidentifikasi sebagai angka-angka yang 

sesuai dengan bentuk garis tersebut. Apabila posisi angka pada citra memiliki 

kemiringan yang lebih besar daripada citra yang ditampilkan pada Gambar 4.4, 

proses identifikasi angka akan sulit karena garis yang diberikan pada blobs tidak 

menunjukkan angka-angka tertentu. Oleh karena itu posisi kemiringan sangat 

menentukan keterbacaan angka oleh sistem. 

 

4.2.3 Pengaruh Kerapatan Karakter 

Karakteristik alat pembaca mass comparator yang diuji coba menggunakan 

media kertas selanjutnya adalah kerapatan antar karakter. Variasi yang diberikan 

dalam percobaan ini adalah adanya jarak antar digit angka yang bersebelahan. 

Kamera yang diberi jarak 12 cm dari objek akan merekam variasi angka tersebut 

dengan jumlah digit maksimal yang dapat direkam oleh kapasitas daerah perekaman 

citra pada kamera. Percobaan ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk 

mengetahui ada atau tidaknya batasan maksimal jumlah digit angka pada hasil 

rekaman citra yang berpengaruh terhadap keterbacaan angka oleh OCR. Tujuan 

kedua yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh kerenggangan antar angka terhadap 

kebenaran keterbacaan angka oleh OCR. 

Hasil percobaan pengaruh kerapatan huruf kemudian disajikan pada data-data 

berikut: 
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1. Jarak Antar Angka 2 Spasi (1,5 cm) 

Gambar 4.5 Angka dengan Jarak 2 Spasi (1,5 cm) 

Variasi percobaan yang pertama yaitu memberikan jarak 2 spasi atau 1,5 cm 

antar angka seperti ada pada Gambar 4.. Secara visual dapat dilihat bahwa terdapat 

banyak ruang kosong diantara angka-angka yang ada. Dengan jarak angka yang 

cukup lebar tersebut, maka kamera yang berjarak 12 cm dari objek hanya dapat 

merekam maksimal 5 digit angka. 

 
Tabel 4.3 Pembacaan Simulasi dengan jarak 2 spasi 

 

No Jumlah Digit Display Pembacaan Keterangan 

1 4 digit 1234 1234 Benar 

2 4 digit 1234 1034 Salah 

3 4 digit 1234 12734 Salah 

4 4 digit 2345 23745 Salah 

5 4 digit 2345 23745 Salah 

6 4 digit 2345 2345 Benar 

7 4 digit 6789 67789 Salah 

8 4 digit 6789 6189 Salah 

9 4 digit 6789 6789 Benar 

10 4 digit 7890 78290 Salah 

11 4 digit 7890 78190 Salah 

12 4 digit 7890 7890 Benar 

13 5 digit 12345 12345 Benar 

14 5 digit 12345 170342 Salah 



32  

No Jumlah Digit Display Pembacaan Keterangan 

15 5 digit 12345 127345 Salah 

16 5 digit 67890 67890 Benar 

17 5 digit 67890 67880 Salah 

18 5 digit 67890 567890 Salah 

 Presentase kebenaran 33% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil keterbacaan dari keseluruhan data yang diambil 

hanya mencapai 33%. Artinya terdapat OCR tidak dapat mengenali angka dengan 

baik apabila memiliki jarak antar angka yang terlalu renggang. Kesalahan 

pembacaan yang terjadi umumnya adalah adanya pembacaan angka tambahan (fiktif) 

dari digit angka yang seharusnya terbaca oleh OCR dan adanya kesalahan 

pengenalan angka menjadi angka lain. Apabila dianalisa pada citra hasil rekaman 

seperti pada Gambar 4.5, penyebab kesalahan baca tersebut adalah adanya noise 

yang timbul pada ruang-ruang kosong antar angka. Noise tersebut dapat 

menyebabkan OCR mengenalinya sebagai angka baru atau sebagai bagian dari 

angka-angka di sekitarnya sehingga angka-angka tersebut salah dibaca. 

 
2. Jarak Antar Angka 1 Spasi (0,6 cm) 

Gambar 4.6 Angka dengan Jarak 1 Spasi (0,6 cm) 

 

Gambar 4.6 merupakan hasil perekaman citra angka-angka dengan jarak 1 

spasi atau 0,6 cm. Secara visual dapat dilihat bahwa jarak antar angka lebih rapat 

sehingga memiliki lebih sedikit ruang kosong antar angka. Dengan kerapatan angka 

yang demikian, kamera dapat merekam hingga 6 digit angka dengan 2 diantaranya 

dapat berupa karakter tambahan (tanda minus dan titik). 
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Tabel 4.4 Pembacaan Simulasi dengan Jarak 1 Spasi 

 
No 

Jumlah 

Digit 
Tampilan Pembacaan 

 
Keterangan 

1 5 digit 12345 12 45 Salah 

2 5 digit 12345 12345 Benar 

3 5 digit 12345 12345 Benar 

4 5 digit 12345 12345 Benar 

5 5 digit 12345 12345 Benar 

6 5 digit 67890 67890 Benar 

7 5 digit 67890 67890 Benar 

8 5 digit 67890 67890 Benar 

9 5 digit 67890 67890 Benar 

10 5 digit 67890 67890 Benar 

11 5 digit -0.022 -0.022 Benar 

12 5 digit -0.022 -0.022 Benar 

13 5 digit -0.022 -0.072 Salah 

14 5 digit -0.023 -0.023 Benar 

15 5 digit -0.023 -0.023 Benar 

16 5 digit -0.023 -0.024 Benar 

17 5 digit -0.006 -0.006 Benar 

18 5 digit -0.006 -0.006 Benar 

19 5 digit -0.006 -0.006 Benar 

20 6 digit 123456 12345 Salah 

21 6 digit 123456 123456 Benar 

22 6 digit 123456 123456 Benar 

23 6 digit 567890 56788 Salah 

24 6 digit 567890 67890 Salah 

25 6 digit 567890 567890 Benar 

 Presentase Kebenaran 80% 

 
Data percobaan pada Tabel 4.4 diambil dengan memperhatikan eksistensi 

setiap angka dan karakter. Hasil pembacaan setiap citra tersebut memberikan 

persentase kebenaran dari keterbacaan angka mencapai 80%. Kesalahan baca akibat 

adanya angka tambahan tidak lagi ditemukan. Hal ini menandakan bahwa semakin 

kecil jarak antar angka yang direkam oleh citra maka semakin baik pembacaannya 

oleh OCR. 

Berdasarkan persebaran data pada Tabel 4.4 , kesalahan pembacaan banyak 

terjadi pada pembacaan 6 digit angka. Umumnya hal tersebut disebabkan oleh 

adanya 1 angka di bagian paling pinggir yang tidak terekam dengan sempurna 

sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan. Apabila data pembacaan hanya 
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memperhitungkan data pembacaan untuk 5 digit angka, persentase kebenaran untuk 

keterbacaan angka akan meningkat hingga 90%. Artinya jumlah digit angka 

maksimal untuk pembacaan karakter yang optimal untuk angka yang mempunyai 

kerapatan 1 spasi adalah 5 digit angka. 

 
3. Jarak Antar Angka 1 Spasi Bold (0,3 cm) 

 

Gambar 4.7 Angka dengan Jarak 1 Spasi Bold (0,3 cm) 
 

Untuk memperkuat analisa ada percobaan di variasi sebelumnya, dilakukan 

percobaan lain dengan variasi kerenggangan yang lebih kecil yaitu 0,3 cm. Objek 

angka pada percobaan ini dibuat lebih tebal sehingga menghasilkan kerapatan antar 

angka yang lebih kecil. Tampilan objek dapat terlihat pada Gambar 4.7. Dengan 

kerenggangan tersebut, daerah perekaman citra kamera dapat merekam hingga 6 

digit angka dengan 2 diantaranya dapat berupa karakter tambahan. 

 

Tabel 4.5 Pembacaan Simulasi dengan Jarak 1 Spasi Bold 

No 
Jumlah 

Digit 
Display Pembacaan Keterangan 

1 5 digit 12345 12345 Benar 

2 5 digit 12345 12345 Benar 

3 5 digit 12345 12.345 Salah 

4 5 digit 12345 12345 Benar 

5 5 digit 12345 12345 Benar 

6 5 digit 67890 67890 Benar 

7 5 digit 67890 67890 Benar 

8 5 digit 67890 67890 Benar 

9 5 digit 67890 67890 Benar 

10 5 digit 67890 67890 Benar 

11 5 digit -0.001 -0.001 Benar 

12 5 digit -0.001 -0.001 Benar 

13 5 digit -0.001 -0.001 Benar 
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No 
Jumlah 
Digit 

Display Pembacaan Keterangan 

14 5 digit -0.078 -0.078 Benar 

15 5 digit -0.078 -0.078 Benar 

16 5 digit -0.078 -0.078 Benar 

17 5 digit -0.044 -0.044 Benar 

18 5 digit -0.044 -0.044 Benar 

19 5 digit -0.044 -0.044 Benar 

20 6 digit 123456 12345 Salah 

21 6 digit 123456 123456 Benar 

22 6 digit 123456 23456 Salah 

23 6 digit 567890 56789 Salah 

24 6 digit 567890 567890 Benar 

25 6 digit 567890 567890 Benar 

 Presentase Kebenaran 84% 

 

Bedasarkan Tabel 4.5, persentase keseluruhan keterbacaan citra adalah sebesar 

84% dan apabila hanya memperhitungkan data angka 5 digit dapat mencapai 95%. 

Nilai ini memperkuat analisa sebelumnya bahwa banyaknya digit angka pada hasil 

perekaman citra berpengaruh terhadap kebenaran keterbacaan. Sehingga apabila 

disimpulkan, kerapatan angka untuk keterbacaan yang optimal adalah maksimal 1 

spasi dan batas digit angka maksimal pada tampilan hasil rekaman citra untuk 

kebenaran keterbacaan yang optimal adalah 5 digit angka dengan 2 diantaranya 

dapat berupa karakter tambahan. 

 
4.3 JARAK IDEAL ANTARA KAMERA DENGAN MASS COMPARATOR 

Pengujian jarak kamera dengan mass comparator dilakukan untuk 

mengetahui jarak ideal antara kamera dengan tampilan mass comparator untuk 

merekam citra. Hal ini berkaitan dengan fokus kamera yang berbanding terbalik 

dengan jarak sehingga apabila jarak kamera kepada objek semakin jauh maka 

fokusnya akan menurun. Kondisi tersebut akan mempengaruhi nilai grayscale 

treshold dan lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat keterbacaan citra oleh OCR. 

 
Tabel 4.6 Pembacaan dengan Variasi Jarak pada Mass Comparator 

No 
Jarak kamera 

(cm) 
Keterbacaan OCR 

1 4 Tidak Terbaca 

2 5 Tidak Terbaca 

3 6 Tidak Terbaca 
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No 
Jarak kamera 

(cm) 
Keterbacaan OCR 

4 7 Terbaca 

5 8 Terbaca 

6 9 Terbaca 

7 10 Terbaca 

8 11 Tidak Terbaca 

9 12 Tidak Terbaca 

10 13 Tidak Terbaca 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, jarak kamera dengan tampilan mass 

comparator yang ideal adalah 7-10 cm. Dalam rentang jarak tersebut, alat dapat 

membaca karakter dengan baik. Ketika jarak antara kamera dengan tampilan mass 

comparator kurang dari 7 cm, maka citra akan mengalami perbesaran yang 

signifikan dan fokus kamera menurun. Sementara jika jarak kamera ke mass 

comparator lebih dari 10 cm maka beberapa fitur bawaan pada mass comparator 

akan ikut terekam kamera sehingga dapat dianggap noise. Selain itu, pada jarak 10 

cm fokus citra pada tampilan kurang baik sehingga tingkat keterbacaan menurun. 

 
4.4 PENGUJIAN KARAKTER PADA MASS COMPARATOR 

 

Gambar 4.8  Rekaman Kamera pada Mass Comparator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.9 Tampilan Citra Setelah Pengolahan Citra 
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Pengujian alat langsung pada tampilan mass comparator yang sebenarnya 

dilakukan sesuai prosedur dan dengan pertimbangan karakteristik-karakteristik yang 

telah diketahui sebelumnya melalui percobaan. Pengujian dimulai dengan mengatur 

posisi alat sedemikian rupa agar modul kamera dapat merekam citra yang sesuai 

karakteristik keterbacaan. Adapun jarak antara modul kamera dengan tampilan mass 

comparator pada percobaan ini diatur sejauh 8 cm dengan posisi lensa sejajar dengan 

layar yang mempunyai kemiringan terhadap bidang datar sebesar 32ᵒ. Hasil 

perekaman citra yang ideal ditunjukkan oleh Gambar 4.8 yang mana tidak berisikan 

karakter-karakter fitur selain angka yang dapat mengganggu pembacaan oleh OCR. 

Sedangkan hasil pengolahan citra yang ideal ditunjukkan pada Gambar 4.9. Hasil 

percobaan dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Pembacaan pada Mass Comparator 
No Display Pembacaan Keterangan 

1 0.000 0.000 Benar 

2 0.000 0.000 Benar 

3 0.000 0.000 Benar 

4 0.000 0.000 Benar 

5 -0.008 -0.008 Benar 

6 -0.008 -0.008 Benar 

7 0.008 0.008 Benar 

8 0.008 0.008 Salah 

9 -0.015 -0.015 Benar 

10 -0.015 -0.015 Benar 

11 -0.015 -0.015 Benar 

12 -0.015 -0.015 Benar 

13 0.006 0.906 Salah 

14 0.006 0.006 Benar 

15 0.006 0.006 Benar 

16 0.006 0.006 Benar 

17 0.009 0.009 Benar 

18 0.009 0.009 Benar 

19 0.009 0.069 Salah 

20 0.009 0.009 Benar 

21 0.086 0.086 Benar 

22 0.086 0.006 Salah 

23 0.086 0.086 Benar 

24 0.086 0.086 Benar 

25 0.087 0.087 Benar 

26 0.087 9.087 Benar 

27 0.087 0.087 Benar 
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No Display Pembacaan Keterangan 

28 0.087 0.087 Benar 

29 -0.232 -0.232 Benar 

30 -0.232 -0.232 Benar 

31 -0.232 -0.232 Benar 

32 -0.232 -0.232 Benar 

33 0.421 0.421 Benar 

34 0.421 0.421 Benar 

35 0.421 .421 Benar 

36 0.421 0.421 Benar 

37 10.89 10.89 Benar 

38 10.89 10.89 Benar 

39 10.89 10.89 Benar 

40 10.89 10.89 Benar 

 Presentase Kebenaran 90% 

 

Data hasil percobaan di Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase tingkat 

kebenaran dari pembacaan alat terhadap tampilan mass comparator mencapai 90%. 

Kesalahan keterbacaan sebesar 10% merupakan kesalahan minor yang tidak terlalu 

signifikan. Kesalahan tersebut umumnya berupa kesalahan pengenalan angka oleh 

OCR dan adanya karakter tambahan (tanda (.) dan (-)) yang hilang atau tidak 

terbaca. Penyebab kesalahan ini adalah adanya noise yang timbul saat perekaman 

citra. Noise tersebut tidak timbul terlalu sering dan dapat dihindari dengan menjaga 

pencahayaan di sekitar area perekaman citra. Selain itu kesalahan-kesalahan 

pembacaan yang terjadi ini dapat diatasi dengan melakukan perekaman ulang. 

 
4.5 PENGUJIAN KETERULANGAN 

Pengujian keterulangan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan baca 

kembali alat terhadap objek dengan kondisi yang relatif sama. Hasil pengujian 

keterulangan alat pembaca mass comparator ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut: 

 
Tabel 4.8 Hasil Pembacaan pada Pengujian Keterulangan 

 

Percobaan Ke- Tampilan Pembacaan 

1 0.006 Salah 

2 0.006 Benar 

3 0.006 Benar 

4 0.006 Benar 

5 0.006 Benar 
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Percobaan Ke- Tampilan Pembacaan 

6 0.006 Benar 

7 0.006 Benar 

8 0.006 Benar 

9 0.006 Benar 

10 0.006 Benar 

Presentase Kebenaran 90% 

 

Pengujian keterulangan pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari hasil 

pengujian kebenaran sebelumnya. Rangkain angka yang digunakan pada percobaan 

ini adalah salah satu rangkaian angka yang pada pengujian kebenaran dibaca salah 

oleh OCR. Berdasarkan Tabel 4.8, dapat membuktikan bahwa apabila citra yang 

sebelumnya salah dikenali oleh OCR direkam ulang, dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan, maka citra hasil rekaman selanjutnya memungkinkan untuk dapat 

dikenali lebih baik. Dari total 10 kali pengujian, persentase kebenaran pada 

keterbacaannya mencapai 90%. Data tersebut menandakan tingkat keterulangan dari 

alat ini adalah baik dan dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan baca yang 

mungkin terjadi. 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan pada proyek akhir ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Alat pembaca mass comparator dengan konsep character recognition dapat 

digunakan secara optimal apabila hasil perekaman citra memenuhi kualifikasi 

berupa tinggi dan lebar maksimal 2 cm, kemiringan maksimal 15˚ untuk 2 

digit angka dan maksimal 10˚ untuk 2 digit angka atau lebih, serta kerapatan 

huruf maksimal 1 spasi atau 0,6 cm. 

2. Jarak optimal antara tampilan keluaran mass comparator dengan kamera 

yang dapat digunakan untuk mengenali angka pada tampilan keluaran mass 

comparator adalah 7-10 cm. 

3. Alat pembaca mass comparator dengan konsep character reognition 

memiliki tingkat akurasi keterbacaan karakter hingga 90% dan tingkat 

repeatability hingga 90%. 

 
5.2 SARAN 

Tujuan awal pembuatan alat pembaca mass comparator dengan konsep 

character recognition dalam eksperimen tugas akhir ini adalah untuk kepentingan 

pengembangan sistem akuisisi data pada kalibrasi anak timbangan. Pada 

perealisasiannya, performa alat tersebut masih belum optimal sehingga masih 

diperlukan perbaikan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan alat pada proyek selanjutnya, antara lain : 

1. Mengembangkan lebih lanjut sistem otomasi penyimpanan dan pengolahan 

citra menggunakan sistem nirkabel sehingga alat tidak perlu tersambung ke 

komputer secara langsung. 

2. Mengembangkan aplikasi character recognition yang telah ada sehingga 

performa keterbacaan citra dapat ditingkatkan. 
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