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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dewasa ini terjadi perkembangan teknologi begitu pesat yang terjadi 

dihampir seluruh belahan dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut 

maka yang tidak kalah perkembangan yaitu teknologi dalam pengolahan gambar 

(citra). Tercatat dalam sejarah bahwa teknologi pemrosesan gambar (citra) pertama 

kali terjadi di awal tahun 1920 yang dilakukan untuk perbaikan gambar koran yang 

dikirim melalui kabel antara London dan Newyork. Setelah peristiwa tersebut banyak 

dilakukan penelitian dan pemrosesan dalam bidang citra digital. Hingga sampai 

sekarang bidang pemrosesan berkembang kesemua bidang dengan tujuan 

menginterpresikan dan menganalisa. 

Citra atau gambar merupakan salah satu komponen penting dalam dunia 

multimedia karena memiliki peranan penting dalam hal menyajikan suatu informasi 

dalam bentuk gambar atau visual. Penyajian informasi dalam bentuk citra atau 

gambar dapat memberikan manfaat yang lebih dan dapat menggantikan informasi 

yang berupa teks atau tulisan. Citra dapat menyajikan informasi khusus yang terdapat 

dalam suatu objek sehingga citra dapat dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu menggunakan citra sebagai masukan atau input 

sistem. 

Ada berbagai macam permasalahan yang membutuhkan citra sebagai 

masukan atau input sistem dikarenakan keterbatasan manusia dalam memproses suatu 

fungsi matematis maupun algoritma pendukung didalamnya. Salah satu sistem yang 

membutuhkan citra sebagai masukannya adalah penentuan nilai resistor berdasarkan 

gelang warna. Dalam dunia elektronika dikenal resistor yang merupakan salah satu 

komponen-komponen dasar elektronika yang berfungsi sebagai penghambat aliran 

arus listrik, pembagi arus, penurun tegangan dan lain-lain. Tidak semua orang dapat 
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menghitung nilai resistor dengan tepat, baik itu ketepatan dalam membaca warna 

maupun ketepatan dalam proses kalkulasi matematis. Oleh karena itu, diperlukan 

algoritma pemrograman yang mampu menganalisa dan mengenali warna yang 

terdapat dalam objek citra atau gambar sesuai dengan gelang-gelang warna yang 

terdapat pada resistor.  

Resistor merupakan komponen dasar elektronik yang digunakan untuk 

memberikan hambatan terhadap arus listrik atau bisa dikatakan membatasi jumlah 

arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor berbentuk tabung 

dengan dengan dua kaki tembaga di kiri dan kanan. Pada badan resistor terdapat 

lingkaran membentuk gelang kode warna yang digunakan untuk memudahkan 

pemakai daam mengenali besar resistansi resistor tersebut. Banyak diantara kita yang 

mempunyai keterbatasan dalam membaca nilai resistor. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti keterbatasan dalam mengartikan nilai dari gelang- gelang 

warna, kesulitan dalam melakukan perhitungan resistor, kesulitan dalam 

membedakan warna gelang–gelang resistor, serta mungkin kecacatan dalam 

pembuatan resistor dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Hal inilah yang 

mendorong untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menanggulangi 

berbagai masalah tersebut dengan cepat dan efisien serta dapat digunakan oleh 

siapapun yang bermaksud untuk memfaatkan resistor. 

Dengan berkembangnya teknologi saat ini yang memiliki kemajuan cukup 

pesat, khususnya dalam hal gadget maka dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk 

mempermudah aktivitas-aktivitas manusia. Salah satu gadget yang sering digunakan 

adalah telepon pintar. Telepon pintar merupakan telepon yang memiliki kemampuan 

menyerupai komputer, hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkannya 

tidak hanya menerima pesan ataupun pangilan tetapi mengembangkan aplikasi 

maupun menggunakan fitur-fitur dan internet. Dalam penelitian ini akan membuat 

sebuah aplikasi berbasis android yang memiliki kemampuan untuk membaca nilai 

resistor sebagai alat bantu. Sistem ini bekerja secara langsung dengan menggunakan 

handphone berkamera dengan cara menghadapkan kamera tepat pada resistor 
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kemudian hasil akan langsung dapat ditampilkan pada layar handphone. Dalam hal 

ini pemindai resistor bekerja dengan memanfaatkan teknologi image processing yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi OpenCV ke Java dengan menggunakan pustaka 

OpenCV for android. Teknologi pengolahan citra atau lebih dikenal dengan image 

processing merupakan teknik mengolah citra yang mentransformasikan citra masukan 

menjadi citra lain agar keluaran memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan 

kualitas citra masukan. Pengolahan citra sangat bermanfaat, diantaranya adalah untuk 

meningkatkan kualitas citra, menghilangkan cacat pada citra, mengidentifikasi objek, 

penggabungan dengan citra yang lain.  

Untuk melakukan seleksi warna digunakan metode segmentasi warna 

pemodelan warna Red, Blue dan Green (RGB). Dengan menggunakan model warna 

RBG dapat dilihat kandungan dari warna Red, Blue dan Green dalam pencampuran 

satu warna. Metode RGB akan dibagi menjadi dua yaitu RGB HIGH dan RGB LOW. 

RGB HIGH merupakan warna yang paing terang sedangkan RGB LOW merupakan 

warna yang paling gelap. Format RGB menggunakan 8bit yang memiliki batasan 

warna antara 0-255.  

Pengembangan yang telah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan sistem 

pemindai resistor berbasis android masih memiliki kelemahan, diantaranya; proses 

pembacaan resistor dilakukan dengan mendeteksi satu-persatu gelang warna resistor 

dan aplikasi android hanya terintegrasi pada device yang memiliki spesifikasi sistem 

operasi Android Gingerbread 2.3. Dalam penelitian ini akan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan, dengan mengintegrasikan aplikasi pada device yang memiliki 

spesifikasi sistem operasi Android ICS 4.0  dan juga sistem akan membaca gelang-

gelang resistor secara bersamaan. Kemudian juga aplikasi akan membaca dua resistor 

sekaligus (Satrio Firmansyah,2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah 

bagaimana merancang suatu aplikasi android yang dapat membaca nilai resistor 



TUGAS AKHIR 

 

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMM  4 
 

dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital berbasis android versi 4.0 

ICS. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula, maka 

dibutuhkan suatu batasan – batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan – batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat bekerja dengan kamera minimal 5.0 MP & sumber cahaya 

yang digunakan dalam penelitian adalah cahaya putih. 

2. Aplikasi tidak membaca toleransi warna resistor. 

3. Aplikasi ini berjalan secara offline. 

4. Pengambilan gambar menggunakan background dengan warna tetap yaitu 

warna putih dan peletakan gambar resistor dengan posisi horizontal. 

5. Aplikasi dapat membaca sebuah gambar resistor yang bagus kondisisnya 

(tidak cacat).  

6. Pengujian aplikasi pada pita warna menggunakan komputer yang dilengkapi 

dengan WebCam. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu aplikasi android yang 

dapat membaca nilai resistor dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital 

berbasis android versi 4.0 ICS. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu langkah – langkah atau 

cara – cara dalam meneliti suatu obyek, berikut adalah metode yang digunakan dalam  

penelitian ini : 
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1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan 

dengan konsep-konsep perancangan dan pembuatan model program 

aplikasi pembaca nilai resistor berbasis android dengan memanfaatkan 

teknologi pengolahan citra digital. Data-data yang diperlukan adalah 

karateristik dari resistor. Kemudian tentang sistem operasi android versi 

4.0 ICS. Dan juga sekilas tentang hardware yang berhubungan dengan 

kinerja aplikasi pembaca nilai resistor, seperti kamera yang digunakan, 

spesifikasi handphone yang dipakai. Dalam pemrograman, hal yang perlu 

dikaji adalah tentang pemrograman Java untuk pengolahan citra digital 

yang didukung oleh software Eclipse IDE dan OpenCV Library for 

Android yang bersifat Open Source dan ilmu-ilmu lainnya yang 

mendukung sistem ini. 

2. Perancangan Desain Sistem 

Dalam perancangan desain akan diuraikan tentang seperti apa tampilan 

program yang akan dibuat meliputi desain layout, desain ukuran kamera 

yang dimunculkan pada frame, desain kontur pendeteksian untuk 

memberitahukan kepada pengguna dengan cara memunculkan kotak 

(rectangle) ketika resistor terdeteksi, desain kalkulasi nilai resistor. 

3. Pembuatan Model Program 

Merupakan tahapan penggeraan perangkat lunak dari hasil rancangan yang 

telah ditetapkan pada tahap Perancangan Desain. Pada tahapan inilah 

seluruh rancangan desain alur program serta tampilan diimplementasikan 

sehingga akan menghasilkan suatu model program. 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem pembaca nilai resistor dilakukan dengan cara langsung 

menghadapkan kamera kearah resistor dengan jarak dan cahaya tertentu. 

5. Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menganalisa dan mengevaluasi hasil 

penelitian yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan ini yaitu : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi pemaparan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi pemaparan dan penjelasan komponen utama dalam 

penelitian ini. Yaitu resistor dan handphone sebagai perangkat keras dan 

perangkat lunak (software) sebagai pendukung utama dalam pembuatan 

program aplikasi pemindai resistor. 

3. BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi pemaparan dan penjelasan tentang perancangan 

perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini serta hal-hal yang 

akan dianalisa ketika sistem bekerja. 

4. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisi pemaparan dan penjelasan tentang implementasi dan 

pengujian dari sistem meliputi pengamatan atas kinerja perangkat lunak 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Hasil pengujian 

yang telah didapat kemudian dianalisa dan dibahas kinerja sistem 

pemindai resistor secara keseluruhan. 

5. BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian 

dari sistem yang merupakan kesimpulan dari penelitian. Kemudian juga 

berisi saran-saran agar sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

perancangan dan metode yang lebih baik. 
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