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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi lingkungan saat ini dimana cuaca tidak menentu sehimgga 

berdampak pada biji kopi yang dipanen. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

kualitas serbuk kopi yang terbaik, perlu adanya penyotiran atau pengelompokan 

biji kopi untuk mendapatkan kopi kualitas terbaik.  Kopi merupakan komoditas 

perdagangan internasional terbesar kedua setelah minyak bumi, dan Indonesia 

adalah negara pengekspor kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam dan 

Kolombia [1]. 

Pengelompokan mutu dalam banyak kelas masih digunakan oleh metode 

Specialty Coffee Association of America (SCAA), Brasil/New York, dan bahkan 

SNI. Metode ini memberikan banyak tingkatan harga yang sangat sensitif 

terhadap mutu daripada hanya sekedar accept dan reject. Oleh karena itu semakin 

banyak kelas mutu yang dapat dipisahkan oleh suatu sistem sortasi maka akan 

semakin menguntungkan dari sisi ekonomi. Menurut SCAA, beberapa jenis kopi 

dapat disortir menggunakan pengolahan citra dan JST [2]. 

Standart mutu komoditas biji kopi di indonesia menggunakan sistem nilai 

cacat yang diatur dalam Standart Mutu Indonesia (SNI) yang dikenal kopi dengan 

mutu I-IV tergantung pada banyaknya cacat terdapat dalam kopi. Selain itu 

Indonesia merupakan negara penghasil kopi keempat setelah Brazil, Vietnam dan 

Kolombia dan menjadi salah satu negara yang terkenal penghasil kopi robusta 

terbesar di dunia. Standart kualitas kopi sebagai komoditas pertanian di Indonesia 

mempunyai sejarah yang panjang yaitu sejak awal jaman penjajahan Belanda di 

Indonesia yg dikenal sebagai Organisatie Verenidge Eksporteur van Indonesische 

Producten (OVEIP) [3]. 
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Alat pendeteksi kualitas biji kopi untuk kopi papain menggunakan prinsip 

pengukuran kapasitansi. Prinsip kerja alat ini adalah menggunakan konveyor yang 

mana berfungsi untuk memilih warna biji kopi dan sensor kapasitif untuk 

mengukur kapasitansi nilai biji kopi. Penelitian yang telah dilakukan 

menghasilkan kopi berkualitas baik kacang yang berwarna merah dan memiliki 

rentang kapasitansi yang terukur antara 160 fF -170 fF. Biji kopi yang telah 

diambil dibuktikan oleh metode konvensional perendaman dalam air, di mana 

kisaran 160 fF -170 fF biji kopi terendam. Dibandingkan dengan manual, teknik 

ini lebih efektif karena dapat menghasilkan kapasitansi data dapat digunakan 

sebagai referensi untuk mengidentifikasi kisaran biji kopi berkualitas baik dan 

berkualitas buruk [4]. 

Namun terdapat kelemahan dalam pembuatan kopi, yaitu pemilihan biji 

kopi berkualitas dengan sensor kapasitif , yang umumnya mengukur nilai 

kapasitansi yang terkadang dapat mengalami kesalahan karena beberapa faktor. 

Dengan demikian, kualitas biji kopi yang dihasilkan cenderung rendah atau 

bahkan tidak memenuhi kualitas yang disyaratkan. Salah satu teknik untuk 

melihat kualitas biji kopi adalah melalui pencitraan  

Pada penelitian yang berjudul alat pemilihan buah kopi otomatis 

menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi 3, proses pengambilan keputusan 

tingkat kematangan ini dilakukan menggunakan pemilahan warna melalui 

pengolahan citra dan prinsip kerjanya memilah buah kopi melalui kamera dan 

Raspberry Pi 3 sebagai mikrokontroller serta menggunakan metode threshold 

Operasi ambang batas atau sering disebut thresholding ini merupakan salah 

satu operasi yang sering digunakan dalam menganalisis suatu obyek citra. 

Threshold merupakan suatu cara bagaimana mempertegas citra dengan mengubah 

citra menjadi hitam dan putih (nilainya hanya tinggal menjadi antara 0 dan 1). Di 

dalam proses threshold ini harus ditetapkan suatu variabel yang berfungsi sebagai 

batas untuk melakukan konversi elemen matriks citra menjadi hitam atau putih. 

Jika nilai elemen matriks dibawah ini dikonversi menjadi nilai 0 (hitam) dan jika 

diatas nilai ini elemennya dikonversi menjadi 1. 

 
 



 

3 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah akan dibatasi pada kualitas 

kematangan buah kopi jenis robusta yang tumbuh di Indonesia. Adapun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang hardware alat pemilah buah kopi otomatis 

menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi3?  

2. Bagaimana memodelkan algoritma alat pemilah buah kopi otomatis 

menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi3? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab dan 

menyelesaikan semua permasalahan tentang kualitas kematangan buah 

kopi jenis robusta yang tumbuh di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Merancang hardware alat pemilah buah kopi otomatis 

menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi3. 

2. Memodelkan algoritma alat pemilah buah kopi otomatis 

menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi3. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang pemilah buah kopi ini diharapkan mampu 

memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat khususnya petani kopi. 

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Dapat memberikan luaran yang akurat dari alat pemilah buah kopi 

otomatis menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi3 berupa 

tingkat kualitas kematangan buah kopi. 

2. Dapat membuat masyarakat yang terampil dan berwawasan IPTEK 

3. Mengurangi lamanya waktu pemilahan yang masih menggunakan 

cara konvesional(manual) 
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1.5. Batasan Masalah 

Alat pemilah buah kopi otomatis merupakan alat untuk memilah 

buah kopi berdasarkan warna. Dalam hal ini tidak semua tentang 

pengolahan biji kopi akan dibahas. Penelitian ini hanya membahas 

mengenai pemodelan, perancangan dan pengujian pemilahan saja. Adapun 

ruang lingkup dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah: 

1. Alat pemilah buah kopi otomatis ini hanya digunakan untuk 

memilah kopi jenis robusta yang tumbuh di Indonesia. 

2. Alat pemilah buah kopi hanya menggunakan Raspberry Pi3 

sebagai mikrokontroler 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I   :  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang teori yang mendukung topik 

tugas akhir ini, hal tersebut meliputi Raspberry Pi 3, 

Thresholding, Motor DC, Pengolahan Citra dan 

Raspberry Pi Camera module. 

BAB III  :   Perancangan Sistem 

Bab ini akan membahas tentang perancangan tiap blok 

sistem perangkat lunak dan keras yang kemudian akan 

digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga dapat 

menghasilkan suatu sistem yang diinginkan. 
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BAB IV  :   Hasil Pengujian Dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil dari data yang diambil dari 

seluruh sistem yang diambil dari seluruh sistem yang 

telah dibuat, serta memberikan kesimpulan dari sistem 

yang diuji. 

BAB V :  Penutup 

Bab penutup berisi kesimpulan terkait dari tujuan yang 

ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa 

yang akan datang. 

 

 


