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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kopi 

Kopi merupakan komoditas perdagangan internasional terbesar kedua 

setelah minyak bumi, dan Indonesia adalah negara pengekspor kopi terbesar 

keempat setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Hal ini berarti nilai ekonomi kopi 

adalah penyumbang devisa yang sangat besar bagi negara Indonesia. Persaingan 

produk kopi dari Indonesia terhadap produk kopi dari negara kompetitor 

ditentukan oleh varian tanaman kopi dan mutu hasil pengolahan biji kopi.  

Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari 

pemanenan buah kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan 

tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum 

menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat 

derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian biji kopi digiling atau dihaluskan 

menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. 

2.2. Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi 3 Model B adalah generasi ketiga Raspberry Pi ini 

menggunakan tunggal board komputer dapat digunakan untuk banyak aplikasi dan 

menggantikan asli Raspberry Pi Model B+ dan Raspberry Pi 2 Model B. 

Sementara mempertahankan format papan populer Raspberry Pi 3 Model B 

membawa Anda processer lebih kuat, 10x lebih cepat dari generasi pertama 

Raspberry Pi. Selain itu menambah konektivitas LAN & Bluetooth nirkabel 

menjadikannya solusi ideal untuk desain terhubung kuat. Gambar 2.1 merupakan 

mikrokontroler  Raspberry Pi 3 Model B 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Raspberry Pi 3 Model B 

 

 

Spesifikasi : 

 Prosesor : Broadcom BCM2837 64-bit Quad Core 1,2 GHz. 

 RAM : 1 GB. 

 BCM43438 WiFi & Bluetooth Low Energy. 

 GPIO : 40 pin. 

 4x USB 2.0 port. 

 Ethernet 10/100 Mbps. 

 4 pole port output stereo dan video komposit. 

 HDMI port (full size). 

 Port CSI camera untuk terhubung ke RPi camera. 

 Port DSI display untuk terhubung ke layar sentuh RPi. 

 Slot microSD (tanpa menggunakan pegas / per) 

 

2.3. Raspberry Pi Camera Module  

Raspberry Pi Camera Module menempel ke Raspberry Pi dengan cara salah 

satu dari dua soket kecil di permukaan atas papan. interface ini menggunakan 

antar muka CSI berdedikasi, yang dirancang khusus untuk interfacing ke kamera. 

CSI bus ini mampu kecepatan data yang sangat tinggi, dan secara eksklusif 

membawa data pixel. Kamera ini didukung dalam versi terbaru dari Raspbian, 

sistem operasi yang disukai Raspberry Pi 

Raspberry Pi Camera Module itu sendiri kecil, sekitar 36mm x 36mm. 

Puncak modul kami adalah bahwa Lens adalah diganti dibandingkan dengan 

seorang pejabat, sehingga cocok untuk aplikasi mobile atau lainnya di mana 

ukuran dan kualitas gambar yang penting. Menghubungkan ke Raspberry Pi 

dengan cara kabel pita singkat. kamera terhubung ke prosesor BCM2835 / 

BCM2836 pada Pi melalui bus CSI, link bandwidth yang lebih tinggi yang 

https://www.tokopedia.com/puweitoko/raspberry-pi-5mp-camera-board-module-500w-pixels-af30
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membawa data pixel dari kamera kembali ke prosesor. bus ini perjalanan 

sepanjang kabel pita yang menempel papan circuit kamera ke Pi. 

Sensor itu sendiri memiliki resolusi native dari 5 megapixel, dan memiliki 

lensa fokus tetap onboard. Dalam hal gambar diam, kamera ini mampu 2592 x 

1944 pixel gambar statis, dan juga mendukung 1080p30, 720p60 dan 640x480p60 

/ 90 video. Gambar 2.2 menunjukkan Raspberry Pi Camera Module. 

   

 

 

 

 

Gambar 2.2 Raspberry Pi Camera Module 

Spesifikasi : 

 Active array size : 2592 x 1944 

 Power suppy : 

Core: 1.5V ± 5%  

 pe    n   - 0    o  0    

    le  m  e  0    o  0   

 Lens size: 1/4" 

Lens chief ray angle: 24"  

Analog: 2.6 – 3.0V  

I/O: 1.7V – 3.0V 

 Power requirements : 

Active: TBD 

Standby: TBD 

 Temperature range: 

 Input clock frequency: 6-27 

MHz 

 S/N ratio: TBD 

 Dynamic range: TBD 

 Maximum image transfer rate: 

QSXGA (2592 x 1944): 15 fps 

1080p: 30 fps 

960p: 45 fps 

720p: 60 fps 

VGA (640 x 480): 90 fps 

QVGA (320 x 240): 120 fps 

 Sensitivity: TBD 

 Shutter: rolling shutter / global shutter 

 Maximum exposure interval: 1968 x tROW 

 Pixel size: 1.4 µm x 1.4 µm 

 Well capacity: TBD 

 Dark current: TBD 

 Fixed pattern noise (FPN): TBD 

 Image area: 3673.6 µm x 2738.4 µm 

 Die dimensions: 5520 µm x 4700 µm 

2.4. Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya 

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat 

bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan 

di industri. Gambar 2.3 menunjukkan Motor DC 5V.  
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Gambar 2.3 Motor DC 5V 

2.5. Citra Digital 

2.5.1. Pengertian Citra Digital 

Citra digital adalah citra yang didefinisikan sebagai fungsi f(x,y) dimana x 

menyatakan nomor baris, y menyatakan nilai kolom, dan f menyatakan nilai 

derajat keabuan pada citra. Dengan demikian (x,y) adalah posisi dari piksel dan f 

adalah nilai derajat keabuan pada titik(x,y).Citra yang dimaksudkan dalam 

keselu uh n  uku  n   d l h ”c     d  m” (still images). Citra diam adalah citra 

tunggal yang tidak bergerak. Untuk selanjutnya citra diam disebut citra saja. 

a. Matriks bitmap 

Citra bitmap adalah susunan bit-bit warna untuk tiap pixel yang membentuk 

pola tertentu. Pola-pola warna ini menyajikan informasi yang dapat dipahami 

sesuai dengan persepsi indera penglihatan manusia. Format file ini merupakan 

format grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh 

program grafis manapun. Format ini mampu menyimpan informasi dengan 

kualitas tingkat 1 bit samapi 24 bit. Gambar 2.4 menunjukkan bitmap beserta nilai 

matrisnya. 

 

 (a) bitmap 15×10 pixel      (b) Matriks bitmap 

Gambar 2.4 Bitmap Dengan Nilai Matriksnya 

Citra bitmap didefinisikan sebagai fungsi f (x,y) dengan x dan y adalah 

koordinat bidang. Besaran f untuk tiap koordinat (x,y) disebut intensitas atau 

derajat keabuan citra pada titik tersebut. 
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Dari definisi di atas yang diperjelas oleh Gambar 2.4, bitmap dimodelkan 

dalam bentuk matriks. Nilai pixel atau entri-entri dari matriks ini mewakili warna 

yang ditampilkan dimana ordo matriks merupakan dimensi panjang dan lebar dari 

bitmap. 

Nilai-nilai warna ditentukan berdasarkan intensitas cahaya yang masuk. 

Dalam komputer, derajat intensitas cahaya diwakili oleh bilangan cacah. Nilai 0 

menerangkan tidak adanya cahaya sedangkan nilai yang lain menerangkan adanya 

cahaya dengan intensitas tertentu. Nilai-nilai ini bisa didapatkan melalui fungsi-

fungsi yang disediakan oleh bahasa pemrograman berdasarkan input berupa lokasi 

entri-entri matriks yang hendak dicari. 

b. Pixel 

Pixel (Picture Elements) adalah nilai tiap-tiap entri matriks pada bitmap. 

Rentang nilai-nilai pixel ini dipengaruhi oleh banyaknya warna yang dapat 

ditampilkan. Jika suatu bitmap dapat menampilkan 256 warna maka nilai-nilai 

pixelnya dibatasi dari 0 hingga 255. Suatu bitmap dianggap mempunyai ketepatan 

yang tinggi jika dapat menampilkan lebih banyak warna. Prinsip ini dapat dilihat 

dari contoh pada Gambar 2.5 yang memberikan contoh dua buah bitmap dapat 

memiliki perbedaan dalam menangani transisi warna putih ke warna hitam. 

 

Gambar 2.5 Perbedaan Ketepatan Warna Bitmap 

Perbedaan ketepatan warna bitmap dalam Gambar 2.5 menjelaskan bahwa 

bitmap sebelah atas memberikan nilai untuk warna lebih sedikit daripada bitmap 

dibawahnya. Untuk bitmap dengan pola yang lebih kompleks dan dimensi yang 

lebih besar, perbedaan keakuratan dalam memberikan nilai warna akan terlihat 

lebih jelas. 

Sebuah pixel adalah sampel dari pemandangan yang mengandung intensitas 

citra yang dinyatakan dalam bilangan bulat. Sebuah citra adalah kumpulan pixel-

pixel yang disusun dalm larik dua dimensi. Indeks baris dan kolom (x,y) dari 

sebuah pixel dinyatakan dalam bilangan bulat. Pixel (0,0) terletak pada sudut kiri 
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atas pada citra, indeks x begerak ke kanan dan indeks y bergerak ke bawah. 

Konvensi ini dipakai merujuk pada cara penulisan larik yang digunakan dalam 

pemrograman komputer. Letak titik origin pada koordinat grafik citra dan 

koordinat pada grafik matematika terdapat perbedaan. Hal yang berlawanan untuk 

arah vertikal berlaku pada kenyataan dan juga pada sistem grafik dalam 

matematika yang sudah lebih dulu dikenal. Gambar 2.6 memperlihatkan 

perbedaan kedua sistem ini. 

 

(a) koordinat pada grafik matematika (b) koordinat pada citra 

Gambar 2.6 Perbedaan letak titik origin pada koordinat  

     grafik dan pada citra 

c. Dimensi dan Resolusi 

Dimensi bitmap adalah ukuran bitmap yang dinotasikan dengan menulis 

lebar × tinggi bitmap. Satuan ukur dimensi bitmap dapat berupa satuan ukur 

metris maupun pixel. Dimensi yang digunakan oleh bitmap mewakili ordo matriks 

citra itu sendiri. Model matriks untuk bitmap dipengaruhi oleh kerapatan pixel 

atau resolusi. Kerapatan pixel ini digunakan bitmap dalam mendekati 

kekontinyuan. Semakin besar resolusi suatu bitmap, obyek yang ditampilkan citra 

tersebut semakin akurat. 

Kerapatan titik-titik pada citra dinamakan resolusi, yang menunjukkan 

seberapa tajam gambar ini ditampilkan yang ditunjukkan dengan jumlah baris dan 

kolom. Resolusi merupakan ukuran kuantitas bukan kualitas. Pixel merupakan 

satuan ukuran terhadap jumlah area photo-receptor pada sensor gambar kamera, 

yang menentukan seberapa banyak data yang dapat ditangkap. 

Resolusi digunakan untuk pendataan (sampling) citra dari sensor. Sensor 

mengubah citra dari fungsi kontinu ke fungsi diskrit sehingga semakin besar 
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resolusi citra maka informasi yang dihasilkan akan semakin baik, sebab data yang 

diperoleh menjadi lebih banyak. 

d. Citra Grayscale 

Grayscale (skala keabuan) merupakan suatu istilah untuk menyebutkan satu 

citra yang memiliki warna putih, abu-abu dan hitam. Format citra ini disebut skala 

keabuan karena pada umumnya warna yang dipakai adalah antara hitam sebagai 

warna minimal dan warna putih sebagai warna maksimalnya, sehingga warna 

antaranya adalah abu-abu. 

Pada citra digital banyaknya kemungkinan nilai dan nilai maksimumnya 

bergantung pada jumlah bit yang digunakan. Misalnya pada citra skala keabuan 4 

bit, maka jumlah kemungkinan nilainya adalah 2
4
 = 16 dan nilai maksimumnya 

adalah 2
4
 -1 = 15. Sedangkan untuk skala keabuan 8 bit, maka jumlah 

kemungkinan nilainya adalah 2
8
 = 256, dan nilai maksimumnya adalah 2

8
 -1 = 

255. Sehingga Makin besar angka grayscale, citra yang terbentuk makin 

mendekati kenyataan.  

2.5.2. Elemen Dasar Citra 

Sebuah citra mempunyai elemen – elemen dasar sebagai berikut : 

a) Kecerahan dan Kontras 

1. Kecerahan : 

Yang dimaksud dengan kecerahan (brightness) adalah intensitas 

yang terjadi pada satu titik citra. Umumnya pada sebuah citra, kecerahan ini 

merupakan kecerahan rata – rata dari suatu daerah lokal. 

2. Kontras : 

Untuk menentukan kepekaan kontras (contrast sensitivity) pada mata 

manusia dilakukan cara pengukuran sebagai berikut. Pada suatu bidang citra 

dengan intensitas sebesar B, perbesar intesitas obyek lingkaran sehingga 

 n ens   sny  menj d  B + ΔB. Pe   m  h n  n ens   s (ΔB)  n  d l kuk n 

sampai mata manusia dapat mendeteksi perbedaan ini. Dengan demikian 

kepekaan kontras dinyatakan dalam rasio Weber se      ΔB / B. 

b) Acuity 

Yang dimaksud acuity adalah kemampuan mata manusia untuk merinci 

secara detail bagian – bagian pada suatu citra (pada sumbu visual). 
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c) Kontur 

Yang dimaksud dengan kontur (contour) adalah keadaan pada citra di mana 

terjadi perubahan intensitas dari suatu titik ke titik tetangganya. Dengan 

perubahan intensitas inilah mata seseorang sanggup mendeteksi pinggiran atau 

kontur suatu benda. 

d) Warna 

Warna (color) adalah reaksi yang dirasakan oleh sistem visual mata manusia 

terhadap perubahan panjang gelombang cahaya. Setiap warna mempunyai panjang 

gelombang yang berbeda– ed . W  n  me  h mem l k  p nj n   elom  n  (λ) 

yang paling tinggi, sedangkan warna violet mempuny   p nj n   elom  n  (λ) 

yang paling rendah. 

e) Bentuk 

Pada umumnya citra yang dibentuk oleh mata merupakan citra 2 dimensi, 

sedang obyek yang diamati adalah 3 dimensi. 

f) Tekstur 

Pada hakekatnya sistem visual manusia tidak menerima informasi citra 

secara terpisah pada setiap titik, tetapi suatu citra dianggap sebagai satu kesatuan. 

Dua buah citra tidak dapat disamakan hanya dengan satu parameter saja. Hal ini 

tampak nyata dalam bentuk tekstur (texture). Pada daerah yang berdekatan tekstur 

dua buah citra mudah dibedakan, namun bila letaknya berjauhan, tekstur kedua 

citra tersebut sukar dibedakan. 

g) Waktu dan Pergerakan 

Respon suatu sistem visual tidak hanya berlaku pada faktor ruang, tetapi 

juga pada faktor waktu. Sebagai contoh, bila citra – citra diam ditampilkan secara 

cepat, akan berkesan melihat citra yang bergerak. 

h) Deteksi dan Pengenalan 

Dalam mendeteksi dan mengenali suatu citra, ternyata tidak hanya sistem 

visual manusia saja yang bekerja, tetapi juga ikut melibatkan ingatan dan daya 

pikir manusia. 
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2.5.3. Tipe Citra 

a. Citra berindeks 

Sebuah citra ber-indeks mengandung sebuah matriks data X dan matriks 

peta warna (colormap) yang berukuran m x 3 dengan tipe double yang 

mengandung nilai floating point dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. Setiap 

baris pada map adalah data komponen untuk merah, hijau, dan biru. Sebuah citra 

berindeks dengan direct mapping untuk menandakan nilai pixel pada map. Warna 

dari setiap pixel ditentukan dengan nilai X yang merupakan indeks pada map. 

Sebagai contoh nilai 1 menunjukkan baris pertama pada map, nilai 2 

menunjukkan baris kedua pada map dan seterusnya. Sebuah colormap biasanya 

disimpan sebagai indeks citra dan secara otomatis dipanggil ketika sebuah citra 

dipanggil. Jika matriks data X bertipe double, maka angka 1 menunjukkan baris 

pertama pada map, angka 2 menunjukkan baris kedua pada map dan seterusnya. 

Jika matriks data X bertipe uint8 atau uint16, maka nilai 0 menunjukkan nilai 

pertama pada map, angka 1 menunjukkan baris kedua pada map dan seterusnya. 

b. Citra Biner 

Dalam sebuah citra biner, setiap piksel hanya mempunyai dua kemungkinan 

nilai, seperti on dan off. Sebuah citra biner disipan dalam matriks dengan nilai 0 

(off) dan 1(on). Sebuah citra biner dapat dianggap sebagai tipe khusus dari citra 

intensitas yang hanya berisi hitam dan putih. Selain itu citra biner dapat juga 

dianggap sebagai citra berindeks dengan hanya dua warna. Sebuah citra biner 

dapat disimpan dengan tipe double atau uint8. Sebuah array bertipe uint8 lebih 

banyak digunakan dari pada double, dikarenakan tipe uint8 menggunakan lebih 

sedikit memori.  

c. Citra Intensitas 

Sebuah citra intensitas adalah matriks data I yang merepresentasikan nilai 

dalam suatu range / jangkauan. Data citra disimpan dalam dengan intensitas 

dalam matriks tunggal dengan setiap matriks menunjuk sebuah piksel pada citra. 

Matriks dapat bertipe double, uint8 atau uint16. Elemen-elemen dalam matriks 

intensitas merepresentasikan berbagai intensitas atau level keabuan, nilai 0 

biasanya berarti hitam dan nilai 1 atau nilai 255 atau 65535 (tergantung tipe 

datanya) berarti intensitas penuh atau putih. 



15 
 

d. Citra RGB 

Citra RGB yang biasa disebut sebagai citra true color disimpan dalam array 

M x N x 3 yang mendefinisikan warna merah, warna hijau, dan warna biru untuk 

setiap pixel-nya. Warna pada pixel ditentukan dari kombinasi merah, hijau, dan 

biru. Format file citra RGB disimpan sebagai citra 24 bit dengan komponen 

merah, hijau, dan biru yang masing masing berukuran 8 bit. Kombinasinya 

menjadi 16 juta warna sehingga disebut true color. 

e. Citra HSV 

Warna adalah hasil persepsi dari cahaya dalam spektrum wilayah yang 

terlihat oleh retina mata, dan memiliki panjang gelombang antara 400nm sampai 

dengan 700nm. Sedangkan ruang warna adalah model matematis abstrak yang 

menggambarkan cara agar suatu warna dapat direpresentasikan sebagai baris 

angka biasanya dengan nilai-nilai dari tiga atau empat buah warna atau 

komponen. contohnya adalah ruang warna RGB, ruang warna CMY/CMYK, 

ruang warna YIQ, ruang warna YCbCr, ruang warna HSI, HSL, HSV, ruang 

warna CIELAB. 

Sekarang, saya cukup membahas yang HSV dulu. HSV mendefinisikan 

warna dalam terminologi Hue, Saturation dan Value. Keuntungan HSV adalah 

terdapat warna-warna yang sama dengan yang ditangkap oleh indra manusia. 

Sedangkan warna yang dibentuk model lain seperti RGB merupakan hasil 

campuran dari warna-warna primer. 

 

Gambar 2.7 Model HSV 

Model HSV, pertama kali diperkenalkan oleh A.R Smith pada tahun 1978, 

yang ditunjukkan dalam Gambar 2.7. Silakan dicermati bagaimana teman-teman 

menafsirkan. 

http://3.bp.blogspot.com/-lpXyLBXTbh8/VKcqIn5P81I/AAAAAAAAB4M/VQAGJYKkPV4/s1600/hsv.png
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Melalui model Gambar 2.7, kita tahu bahwa HSV memiliki 3 karakteristik 

pokok, yaitu: 

 Hue : menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, violet, dan kuning dan 

digunakan menentukan kemerahan (redness), kehijauan (greeness), dsb.   

 Saturation : kadang disebut chroma, adalah kemurnian atau kekuatan warna. 

 Value : kecerahan dari warna. Nilainya berkisar antara 0-100 %. Apabila 

nilainya 0 maka warnanya akan menjadi hitam, semakin besar nilai maka 

semakin cerah dan  muncul variasi-variasi baru dari warna tersebut. 

2.5.4. Ekstraksi Warna 

Citra berwarna dapat dinyatakan dengan banyak cara, salah satunya adalah 

dengan menggunakan sinyal RGB (Red-Green-Blue). Pada cara ini, sebuah citra 

berwarna dinyatakan sebagai gabungan dari tiga buah citra monochrome merah, 

hijau, dan biru yang berukuran sama. Warna untuk setiap pikselnya tergantung 

dari komposisi ketiga komponen pada koordinat tersebut. Konsep ini digunakan 

secara luas untuk berbagai aplikasi citra berwarna. 

Untuk menyederhanakan perhitungan, citra perlu diolah ke dalam bentuk 

derajat keabuan (graylevel), di mana pada citra berwarna direprentasikan dengan 

derajat nilai yang sama pada ketiga komponen R-G-B nya. Penyederhanaan ini 

akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan citra. 

2.6. Thresholding 

Dalam pengolahan citra, proses 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.  

Pengembangan citra (image thresholding) merupakan metode yang paling 

sederhana untuk melakukan segmentasi. Thresholding digunakan untuk mengatur 

jumlah derajat keabuan yang ada pada citra. Proses thresholding ini pada dasarnya 
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adalah proses pengubahan kuantisasi pada citra. Untuk mendapatkan hasil 

segmentasi yang bagus, beberapa operasi perbaikan kualitas citra dilakukan 

terlebih dahulu untuk mempertajam batas antara objek dengan latar belakangnya. 

Dalam pemanfaatan threshold biasanya untuk citra RGB (Red, Green, Blue) akan 

dirubah dulu menjadi citra grayscale (keabuan) terlebih dahulu baru nantinya akan 

dilakukan proses thresholding. Pada operasi ini nilai pixel yang memenuhi syarat 

ambang batas dipetakan ke suatu nilai yang dikehendaki. Dalam hal ini syarat 

ambang batas dan nilai yang dikehendaki disesuaikan dengan kebutuhan.  

2.6.1. Proses Threshold  

Proses thresholding atau binerisasi pada prinsipnya adalah melakukan 

pengubahan nilai derajat keabuan menjadi dua nilai yaitu 0 atau warna hitam dan 

255 atau warna putih. Pemilihan nilai threshold yang digunakan berpengaruh 

terhadap ketajaman suatu citra. Secara umum proses threshold citra grayscale 

untuk menghasilkan citra biner adalah persamaan 2.1:  

 

g(x,y) ={
                     
                     

      ....................... (2.1) 

keterangan:  

g(x,y) = citra biner dari citra grayscale f(x,y)  

T = nilai threshold  

Gambar 2.8 merupakan proses threshold dilakukan dengan memeriksa nilai 

derajat keabuan pada citra. Jika nilai derajat keabuan kurang dari nilai threshold 

maka warna piksel berubah menjadi hitam, begitu juga sebaliknya jika piksel 

lebih dari nilai threshold maka warna piksel akan berubah menjadi putih. 

 

Gambar 2.8 Proses Threshold 
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2.7. Modul Relay 5V 4 Channel 

Modul Relay adalah papan tampilan relay 5V 4 channel dan setiap saluran 

membutuhkan driver arus 15-20 mA. Modul relay dapat digunakan untuk 

mengendalikan berbagai peralatan dan peralatan dengan arus besar. Dilengkapi 

dengan relay arus tinggi yang bekerja di bawah tegangan AC 250V arus 10A atau 

tegangan DC 30V arus 10A. Modul relay memiliki tampilan standar yang dapat 

dikontrol langsung oleh mikrokontroler. Gambar 2.9 menunjukkan gambar Modul 

relay 5V 4 channel. 

 

Gambar 2.9 Modul Relay 5V 4 Channel 

 

2.8. Pyton 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim 

sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis 

kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar 

yang besar serta komprehensif. 

Python mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun tidak 

dibatasi; pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan 

pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah 

sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen 

memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, 

python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya 

penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya 

tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan 
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untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di 

berbagai platform sistem operasi. 

Saat ini kode python dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi, 

beberapa diantaranya dalah: 

 Linux/Unix 

 Windows 

 Mac OS X 

 Java Virtual Machine 

 OS/2 

 Amiga 

 Palm 

 Symbian (untuk produk-produk Nokia) 

Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa 

versi. Lihat sejarahnya di Python Copyright. Namun pada prinsipnya Python dapat 

diperoleh dan dipergunakan secara bebas, bahkan untuk kepentingan komersial. 

Lisensi Python tidak bertentangan baik menurut definisi Open Source maupun 

General Public License (GPL) 

2.8.1. Keunggulan Python 

 Python memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana, yang berfokus 

pada kemudahan dalam penggunaan. Kode python dirancang untuk 

mudah dibaca, dipelajari, digunakan ulang, dan dirawat. Selain itu, 

python juga mendukung pemrograman berorientasi objek dan 

pemrograman fungsional. 

 Python dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu bagi 

para programmer. Untuk memperoleh hasil program yang sama, kode 

Python jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kode yang ditulis 

menggunakan bahasa-bahasa pemrograman lain seperti C, C++, Java, 

maupun C#. 

 

 


