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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Metodologi Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tugas akhir ini, maka penulis 

melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1. Studi literatur menggunakan beberapa sumber informasi dari buku dan

jurnal maupun media elektronik seperti internet.

2. Implementasi sistem dengan hardware serta melakukan instalasi software.

3. Melakukan pengujian hardware dan software.

4. Mengambil data dan menganalisis dari sistem yang telah diuji.

5. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dari analisis data yang diperoleh

dari pengujian sistem.

3.2. Perancangan Hardware 

3.2.1. Diagram Blok 

Kamera 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  

Prinsip kerjanya buah kopi dituangkan ke dalam corong. Pada saluran 

corong tersebut kamera berfungsi untuk mengambil gambar dari buah kopi  dan 

diteruskan ke dalam pengolahan citra atau gambar di dalam mikrokontroller 

raspberry pi 3. Pada saluran corong tersebut juga terdapat motor pembatas yang 

bekerja untuk membuka dan menutup saluran buah kopi. Motor pembatas akan 

terbuka saat kamera selesai mengambil gambar dari buah kopi. Setelah itu kopi 

akan jatuh sesuai rel atau jalur yang sudah ditentukan, jika hasil Threshold adalah 

Matang maka indicator LED Merah akan hidup dan motor penggerak pintu 

membuka pada motor matang, jika hasil Threshold adalah Setengah Matang maka 

indicator LED Kuning akan hidup dan motor penggerak pintu membuka pada 
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motor Setengah Matang, jika hasil Threshold adalah Mentah maka indicator LED 

Hijau akan hidup dan buah kopi akan di masukkan ke jalur mentah. Cara kerja 

sistemnya digambarkan Gambar 3.1 diagram blok.  
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Gambar 3.1 Blok Diagram Perancangan Hardware 

 

 

Gambar 3.2 Perancangan Hardware 

Gambar 3.2 perancangan hardware ini akan diuji secara bertahap untuk 

memastikan bahwa kamera akan berfungsi sesuai dengan fungsi kerjanya. Dalam 

mengimplemantasikannya, letak dari kamera berada di antara saluran untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan pada pengambilan gambar. Sehingga kamera 

mampu memberikan data yang lebih akurat, selanjutnya akan diproses ke dalam 

mikrokontroller raspberry pi 3 untuk pengolahan citra. 
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3.2.2. Pembacaan Kamera Raspberry PI Modul 

Kamera 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. 

Prinsip kerjanya sangat mudah, sensor ini akan mengambil gambar. 

Setelah mengambil gambar akan dikirim dan diterima oleh Raspberry Pi 3 

selanjutnya akan diproses ke dalam laptop untuk pengolahan citra. 

 

Gambar 3.3 Skematik alat pengambilan gambar 

Gambar 3.3 merupakan skematik alat pengambilan gambar dari 

perancangan sistem ini akan diuji secara bertahap untuk memastikan bahwa 

kamera akan berfungsi sesuai dengan fungsi kerjanya. Dalam 

mengimplemantasikannya, letak dari sensor berada di antara saluran untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan pada pengambilan gambar. Sehingga kamera 

mampu memberikan data yang lebih akurat, selanjutnya akan diproses ke dalam 

laptop untuk pengolahan citra. 
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3.2.3. Konfigurasi Pin Raspberry Pi 3 

Jumlah pin GPIO berbeda untuk Raspberry Pi dengan Raspberry Pi2 

dan 3. Raspberry Pi 1 memiliki 26 pin, sedangkan Raspberry Pi 2 dan 3 

memiliki 40 pin. Berikut konfigurasi pin GPIO. 

 

Gambar 3.4 Konfigurasi Pin Raspberry Pi 3 Model B 

Gambar 3.4 merupakan konfigurasi Pin Raspberry Pi 3 Model B yang 

akan digunakan dalam system ini adalah sebagai berikut:  

1. Pin 3.3V dan 5V : Pin merupakan pin yang berfungsi untuk 

memberikan tegangan ke komponen seperti sensor, led, motor. Pin ini 

dihubungkan ke pin vcc pada komponen.  

2. Pin GND atau Ground, pin ini dihubungkan ke pin Ground atau 

negative (-) pada led, sensor, motor.  

3. Pin GPIO 2 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Dengan Python kita dapat mengatur apakah pin 

ini aktif atau mati maupun nyala berdasarkan kondisi yang ditentukan 

oleh metode Threshold dengan hasil hitung “Matang”. 

4. Pin GPIO 3 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Dengan Python kita dapat mengatur apakah pin 

ini aktif atau mati maupun nyala berdasarkan kondisi yang ditentukan 
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oleh metode Threshold dengan hasil hitung “Setengah Matang”. 

Selebihnya akan di anggap “Mentah” 

5. Pin GPIO 21 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Dengan Python kita dapat mengatur timer yang 

akan menggerakkan motor pengambil buah kopi yang akan di 

masukkan kedalam rel pendeteksi kematangan kopi. 

6. Pin GPIO 17 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Pin ini berfungsi untuk menghidupkan 

indikator hasil deteksi kopi “Matang”. 

7. Pin GPIO 27 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Pin ini berfungsi untuk menghidupkan 

indikator hasil deteksi kopi “Setengah Matang”. 

8. Pin GPIO 22 : Pin ini yang akan kita control melalui bahasa 

pemrograman Python. Pin ini berfungsi untuk menghidupkan 

indikator hasil deteksi kopi “Mentah”. 

3.3. Perancangan Software 

3.3.1. Diagram Alir 

Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem alat pemilah buah kopi otomatis. 

Pemodelan ini berdasarkan data hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Sistem ini memiliki  satu data masukan yaitu buah kopi dan satu 

keluaran yang diharapkan yaitu kualitas kematangan buah kopi. Berikut beberapa 

tahapannya digambarkan dalam diagram alir. 
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Gambar 3.5 Diagram Alir Sistem Alat Pemilah Buah Kopi 

Gambar 3.5 merupakan diagram alir sistem alat pemilah buah kopi dapat 

dijelaskan bahwa  setelah program membaca inisialisasi kamera, maka program 

secara otomatis mencari keberadan objek yang merupakaan buah kopi, 

pengambilan citra buah kopi dilakukan berdasarkan deteksi gerak (Motion 

Detection), pengambilan gambar dengan menggunakan raspberry pi camera 

modul dan hasil gambar diambil bagian yang memiliki objek buah kopi agar 
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proses pada saat pengolahan citra digital lebih cepat. Gambar diambil agar 

dimensi setiap citra memiliki ukuran yang sama kemudian proses selanjutnya 

yaitu proses konversi nilai gambar RGB ke HSV kemudian mengambil nilai H 

yang akan di jadikan perbandingan dengan nilai threshold yang telah di tetapkan. 

Jika nilai H di sesuai range nilai threshold matang maka hasil deteksi adalah 

“Matang”, jika nilai H sesuang dengan range nilai threshold sedang maka hasil 

deteksi “Setengah Matang”, dan jika tidak maka hasil deteksi dianggap “Mentah”.  

3.3.2. Software Python  

Pada dasarnya tujuan dari perancangan perangkat lunak adalah untuk 

mempermudah didalam merealisasikan pembuatan alat dan program yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan, adapun tahapan tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk navigasi sebagai berikut: 

 Sistem perangkat lunak pada mikrokontroler Raspberry Pi 3 adalah Python 

Idle yang merupakan perangkat lunak untuk menuliskan listing program 

pada Raspberry Pi 3, sehingga sistem Raspberry Pi 3 yang di buat dapat 

bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 Pada perancangan perangkat lunak untuk Raspberry Pi 3 menggunakan 

bahasa pemrograman C yang dimana listing programnya dapat di compile 

dan di upload langsung ke dalam Raspberry Pi 3 dengan Python Idle, 

adapun tampilan jendela Python Idle pada saat listing program ditulis seperti 

yang terlihat pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan Jendela Python Idle 
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3.4. Perancangan Mekanik 

Melalui proses pengumpulan bahan dan dasar teori maupun proses kerja, 

telah dibuat “Alat pemilah buah kopi otomatis menggunakan kamera berbasis 

Raspberry Pi 3”. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Alat Pemilah Buah Kopi Otomatis 

Gambar 3.7 merupakan bagian alat pemilah buah kopi otomatis yang 

berfungsi untuk memilah buah kopi berdasarkan tingkat kematangan dan 

dikontrol oleh Raspberry Pi 3. 

 

Gambar 3.8 Tempat Penampung Buah Kopi 

Gambar 3.8 merupakan bagian dari tempat penampung buah kopi, dengan 

memanfaatkan corong, buah kopi akan jatuh ke jalur satu per satu dengan cara di 

ambil oleh mekanik dan di dorong ke jalur jatuhnya kopi. Sehingga kopi jatuh ke 

jalur dan kemudian dipilah. 
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. 

Gambar 3.9 Pintu Pemilah Matang, Sedang dan Mentah 

Gambar 3.9 merupakan bagian dari pintu set point  Matang, Sedang, dan 

Mentah. Pintu akan memilah buah kopi otomatis dengan cara membuka 

menutup dan terdapat motor pada tiap pintu sebagai penggerak buka tutup pintu. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Kamera Raspberry Pi 

Gambar 3.10 m e r u p a k a n  pembuatan mekanik kamera. Modul ini 

berfungsi sebagai sensor yang akan mendeteksi keberadaan buah kopi dan 

mendifinisikan kematangan buah kopi dengan menggunakan perhitungan 

threshold. 
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Gambar 3.11 Rangkaian Modul Raspberry Pi 3 dan Modul Relay 5V 
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Gambar 3.11 merupakan hasil pembuatan Modul Raspberry Pi 3 dan relay 

5v beserta wiring kabel input / output . Modul ini berfungsi sebagai sebagai 

pengontrol secara keseluruhan pintu pemilah buah kopi. 

 

.camera = picamera.PiCamera() 

with DetectMotion(camera) as output: 

  try: 

    camera.resolution = (320, 240) 

    camera.framerate= 30 

    camera.start_recording('/dev/null', format='h264', 

motion_output=output) 

    while True: 

      while not motion_detected: 

        camera.wait_recording(1) 

) 

      camera.stop_recording() 

      motion_detected = False 

      camera.start_recording('/dev/null', format='h264', 

motion_output=output) 

  except KeyboardInterrupt as e: 

    pass 

  finally: 

    camera.close() 

 

Gambar 3.12 Program Deteksi Gerak Jatuhnya Buah Kopi 

Gambar 3.12 merupakan hasil p r o gr am  pada python. T am p i l an  

program ini berfungsi untuk mengambil gambar buah kopi dengan cara 

mendeteksi gerakan yang ada pada depan kemera. 

 

Gambar 3.13 Pengambilan Gambar Buah Kopi 

Gambar 3.13 merupak an  pengambilan gambar buah kapi yang di tangkap 

kamera dan selanjutnya akan di olah dalam proses pengolahan citra. 

img = Image.open('hasil_capture.jpg') 

        left = 130 
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        top = 110 

        width = 60 

        height = 80 

        box = (left, top, left+width, top+height) 

        area = img.crop(box) 

        area.save('hasilcrop.jpg') 

Gambar 3.14 Program Pemotongan Gambar 

Gambar 3.14 merupakan tampilan program yang berfungsi untuk 

melakukan pemotong gambar sehingga gambar yang resolusi 320x240 Pixel 

menjadi 60x80 Pixel yang menyisakan gambar penangkapan objek kopi. 

 

im = Image.open("hasilcrop.jpg") 

        pix =im.load() 

        i = 1 

        x = 0 

        while(i < 59): 

         j = 1 

         while(j < 79): 

          r, g, b = pix[i,j] 

          #print('r=' + str(r) + 'g=' + str(g) +'b=' + str(b)) 

          r, g, b = r/255.0, g/255.0, b/255.0 

          mx = max(r, g, b) 

          mn = min(r, g, b) 

          df = mx-mn 

          if mx == mn: 

              h = 0 

          elif mx == r: 

              h = (60 * ((g-b)/df) + 360) % 360 

          elif mx == g: 

              h = (60 * ((b-r)/df) + 120) % 360 

          elif mx == b: 

              h = (60 * ((r-g)/df) + 240) % 360 

          if mx == 0: 

              s = 0 

          else: 

              s = df/mx 

          v = mx 

           

          #print('h=' + str(h)) 

          x = x + h 

          j = j+1 

         i = i+1 

         rata = x/4800 

 

Gambar 3.15 Program Konversi Gambar RGB ke HSV 

Gambar 3 . 1 5  merupakan tampilan program yang berfungsi untuk 

melakukan konversi nilai gambar RGB menjadi nilai gambar HSV sehingga warna 

dapat digunakan sebagai pembeda yaitu nilai H. 
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Gambar 3.16 merupakan tampilan program logika pemilah buah kopi 

menggunakan nilai threshold (ambang batas) nilai pixel HSV. Tampilan Program 

ini berfungsi sebagai metode yang akan menghitung dan membandingkan tingkat 

kematangan buah kopi berdasarkan nilai hue pada citra HSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         rata = x/4800 

        print (rata) 

        if rata > 69: 

          print ("Mentah") 

          import RPi.GPIO as g 

          g.setmode(g.BCM) 

          g.setwarnings(False) 

          g.setup(3,g.OUT) 

          g.output(3,g.HIGH) 

          g.setup(4,g.OUT) 

          g.output(4,g.HIGH) 

          g.setup(17,g.OUT) 

          g.output(17,g.HIGH) 

          g.setup(27,g.OUT) 

          g.output(27,g.LOW) 

          g.setup(22,g.OUT) 

          g.output(22,g.LOW) 

           

        elif rata < 69 and rata > 47: 

          print ("Sedang") 

          import RPi.GPIO as g 

          g.setmode(g.BCM) 

          g.setwarnings(False) 

          g.setup(3,g.OUT) 

          g.output(3,g.HIGH) 

          g.setup(4,g.OUT) 

          g.output(4,g.LOW) 

 

          g.setup(17,g.OUT) 
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          g.output(17,g.LOW) 

          g.setup(27,g.OUT) 

          g.output(27,g.HIGH) 

          g.setup(22,g.OUT) 

          g.output(22,g.LOW) 

        else: 

          print ("Matang") 

          import RPi.GPIO as g 

          g.setmode(g.BCM) 

          g.setwarnings(False) 

          g.setup(3,g.OUT) 

          g.output(3,g.LOW) 

          g.setup(4,g.OUT) 

          g.output(4,g.HIGH) 

 

          g.setup(17,g.OUT) 

          g.output(17,g.LOW) 

          g.setup(27,g.OUT) 

          g.output(27,g.LOW) 

          g.setup(22,g.OUT) 

          g.output(22,g.HIGH) 

 

Gambar 3.16 Program Logika Threshold 

3.5. Tahap Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian Alat pemilah buah kopi otomatis. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengurangi adanya kegagalan atau error pada alat.. 

Adapun tahap pengujian diantaranya sebagai berikut. 

 Pengujian Kamera Raspberry Pi Modul 

Rangkaian kamera raspberry pi modul yang akan diuji melalui tahap 

seperti pengambilan  gambar, pemrosesan data pada mikrokontroler 

Raspberry Pi 3 dan pengiriman data ke laptop. 

 Pengujian Proses Pengolahan Citra 

Pada tahap ini data hardware yang diterima oleh laptop akan 

dianalisa menggunakan Thereshold untuk membuat hasil pemilahan yang 

akurat. Parameter yang akan diujikan yaitu bagimana membuat sistem 

menampilkan 3 kondisi buah kopi (matang, setengah matang, tidak 

matang/rusak). 

 Pengujian Alat Keseluruhan 
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Pada tahap ini buah kopi akan penyotiran secara otomatis dari hasil 

pengolahan citra yang di dapat. Hasil tersebut akan menentukan kondisi 

buah kopi dengan 3 kondisi (matang, setengah matang dan tidak 

matang/rusak)  

 


