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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan dan pembuatan alat, baik 

secara hardware maupun software yang akan digunakan untuk mendukung 

keseluruhan sistem agar berjalan dengan yang direncanakan. Hardware merupakan 

perangkat yang terhubung pada sistem, sedangkan software merupakan perantara 

untuk menjalankan hardware. 

3.1 Diagram Blok Rangkaian Hardware 

Pada rangkaian hardware terdapat beberapa komponen yang terhubung pada 

sistem antara lain seperti Gambar 3.1 

Gambar 3.1 Diagram Blok Prinsip Kerja Sistem 

Keterangan dan penjelasan blok diagram kontrol diatas adalah sebgai berikut : 

a) Kamera modul raspberry sebagai  sensor  dan  mengambil  data  masukan  

berupa  foto  benda  tersebut. Kamera modul raspberry dihubungkan langsung 

dengan Raspberry Pi melalui CSI Camera Port. Kamera modul raspberry akan 

dipasang di atas dengan ketinggian tertentu dan menghadap ke bawah. 

b) Laptop merupakan perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan 

menampilkan suatu hasil data. 

c) Raspberry Pi akan mengolah data masukan menggunakan  pengolahan citra 

digital dan algoritma jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan perintah 

Matlab.  

3.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Sistem Rancangan ini terdiri dari 2 proses, yaitu proses pelatihan dan proses 

pengujian. 

Proses pelatihan merupakan proses pembangunan sistem yang bertujuan untuk 

melatih jaringan syaraf tiruan agar mampu mengenali dan mengidentifikasi 

perbedaan antar kelas kualitas daging sapi. Proses pelatihan ini menggunakan 

Camera Module 

Raspberry 
Raspberry Pi Laptop 
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beberapa data pelatihan daging sapi. Daging sapi disortasi sesuai kualitasnya secara 

manual ke dalam 3 kelas, yaitu daging sapi layak, daging sapi busuk dan bukan 

daging sapi. 

 

 

Gambar 3.2 Blok diagram rancangan sistem 

 

Proses yang kedua adalah pengujian yang akan mengaplikasikan sistem yang 

telah dibentuk sebagai sistem pendeteksi kualitas daging sapi. Setelah jaringan 

syaraf terlatih dengan baik pada proses pelatihan, jaringan ini siap digunakan dalam 

proses identifikasi kualitas daging sapi. 

 

Gambar 3.3 Diagram alir secara keseluruhan 
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Gambar 3.3 menjelaskan diagram alir untuk cara kerja dari sistem secara 

keseluruhan. Ketika sistem dimulai, proses pertama adalah pengambilan citra 

daging sapi menggunakan kamera. Kemudian dilakukan proses pengolahan citra 

untuk mengekstrak fitur-fiturnya. Fitur-fitur citra ini digunakan sebagai masukan 

pada jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan akan mengklasifikasikan kualitas 

daging sapi menurut mutunya. 

3.3 Perancangan dan Pembuatan Mekanik 

Kotak pengambilan citra dirancang agar proses pengambilan citra dapat 

dilakukan dengan pencahayaan yang sama, jarak kamera dengan objek sama, dan 

jenis kamera yang sama. Rancangan kotak pengambilan citra ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.4 yang terdapat box dengan panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 

cm. didalam box juga terdapat 4 lampu led RoHS 12V, kamera, dan sebuah kotak 

yang digunakan sebagai tempat dudukan Raspberry Pi dan fan exhaust. 

 

Fan Raspberry Pi 3

Camera Module LED RoHS

Object

Box

Gambar 3.4 Rancangan kotak pengambilan citra 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Rancangan Alat 

Kapasitas alat 100 gram 

Bahan yang digunakan alat Plywood 

Bentuk alat Kotak 

Panjang box 40 cm 

Lebar box 40 cm 

Tinggi box 40 cm 

Warna dalam Putih 

Ketebalan bahan 1.5 cm 

Objek yang dideteksi Daging sapi 

Kamera yang digunakan Kamera modul raspberry  

Pencahayaan yang digunakan Led 12 V RoHS 

Mikrokontroler yang digunakan Raspberry Pi 3 

Tegangan yang dibutuhkan 5V dan 12V 

3.4 Desain Perangkat Lunak 

Pada desain perangkat lunak, mencakup beberapa pembahasan tentang 

menginstal OS dan menghubungkan kamera terhadap Raspberry Pi 3, menentukan 

nilai RGB (red, green dan blue) kemudian dikonversikan ke HSI (hue, saturation 

dan intensity) dan menganalisa tekstur dengan menggunakan metode GLCM (Gray 

Level Co-occurrence Matrix). 

3.4.1 Instalasi Paket dukungan Matlab untuk Raspberry Pi  

Instalasi paaket dukungan Matlab untuk Raspberry Pi ini bertujuan agar 

perangkat Raspberry Pi dapat terhubung dengan Matlab dan dapat melakukaan 

pemrograman Raspberry Pi dan melakukan pengujiaan dan mengaktifkan kamera 

modul Raspberry Pi  melalui aplikasi Matlab. 

Proses ini juga menginstal versi disesuaikan Raspian Wheezy pada Raspberry 

Pi. Ketika menyelesaikan instalasi ini, maka dapat menggunakan perintah Matlab 

untuk mengontrol dan mengambil data dari perangkat keras dan peiferal Raspberry 

Pi. 

Langkah pertama yaitu menginstal paket dukungan pada tab Matlab home 

dibagian environment pilih add-ons get hardware support packages. 
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Gambar 3.5 Jendela Add-On Explorer 

 

Selanjutnya pilih instal dari internet dan mencari Raspberry Pi itulah yang  

diinginkan, untuk pemasangan dan pengaturan bisa memakan waktu 20 menit lebih 

unduh komponen Matlab yang dibutuhkan tetapi juga akan mengunduh yang 

diperlukan komponen pihak ketiga seperti raspian wheezy. 

 

Gambar 3.6 Support Packages Installer 

 

Paket terinstal mengikuti layar di layar pilih Raspberry Pi dan layar berikutnya 

akan memandu memalui jaringan konfigurasi dalam kasus, setelah itu hubungkan 

langsung ke Raspberry Pi ke laptop menggunakan adaptor Ethernet USB untuk 

mengkoneksikan langsung ke komputer host. 
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Gambar 3.7 Pengaturan pemilihan papan perangkat keras 

 

langkah selanjutnya adalah perbarui image firmware pada kartu SD Raspberry 

Pi pastikan kartu SD setidaknya 4GB langkah ini dapat memakan waktu beberapa 

menit dan setelah image firmware ada di kartu SD lalu memasukkan kartu SD itu 

ke Raspberry Pi. 

 

Gambar 3.8 Pengaturan image firmware  

 

kemudian hubungkan daya dan kabel Ethernet ke Raspberry Pi, pada langkah 

ini pastikan lampu indikator daya berwarna merah solid dan ACT LED sudah 

berkedip. 
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Gambar 3.9 Raspberry Pi terhubung dengan kabel Ethernet dan Power 

 

 berikutnya Matlab akan menunjukkan jaringan konfigurasi, jendela akan 

mendeteksi Raspberry Pi, ketika konfigurasi selesai, akan  mendapatkan layar 

diatas dan harus klik tes koneksi sampai menerima pesan koneksi sukses. 

 

Gambar 3.10 Pengaturan tes koneksi antara perangakat Raspberry Pi dengan 

Matlab 

3.5 Perancangan Program Pengolahan Citra 

Proses pengolahan citra bertujuan untuk mensegmentasi citra, mengekstrak 

fitur citra, mendeteksi warna, dan analisa tekstur. Segmentasi atau thresholding  

bertujuan untuk mendapatkan area objek daging sapi yang akan diamati sehingga 
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pemrosesan citra cukup dilakukan pada area daging sapi saja, tanpa harus 

memperhitungkan area latar belakang di sekitarnya. 

Pada tahapan pengambilan data daging sapi, menggunakan image processing. 

Dengan mengekstrak Gambar yang telah didapat dan kemudian diambil informasi 

dari daging sapi. Adapun perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengambilan 

data. 

1. Gambar daging sapi dengan 3 kelas yang berbeda (daging sapi layak, daging 

sapi busuk dan bukan daging sapi) yang berfungsi sebagai obyek pembacaan.  

2. Software Matlab R2017b yang akan berfungsi sebagai sistem pemrograman 

yang akan menampilkan hasil dari pembacaan. 

3.5.1 Menentukan nilai RGB dan HSI  

Program ekstraksi bertujuan untuk dapat mengekstrak warna dan komponen 

lain dari citra daging sapi. Komponen warna yang akan diekstrak dari citra warna 

RGB adalah nilai red, green, dan blue. Untuk tiap kelas mutu daging sapi, 

komponen-komponen ini memiliki nilai yang berbeda. Hal ini disebabkan warna 

dari daging sapi untuk tiap kelas mutu juga berbeda meskipun untuk 3 kelas, yaitu 

daging sapi layak, daging sapi busuk dan bukan daging sapi hampir sama. Oleh 

karena itu, komponen warna red, green, dan blue ini kemudian dikonversikan ke 

komponen hue, saturation dan intensity (HSI) ini cocok untuk dimasukkan dalam 

parameter pembeda dari ketiga kelas tersebut. 

 

Gambar 3.11 Figure menentukan RGB dan HSI pada Matlab 
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3.5.2 Menganalisa teksture dengan Metode gray-level co-occurance matrix 

(GLCM) 

Deteksi cacat digunakan untuk mengetahui area cacat pada citra sehingga 

diketahui berapa prosentase area cacatnya. Pada proses ini juga dilakukan analisis 

tekstur yang digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur seperti Entropy, Contrast, 

Homogenity dan Colleration. Citra yang digunakan dalam proses ini adalah citra 

grayscale hasil dari citra RGB yang telah diatur nilai intensitasnya. Pengaturan nilai 

intensitas bertujuan untuk menonjolkan warna cacat/rusak pada daging sapi 

sehingga memudahkan untuk proses segmentasi. Kemudian dilakukan proses 

segmentasi sehingga menghasilkan citra biner, warna putih menunjukkan area cacat 

dan warna hitam menunjukkan bukan area cacat. Dengan mengetahui luas area hasil 

segmentasi tersebut, maka dapat diketahui luas area yang busuk atau rusak dari citra 

daging sapi. 

Untuk melakukan analisa tekstur menggunakan GLCM digunakan citra 

grayscale. Citra grayscale yang digunakan sama seperti pada proses deteksi cacat, 

yaitu citra grayscale  hasil dari citra RGB yang telah diatur nilai intensitasnya. Dari 

citra grayscale tersebut akan dihasilkan sebuah gray-level co-occurance matrix atau 

GLCM. Setelah GLCM terbentuk, maka akan  dihitung nilai properti Entropy, 

Contrast, Homogenity dan Colleration dari GLCM.  

 

Gambar 3.12 Figure gray-level co-occurance matrix pada Matlab 

3.6 Perancangan Klasifikasi 

Jaringan syaraf tiruan digunakan sebagai sistem yang diharapkan dapat 

mengenali perbedaan kualitas berdasarkan fitur-fitur citra hasil dari pengolahan 

citra. Jaringan ini akan menerima masukan (input) berupa informasi-informasi fitur 
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dari citra daging sapi. Arsitektur jaringan syaraf tiruan ini berupa jaringan 

backpropagation. Jaringan syaraf tiruan ini mempunyai 7 masukan, sejumlah 

lapisan tersembunyi dan 3 keluaran. Lapisan masukan (input layer) jaringan ini 

menerima 7 buah masukan berupa Saturation, Hue, Intensity, Entropy, Contrast, 

Homogenity dan Colerration. Nilai input ini berasal dari tiap sampel daging sapi 

yang diolah dengan pengolahan citra digital. Keluaran jaringan berupa 3 kelas, yaitu 

daging sapi layak, daging sapi busuk dan bukan daging sapi. 

Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah hasil nilai dari 

pengolahan citra daging sapi yang meliputi Nilai Hue, Saturation, Intensity, 

Entropy, Contrast, Homogenity dan Colerration sebagai nilai masukkannya. 

Sedangkan total nilai rata-rata keseluruhan sebagai target atau keluarannya. Seluruh 

data yang telah terkumpul dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu masukan dan 

keluaran, yang tergolong sebagai masukan secara berurutan ialah sebagai berikut : 

1. Nilai Hue sebagai variabel 𝑥1 

2. Nilai Saturation sebagai variabel 𝑥2 

3. Nilai intensity sebagai variabel 𝑥3 

4. Nilai Contrast sebagai variabel 𝑥4 

5. Nilai Correlation sebagai variabel 𝑥5 

6. Nilai Energy sebagai variabel 𝑥6 

7. Nilai Homogeneity sebagai variabel 𝑥7 

Sedangkan yang tergolong sebagai keluaran atau target yang diinginkan adalah 

total keseluruhan yang disimpan sebagai variabel y. 

Lapisan tersembunyi atau hidden layer berjumlah n layer. Jumlah ini akan 

divariasikan untuk melihat jumlah yang paling baik untuk jaringan. Wij merupakan 

bobot jaringan untuk node-node dari lapisan masukan ke lapisan tersembunyi, 

sedangkan vjk merupakan bobot untuk node-node dari lapisan tersembunyi ke 

lapisan keluaran. 
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Gambar 3.13 Arsitektur jaringan syaraf tiruan 


