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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Rancang system parkir dengan menggunakan raspberry dan ip camera 

sebagai image processing untuk mengcapture plat nomor kendaraan. Dalam 

perancangannya membutuhkan beberapa komponen dan software pendukung yang 

saling berkaitan untuk dapat meggerakkan suatu mekanik pada lift. Adapun 

rancangan hardware terdiri dari rangkaian motor servo, USB camera dan 

minimum sistem controller raspberry, arduino, RFID reader, sensor inrared. Agar 

system dapat bekerja dengan baik maka diperlukan perancangan yang baik pada 

bagian perangkat keras maupun perangkat lunak serta mekanik yang akan 

digunakan. Rancangan yang dibuat mengacu pada blok diagram dan rancangan 

hardware yang didapat dari datasheet maupun penelitian sebagaimana uraian 

berikut: 

3.1 Peralatan Yang Digunakan 

1. Power Supply

2. RangkaianARDUINO

3. LCD 16x2

4. Raspberry Pi 3

5. Aplikasi AVRArduino

Ada pun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Download software LCD pada AVR (listing program LCD)

2. Nyalakan power supply

3. Perhatikan tampilan pada LCD

3.2 Rancangan Software 

Perangkat Lunak pada perancangan alat ini dibangun menggunakan bahasa 

C dan Python. Bahasa C digunakan untuk memproses system pada arduino, 

sementara pada raspberry menggunakan bahasa pemrograman python. Adapun 

alur program (perangkat lunak) pada proses dari masing-masing bagian blok 

diagram mengacu pada perancangan sebagai berikut: 
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3.2.1 Perancangan Algoritma Pembacaan ID RFID 

 Agar kode dari RFID yang dalam bentuk ASCII dan dikirim secara serial 

dapat dibaca oleh mikrokontroller, maka diperlukan perancangan perangkat lunak 

pembaca data serial untuk proses pengkodean RFID. Pembacaan ID raspberry 

dilakukan menggunakan library dengan format pembacaan ASCII pada RFID 

ditunjukkan sebagaimana tabel 3.6: 

 

Tabel 3.1. Format Pembacaan ASCII RFID 

02 
10 Data Karakter 

ASCII 

2 Karakter ASCII  

( Checksum ) 
CR LF 03 

 maka kode ASCII dari RFID diawalii oleh karakter 02 dan diakhiri dengan 

karakter 03. Dengan demikian, maka algoritma pembacaan serial pada RFID. 
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Inisialisasi 

Ada data ?
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Baca data serial

Data=02 ?

Data=03 ?
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STOP
 

Gambar 3.1 Algoritma Pembacaan ASCII RFID 

Sumber: Perencanaan 

Berdasarkan datasheet, data RFID terdiri dari 12byte (10byte ID + 2byte ceksum) 

dimulai dengan data karakter 02 (STX) dan diahiri karakter 03 (ETX). Jadi pada 

saat RFID Tag didekatkan dengan RFID Reader data yang dikirim pertama adalah 

02 kemudian dilanjutkan dengan 10 karakter ID, dan diahiri dengan karakter 03. 
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Reader RFID mengirim data tersebut saat TAG dideteksi oleh reader melalui 

library dengan komunikasi SPI. Dari algortima perangkat lunak diatas, maka hal 

pertama yang dilakukan untuk membaca ID adalah menunggu hingga data 02 

diterima. Pada konidisi inilah sistem mengosongkan buffer untuk dapat 

menampung ID yang akan masuk. Saat karakter diterima selanjutnya ditampung 

didalam buffer dan dinyatakan selesai jika data yang diterima bernilai 03 

(desimal). Hasil penyimpanan data pda buffer tersebut merupakan ID yang 

dikirimkan oleh TAG yang selanjutnya diolah oleh controller.  

3.3 Proses Gambar Ke Grayscale 

Sebelum citra diproses dengan masing-masing algoritma, citra wajah 

diproses dengan proses training. Proses training dilakukan dengan mengubah 

image RGB menjadi image grayscale untuk mendapatkan sebuah vektor dan 

mendapatkan jarak distance yang nantinya akan digunakan pada proses dengan 

masing-masing algoritma.  

Tahap grayscaling citra adalah kegiatan untuk menyederhanakan model 

citra. Tiga layer pada citra berwarna, R-layer, G-layer, dan B-layer diubah 

menjadi satu layer grayscale. Salah satu kegunaan dari proses grayscale selain 

mendapatkan vektor ciri yang digunakan untuk mendapatkan nilai awal yang akan 

digunakan untuk proses tressholding. Proses tressholding tidak akan dapat 

dilakukan jika grayscaling tidak dilakukan terlebih dahulu. Karena nilai derajat 

keabuan akan digunakan untuk merubah gambar ke mode hitam putih, atau 

gambar yang hanya bernilai 0 dan 255. 

Dalam proses ini untuk memperoleh sebuah hasil yang akan di lakukan 

adalah dengan memproses tiap pixel gambar yang terdiri dari baris dan kolom. 

Artinya, jika gambar mempunyai total pixel 1000 maka akan ada 1000 

pemrosesan RGB ke mode grayscale. Nilai grayscale yang digunakan hasil dari 

R+G+B/3. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan gambar flowchart berikut: 
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Gambar 3.2 Algoritma Proses Gambar RGB KeGrayscal 

Keterangan: 

1. i = Jumlah baris piksel pada gambar yang akan dihitung. 

2. j = Jumlah pixel pada satu kolom gambar. 

3. Citra.picture.height : tinggi citra 

4. Citra.picture.width : lebar citra 
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5. Warna awal = Warna sebelum adanya proses pembagian (belum terjadinya 

proses grayscalling). 

6. Warna baru = Warna hasil pembagian 3 layer (warna hasil grayscalling). 

Karena proses grayscale akan dilakukan pada tiap pixelnya. Kemudian 

setelah itu dilakukan pencarian warna awal. Warna awal adalah warna asli dari 

tiap pixel yang diproses (warna RGB). Pada nilai yang ditemukan digunakan 

rumus (R+G+B)/3. Hasil dari perhitungan tersebut akan menjadi warna baru pada 

pixel tersebut. Proses ini dilakukan pada tiap pixel gambar. 

 

Gambar 3.3 Perubahan Dari RGB KeGrayscale 

3.4 Proses Tresshold 

Proses ini dilakukan untuk mengubah citra berderajat keabuan menjadi 

citra biner atau hitam-putih. Intensitas piksel citra hasil grayscale dibandingkan 

dengan nilai ambang (thresshold). Jika nilai pixel lebih besar dari nilai ambang, 

maka pixel akan direpresentasikan dengan warna putih. Jika nilai piksel lebih 

kecil daripada nilai ambang, maka pixel akan direpresentasikan dengan warna 

hitam. 

Proses ini dilakukan pada setiap piksel yang terdiri dari baris dan kolom 

(w x h). Tiap piksel hanya dimungkinkan akan memiliki dua nilai warna yaitu 255 

(putih) atau 0 (menentukan batas dari nilai yang akan dirubah.  Penentuan nilai 

tergantung dari besar kecilnya putih / hitam). Sebelum melakukan proses 

tresshold, akan dilakukan inisialisasi nilai awal. Nilai ini digunakan untuk lebih 

besar atau lebih kecil dari nilai awal yang ditentukan. 
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Gambar 3.4 Perubahan Dari Grayscale Ke Tresshold 

Thresholding digunakan untuk mengatur jumlah derajat keabuan yang ada 

pada citra, Dengan menggunakan thresholding maka derajat keabuan bisa diubah 

sesuai keinginan, Proses thresholding ini pada dasarnya adalah proses pengubahan 

kuantisasi pada citra. Pada proses tresshold, semakin besar ukuran gambar 

semakin lama pula waktu yang digunakan untuk melakukan tressholding. Hal ini 

disebabkan karena pengambilan nilai didasarkan pada piksel. Artinya jika anda 

mempunyai gambar berukuran 1000pixel x 500pixel, maka terdapat 500000 pixel 

yang akan diproses pada proses tressholding. Berikut adalah rumus yang 

difungsiakan untuk melakukan sebuah konversi citra grayscale ke threshold 

Proses yang di lakukan dari image grayscale (skala keabuan) ke dalam 

bentuk tresshold ditentukan terlebih dahulu sebuah nilai ambang (batas intensitas 

piksel). Kemudian proses akan dilakukan pada tiap pikselnya (berdasarkan jumlah 

baris dan kolom [i,j]) dengan cara mencari nilai pada pixel tersebut. Jika didapati 

nilai piksel lebih besar dari 50 maka pixel akan direprentasikan dengan warna 

putih. Begitu juga sebaliknya, jika nilai kurang dari 50 maka akan 

direpresentasikan dengan warna hitam. Batasan nilai 50 merupakan sebuah nilai 

terbaik untuk binerisasi citra yang berpengaruh terhadap akurasi pada proses 

pengenalan.dapat dijelaskan oleh flowchart berikut: 
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Gambar 3.5 Algoritma Proses Binerisasi 

 

 

 



22 

 

Keterangan:  

1. Threshold : nilai  yang  menjadi  batas  intensitas  piksel.  Jika  suatu 

intensitas piksel kurang dari nilai ini, maka akan berwarna hitam. Jika lebih 

dari nilai threshlod, maka akan berwarna putih. 

2. citra.picture.height : tinggi citra 

3. citra.picture.width : lebar citra 

4. citra.canvas.pixel[j,i]=clBlack?:apakah  piksel  yang  sedang  

diaksesberwarna hitam ? 

5. RGB (Color,Color,Color) : fungsi digunakan untuk  menggabungkan ketiga 

layer (Color,Color,Color) menjadi satu layer. 
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Untuk mengetahui urutan proses reshape perhatikan flowchart berikut : 

 

 

Gambar 3.6 Flowchart Reshape Image 

Keterangan: 

1. Citra.picture.height : tinggi citra 

2. citra.picture.width : lebar citra 

3. img.pixel[j,i]= citra pada posisi [baris,kolom] 

4. k = posisi kolom baru yang akan ditempati pixel. 

Pada algoritma di atas dijelaskan bahwa hal yang pertama kali dilakukan 

adalah menghitung jumlah kolom pixel pada gambar 
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3.5 Perancangan Database 

3.5.1 Diagram Blok Database 

Berikut adalah diagram blok perancangan database: 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Blok Database Admin 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram Blok Database User 

Diagram blok diatas merupakan interface antara admin dengan user, dimana user 

harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data-data seperti 

pada gambar 3.11 di bawah. 

 

3.5.2 Interface Tampilan User 

Berikut adalah tampilan interface user dengan admin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Display Admin 

 

Admin Login User List 

User Registrasi Display 

Parkir 
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Gambar 3.10 Regitrasi User 

 

 
 

Gambar 3.11 Denah Parkir Setelah User Melakukan Registrasi 
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3.5.3 Sistem Prabayar 

 
Berikut adalah flowchat sistem prabayar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Flowchat Prabayar Sistem Parkir 
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