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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Hasil Pengukuran

Untuk dapat mengetahui kelayakan alat uji dijadikan suatu alat ukur, maka
perlu dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh pada saat melakukan
pengujian. Data-data yang diperoleh berupa nilai resolusi yang digunakan untuk
mengkonversi diameter objek ukur dari pengujian yang masih berupa nilai pixel.
Hasil dari pengujian akan dibandingkan dengan hasil perhitungan untuk
mengetahui apakah ada kesamaan antara data pengukuran yang didapat dengan
hasil perhitungan.

5.2 Hasil Pengukuran

5.2.1 Keseluruhan Pixel rata-rata

Dari keseluruhan grafik pixel yang didapatkan pada bab. IV dapat

digabungkan dalam sebuah grafik sebagai berikut:
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Gambar 5.1 Grafik keseluruhan data pixel
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Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk diameter 10-15
mm, pixel yang didapat hanya mampu terbaca sampai jarak tertentu. Hal ini
disebabkan oleh ketidakmampuan program matlab membaca perbedaan antara

citra objek ukur dengan hackgroundnya, karena semakin jauh jarak pemotretan

semakin buram hasil citra yang ditampilkan.

5.2.2 Resolusi Rata - Rata Pengukuran

Dari hasil rata - rata pixel per diameter objek (mm) terhadap jarak

pengukuran maka didapatkan nilai resolusi rata - rata (]j) terhadap jarak. Bentuk

grafik dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 5.2 Grafikjarak terhadap Resolusi rata-rata

Dari grafik diatas diambil suatu pendekatan fungsi kubik hingga

didapatkan suatu fungsi yang telah dituliskan pada bab IV, yaitu :

Y= Pix3+P2x2+P3x + P4 (5.1)

Fungsi ini dibatasi untuk jarak pemotretan dari 20 mm - 100 mm, karena

nilai sisa yang dihasilkan dari rumus fungsi diatas relatif besar seharga 0,9252.
walaupun hal tersebut tidaklah bcrpengaruh besar karena hasil resolusi yang
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didapatkan selalu dibulatkan ke nilai yang paling mendekati. Hal ini dikarenakan

prinsip dasar dari resolusi yang harus selalu dalam bentuk bilangan bulat karena

kita ketahui satuan dari resolusi yang digunakan adalah pixel/mm. pixel adalah

komponen terkecil dari sebuah citrayang tidak dapatdibagi - bagi lagi.

Dari gambar 5.1 dan 5.2 dapat dilihat kesamaan bentuk grafik kearah

hiperbolis. Hal ini sesuai dengan teori hubungan kekuatan lensa terhadap jarak

fokus ( P =—) yaitu kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokus,

dimana semakin jauh jarak fokus semakin kecil kekuatan lensa.

5.2.3 Pengukuran Objek Ukur Tanpa Ketebalan

Pengukuran objek ukur tanpa ketebalan menggunakan empat sample

objek dengan diameter 12,50mm ; 21,50 mm ; 33,50 mm ; dan 47,50 mm. Objek

ukur adalah hasil print out dari hasil gambar menggunakan program autoCAD

dengan perbandingan ukuran 1:1. Dari data pengukuran dapat dilihat pada tabel

4.11- 4.14 dan bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.14 - 4.17 terlihat bahwa

harga pcnyimpangan sangat beragam tidak terpengaruh oleh jarak pemotretan

yang diberikan. Hasil |">enyimpangan terbcsar dapat dilihat pada diameter objek d

= 47,50 mm dengan jarak pemotretan 95 mm harga penyimpangan yang didapat

sebesar 5, 79 %

5.2.4 Pengukuran Objek Ukur dengan Ketebalan

Pengukuran objek ukur dengan ketebalan menggunakan empat koin

dengan diameter 18,5 mm; 20 mm ; 24 mm ; 28,30 mm dengan ketebalan 1,25

mm ; 1,5 mm ; 1,7 mm ; 1,25 mm. Nilai perhitungan objek ukur tersebut didapat

dari pengukuran menggunakan alat ukur micrometer dengan kecermatan 0,01 mm

dengan ring pembacaan 0-25 mm.

Dari hasil pengukuran menggunakan alat uji dapat dilihat dari tabel 4.15

-4.18 dan bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.22 - 4.25 terlihat bahwa

adanya keseragaman bentuk penyimpangan, ternyata tebal objek ukur dan

ketebalan pengganjal yang diberikan tidak mempengaruhi nilai yang didapat,
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walaupun ada selisih yang didapatkan tidaklah besar hanya rata-rata dua pixel.
Untuk jenis koin yang digunakan ternyata juga mempengaruhi hasil pengukuran,

koin yang memiliki warna cemerlang memantulkan sinar lebih besar hingga

pemberian batas pada sekeliling pencitraan lingkaran yang didapatkan menjadi

meluas bahkan sering tidak terbaca.

5.3 Pencahayaan

Didalam pemotretan diperlukan pencahayaan tambahan karena

pencahayaan yang telah ada sebelumnya menggunakan lampu neon (fluorescent)
yang tidak sepenuhnya mampu melakukan penerangan yang merata pada
permukaan objek ukur. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar yang dimiliki oleh
lampu neon yaitu berjenis digital yang mengeluarkan cahaya bergetar / berkedip

dalam suatu frekuensi tertentu. Secara kasat mata kita tidak dapat membedakan

atau melihat kedipan / getaran yang terjadi dalam suatu waktu, namun berbeda

halnya dengan kamera / pemotret yang benar - benar mengandalkan cahaya dalam

pemprosesannya. Ada empat kemungkinan yang didapatkan dari hasil pemotretan

denganhanya mengandalkan lampu neon yaitu :

1. Hasil pembacaan citra mengecil

Hal ini dapat disebabkan pada saat pemotretan lampu dalam masa

peralihan yaitu dari mati ke hidup atau sebaliknya dari hidup kemati dengan kata

lain lampu pas dalam keadaan meredup. Hasil Pencitraan dapat dilihat pada

gambar dibawah ini :

Gambar 5.3 Objek terbaca mengecil
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2. Hasil Pembacaan citra membesar

Hal ini dapat disebabkan pada saat pemotretan lampu sedang dalam

keadaan menerang naik dari waktu perpindahan (belum stabil). Hasil Pencitraan

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.4 Objek terbaca membesar

3. Hasil citra tidak terbaca.

Hal ini dapat disebabkan pada saat pemotretan lampu neon sedang

berkedip mati. Hasil Pencitraan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.5 Objek tidak terbaca
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4. Hasil pembacaan citra sempurna.

Hal ini dapat disebabakan pada saat pemotretan lampu neon berkedip

hidup dalam keadaan baik. Hasil Pencitraan dapat dilihat pada gambar dibawah

ini :

Gambar 5.6 Objek terbaca sempurna

Dari empat hal diatas sangat sulit sekali menghasilkan suatu citra yang baik

dalam satu renlang waktu. Hingga harus dilakukan pemotretan berulang - ulang

untuk mendapatkan hasil pencitraan yang sempurna. Karena hal itulah maka

diputuskan menggunakan tambahan penyinaran menggunakan lampu pijar.

Hasil pemotretan menggunakan lampu pijar memberikan efek yang baik

cahaya menerangi permukaan objek ukur dengan sempurna. Hal ini disebabkan

oleh sifat dasar lampu pijar yaitu analog hingga cahaya yang dihasilkan bersifat

kontinyu atau konstan. Hasil pembacaan citra setelah menggunakan lampu pijar

hanya ada dua kemungkinan yaitu objek ukur terbaca sempurna dan tidak terbaca.

Alasa yang menyebabkan objek tidak terbaca disini pun jelas karena objek kecil

dan jarak yang diberikan jauhdan hal ini terlihat jelas pada objek - objek

berdiameter dibawah 20 mm pada jarak pemotretan diatas 50 mm. Saat dilakukan

perulangan pun hasil yang didapatkan tetap konstan.
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hackgroundnya. Satu gambar terakhir adalah hasil pengolahan citra dari objek

ukur setelah mendapatkan pencahayaan tambahan dari lampu pijar.

5.4 Pembahasan

Dari hasil analisis diatas didapat bcberapa hal antara lain :

• Karakteristik webcam sama seperti kamera yaitu nilai pixel maupun

resolusi yang dihasilkan berbanding terbalik dengan jarak pengukuran. Hal ini

dapat dilihat dari kenaikan jarak pengukuran memberikan penurunan nilai pixel

atau resolusi.

• Alat uji memiliki keterbatasan pembacaan.

• webcam kurang stabil digunakan sebagai alat ukur karena dari hasil

pengukuran yang didapat nilai penyimpangannya beragam dan tidak konstan

walaupun jarak yang diberikan sama.

• Selisih harga nilai pengujian relatif besar dengan nilai pengukuran awal.

• Untuk objek ukur tanpa ketebalan didapatkan nilai penyimpangan terbesar

senilai 5,79 % dan objek ukur dengan ketebalan didapatkan nilai penyimpangan

terbesar senilai 3,88 %

• Pencahayaan sangat bcrpcngaruh terhadap hasil pencitraan.

5.3.1 Faktor - faktor penyebab kesalahan pengukuran

Faktor - faktor kesalahan hasil pengukuran yang didapatkan bisa

disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

• Penyimpangan bersumber dari alat uji

Webcam memiliki kcpekaan terhadap masukan cahaya. Cahaya yang

terlalu terang membuat objek ukur menjadi tidak terbaca, walaupun terbaca

ukuran lingkaran batas yang diberikan akan melebar ( keluardari objek ukur).

Cahaya yang terlalu redup juga membuat objek ukur tidak terbaca, walaupun

terbaca ukuran lingkaran batas yang diberikan akan mengecil ( masuk

kedalam objek ukur).

 



• Penyimpangan bersumber dari objek ukur

Warna dari objek ukur sangat mcmpengaruhi hasil pengukuran. Warna

yang cenderung terang seperti pada koin emas dan perak yang baru, membuat

hasil pembacaan membesar bahkan scring tidak terbaca, sedangkan untuk

warna yang buram seperti warna objek ukur tanpa ketebalan membuat

pembacaan menjadi mengecil dan tidak terbaca. konture yang ada

dipermukaan koin menyebabkan lingkaran batas pembacaan yang diberikan

menjadi tidak beraturan.

• Penyimpangan bersumber dari si pengukur

Kesalahan pada saat pengesetan alat uji dan peletakan objek ukur dapat

menyebabkan perbedaan harga pengukuran walaupun dalam jarak pengukuran

dan objek ukur yang sama.

 


