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ABSTRAK 

Operator-operator produksi bertugas merakit komponen dasar limit switch bagian body 

ZCKM yaitu penempelan label date code yang terjadi pada bench Bouchon & Contact Assy. 

Dalam proses penempelan label date code, sering terjadi gangguan yaitu human error. 

Human error adalah terjadinya missing atau hilangnya label date code pada body ZCKM. 

Adanya missing label date code dapat menyebabkan berbagai dampak yang merugikan 

terhadap hasil produksi yaitu adanya PRR (Plan Return Rate) dan MDR (Manufacturing 

Defect Rate). Tujuan dari penelitian ini merancang sistem monitoring label date code untuk 

menghindari missing label date code. Sistem monitoring ini terdiri dari 1 kamera web 

Microsoft LifeCam Cinema, 1 Arduino Duemilanove ATMEGA328P-PU, 1 Micro Switch 

LEMA Electrics KW-7-3, 1 Lampu Philips 20 watt beserta software VB .NET yang ditambah 

dengan OCR dan Laplace Kernel. Hasil penelitian ini adalah setelah dilakukan 3-5 kali 

percobaan, pada jarak 25 mm antara pembatas kamera web dengan pelindung arduino 

duemilanove didapatkan hasil bahwa sistem monitoring sudah bisa menangkap karakter-

karakter label date code dengan hasil yang sangat jelas. Sedangkan pada jarak 85 mm, 65 

mm dan 45 mm, hasil tangkapan karakter-karakter label date code adalah ada yang belum 

terbaca/terbaca menjadi karakter lain serta adanya blur atau kabur pada gambar hasil akhir 

program. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi jig dan kamera web yang belum stabil, cara 

tracking yang masih bersifat semi otomatis, banyaknya cahaya yang tertangkap oleh kamera 

web dari label date code, dan besarnya karakter yang diuji. 

      

Kata Kunci: Sistem Monitoring, Label Date Code, Kamera Web, VB .NET, OCR, Laplace 

Kernel.  
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sensor seringkali didefinisikan 

sebagai sebuah alat yang menerima dan 

merespon kepada sebuah sinyal atau 

ransangan. Sebagai salah satu contoh 

permasalahannya adalah sistem pengontrol 

ketinggian air. Operator mengatur 

ketinggian cairan di dalam tangki dengan 

cara memanipulasi katupnya. Berbagai 

kecepatan arus yang masuk, suhu menjadi 

berubah (hal ini akan mempengaruhi 

viskositas cairan dan konsekuensinya 

adalah kecepatan arus yang melalui katup), 

dan gangguan-gangguan yang sama harus 

dikompensasi oleh operator. Tanpa 

kontrol, tangki kemungkinan akan banjir 

atau kering. Untuk bertindak dengan 

semestinya, operator harus mengambil 

informasi tentang ketinggian cairan di 

dalam tangki berdasarkan satuan waktu. 

Dalam contoh tersebut, informasi yang 

dirasakan oleh sensor terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu: pemandangan pipa di 

dalam tangki dan mata operator, yang 

menghasilkan sebuah respon listrik dalam 

saraf optik. Dalam sistem kontrol khusus 

ini, pemandangan pipa dan mata operator 

bukan sebuah sensor. Hanya kombinasi 

dari kedua komponen ini yang 

membuatnya menjadi sebuah sensor 

bertujuan terbatas (pendetektor), yang 

mana secara sensitif memilih ketinggian 

air (Jacob Fraden, 2004). Atau dalam 

kaitannya dengan sistem elektronis, sensor 

dan transduser dapat dipandang sebagai 

sebuah perangkat atau device yang 

berfungsi mengubah suatu besaran fisik, 

sehingga keluarannya dapat diolah dengan 

rangkaian listrik atau sistem digital. 

Sebagai salah satu contoh 

permasalahannya adalah MEMS 

Gyroscopes (Iwan Setiawan, 2009). 

MEMS Gyroscopes dapat mengukur 

kecepatan sudut. Kamera digital 

menggunakan gyroscopes untuk 

mendeteksi gerakan tangan untuk 

stabilisasi gambar. Sebuah gyroscopes 

yang bernilai yaw dapat digunakan di 

dalam mobil untuk mengaktifkan sistem 

rem ESC (Electronic Stability 

Control/Kontrol Stabilitas Elektronik) 

untuk mencegah peristiwa terjadinya 

ketika mobil berbelok tajam (Solid State 

Technology, 2010). 

Salah satu contoh dari sensor 

elektromekanik adalah limit switch, atau 

dalam bahasa indonesianya adalah sensor 

pembatas. Limit switch adalah salah satu 

sensor yang akan bekerja jika pada bagian 

aktuatornya tertekan suatu benda, baik dari 

samping kiri ataupun kanan, mempunyai 

micro switch di bagian dalamnya, yang 

berfungsi untuk mengontakkan atau 

sebagai pengontak. Limit switch di dalam 

bahasa indonesia bisa juga disebut sebagai 

sensor pembatas yang berfungsi untuk 

mendeteksi gerakan dari suatu mesin, 

sehingga bisa mengontrolnya dan 

memberhentikan gerakan dari mesin 

tersebut, dengan kata lain berfungsi 

sebagai pembatas gerakan mesin. Limit 

switch terbagi ke dalam beberapa 

komponen yang menyatukannya yaitu: 

body, head, lever dan contact block 

(Telemecanique Sensors, 2014). Dari 

keeempat komponen tersebut bisa 

dihasilkan sebuah limit switch yang 

lengkap. 

Di PT. Schneider Electric 

Manufacturing Batam terdapat salah satu 

produksi dari komponen limit switch 

bagian body yaitu ZCKM. Di dalam 

penyusunan komponen dasar body ZCKM 

sendiri terdapat langkah-langkah 

pengerjaan dasar yang dilakukan pada 

setiap Bench yaitu antara lain Bench 



3 
 

Preparation, Bench Screw Assy, Bench 

Bouchon & Contact Assy, Bench Cover 

Assy, Bench Visual Check dan Bench 

Packing & Labeling (PT. Schneider 

Electric Manufacturing Batam, 2012). 

Penempelan label date code terjadi pada 

Bench Bouchon & Contact Assy. Label 

date code adalah label yang menunjukkan 

reference dari body yang diproduksi 

beserta tanggal pembuatan produksi.  

Peristiwa human error sering terjadi 

dalam proses penempelan label date code 

oleh operator-operator produksi. Human 

error yang dimaksud disini adalah 

terjadinya missing (hilang) label date code 

pada body ZCKM. Dengan adanya missing 

label date code dapat menyebabkan 

berbagai dampak yang merugikan terhadap 

hasil produksi yaitu adanya PRR (Plan 

Return Rate) atau jumlah pengembalian 

produk oleh konsumen dan MDR 

(Manufacturing Defect Rate) atau jumlah 

kerusakan produk yang ditanggung oleh 

pabrik dalam proses produksi. Oleh karena 

itu, penulis berusaha untuk merancang 

sebuah alat monitoring label date code 

menggunakan kamera web yang berbasis 

VB .NET. Software VB .NET ini sendiri 

juga ditambah dengan OCR (Optical 

Character Recognition/Pengenalan 

Karakter Optik) yang berfungsi untuk 

mengenal karakter dari label date code 

serta Image Processing (Pengolahan Citra) 

menggunakan Laplace Kernel sebagai 

pemfilter sehingga gambar tidak blur 

(kabur). Tujuan utama penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kinerja dari 

perancangan sistem monitoring label date 

code menggunakan kamera web berbasis 

VB .NET sebagai alat monitor dalam 

proses penempelan label date code.  

 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Label Date Code 

Label adalah sebuah kartu, sekeping 

kertas dan sebagainya yang ditandai dan 

terikat dengan sebuah objek yang 

menunjukkan sifat dasarnya, isi, 

kepemilikan, tujuan dan sebagainya. 

Sedangkan date code adalah tanggal 

manufaktur atau tanggal pemasangan. 

Sebuah date code yang unik haruslah 

dihasilkan sesuai kombinasi dari kedua 

kode atau banyak kode. Jadi label date 

code adalah sebuah kartu atau sekeping 

kertas yang menunjukkan isi tanggal 

manufaktur atau tanggal pemasangan 

produk atau barang (Continental AG, 

2007). Date code digunakan dalam 

manufaktur untuk mengenali ketika sebuah 

komponen dibuat atau dihasilkan. Date 

code dapat digunakan sebagai kontrol 

kualitas produksi di dalam pabrik 

(Panasonic Electric Works, 2011). 

Terdapat 3 format dalam membaca label 

date code, yaitu: 

a. 3 Digit Kode: Digit Pertama 

menyatakan tahun dan dua digit yang 

tersisa menyatakan angka mingguan 

dalam kalender tahunan. Contoh: 645 

menyatakan minggu ke 45 dalam tahun 

2006.  

b. 4 Digit Kode: Dua digit pertama 

menyatakan tahun dan dua digit yang 

tersisa menyatakan angka mingguan 

dalam kalender tahunan. Contoh: 0451 

menyatakan minggu ke 51 dalam tahun 

2004.  

c. 5 Digit Kode: Digit pertama 

menyatakan tahun. Digit kedua dan 

ketiga menyatakan bulan dan dua digit 

yang tersisa menyatakan hari. Contoh: 

41201 menyatakan 1 Desember 2004. 
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Terkadang sebuah huruf akan 

mengikuti date code. Huruf itu 

menyatakan kode pabrik. Contoh:  

Gambar 2.1 Contoh  Pembacaan Label 

Date Code 

Berikut ini merupakan data teknis 

dari penandaan label date code PT. 

Schneider Electric Manufacturing Batam 

yang menggunakan commercial reference 

ZCKM1 sebagai objek yang diteliti (PT. 

Schneider Electric Manufacturing Batam, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Penandaan Label 

Date Code ZCKM Skala 1 

Format di dalam membaca label date code 

adalah sebagai berikut: 

PP-YYYY-Www 

Keterangan: 

a. PP menunjukkan tempat pembuatan 

label date code/kode daerah tempat 

pembuatan label date code. Kode 

daerah diatas yaitu 3K adalah kode 

daerah untuk pusat perusahaan yang 

terletak di Negara Perancis, sedangkan 

untuk di Kota Batam sendiri 

menggunakan kode daerah 8B.  

b. YYYY menunjukkan tahun pembuatan 

label date code.  

c. Www menunjukkan minggu 

pembuatan label date code. Huruf (W) 

besar menunjukkan huruf “week” dan 

huruf (w) kecil menunjukkan minggu 

ke berapa dalam setahun, yang ditulis 

dalam angka. 

2.2 Visual Basic .NET (VB .NET) 

Visual Basic .NET adalah Visual 

Basic yang direkayasa kembali untuk 

digunakan pada platform .NET sehingga 

aplikasi yang dibuat menggunakan Visual 

Basic .NET dapat berjalan pada sistem 

komputer apapun dan dapat mengambil 

data dari server dengan tipe apapun 

asalkan terinstal .NET Framework. Pada 

intinya, Visual Basic .NET adalah salah 

satu dari kumpulan tools pemrograman 

yang terdapat pada paket Visual Studio 

.NET. Pada Visual Studio .NET terdapat 

beberapa tools pemrograman lain seperti: 

Visual C++ .NET, Visual C# .NET dan 

Visual J# .NET. Lingkungan 

pengembangan dari VB .NET disebut 

dengan .NET Framework. Framework ini 

menangani bagaimana .NET programming 

membangun tipe intrinsik, class dan 

antarmuka (Priyanto Hidayatullah, 2014). 

Contoh berikut menunjukkan secara 

sederhana perbedaan struktural dari VB 

dan VB .NET. Masing-masing kode akan 

menampilkan sebuah message box dengan 

tulisan “Hello, World” pada saat OK 
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button ditekan (Herry Radiya Wibowo dan 

Jubilee Enterprise, 2014). 

VB 

Private Sub Command1_Klik() 
MsgBox “Hello, World” 

End Sub 
 

VB .NET 

Private Sub Button1_Klik 
(ByVal_sender As System.Object,  

By Val e As 
System.EventArgs) Handles 
Button1.Klik 

MessageBox.Show(“Hello, 
World”) 
End Sub 

Contoh lain adalah kode untuk 

mengurangi nilai sebuah counter, dan 

kemudian menutup window active saat itu 

(Herry Raditya Wibowo dan Jubilee 

Enterprise, 2014). 

VB 

n = n – 1 
Unload Me 
 

VB .NET 

n - = 1 
Me.Close () 

2.3 Optical Character Recognition (OCR) 

Optical Character Recognition 

adalah sebuah perangkat luar (hardware) 

yang menggunakan software untuk 

menganalisa dan secara elektronik 

menerjemahkan gambar berpindai untuk 

mengenali gambar berpindai dari tulisan 

tangan, tulisan ketik ataupun teks cetak 

kedalam bentuk teks sandi mesin (Akram 

Abdel Qader dan Khaled Musa, 2013). 

Gambar-gambar tersebut biasanya 

ditangkap menggunakan scanner 

komputer atau kamera digital. Kualitas 

gambar yang dipindai memainkan peranan 

yang sangat penting dalam menentukan 

jumlah kesalahan dalam teks yang 

dikenali. Sebagai contohnya, sistem OCR 

bisa menjadi kurang baik dan hasilnya 

tidak signifikan jika sumber inputnya 

secara fisik kondisinya rusak, sudah tidak 

update, mempunyai kualitas cetak yang 

kurang dan berisi ketidaksempurnaan serta 

penyimpangan, contohnya seperti robekan, 

noda, noda bintik, dan perubahan warna 

(Youssef Bassil dan Mohammad Alwani, 

2012).  

Secara teknis, setiap sistem OCR 

mengalami proses tahapan berurutan untuk 

mengkonversi dokumen teks kertas ke teks 

digital di komputer. 

 

Gambar 2.3 Contoh Proses Mengkonversi 

Dokumen Teks Kertas ke Teks Digital di 

Komputer Menggunakan Google’s Online 

Spelling Suggestion 
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2.4 Model Sistem Monitoring OCR 

(Optical Character Recognition) 

Berikut ini adalah gambar dari 

model sistem monitoring OCR (Optical 

Character Recognition): 

Gambar 2.4 Model Sistem Monitoring 

OCR (Optical Character Recognition) 

Prinsip kerja dari model sistem monitoring 

OCR adalah untuk memonitor penempelan 

label date code pada body ZCKM yang 

berfungsi untuk mengurangi masalah 

human error yaitu missing label date code 

di PT. Schneider Electric Manufacturing 

Batam. 

Terdapat beberapa kelebihan dan 

kekurangan di dalam model sistem 

monitoring OCR ini. Kelebihan model 

sistem monitoring OCR ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Terdapat software OCR yang berfungsi 

untuk menerjemahkan gambar 

berpindai secara elektronik baik dalam 

bentuk tulisan tangan, tulisan ketik 

atau tulisan cetak ke dalam bentuk teks 

sandi mesin.  

b. Terdapat fungsi transformasi yaitu 

zoom dan laplace dengan perbesaran        

maksimal 10x. Fungsi transformasi 

zoom digunakan untuk memperbesar 

hasil terakhir gambar dan fungsi   

transformasi laplace digunakan untuk 

menajamkan gambar yang bertujuan 

untuk mendapatan kualitas gambar 

terakhir yang lebih bagus dalam 

beberapa percobaan. 

Sedangkan kekurangan dari model 

sistem monitoring OCR ini yaitu: 

a. Kamera web membutuhkan cahaya 

yang cukup untuk memonitoring label 

date code.  

b. Posisi jig yang belum stabil dan kurang 

efisien.  

c. Tracking untuk memotong gambar 

menjadi gambar karakter masih 

bersifat semi otomatis sehingga 

gambar yang didapatkan masih    

kurang bagus, ada yang karakternya 

bisa terbaca dan ada yang belum bisa 

terbaca/terbaca menjadi karakter lain. 

2.5 Model Matematik OCR (Optical 

Character Recognition) Secara Garis 

Besar 

Model matematik OCR (Optical 

Character Recognition) secara garis besar 

dibagi menjadi dua tahap yaitu sebagai 

berikut: 

2.5.1 Segmentasi Citra 

Segmentation merupakan teknik 

untuk memisahkan atau mengisolasi suatu 

objek atau sebagian dari objek dari suatu 

image (memisahkan foreground dengan 

background). Banyak situasi dalam 

computer vision yang membutuhkan 

segmentasi atau memisahkan foreground 

atau suatu objek terhadap backgroundnya 

guna melihat aktivitas pixel dari objek 

yang ingin kita lihat. Misalkan ketika 

suatu kamera keamanan dilengkapi 
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pendeteksi pergerakan manusia atau objek 

lainnya yang menyerupai manusia dan 

beberapa binatang, maka kamera tersebut 

harus terlebih dahulu dapat melakukan 

segmentasi terhadap objek manusia 

ataupun binatang tertentu (Enny Indasyah, 

2013). 

2.5.2 Filtering Citra 

Filtering adalah sebuah teknik untuk 

memodifikasi atau meningkatkan sebuah 

gambar. Sebagai contoh, sebuah gambar 

dapat difilter dengan menekan segi 

tertentu atau menghilangkan segi yang lain 

(Djoko Purwanto, 2012). 

 Image sharpening (penajaman 

gambar) jatuh ke dalam kelompok image 

processing (pemrosesan gambar) yang 

disebut spatial filtering. Salah satu 

keuntungannya adalah betapa cepatnya 

atau tiba-tiba nilai grayscale atau warna-

warna berubah dari satu piksel ke piksel 

lainnya. Operator laplace adalah sebuah 

contoh dari cara enhancement bentuk 

kedua atau turunan kedua. Operator ini 

sangat baik dalam menemukan detail yang 

terbaik di sebuah gambar dengan cara 

memperhalus gambar untuk 

menghilangkan noise. Berbagai 

keistimewaan yang ditemukan dalam 

operator laplace salah satunya adalah 

sharp discontinuity yang akan 

memperbaiki noise tersebut (David W. 

Fanning, 2006).  

 Operator laplace 

diimplementasikan di dalam IDL 

(Interactive Data Language) sebagai 

konvolusi diantara sebuah gambar dan 

sebuah kernel. Fungsi konvol digunakan 

untuk menampilkan konvolusi tersebut. 

Laplace kernel dapat dibentuk dengan 

bermacam-macam cara, tetapi yang akan 

digunakan adalah “kernel 3 dengan 3” 

yang ditunjukkan di dalam Gambar 2.7. 

Sedangkan laplace kernel yang dibangun 

di dalam IDL adalah sebagai berikut 

(David W. Fanning, 2006):  

IDL> kernel = Replicate(-1, 

3, 3) 

IDL> kernel[1,1] = 8 

IDL> Print, kernel 

 

-1       -1       -1 

-1        8       -1 

-1       -1       -1 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kernel 3 dengan 3 yang 

digunakan oleh Gonzalez dan Woods 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Perancangan Alat 

Dalam perancangan alat, dibutuhkan 

tahap-tahap dalam pengerjaannya seperti 

berikut: mendesain, tata letak komponen, 

aliran kerja sistem serta mempersiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan. 

 

http://www.idlcoyote.com/ip_tips/sharpen_2.jpg
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3.1.1 Desain Alat 

Desain alat dibuat untuk 

mendapatkan karakter label date code 

dengan lebih jelas, berikut ini merupakan 

desain alat. 

3.1.1.2 Desain Alat Tampak Depan  

Desain alat menggunakan Google 

SketchUp 8 versi 8.0.4811 untuk 

menggambar grafik 3D. Gambar 3.1 

dibawah ini adalah gambar dari jig yang 

diatasnya terdapat:  

a. Kamera web untuk menangkap 

gambar.  

b. Pembatas kamera web untuk 

mempertahankan kamera web agar 

posisinya tidak goyang/stabil.  

c. Limit switch bagian body ZCKM tiruan 

yang tertempel dengan label date code 

reference ZCKM1.  

d. Tempat limit switch bagian body 

ZCKM tiruan.  

e. Micro switch yang berfungsi sebagai 

penangkap gambar secara semi 

otomatis yang digunakan di dalam 

program XCS-A BackEnd.  

f. Pelindung arduino duemilanove.  

g. Arduino duemilanove yang dilihat dari 

depan.  

h. Label Date Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Alat Tampak dari 

Depan, Digambar Menggunakan Google 

SketchUp 8 Versi 8.0.4811 

3.1.1.3 Desain Alat Tampak Samping 

Desain alat menggunakan Google 

SketchUp 8 versi 8.0.4811 untuk 

menggambar grafik 3D. Gambar 3.2 

dibawah ini adalah gambar dari jig yang 

diatasnya terdapat:  

a. Kamera web untuk menangkap 

gambar.  

b. Pembatas kamera web untuk 

mempertahankan    kamera web agar 

posisinya tidak goyang/stabil.  

c. Limit switch bagian body ZCKM tiruan 

yang tertempel dengan label date code 

reference ZCKM1, tempat limit switch 

bagian body ZCKM tiruan.  

d. Micro switch yang berfungsi sebagai 

penangkap gambar secara semi 

otomatis yang digunakan di dalam 

program XCS-A BackEnd.  

e. Pelindung arduino duemilanove.  

f. Arduino duemilanove yang dilihat dari 

samping (Jarak antara kamera web 

dengan pelindung arduino 

duemilanove dan jarak antara batas jig 

depan dengan kamera web masih 

belum ditentukan karena masih dalam 
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tahap percobaan untuk menemukan 

jarak yang pas/sesuai untuk 

memonitoring label date code).    

Gambar 3.2 Desain Alat Tampak dari 

Samping, Digambar Menggunakan Google 

SketchUp 8 Versi 8.0.4811 

3.1.2 Tata Letak Komponen Sistem 

Tata letak komponen sistem di 

dalam penelitian ini adalah laptop sebagai 

tempat untuk mengirim dan mengolah 

data. 3 Port dari laptop digunakan untuk 

menghubungkan kabel data arduino, 

kamera web dan mouse yang bertujuan 

untuk mengirim dan mengolah data. 

Gambar 3.3 menunjukkan tata letak 

komponen sistem penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tata Letak Komponen 

Sistem 

3.1.3 Aliran Kerja Sistem 

Untuk mempermudah dan 

memperjelas proses perancangan maka 

aliran kerja sistem sangat dibutuhkan. 

Berikut ini adalah aliran kerja sistem: 

Gambar 3.4 Aliran Kerja Sistem 

3.2 Kerangka Penelitian 

Untuk melakukan penelitian 

mengenai bidang limit switch khususnya 

mengenai monitoring penempelan label 

date code dalam pembacaan karakter label 

date code, perlu dibuat kerangka penelitian 

yang tergambar dalam flowchart di bawah 

ini. 
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Gambar 3.5 Kerangka Penelitian 

4. Hasil Pengujian dan Analisis 

4.1 Pengujian Program XCS-A 

BackEnd 2 

Program XCS-A BackEnd 2 adalah 

program untuk memonitoring label date 

code yang telah direvisi menjadi program 

semi otomatis, sedangkan pada program 

sebelumnya yaitu XCS-A BackEnd masih 

bersifat manual dan tidak akan dibahas di 

dalam penelitian ini. Pengujian Program 

XCS-A BackEnd 2 dilakukan dengan 

memadukan antara program XCS-A 

BackEnd 2 dengan alat yang sudah 

dirancang yang diuji secara bersamaan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kondisi running yang baik antara Program 

XCS-A BackEnd 2 dengan kamera web 

Microsoft dengan menjalankan 

serangkaian proses di dalam Program 

XCS-A BackEnd 2 untuk memonitoring 

label date code. Pengujian dilakukan pada 

malam hari menggunakan lampu philips 

20 watt.  

4.2 Pengujian Kamera Web 

Pengujian kamera web dilakukan 

dengan memasang kamera web dan 

perangkat sistem ke dalam jig yang terbuat 

dari akrilik. Pengujian dilakukan pada 

malam hari menggunakan lampu philips 

20 watt. Pengujian dilakukan dengan cara 

meletakkan kamera web pada jarak-jarak 

tertentu dari pembatas kamera web ke 

pelindung arduino duemilanove, yaitu 

antara lain pada jarak 85 mm, 65 mm, 45 

mm dan 25 mm (diukur menggunakan 

jangka sorong). Pengujian ini berguna 

untuk mendapatkan posisi yang tepat agar 

mendapatkan gambar label date code yang 

tidak blur di dalam program XCS-A 

BackEnd 2 yaitu pada “Hasil CROP” dan 

“Hasil LAPLACE”. 

4.2.1 Pengujian Karakter ZCKM1 

 Pengujian Karakter ZCKM1 

dilakukan dengan cara meletakkan kamera 

web pada jarak 85 mm, 65 mm, 45 mm 

dan 25 mm dari kotak arduino 

duemilanove. Berikut ini adalah gambar-

gambar hasil pengujian. 

 

 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 
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Gambar 4.1 “Hasil CROP” Karakter 

ZCKM1 pada Berbagai Jarak 

 
Gambar 4.2 “Hasil LAPLACE” Karakter 

ZCKM1 pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.3 “Kotak Output” Karakter 

ZCKM1 pada Berbagai Jarak 

4.2.2 Pengujian Karakter 8B 

Pengujian Karakter 8B dilakukan 

dengan cara meletakkan kamera web pada 

jarak 85 mm, 65 mm, 45 mm dan 25 mm 

dari kotak arduino duemilanove. Berikut 

ini adalah gambar-gambar hasil pengujian. 

Gambar 4.4 “Hasil CROP” Karakter 8B 

pada Berbagai Jarak 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 
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Gambar 4.5 “Hasil LAPLACE” Karakter 

8B pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.6 “Kotak Output” Karakter 8B 

pada Berbagai Jarak 

 

 

 

4.2.3 Pengujian Karakter 2014 

Pengujian Karakter 2014 dilakukan 

dengan cara meletakkan kamera web pada 

jarak 85 mm, 65 mm, 45 mm dan 25 mm 

dari kotak arduino duemilanove. Berikut 

ini adalah gambar-gambar hasil pengujian. 

Gambar 4.7 “Hasil CROP” Karakter 2014 

pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.8 “Hasil LAPLACE” Karakter 

2014 pada Berbagai Jarak 

85 mm 

85 mm 65 mm 

65 mm 

45 mm 

45 mm 25 mm 

25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 
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Gambar 4.9 “Kotak Output” Karakter 

2014 pada Berbagai Jarak 

4.2.4 Pengujian Karakter W08 

Pengujian Karakter W08 dilakukan 

dengan cara meletakkan kamera web pada 

jarak 85 mm, 65 mm, 45 mm dan 25 mm 

dari kotak arduino duemilanove. Berikut 

ini adalah gambar-gambar hasil pengujian. 

Gambar 4.10 “Hasil CROP” Karakter 

W08 pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.11 “Hasil LAPLACE” 

Karakter W08 pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.12 “Kotak Output” Karakter 

W08 pada Berbagai Jarak 

 

 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 
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4.2.5 Pengujian Semua Karakter 

Pengujian Semua Karakter dilakukan 

dengan cara meletakkan kamera web pada 

jarak 85 mm, 65 mm, 45 mm dan 25 mm 

dari kotak arduino duemilanove. Berikut 

ini adalah gambar-gambar hasil pengujian. 

Gambar 4.13 “Hasil CROP” Semua 

Karakter pada Berbagai Jarak 

Gambar 4.14 “Hasil LAPLACE” Semua 

Karakter pada Berbagai Jarak 

 

Gambar 4.15 “Kotak Output” Semua 

Karakter pada Berbagai Jarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 mm 
25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 
25 mm 

85 mm 65 mm 

45 mm 25 mm 

85 mm 65 mm 
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Tabel 4.1 Tabel “Kotak Output” pada 

Pengujian Semua Karakter 

Jarak 
Karakter yang 

Didapatkan 

85 mm 

ICKIM 

E>>? 

‘EH-VII 

 

65 mm 

ZC KIM 

$20114’’!!! 

 

45 mm 

ZCKM1 w’ 

@? 

mfl-WII 

 

25 mm 

ZCKM1 

II-2014-WOI 

 

 

Setelah dilakukan penelitian dan 

analisis, ternyata data yang maksimal 

digunakan untuk monitoring label date 

code adalah gambar yang diambil pada 

jarak 25 mm karena sudah hampir 

mendekati hasil yang diinginkan yaitu bisa 

membaca karakter huruf dan angka label 

date code dengan jelas dan gambar hasil 

akhir sangat jelas (tidak ada blur) pada 

“Hasil CROP”, Hasil LAPLACE” dan 

“Kotak Outputnya”. Hal ini dikarenakan 

pengaruh dari jarak pembatas kamera web 

yang sudah sangat dekat dengan pelindung 

arduino duemilanove sehingga semua 

karakter huruf dan angka dapat terbaca.  

Sisanya yaitu pada jarak 85 mm, 65 

mm dan 45 mm adalah masih belum 

mendekati hasil yang diinginkan yaitu 

belum bisa membaca karakter huruf dan 

angka label date code dengan jelas (karena 

adanya karakter huruf dan angka yang 

belum terbaca/terbaca menjadi karakter 

huruf dan angka lain) dan gambar hasil 

akhir sangat tidak jelas/kabur (blur) pada 

“Hasil CROP”, “Hasil LAPLACE” dan 

“Kotak Outputnya”. Hal ini dikarenakan 

pengaruh dari jarak pembatas kamera web 

yang jauh dengan pelindung arduino 

duemilanove sehingga tahap 

segmentasi/pemisahan gambar dari suatu 

objek dan tahap filtering citra pun 

terganggu. Cahaya lampu sudah dapat 

menerangi seluruh daerah label date code, 

jadi faktor ini tidak mempengaruhi. Hanya 

saja jig untuk kamera web belum stabil 

dikarenakan disaat melakukan monitoring 

label date code, penulis menggunakan 

jangka sorong untuk mengukur jarak 

antara pembatas kamera web dengan 

pelindung arduino duemilanove dan 

ditempatkan dibawah jig, sehingga jig 

menjadi kurang stabil. 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu:  

1. Alat perancangan sistem monitoring 

label date code menggunakan kamera 

web berbasis VB .NET sudah bisa 

mengatasi missing (hilang) label date 

code yang dapat menyebabkan 

berbagai dampak yang merugikan 

terhadap hasil produksi yaitu adanya 

PRR dan MDR. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya karakter huruf dan 

angka yang sudah bisa dibaca oleh alat 

sistem monitoring tersebut. 

2. Kinerja alat sistem monitoring 

membuktikan sudah bisa membaca 
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karakter huruf dan angka dengan 

maksimal dengan jarak 25 mm yaitu 

antara pembatas kamera web dengan 

pelindung arduino duemilanove. 

3. Untuk merancang alat sistem 

monitoring label date code perlu 

diperhatikan dengan teliti beberapa 

variabel-variabel yang berkaitan yaitu 

antara lain: label date code, jig, kamera 

web, cara tracking dan banyaknya 

cahaya yang tertangkap oleh kamera 

web dari label date code. 

4. Label date code yang terdapat di limit 

switch mempunyai karakter yang 

mudah untuk dilakukan sistem 

monitoring dengan menggunakan 

kamera web dengan adanya bantuan 

dari posisi jig dan kamera web itu 

sendiri, cara tracking karakter, 

banyaknya cahaya yang tertangkap 

oleh kamera web dari label date code 

dan besarnya karakter yang diuji.  

5. Jig yang masih belum stabil dan tidak 

efisien mempengaruhi kamera web 

dalam melakukan pengambilan gambar 

karakter label date code, sehingga 

gambar yang didapatkan pada program 

XCS-A BackEnd 2 belum tepat.  

6. Kamera web yang digunakan sudah 

mempunyai fitur autofokus dan zoom 

otomatis sehingga gambar yang 

didapatkan dalam program XCS-A 

BackEnd 2 sudah cukup bagus. Fitur 

autofokus dan zoom otomatis juga 

mempengaruhi dalam hal penajaman 

karakter/laplace kernel.  

7. Cara Tracking yang digunakan masih 

bersifat semi otomatis yaitu 

menggunakan mouse untuk memotong 

gambar menjadi gambar karakter dan 

micro switch untuk menyimpan 

gambar yang sudah fix sehingga tidak 

bisa langsung mendapatkan posisi 

gambar karakter label datecode yang 

tepat (baik dalam hal warna hitam 

putih dan posisi). Warna hitam dan 

putih mempengaruhi dalam 

pengenalan karakter dalam proses 

OCR dan posisi tracking 

mempengaruhi dalam pembacaan 

karakter.  

8. Banyaknya cahaya yang didapatkan 

oleh kamera web dari label date code 

menggunakan lampu 20 watt 

mempengaruhi gambar karakter yang 

terdapat di dalam program XCS-A 

BackEnd 2 sehingga mempengaruhi 

banyaknya warna yang terdapat di 

dalam gambar yaitu warna hitam dan 

putih serta karakter yang didapatkan 

pada hasil akhir. Lampu 20 watt sudah 

cukup untuk menerangi sistem 

monitoring menggunakan kamera web. 

9. Besarnya karakter yang diuji 

mempengaruhi dalam tahap OCR atau 

dengan kata lain besarnya karakter 

mempengaruhi dalam tahap 

segmentasi citra dan tahap filtering 

citra (laplace kernel). Sehingga 

didapatkan beberapa karakter 

berukuran lebih besar yang sudah bisa 

terbaca walaupun jarak antara 

pembatas kamera web dengan 

pelindung arduino duemilanove jauh.  

6.2 Saran  

Berikut saran penulis dari hasil 

penelitian ini: 

1. Untuk pengembangan ke depan dibuat 

sistem monitoring yang melakukan 

sampling pengambilan data label date 

code secara otomatis. 

2. Untuk pengembangan ke depan dibuat 

tracking otomatis serta jig yang lebih 

stabil dan efisien. 
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