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Buah Tomat Berdasarkan Komposisi Warna Menggunakan Webcam (Bagian I). 
Tugas Akhir ini di bawah bimbingan Winarno, S.Si., M.T dan Deny Arifianto 
S.Si. Prodi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi Departemen Teknik Fakultas Vokasi 
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ABSTRAK 

Tomat merupakan buah yang memiliki tingkat permintaan tinggi untuk 
diekspor ke berbagai negara, sehingga membuat industri buah bersaing 
meningkatkan nilai ekonomisnya. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai 
ekonomis buah tomat sebelum di ekspor adalah dengan melakukan sortasi atau 
seleksi berdasarkan kriteria tertentu misalnya ukuran, warna dan tingkat 
kematangannya. Berdasarkan kebutuhan ini, maka dibuat alat yang mampu 
mensortir kematangan buah tomat berdasarkan komposisi warnanya.  

Rancang Bangun ini menggunakan prinsip sortir tomat secara otomatis 
menggunakan webcam. Webcam akan mendeteksi secara real time buah tomat 
yang disortir melalui konveyor. Agar buah tomat terdeteksi secara akurat dan 
tidak merusak fisik aslinya ketika disortir, dilakukan modifikasi konveyor dengan 
penambahan sekat-sekat pada bagian belt konveyor. Selain itu dibuat selektor 
yang dapat memisahkan secara otomatis buah tomat matang atau buah tomat 
mentah.  

Dari hasil penelitian keberhasilan alat dalam mendeteksi Red, Green dan 
Blue (RGB) buah tomat dan melakukan pensortiran untuk klasifikasi matang dan 
mentah berdasarkan warna RGB, rancang bangun alat sortir buah tomat dengan 
webcam inidapat dilakukan secara otomatis dengan prosentase kinerja dari sistem 
sebesar 70%. 

Kata Kunci :  Tomat, Webcam, RGB, Konveyor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hasil pertanian Negara Indonesia merupakan sumber pangan yang banyak 

di ekspor ke luar negeri, salah satunya hasilnya adalah buah-buahan. Tomat 

merupakan buah yang memiliki tingkat permintaan tinggi untuk ekspor ke 

berbagai negara di dunia. Tingginya tingkat permintaan buah tomat membuat 

industri buah bersaing meningkatkan nilai ekonomis dari buah tomat.  

Salah satu cara meningkatkan nilai ekonomis tomat terutama untuk pasar 

ekspor adalah dengan melakukan sortasi atau seleksi sebelum dilakukan 

distribusi ke pasar. Sortasi tersebut meliputi pemilihan bagian berdasarkan 

karakteristik fisiknya. Karakteristik fisik dapat dinilai melalui karakter warna 

buah berdasarkan tingkat kematangannya.  

Pada umumnya sistem sortir dilakukan secara manual oleh tenaga manusia 

tetapi hal ini hanya terbatas pada kemampuan indera manusia melihat 

kerusakan dari buah. Pekerjaan secara manual biasanya memerlukan orang 

yang mengetahui benar tentang mutu buah, masalah grading di Indonesia 

belum bisa diterapkan sepenuhnya karena masih banyak mengalami hambatan 

(PS, budidaya tomat secara komersial 2015).  

Berbedanya persepsi tiap manusia yang subyektif dan tidak konsisten 

dalam menilai sifat fisik buah terutama pada warna buah untuk menentukan 

tingkat kematangan juga mengakibatkan ketidak akuratan data. Rentan juga 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
2 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT... M. ILHAM AKBAR 

terjadi human error dikarenakan sifat manusia yang cenderung bosan untuk 

melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas sehingga terjadi kesalahan-

kesalahan dalam menyortir. Masih banyaknya penggunaan tenaga manual 

pada proses penyortiran buah secara tidak langsung membuat perkembangan 

di dunia industri buah terutama di Indonesia menjadi terhambat.  

 

 

Gambar 1.1 Sortir Buah Secara Manual 

(http://b2tphbanyumas.wordpress.com, http://desapuspahiang.desa.id) 

 

Melihat permasalahan diatas, proses otomasi merupakan salah satu solusi 

yang tepat untuk diimplementasikan. Karena sortir manual kurang 

memuaskan, maka diperlukan suatu metode untuk menyortir dan 

mengelompokkan tomat dengan baik.  

http://b2tphbanyumas.wordpress.com/
http://desapuspahiang.desa.id/
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Dalam tugas akhir pada bagian I ini, akan dibuat sebuah alat sortir 

otomatis dengan pembuatan mekanik berupa sebuah konveyor berjalan yang 

dimodifikasi dengan pemilihan warna belt konveyor dan penambahan sekat-

sekat tempat buah tomat pada belt konveyor sehingga buah tomat dapat 

dideteksi kematangannya satu per satu. Dalam pembuatan mekanik juga dibuat 

selektor yang secara otomatis bergerak memisahkan buah tomat matang dan 

mentah. Pada bagian I, digunakan rancangan hardware mikro arduino uno 

sebagai pusat pengendali sistem dan rancangan hardware relay untuk 

menjalankan motor DC konveyor. Sedangkan servo sebagai penggerak 

selektor dan IR Proximity sebagai sensor kedekatan. Cara kerja alat yang 

dibuat adalah ketika IR Proximity mengehentikan tomat yang berjalan di atas 

belt konveyor, sebuah webcam mendeteksi secara real time tomat yang 

berhenti tepat di bawahnya. Tomat akan diproses dan diklasifikasikan tingkat 

kematangannya. Kemudian servo akan menggerakkan selektor sesuai dengan 

tingkat kematangan yang sudah diproses sebelumnya. 

Untuk mengurangi sortir tomat yang masih manual dan untuk menerapkan 

inovasi baru yang diusulkan penulis, untuk itu penulis bermaksud membuat 

suatu sistem otomatisasi alat sortir dengan judul “Rancang Bangun Alat 

Sortir Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Komposisi Warna 

Menggunakan Webcam (Bagian I)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka disusun rumusan 

masalah yang mencakup : 

1. Bagaimana sistem dapat mendeteksi buah tomat matang atau mentah? 

2. Bagaimana merancang sistem yang dapat memisahkan buah tomat agar 

dapat diklasifikasi matang atau mentah? 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas, batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Webcam yang digunakan harus dalam keadaan tertutup. 

2. Webcam hanya mampu mendeteksi satu buah tomat dalam satu kali proses 

pengklasifisian. 

1.4  Tujuan 

Pada proyek tugas akhir ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Membuat sistem untuk mendeteksi buah tomat matang dan mentah. 

2. Merancang sistem pemisahan buah tomat matang dan mentah.  

 

1.5  Manfaat 

1. Rancang bangun alat sortir buah tomat otomatis hasil penelitian ini 

diharapkan mampu menyortir buah tomat secara otomatis guna 

meminimalisir kesalahan dalam proses penyeleksian kematangan buah  

sehingga nilai ekonomis buah tomat tidak hilang.  
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2. Diharapkan dapat menjadi sebuah teknologi alternatif tepat guna yang 

efisien, kompetitif dan produktif. 

3. Di bidang industri, hasil rancang bangun alat sortir buah tomat otomatis 

dapat berguna dalam proses produksi sehingga penyeleksian buah secara 

manual dapat dikurangi sehingga meningkatkan produktivitas industri 

tersebut dan tidak merusak mutu dan nilai ekonomis dari buah tomat.  

4. Hasil yang dapat diolah dan diberi kelakuan lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Tomat 

Buah tomat merupakan salah satu jenis buah-buahan yang paling banyak 

digemari oleh masyarakat. Tanaman tomat termasuk tanaman semusim 

(berumur pendek). Artinya, tanaman hanya satu kali produksi dan setelah itu 

mati. Tanaman tomat berbentuk perdu yang panjangnya mencapai ± 2 meter 

(Tugiono2005). 

Terhadap buah tomat tersebut kemudian dilakukan grading untuk 

mengetahui kematangannya. Dengan begitu perlu adanya standarisasi yang 

digunakan. Jika menggunakan pencitraan, standar yang dapat digunakan adalah 

warna dari buah tomat tersebut. Grading menurut warna lebih bertujuan untuk 

pensortiran kematangan buah tomat sehingga nilai ekonomis buah tomat dapat 

meningkat. Berdasarkan warna dari buah tomat, kematangan dapat 

diklasifikasikan atas :  

1. Buah Tomat Mentah 

Buah tomat yang masih mentah berwarna hijau muda dan tidak 

jarang yang berwarna oranye muda. Buah tomat yang masih muda 

memiliki rasa getir dan aromanya tidak enak, sebab masih 

mengandung zat lycopersicin yang berbentuk lendir. Aroma yang tidak 
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sedap tersebut akan hilang dengan sendirinya pada saat buah 

memasuki fase pematangan hingga matang. 

2. Buah Tomat Matang 

 Buah tomat yang sudah matang warnanya menjadi merah. 

Rasanya juga akan berubah menjadi manis agak masam yang menjadi 

ciri khas kelezatan buah tomat. Dalam proses pematangan buah terjadi 

perubahan warna dari hijau muda sedikit demi sedikit berubah menjadi 

kuning. Pada saat matang optimal, warna buah berubah menjadi cerah. 

2.2 Webcam (Web Camera) 

Webcam digunakan untuk mengambil gambar dari objek yang dideteksi. 

Hasil capture dari webcam ini dapat ditampilkan pada PC atau dapat melalui 

internet. Webcam atau Web Camera adalah sebuah kamera video digital kecil 

yang dihubungkan ke komputer melalui port USB ataupun port COM.  

 

 

 

 

 
 

     

   Gambar 2.1 Webcam (www.logitech.com) 

http://www.logitech.com/
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Sebuah webcam yang sederhana terdiri dari sebuah lensa standar yang 

dipasang di sebuah papan sirkuit untuk menangkap sinyal gambar, casing 

(cover) termasuk casing depan dan casing samping untuk menutupi lensa 

standar dan memiliki sebuah lubang lensa di casing depan yang berguna untuk 

memasukkan gambar, kabel support yang dibuat dari bahan yang fleksibel 

dengan salah satu ujungnya dihubungkan dengan papan sirkuit dan ujung satu 

lagi memiliki connector, kabel ini dikontrol untuk menyesuaikan ketinggian, 

arah dan sudut pandang webcam.   

Sebuah webcam biasanya dilengkapi dengan software, software ini 

mengambil gambar-gambar dari kamera digital secara terus menerus ataupun 

dalam interval waktu tertentu dan menyiarkannya melalui koneksi internet. 

Webcam sendiri terdiri dari 3 bagian penting, yaitu sensor gambar, filter warna, 

dan  ADC. 

 

 

 

              Gambar 2.2 Diagram Blok Webcam 

 

2.3 Arduino Uno 

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino uno digunakan sebagai komunikasi serial dengan PC. 

Arduino digunakan juga sebagai pengontrol sensor dan konveyor. 

Sensor Gambar
(CCD)

Filter RGB ADC
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Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 

16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan 

sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer 

dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke 

DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). 

Secara default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 

5 Volt, dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). Di sisi lain, beberapa 

pin mempunyai fungsi special yaitu TWI (pin A4 atau SDA dan pin A5 atau 

SCL) untuk men-support komunikasi TWI dengan menggunakan Wire library. 

 

 

                Gambar 2.3 Arduino UNO 

(Mutiara Ningsih dkk, Prototipe Alat Pendeteksi Kematangan Buah, 2014) 
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2.4 Relay  

  Relay adalah sebuah saklar mekanik yang menggunakan medan magnet 

dari sebuah kumparan untuk membuka dan menutup satu atau beberapa 

kontak saklar pada saat relay tersebut dialiri arus. Pada dasarnya relay terdiri 

dari sebuah lilitan kawat yang terlilit pada suatu inti dari besi lunak berubah 

dari magnet yang menarik atau menolak suatu pegas sehingga kontak pun 

membuka atau menutup. 

 

   Gambar 2.4  Relay  

(www.indoelektro.blogspot.co.id) 

 

Relay memiliki keadaan NO (Normally Open) dan NC (Normally Close). 

Relay disini digunakan untuk mengontrol motor DC.  Motor DC 

membutuhkan tegangan 12V atau 24V sedangkan mikrokontroler hanya 

memiliki output 5V sehingga supply dari motor DC harus disambungkan pada 

relay. 

 

http://www.indoelektro.blogspot.co.id/
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Relay memiliki parameter sebagai berikut : 

1.  Resistansi kumparan 

Resistansi kumparan ini ditentukan oleh tebal kawat dan jumlah lilitan. 

2.  Arus driver 

Arus driver merupakan araus yang diperlukan untuk mengaktifkan relay, 

besarnya arus ini biasanya sudah ditetapkan oleh pabrik. 

3.  Tegangan driver 

Tegangan driver adalah tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan 

suatu relay. 

 

2.5 Motor DC 

  Motor DC adalah perangkat mesin pertama yang mengonversikan besaran 

listrik menjadi besaran mekanik. Putaran dan torsi pada motor DC dihasilkan 

dari gaya tarik-menarik dan gaya dorong yang dihasilkan oleh medan 

magnetik pada motor DC tersebut (Sumardi.2013: 95). 

 

2.5.1 Prinsip Kerja Motor DC 

  Seperti pada jenis mesin-mesin listrik yang lain, motor listrik DC juga 

bekerja berdasarkan prinsip imbas elektromagnetik. Putaran yang dihasilkan 

motor DC berasal dari gerakan sebuah kawat berarus pada suatu medan 

magnet yang homogen. Medan magnet berasal dari magnet tetap dengan kutub 

U dan S, yang diletakkan pada posisi tertentu pada konstruksi motor listrik. 

Letak masing-masing kutub dan aliran arus listrik akan menentukan arah 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
  12 

 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ALAT...  M. ILHAM AKBAR 

gerakan atau putaran rotor. Jika sebuah kawat terletak pada medan magnet 

homogen, karena pada kedua sisi kawat yang bersebrangan mengalir arus yang 

berlawanan arah, maka kawat akan bergerak berputar dengan arah gerakan 

lilitan tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 2.5. (Gatot Bintoro, 2000:24). 

 

Gambar 2.5 Gerakan Kawat Berarus Dalam Medan Magnet 

(http://akatellaboratoriumtedantd.blogspot.com/2011/02/mesin-arus-searah) 

 

  Untuk memperbesar daya putar maka kawat dibuat banyak sehingga 

membentuk sebuah kumparan. Pada motor listrik jumlah kumparan dan 

komutatornya tidak hanya satu tetapi dibuat banyak. Hal ini bertujuan untuk 

memperbesar daya putar atau torsi. Cara lain untuk memperbaiki putaran yang 

dihasilkan biasanya jumlah kutub magnet tidak hanya dua. Semakin banyak 

kutub magnetnya, putaran yang dihasilkan akan semakin baik, torsinya 

semakin besar, putaran lebih halus dan kontinyu. (Gatot Bintoro, 2000: 24) 
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Gambar 2.6 Penampang Motor Listrik 4 Kutub 

(http://blogs.itb.ac.id/el2244kelas0112211019mahruri/2013/04/26/helloworld) 

 

2.5.2 Driver Motor DC 

 Driver motor DC digunakan sebagai gerak daripada motor DC agar motor 

DC dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan. Ini dikarenakan polaritas 

yang dapat diatur oleh driver motor melalui nilai logika yang dihasilkan oleh 

mikrokontoler. Driver motor DC ini menggunakan rangkaian H-Bridge Driver 

yang menggunakan Transistor mosfet IRF 530, untuk masing-masing driver 

dihubungkan dengan satu motor DC. Dalam setiap motor DC, transistor-

transistor mosfet IRF 530 tersebut yang dapat mengatur pergerakkan motor 

DC. 

 

Gambar 2.7 Rangkaian H-Bridge driver motor DC 
(http://www.innovativeelectronics.com/EMS_30A_HBridge) 

http://www.innovativeelectronics.com/...../EMS_30A_HBridge
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2.6 Konveyor 

  Konveyor adalah salah satu jenis alat pengangkut yang berfungsi untuk 

mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Pemilihan alat 

transportasi (conveying equipment) material padat antara lain tergantung pada: 

1. Kapasitas material yang di tangani  

2. Jarak Pemindahan material  

3. Arah pengangkutan : horizontal, vertikal dan inklinasi  

4. Ukuran (size), bentuk (shape), dan sifat dari material (properties) 

Belt conveyor atau konveyor sabuk adalah sabuk pengangkut yang 

digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, 

dengan arah horizontal atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu 

sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses 

produksi, yang menggunakan sabuk sebagai penghantar muatannya. Belt 

Conveyor pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup sederhana, alat 

tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat. 

Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis 

bahan misalnya dari karet, plastik, kulit ataupun logam yang tergantung dari 

jenis dan sifat bahan yang akan diangkut (Zainuri, ST, 2006).  

Belt Conveyor (konveyor sabuk) memiliki komponen utama berupa 

sabuk yang berada di atas roller penumpu. Sabuk digerakkan oleh motor 

penggerak melalui suatu pulley, sabuk bergerak secara translasi dengan 

melintas datar atau miring tergantung kepada kebutuhan dan perencanaan. 

Material diletakkan di atas sabuk dan bersama sabuk bergerak ke satu arah. 
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Pada pengoperasiannya konveyor sabuk menggunakan tenaga penggerak 

berupa motor listrik dengan perantara roda gigi yang dikopel langsung ke puli 

penggerak. Sabuk yang berada di atas roller akan bergerak melintas dengan 

kecepatan sesuai putaran dan puli penggerak. 

Konveyor dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis dan yang umum adalah 

belt conveyor.  Fungsi belt conveyor adalah untuk memindahkan muatan 

satuan maupun muatan curah dengan kapasitas yang cukup besar sepanjang 

garis lurus (horizontal) atau sudut inklinasi terbatas. 

 Konstruksi dari belt conveyor adalah :  

1. Konstruksi arah pangangkutan horizontal  

2. Konstruksi arah pengangkutan diagonal atau miring  

3. Konstruksi arah pengangkutan horizontal dan diagonal  

Bagian-bagian belt conveyor: 

 

 

Gambar 2.8 Rancangan Belt Konveyor 
(http://www.innovativeelectronics.com/EMS_30A_HBridge) 

Belt Conveyor pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup sederhana. 

Alat tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat. 

http://www.innovativeelectronics.com/...../EMS_30A_HBridge
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Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis 

bahan misalnya dari karet, plastik, kulit ataupun logam yang tergantung dari jenis 

dan sifat bahan yang akan di angkut. Untuk mengangkut bahan-bahan yang panas, 

sabuk yang digunakan terbuat dari logam yang tahan terhadap panas. 

Karakteristik belt conveyor : 

1. Dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut 

2. maksimum sampai dengan 18. 

3. Sabuk di sanggah oleh plat roller untuk membawa bahan. 

4. Kapasitas pengangkutan tinggi. 

5. Dapat beroperasi secara continiue 

6. Kapasitas dapat di atur. 

7.   Perawatan mudah. 

Kelemahan dari konstruksi belt conveyor adalah : 

1. Biaya perencanaan yang relatif mahal 

2. Sudut inklinasi terbatas 

Jika belt panjang, perlu menggunakan training roller, jika belt pendek tanpa 

training roller tidak masalah. Pada training roller sering dipasang pemutus arus, 

untuk menjaga kalau belt menerima beban maksimum, sehingga belt dapat 

menyentuh training dan akibatnya arusnya terputus. 

 
2.7 Sensor IR Proximity 

 Sensor IR proximity adalah suatu komponen yang berfungsi untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya suatu obyek. Sensor ini dapat mendeteksi 
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keberadaan benda di sekitarnya tanpa ada kontak fisik dengan benda tersebut. 

Sensor ini juga disebut dengan sensor kedekatan.  

 Sensor proximity bekerja dengan memancarkan medan elektromagnetik 

dan mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik pada saat benda 

dideteksi. contoh medan magnet yang sering digunakan yaitu sinar infra red. 

 

Gambar 2.9  Sensor IR Proximity 

        (www.indoelektro.blogspot.co.id) 
 

 Jika benda telah terdeteksi maka sinyal infra red tersebut akan mengubah 

bentuk sinyal dan mengirimkan sinyal kembali ke sensor dan memberitahukan 

bahwa di depan sensor terdapat benda. Jarak maksimum sensor proximity yang 

bisa terdeteksi dinamakan dengan nominal range. Beberapa sensor perlu diatur 

untuk menentukan nominal range-nya atau dibuat list untuk batas kerja 

jaraknya. 

 

 

http://www.indoelektro.blogspot.co.id/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Perancangan dan pembuatan alat ini dilakukan di Laboratorium Robotika 

Medis, Program Studi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi, Departemen Fisika, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga selama kurang lebih 4 bulan 

yang dimulai dari bulan April 2016 sampai Juli 2016. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan-bahan Penelitian 

Bahan–bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Webcam 

2. Motor DC 

3. Belt Konveyor 

4. PCB 

5. Aluminium 

6. Acrylic 

7. Relay 

8. IR Proximity 
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3.2.2 Alat-alat Penelitian 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Solder 

2. Laptop/PC (Personal Computer) 

3. Mikrokontroler 

4. Downloader Mikrokontroler 

5. Arduino IDE 

6. Catu daya 

 

3.3 Prosedur Kerja 

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penulisan ini terdiri dari beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

2. Tahap Pembuatan Alat 

3. Tahap Pengujian Sistem 

4. Analisis Data 

Masing-masing tahapan yang dilakukan penulis saling berkesinambungan satu 

sama lain, olah sebab itu setiap tahapan yang dilakukan harus dipastikan sudah 

sesuai dengan yang diharapkan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk 

lebih jelasnya beberapa tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut: 
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3.4 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian, 

pada tahap ini penulis melakukan studi literatur dengan mencari berbagai acuan 

baik melalui buku, jurnal, tugas akhir maupun artikel dengan narasumber yang 

jelas dan terpercaya dengan tujuan untuk melengkapi literatur mengenai penelitian 

ini. Dan juga penulis menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan diperlukan 

dalam penelitian ini untuk mempersiapkan menuju ke tahap selanjutnya. 

 

3.5 Tahap Pembuatan Alat 

Tahap pembuatan alat dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap perancangan 

alat yakni perancangan mekanik dan perancangan hardware, tahap perwujudan 

Tahap Persiapan 

Tahap Pembuatan Alat 

Tahap Pembuatan 
Mekanik 

Tahap Pembuatan 
Hardware 

Tahap Pengujian 
Sistem 

Analisis Data 

Gambar 3.1. Diagram Prosedur Kerja 
kerja 
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alat, dan tahap pembuatan software. Berikut penjabaran dari masing-masing 

tahapan : 

 

3.5.1 Tahap Pembuatan Mekanik  

Tahap pembuatan mekanik terdiri atas pembuatan konveyor untuk jalur 

tomat yang akan disortir, terdiri dari kerangka bangun, motor DC, belt konveyor 

yang dimodifikasi dengan penambahan sekat-sekat tempat buah tomat, serta 

servo yang digunakan sebagai aktuator pemilah buah tomat yang matang atau 

mentah. Desain mekanik alat sortir tomat menggunakan webcam dapat dilihat 

pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

     

       Gambar 3.2 Gambar Mekanik Alat Keseluruhan 

Webcam 

Selektor tomat 

Motor DC 
IR Proximity 

Mikrokontroler 

Tempat tomat 
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   Gambar 3.3 Gambar Mekanik Alat Tampak Depan 
 
 

 

 
 
         Gambar 3.4 Gambar Mekanik Alat Tampak Samping 
 
 

Webcam 

Pemilah Tomat 

Webcam 
Konveyor 
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                        Gambar 3.5 Gambar Mekanik Alat Tampak Atas 

 

 

3.5.2 Tahap Pembuatan Hardware 

Tahap pembuatan hardware terdiri atas pembuatan beberapa rangkaian 

elektronik yang dapat menjalankan sistem sortir tomat otomatis menggunakan 

webcam. Adapun rancangan hardware dari sistem yang akan dibuat adalah 

meliputi mikrokontroler dan relay untuk mengontrol motor DC dimana gambar 

dapat dilihat pada lampiran. 

Dari pembuatan hardware, diketahui bagaimana cara kerja dari sistem 

yang akan dibuat. Cara kerja alat secara fungsional ditunjukkan pada gambar 3.6.  

Sensor Proximity 

Webcam 

Pemilah Tomat 
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Gambar 3.6 Diagram Fungsional  Alat 

Cara kerja alat ini dimulai dari input beberapa buah tomat yang 

dikumpulkan pada satu wadah kemudian akan dipilah menjadi satu buah agar 

dapat dideteksi oleh webcam dengan cara memodifikasi sabuk konveyor, dengan 

penambahan sekat-sekat tempat buah tomat. Konveyor akan digerakkan oleh 

motor DC dengan kendali motor DC berupa relay yang dihubungkan dengan 

mikrokontroler. Sensor yang digunakan adalah webcam, webcam digunakan untuk 
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mengambil citra dari tomat, citra hasil capture akan mengalami image processing 

yaitu proses pengambilan RGB yang diproses oleh Personal Computer (PC). 

Kemudian nilai warna tersebut diproses agar mendapat nilai tersebut termasuk 

dalam klasifikasi matang atau mentah. Data hasil proses akan dikirimkan ke 

mikrokontroler melalui data serial. Mikrokontroler bertugas untuk mengatur servo 

yang berfungsi sebagai pemilah tomat agar diseleksi ke tempat buah matang atau 

mentah.  

 

 

Gambar 3.7 Diagram Sistem Kontrol 

 

Dari gambar 3.7 menunjukkan jika input set point dari sistem adalah nilai 

RGB dari buah tomat dan dari sensor proximity dengan keberadaan tomat. Proses 

pertama adalah mikrokontroler memberikan instruksi bahwa ada tomat yang 

terdeteksi, maka mikrokontroler mengirimkan instruksi ke PC agar mengambil 

nilai RGB yang terekam, selanjutnya pada PC diproses hasilnya yang akan 

dikirimkan ke mikrokontroler berupa perintah apakah nilai yang didapat termasuk 
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matang atau mentah. Dari data yang dikirimkan oleh PC maka mikrokontroler 

yang bertugas mengatur gerak dari selektor, dan juga menjalankan motor 

konveyor.  

 

3.5.3 Tahap Pembuatan Software 

Tahap pembuatan software meliputi pembuatan program untuk 

mengeksekusi rancangan hardware yang telah dibuat. Software yang digunakan 

yakni Arduino IDE dan juga Delphi yang difungsikan sebagai input controller. 

  

3.6 Tahap Pengujian Alat 

Tahap pengujian alat terdiri dari pengujian seluruh sistem alat yang sudah 

dibuat yakni meliputi pengujian terhadap gerak servo, pengujian terhadap relay 

untuk menggerakkan motor, pengujian konveyor, pengujian webcam serta uji 

software. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja dari webcam 

maupun sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan masing-

masing pengujian yang dilakukan: 

 

3.6.1 Pengujian Relay dan Sensor IR Proximity 

Pengujian relay dilakukan untuk mengetahui pengaktifan relay dengan 

memberikan kondisi pada pin mikrokontroler, sehingga memberikan output sesuai 

dengan program yang diberikan. Masing- masing relay yang digunakan terhubung 

dengan beban DC. Relay tersebut terhubung dengan motor DC yang berfungsi 
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sebagai aktuator konveyor. Sedangkan untuk sensor ir proximity yaitu menguji 

apakah sensor tersebut mampu mendeteksi tomat. 

 

3.6.2 Pengujian Webcam 

Pengujian webcam yakni menguji apakah webcam mampu mendeteksi 

nilai RGB dari suatu benda dengan webcam dalam keadaan terprogram. Webcam 

digunakan untuk mengambil citra digital agar dapat diperoleh nilai RGB dari 

objek benda yang terekam. Setelah mendapatkan nilai RGB dari objek maka akan 

diberikan instruksi untuk proses selanjutnya.  

 

3.6.3 Pengujian Software 

Pengujian software pada penelitian ini meliputi pengujian respons 

hardware terhadap program yang sudah ditransmisikan ke dalam mikrokontroler. 

Tahapan pengujian ini juga digunakan untuk mengetahui apakah alat sudah bisa 

membaca dan mengeksekusi perintah dari program yang sudah dibuat atau tidak. 

 

3.7 Analisis Data 

Pengambilan data ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif 

software dan hardware yang telah dibuat sehingga alat ini dapat bekerja sesuai 

dengan harapan. Untuk menguji kelayakan maupun keberhasilan sistem yang 

telah dibuat apakah sesuai dengan harapan atau tidak maka dapat dilihat dari data 

hasil pengujian serta analisis data yang akan diambil. Data yang akan dianalisis 

terdiri dari data sampel buah tomat, data kinerja dari relay, data kinerja dari motor 
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DC, data kinerja dari servo, uji RGB untuk menguji hasil sampel yang telah 

didapat. 

Sedangkan untuk data yang akan dianalisis dalam sistem ini yakni terdiri 

atas  pengujian program RGB terhadap kinerja alat yaitu pengujian kebenaran 

software yang dibuat serta pengujian untuk sistem kerja webcam sebagai sensor, 

pengujian hubungan waktu dengan kinerja sistem yang telah dibuat serta 

pengujian keberhasilan dari kinerja sistem yaitu keberhasilan klasifikasi matang 

dan mentah pada program serta klasifikasi matang atau mentah pada selektor yang 

digerakkan oleh servo.  
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab hasil dan pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil 

serta analisa dari keseluruhan perancangan alat yang telah dibuat. Dengan hasil 

serta analisa yang dilakukan, dapat diketahui tingkat kinerja serta kesalahan alat 

apakah telah sesuai dengan harapan.  

4.1 Hasil Rancang Bangun Alat 

Dari proses yang telah dilakukan, telah dibuat rancang bangun alat sortir 

buah tomat menggunakan webcam. Alat ini terdiri dari pembuatan hardware  

yang berupa mikrokontroler serta rangkaian modul relay dan juga pembuatan 

mekanik. 

4.1.1 Pembuatan Mekanik 

   

Gambar 4.1 Gambar Alat Tampak Atas 

 

Tempat Tomat Mikrokontroler &  
Catu daya di bawah  
Tempat tomat 

Belt yang disertai 
dengan sekat 

Tempat Webcam 

Motor DC 

Selektor 

Sensor proximity 

Webcam 
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Pembuatan mekanik meliputi pembuatan konveyor sebagai proses untuk 

penyortiran, aktuator sebagai pemisah antara tomat yang matang dan mentah serta 

penempatan webcam untuk sensor. Dalam pembuatan mekanik dibuat modifikasi 

pada belt konveyor dengan penambahan sekat sekat yang terbuat dari seng 

sehingga bagian tomat yang disortir dapat tepat dideteksi oleh webcam. Belt 

konveyor dipilih yang berwarna putih agar saat penangkapan RGB saat sortir 

tomat, warna background diabaikan. Untuk belt konveyor yang ditambahi dengan 

sekat ditunjukkan pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.2 Belt Konveyor dengan Sekat 

Jarak antara webcam dengan belt konveyor diatur sedemikian rupa untuk 

mendapatkan pencahayaan serta gambar yang baik. Pada kotak tempat webcam 

diberikan led sebagai sumber cahaya agar cahayanya konstan, ditunjukkan seperti 

gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Kotak Webcam 

 

Untuk aktuator selektor dibuat menggunakan servo yang dibuat agar 

mampu bergerak ke kiri dan ke kanan untuk mengarahkan tomat ke kotak matang 

atau mentah yang ditaruh di bawahnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.4 Selektor 
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4.1.2 Pembuatan Hardware 

Alat ini terdiri dari pembuatan hardware  yang berupa mikrokontroler 

serta rangkaian modul relay dan modul ir proximity. Hasil pengerjaan alat dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino uno sebagai kontrol. IR Proximity 

untuk mendeteksi keberadaan tomat, sedangan relay digunakan untuk 

menjalankan motor DC yang berfungsi sebagai aktuator dari konveyor.  

 

4.2 Pengalamatan Pin Pada Arduino Uno 

Pada penelitian ini, Mikrokontroler arduino digunakan sebagai pusat 

pengaturan keluaran yang didapatkan dari komunikasi serial dengan Delphi. Pin 2 

digunakan sebagai output yang terhubung dengan relay, karena pada arduino 

sudah terdapat hardware sebagai komunikasi serial, sedangkan untuk 

Relay IR Proximity 

Arduino Uno 

Gambar 4.5 Rangkaian Hardware 
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menghubungkannya dengan Delphi via kabel USB To Serial arduino uno. Adapun 

penggunaan pin mikro yang terhubung pada sistem seperti pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengalamatan Pin Mikrokontroler Arduino Uno 

No PIN Komponen yang digunakan 

1. 2 Relay 

2. 10 Servo  

3. 7 IR Proximity 

 

4.3 Pengujian Rangkaian Modul Relay 

Pengujian modul relay dilakukan dengan menghubungkan keluaran 

tegangan dari pin mikrokontroler ke input modul relay. Untuk pengujiannya 

dengan memberikan masukan high (5v) atau low (0v) untuk relay yang 

digunakan. Berikut adalah tabel hasil uji coba relay untuk pengaktifan komponen 

seperti yang tertera pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Pengujian Relay 

No PIN Kondisi pada arduino Komponen 

1 2 5 volt Relay = ON 

Motor konveyor = ON 

2 2 0 volt Relay = OFF 

Motor konveyor = OFF 

 

Pengaktifan relay dengan memberikan kondisi pada pin mikrokontroler, saat 

diberikan tegangan 5 volt maka relay akan aktif, sedangkan jika diberikan 
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tegangan 0 volt relay menjadi tidak aktif. Dengan begitu maka dapat memberikan 

output sesuai dengan program yang diberikan. Relay yang digunakan terhubung 

dengan beban DC, dan terhubung dengan motor DC. Untuk fungsi dari motor DC 

sendiri adalah sebagai penggerak konveyor.  

4.4 Pengujian Modul IR Proximity 

Pengujian modul IR Proximity dilakukan dengan menguji apakah dapat 

digunakan untuk mendeteksi tomat. Untuk pengujiannya dilakukan dengan 

memberikan penghalang, lalu melihat tegangan keluaran dari sensor 

menggunakan multimeter digital, agar dapat diketahui nilai atau kondisi yang 

nantinya dieksekusi pada program. Berikut adalah tabel hasil uji coba ir proximity 

seperti pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Pengujian IR Proximity 

No Kondisi Tegangan (mV) 

1 0 252,1 

2 1 5020 

3 0 284,4 

4 1 4980 

5 0 251,4 

6 1 5030 

7 0 250,6 

8 1 5020 

9 0 249,5 

10 1 5020 
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Keterangan: 

0 = kondisi ir terhalang  

1 = kondisi ir tidak terhalang 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui pada saat kondisi sensor terhalang tegangan 

keluaran sensor sangat kecil dibawah 1 volt, sedangkan pada saat sensor tidak 

mendeteksi pengahalang keluaran sensor sekitar 5 volt. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan sensor ir proximity dapat mendeteksi 

penghalang dengan jarak yang sudah ditentukan, yang nantinya digunakan sebagai 

masukan untuk proses instruksi selanjutnya.  

 

4.5  Pengujian Aktuator Pemilah 

 Aktuator yang digunakan adalah servo, untuk memilah ke tempat matang 

atau mentah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja servo sebagai 

aktuator pemilah tomat, untuk mendapatkan nilai sudut servo yang diinginkan 

sesuai dengan arah kualitas tomat. 

Tabel 4.4 Pengujian Penggunaan Servo 

Kualitas tomat Arah Sudut Servo  ( °) 

Matang Kanan 105 

Mentah Kiri 40 
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4.6 Pengujian Webcam 

Pengujian webcam yakni menguji apakah webcam mampu mendeteksi 

nilai RGB dari suatu benda dengan webcam dalam keadaan terprogram. Software 

yang digunakan untuk programing ialah Delphi 7. Webcam digunakan untuk 

mengambil citra digital agar dapat diperoleh nilai RGB dari objek benda yang 

terekam. Setelah mendapatkan nilai RGB dari objek maka akan diberikan 

instruksi untuk proses selanjutnya.  

Pengujian yang dilakukan ialah merekam tomat yang berbeda warna 

kemudian menampilkan nilai RGB tersebut seperti pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.5 Pengujian Webcam Untuk Nilai RGB 

Percobaan R G B Keterangan 

 
114 62 35 Matang 

 
105 84 45 Matang 

 
131 125 51 Matang 

 
125 117 74 Matang 

 
119 110 69 Matang 

 
125 130 50 Mentah 

 112 130 60 Mentah  

 
85 111 11 Mentah  
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 Dari tabel 4.5 dapat diketahui apabila webcam dapat merekam citra 

sehingga citra dapat diketahui nilai RGB nya. Jarak webcam dengan konveyor 

diperhatikan agar webcam dapat mengambil RGB dengan tepat. Dari data tersebut 

yang nantinya akan digunakan sebagai masukan untuk proses selanjutnya yaitu 

membedakan tomat matang atau mentah dengan menggunakan selektor yang 

sudah disediakan.   

 

4.7 Pengujian Kinerja Sistem 
 

Pengujian sistem yang terdiri atas pengambilan data kinerja dari proses 

sortir buah tomat  apakah sudah sesuai dengan program yang sudah dibuat. 

Adapun data yang dihasilkan pada pengujian ini yaitu dapat dilihat pada sub bab 

pengujian penggunaan daya, pengujian hubungan waktu dengan kinerja sistem 

dan pengujian keberhasilan. 

 

4.7.1  Pengujian Penggunaan Daya 

Pengujian ini meliputi pengujian keseluruhan sistem, sehingga dapat 

diketahui konsumsi daya dari seluruh sistem dari alat yang telah dibuat. Dengan 

menggunakan watt meter dilakukan 5 kali pengambilan data dengan rentang 

waktu tiap dua menit sekali dan didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6  Pengujian Daya Motor 

Menit ke- Daya (Watt) Energi (kWh) 

2 19 0.0190 

4 18,5 0.0185 

6 19 0.0190 

8 18 0.0180 

10 20 0.0200 

Rata-rata 0.0189 

 

Dari data yang didapatkan rata-rata energi yang dibutuhkan oleh motor sebesar 

0.0189 kWh. 

Tabel 4.7 Pengujian Daya PC 

Menit ke- Daya (Watt) Energi (kWh) 

2 18 0.019 

4 21 0.021 

6 16.5 0.0165 

8 22 0.022 

10 15 0.015 

Rata-rata 0.0187 

 

Dikarenakan catu daya dari webcam, mikrokontroler, dan komponen dari 

mikrokontroler terhubung dengan PC, maka dari itu diambil data pengujian daya 

dari PC. Dari data yang didapatkan rata-rata energi yang dibutuhkan oleh PC  
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sebesar 0.0187 kWh. 

 Dari data pengujian daya motor dan daya yang dibutuhkan PC didapatkan 

rata-rata sebesar (0.0189 + 0.0187) kWh. Dari jumlah keduanya didapatkan 

sistem yang telah dibuat membutuhkan daya sebesar 0.0376 kWh. 

 

4.7.2 Pengujian Hubungan Waktu Terhadap Kinerja Sistem 

Dari hasil pengambilan data penelitian didapatkan variabel data dan 

kemudian dilakukan analisis sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 Pengujian Waktu yang Dibutuhkan untuk Mensortir 

Percobaan Jumlah Tomat Waktu 

1 10 Buah 2 menit 

2 10 Buah 2 menit 40 detik 

3 10 Buah 2 menit 10 detik 

4 10 Buah 2 menit 16 detik 

5 10 Buah 2 menit 28 detik 

 

Dari data pada table 4.8 didapatkan rata-rata untuk proses penyortiran 

adalah selama 2 menit 18 detik. Apabila tomat disortir secara manual, waktu yang 

didapatkan bisa lebih cepat atau lambat dari mesin, akan tetapi jika secara manual 

proses penyortiran belum tentu dapat dilakukan secara terus menerus. 

 

4.7.3 Pengujian  Keberhasilan Kinerja Sistem 
 

Pengujian keberhasilan sistem merupakan pengujian apakah alat yang sudah 
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dibuat baik hardware maupun mekanik dari alat serta webcam yang digunakan 

dapat bekerja apabila dijalankan dengan software yang sudah dibuat. Berikut adalah 

hasil pengujian stabilitas kesesuaian sistem alat yang  sudah dibuat : 

Tabel 4.9 Kesesuaian Alat 

Percobaan 
Keterangan Keberhasilan 

Matang Mentah 

1   - Berhasil 

2   - Berhasil 

3   - Berhasil 

4 -   Gagal 

5 -   Berhasil 

6 - - Gagal 

7   - Berhasil 

8   - Berhasil 

9   - Gagal 

10 -   Berhasil 

 

 

Dari tabel yang telah dibuat dapat diketahui presentasi keberhasilannya 

dengan: 

Presentase Keberhasilan = �  � ℎ ��� �  � % = 7
 � % 

       = 70 % 
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Presentase kesalahan didapatkan dari kesalahan hardware maupun software 

contohnya aktuator dalam memisahkan antara tomat matang dengan mentah. 

Ketika tomat berjalan pada konveyor, tomat tidak selalu berhenti pas dibawah 

webcam sehingga webcam tidak dapat mendeteksi adanya tomat yang lewat dan 

tidak didapatkan nilai RGB dari buah tomat yang lewat. Dengan begitu aktuator 

tidak dapat memisahkan warna tomat sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan pengujian tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Alat 

Sortir Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Komposisi Warna Menggunakan 

Webcam (Bagian II) dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Digunakan webcam dengan pengolahan citra RGB untuk proses 

perekaman buah tomat yang disortir dan penambahan sekat pada belt 

konveyor sehingga tomat dapat dideteksi satu per satu kedalam 

klasifikasi matang atau mentah. 

2. Dapat mengklasifikasikan buah tomat matang dan mentah dengan 

pembuatan selektor yang dikendalikan oleh mikro pada konveyor yang 

dapat bergerak menuju arah yang sesuai dengan klasifikasi buah tomat 

yang sudah diproses.  

5.2 Saran 

Penulis mengharapkan agar kedepanya alat ini bisa dikembangkan sehingga 

lebih baik lagi dalam hal pengeringan. Beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Pembacaan harap memperhatikan kondisi pencahayaan dalam ruang. 

2. Mengukur jarak webcam dengan objek sehingga hasil yang didapatkan 

lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 
Gambar alat tampak atas 
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Gambar selektor buah tomat 
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Spesifikasi Webcam 

 System Requirements 

o What you need: 

o Windows Vista®, Windows® 7 
(32-bit or 64-bit) or Windows® 8 

o Basic requirements: 

 1 GHz 
 512 MB RAM or more 
 200 MB hard drive space 
 Internet connection 
 USB 1.1 port (2.0 recommended) 

o For HD 720p video calling and HD 
video recording 

 2.4 GHz Intel® Core™2 Duo 
 2 GB RAM 
 200 MB hard drive space 
 USB 2.0 port 
 1 Mbps upload speed or higher 
 1280 x 720 screen resolution 

 Warranty Information 

2-Year Limited Hardware Warrant 

 Package Contents 

 Webcam with 5-foot cable 
 

 User documentation 
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 Technical Specifications 

The specs: 

 HD video calling (1280 x 720 
pixels) with recommended system 

 Video capture: Up to 1280 x 720 
pixels 

 Logitech Fluid Crystal™ 
Technology 

 Photos: Up to 3.0 megapixels 
(software enhanced) 

 Built-in mic with noise reduction 
 Hi-Speed USB 2.0 certified 

(recommended) 
 Universal clip fits laptops, LCD or 

CRT monitors 
o Logitech webcam software: 
 Pan, tilt, and zoom controls 
 Video and photo capture 
 Face tracking 
 Motion detection  
o  Software features and offerings 

subject to change. 
Additional services require Internet 
access and registration. 
Some photographs are simulated. 

Works with most instant 
messaging applications. 

 Part Number 

o Dark Grey: PN 960-000694 
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Skema Rangkaian Relay 
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IR SENSOR DATASHEET 
 

1. Introduction 

An object can be detected with an infrared system consisting of an infrared 
transmitter and a receiver. More in detail an IR transmitter, also known as IR 
LED, sends an infrared signal with a certain frequency compatible with an IR 
receiver which has the task to detect it. There are different kind of IR sensors for 
different type of application. IR technology is used, for example, in proximity 
sensors to detect a near object, in contrast sensors to find a path or in counting 
sensors to count objects. 

2. Principle of operation 

Fig.1 – IR sensor principle of operation with/without 
object.  

The IR transmitter sends an infrared signal that, in case of a reflecting surface 
(e.g. white color), bounces off in some directions including that of the IR receiver 
that captures the signal detecting the object. 

When the surface is absorbent (e.g. black color) the IR signal isn’t reflected and 
the object cannot be detected by the sensor. This result would occur even if the 
object is absent. 

2.1 IR transmitter and IR receiver 

The IR transmitter is a particular LED that emits radiation in the frequency range 
of infrared, invisible to the naked eye. An infrared LED just works as a simple 
LED with a voltage of 3V DC and a current consumption of about 20mA. The IR 
receiver, such as a photodiode or a phototransistor, is capable of detect infrared 
radiation emitted from the IR transmitter. Aesthetically it is similar to a LED but 
the external capsule can be wrapped by a dark color film. 

3. IR Sensor FC-51 

http://i1.wp.com/www.playembedded.org/blog/wp-content/uploads/2016/04/art_019_obstacle.png
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Fig.2 – Pin map of the FC-51 sensor.  

The sensor used in our demo is model FC-51. It is a cheap sensor easily available 
on the internet for less than 2$ but unfortunately we didn’t find the datasheet. In 
any case we will explain the operation of the related electronic circuit and 
subsequently implement some demo to test its functioning. 

  

3.1 Pinout and schematic 

 
Fig.3 – This is the schematic of the IR sensor FC-51.  

The package has three connection pins: 

1. Vcc to the power supply 3-5V DC; 
2. Gnd to the ground reference; 
3. Out for the digital output signal of the sensor. 

This sensor detects objects at a distance in range between 2~30cm. With the 
potentiometer you can calibrate the sensitivity according to the application and 
environmental conditions (e.g. brightness). The IC LM393 is an open-collector 
voltage comparator which provides an output if there is a pull-up R between the 
output of the IC (DO) and the power supply Vcc (R=10KΩ). The output DO is: 

 high if the object is not detected; 
 low if the object is detected. 

  

http://i0.wp.com/www.playembedded.org/blog/wp-content/uploads/2016/04/art_019_IR_sensor.png
http://i1.wp.com/www.playembedded.org/blog/wp-content/uploads/2016/04/art_019_circuit.jpg
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4. Proposed Demos explained 

4.1 Test IR sensor FC-51 with serial terminal (Demo 01) 

Fig.4 – Demo 1 schematic.  

In the first demo, through the connection between the Arduino serial port and the 
PC, we will read about the detection of the object. 

Lets take a look to steps required by this demo: 

1. We connect the OUT pin of the sensor to digital pin 2 of Arduino called 
IR. 

2. The setup() function is performed only once before the main loop. We 
insert here the initialization code which enables serial port Arduino and 
sets the digital pin 2 as input. 

3. loop() is the main function and is cyclically repeated until you turn off the 
Arduino board. We convert in C language the operation of the electronic 
circuit analyzed before. We save in the variable detection the value taken 
from the pin IR with the specific function digitalRead, if the value is low 
there is an object otherwise there isn’t. 

 

 

http://i0.wp.com/www.playembedded.org/blog/wp-content/uploads/2016/04/art_019_demo01.jpg
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