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Abstrak 

Computer vision merupakan kombinasi dari Pengolahan Citra dan Pengenalan Pola. Computer vision 

pada bidang robotik biasa disebut juga dengan vision robot. Vision robot  dapat  didefinisikan  sebagai  

proses  ekstraksi,  karakteristik  serta  menafsirkan informasi  dari  dunia  gambar  tiga-dimensi  dan  

dapat  dibagi  menjadi  enam  wilayah prinsip  yang  meliputi sensing,  preproses,  segmentasi,  deskripsi,  

pengenalan  dan interpretasi.  Dalam  penelitian  ini  aplikasi Computer  vision digunakan  untuk 

mendeteksi jalur pada lintasan robot dengan memanfaatkan fungsi Canny Edge Detector dan Template 

Matching pada library OpenCV. Hasil pendeteksian digunakan untuk menentukan arah gerak robot. 

Sensor yang digunakan adalah kamera usb webcam dan pengolah data yang digunakan adalah Raspberry 

Pi dan Arduino Uno. Pengujian dilakukan dengan menempatkan robot pada jalur yang telah disiapakan 

serta manguji pengaruh cahaya terhadap sistem yang dibuat. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan robot 

dapat bernavigasi menggunakan kamera dan cahaya mempengaruhi kinerja dari sistem. 

 

Kata kunci : kamera, computer vision, opencv, raspberry pi, ardunio 

 

Computer vision is  a  combination of Image  Processing and Pattern  Recognition. Computer vision on 

robotics commonly referred to as robot vision. Robot vision can be defined as the process of extraction, 

characteristics and interpreting information from  the  world  of three-dimensional images and can  be  

divided into  six regions covering  the principles  of sensing, preprocessing, segmentation,  description, 

recognition and interpretation.  In  this  study  the application  of Computer vision is used to detect path 

in the robot arena using Canny Edge Detector and Template Matching function from OpenCV library. 

The result of detection is used to determine robot action. The sensor that used is usb webcam. Raspberry 

Pi and Arduino Uno are used to process the data. Testing is done by place the robot in the arena with 

prepared path and test the light influence toward the system. From the test results can be concluded that 

the robot can navigate using camera and light affects the performance of the system. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi robotika pada 

saat ini sudah mencapai tahap dimana robot yang 

diciptakan dibuat semirip mungkin dapat meniru 

perilaku manusia, baik dari segi penampilan, 

kemampuan, maupun cara berpikir. Salah satu 

kemampuan manusia yang ingin ditiru adalah 

penglihatan. 

Saat ini telah banyak dikembangan 

robot-robot yang bertujuan untuk meringankan 

beban kerja manusia. Salah satunya adalah robot 

pemadam api. Tujuan dari robot ini adalah 

mendeteksi keberadaan api dan memadamkannya 

tanpa bantuan manusia. Sehingga untuk 

kedepannya manusia tidak perlu lagi terjun 

langsung sehingga dapat meminimalisir adanya 

resiko korban jiwa. 

Di Indonesia sendiri telah diadakan 

Kontes Robot Indonesia dari tahun ke tahun. 

Kontes ini bertujuan untuk mengembangkan 

teknologi robotika, khususnya di Indonesia. 

Salah satu divisi yang dilombakan adalah divisi 

pemadam api. Pada divisi ini, masing-masing tim 

menyiapkan satu robot yang akan mencari dan 

memadamkan api pada arena yang telah 

ditentukan. 

Sampai saat ini, untuk bernavigasi robot 

melakukan dengan cara meraba, baik 

menggunakan sensor infrared maupun 

ultrasonic. Maka dengan penelitian ini 

diharapkan menjadi terobosan baru dengan 

menciptakan robot pemadam api yang dapat 

mendeteksi jalur arena dengan menggunakan 

kamera. 

 

Dasar Teori 

Vision adalah contoh klasik 

permasalahan yang ditangani manusia dengan 

baik, tetapi sedikit kompleks bagi mesin. Ketika 

kita menjalani hari, kita menggunakan mata 

untuk mengambil informasi visual dalam jumlah 

yang besar dan otak memproses semuanya 

dibawah sadar. Computer Vision adalah ilmu 

yang menciptakan kemampuan yang sama pada 

computer, dan jika bisa, lebih baik dari manusia 

(Nathan dkk., 2012). 

Terdapat beberapa klasifikasi dari vision 

itu sendiri, yaitu Low Level Vision, Medium 

Level Vision, dan High Level Vision. Low Level 

Vision meliputi Sensing, yaitu pengambilan 

gambar input berupa gambar, dan Preprocessing, 

yaitu memperoleh suatu gambar sebelum 

diproses. Medium Level Vision meliputi proses 

Segmentation, Description, Recognition. 

Segmentation adalah proses pemisahan gambar 

digital ke dalam beberapa region. Description 

merupakan proses mendekripsikan suatu gambar, 

sedangkan Recognition merupakan pengenalan 

terhadap suatu gambar. Pada level yang lebih 

tinggi (High Level Vision) terdapat proses 

Interpretation, dimana Interpretation merupakan 

suatu kemampuan untuk memperkirakan bentuk 

asli dari gambar yang didapat, hal ini dapat 

diakukan dengan cara mendapatkan berbagai 

informasi yang diperlukan pada gambar tersebut. 

Maka proses Interpretation memerlukan deteksi, 

identifikasi, dan pengukuran dari fitur-fitur pada 

suatu gambar (Tucker, 2004). 

Proses awal yang banyak dilakukan 

dalam image processing adalah mengubah citra 

berwarna menjadi citra gray-scale, hal ini 

digunakan untuk menyederhanakan model citra. 

Untuk mengubah citra berwarna yang 

mempunyai nilai matrik masingmasing r, g dan b 

menjadi citra gray-scale dengan nilai s, maka 

konversi dapat dilakukan dengan mengambil 

rata-rata dari nilai r, g dan b sehingga dapat 

dituliskan menjadi:  



I (x,y) = 
�	(�,�)	��(�,�)��(�,�)

�
  …………..…….(1) 

Keterangan: 

I (x,y) = nilai intensitas citra grayscale 

R (x,y) = nilai intensitas warna merah dari citra 

asal 

G (x,y) = nilai intensitas warna hijau dari citra 

asal 

B (x,y) = nilai intensitas warna biru dari citra 

asal 

 

Gambar 1 Hasil Grayscaling ( Zunaidi, 2013 ) 

 

 Canny Edge Detection adalah sebuah 

algoritma untuk mendeteksi edge yang cukup 

popular. Algoritma ini dikembangkan oleh John 

F. Canny pada tahun 1986. Ini adalah algoritma 

multi-tahap dan tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Noise Reduction 

b. Intensitas Gradien 

c. Non-Maximum Suppression 

d. Hysteresis Thresholding 

Pada dasarnya template matching 

adalah proses yang sederhana. Suatu citra 

masukan yang mengandung template tertentu 

dibandingkan dengan template pada basis data. 

Template ditempatkan pada pusat bagian citra 

yang akan dibandingkan dan dihitung seberapa 

banyak titik yang paling sesuai dengan template. 

Langkah ini diulangi terhadap keseluruhan citra 

masukan yang akan dibandingkan. Nilai 

kesesuaian titik yang paling besar antara citra 

masukan dan citra template menandakan bahwa 

template tersebut merupakan citra template yang 

paling sesuai dengan citra masukan. 

Open Source Computer Vision Library, 

adalah library open source multi- platform 

berlisensi BSD (Berkeley Software Distribution) 

yang bersifat gratis untuk digunakan baik di 

kegiatan akademik maupun komersial. Library 

ini berfungsi untuk mentransformasikan data dari 

citra diam atau kamera video ke salah satu 

keputusan atau representasi baru. Semua 

representasi tersebut dilakukan untuk mencapai 

beberapa tujuan tertentu. 

Raspberry Pi adalah komputer 

berukuran kartu kredit yang dikembangkan di 

Inggris oleh Yayasan Raspberry Pi dengan tujuan 

untuk mempromosikan pengajaran ilmu 

pengetahuan dasar komputer di sekolah. 

Arduino Uno adalah board 

mikrokontroler berbasis ATmega328. Uno 

memiliki 14 pin digital input / output (dimana 6 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, resonator keramik 16 MHz, koneksi 

USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. 

Uno dibangun berdasarkan apa yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler, sumber daya 

bisa menggunakan daya USB (jika terhubung ke 

komputer dengan kabel USB) dan juga dengan 

adaptor atau baterai. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan 

merancang sistem navigasi robot beroda dengan 

memanfaatkan kamera sebagai sensor utama. 

Raspberry Pi akan membaca data dari kamera 

dan memprosesnya sehingga menemukan data 

yang diinginkan. Hasil pemrosesan akan 

dijadikan sebagai penentu gerak dari robot yang 

akan dikirimkan ke Arduino Uno yang menjadi 

kontrol hardware dari robot. 



Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1) Raspberry Pi tipe B, 2) 

Sistem Operasi Raspbian Wheezy, 3) Library 

OpenCV, 4) Kamera webcam, 5) Arduino Uno, 

6) Robot Beroda dan 7) Arena. 

 Perangkat keras yang digunakan adalah 

mikrokontroler Arduino Uno yang terhubung 

dengan motor driver dan Raspberry Pi. 

Raspberry Pi terhubung dengan modul kamera. 

Perangkat lunak adalah aplikasi dalam bahasa 

python yang akan memproses data dari kamera 

dan mengirimkan hasil ke Arduino Uno. 

 

Gambar 2 Blok diagram perancangan sistem 

  

 Dalam perancangan software dibagi 

menjadi dua sistem yaitu pada Raspberry Pi 

sebagai pemrosesan data yang diambil oleh 

kamera dan pada Arduino Uno sebagai 

pengontrol mekanik dari robot. 

 

 

Gambar 3 Diagram alir kerja sistem pada Raspberry Pi 

 

 



 Agar dapat melakukan semua proses di 

atas, maka kamera pada Raspberry Pi harus bisa 

mengambil gambar.  

 Untuk mengenali jalur pada arena maka 

perlu dilakukan pemrosesan pada gambar yang 

telah diambil oleh kamera. Pada penelitian ini, 

Canny Edge Detection digunakan untuk 

mengenali jalur yang akan dilalui. 

 

Gambar 4 Contoh Hasil Canny Edge Detection 

 Dari hasil pemrosesan menggunakan 

Canny Edge Detector, akan ditentukan kemana 

robot harus bergerak dengan menggunakan 

template matching. 

 

Gambar 5 Template yang digunakan pada 

template matching 

Hasil dari pendeteksian template 

matching: 

 

Gambar 6 Contoh hasil pemrosesan template 

matching 

 

Semua proses pengolahan data akan 

dilakukan oleh Raspberry Pi. Dan setelah data 

diproses, Raspberry Pi akan mengirimkan 

perintah ke Arduino Uno yang mengontrol 

mekanik dari robot. Untuk itu, Raspberry Pi dan 

Arduino Uno akan dihubungkan secara serial 

melalui kabel USB dari Raspberry Pi ke Arduino 

Uno. 

 



`  

Gambar 7 Diagram Alir Sistem Kerja Pada Arduino Uno 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini telah berhasil dibuat 

robot cerdas dengan ukuran panjang 28 cm, lebar 

23 cm dan tinggi 15 cm. Bagian input robot 

menggunakan kamera webcam yang di pasang 

pada bagian depan robot untuk mendeteksi 

belokan. Kontroler yang digunakan pada robot 

ini adalah Raspberry Pi tipe B dan Arduino Uno 

yang terhubung secara serial. Pada bagian output 

terdiri dari 2 buah motor DC sebagai penggerak 

roda kiri dan roda kanan. 

 

Gambar  Robot tampak depan 

 



 

Gambar  Robot tampak samping 

 

Pengujian Robot Pada Jalan Lurus 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

meletakkan robot pada lintasan lurus dan 

mengukur waktu tempuh dan berhasil tidaknya 

robot melalui lintasan tersebut. Pengujian 

dilakukan sebanyak 5 kali. 

 

Gambar 8 Lintasan pengujian jalan lurus 

Tabel 1 Hasil pengujian pada lintasan lurus 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa robot 

berhasil melalui lintasan lurus tanpa error dengan 

waktu tempuh rata-rata 6,18 detik. 

 

Pengujian Robot Pada Belokan Kiri 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

meletakkan robot pada lintasan belokan kiri dan 

mengukur waktu tempuh dan berhasil tidaknya 

robot melalui lintasan tersebut. Pengujian 

dilakukan sebanyak 5 kali. 

 

Gambar 9 Lintasan pengujian belokan kiri 

Tabel 2 Hasil pengujian pada lintasan belokan 
kiri 

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa robot 

berhasil melalui lintasan belokan kiri tanpa error 

dengan waktu tempuh rata-rata 10,24 detik. 

 

Pengujian Robot Pada Belokan Kanan 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

meletakkan robot pada lintasan belokan kanan 

dan mengukur waktu tempuh dan berhasil 

tidaknya robot melalui lintasan tersebut. 

Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali. 

 

Gambar10Lintasan pengujian belokan kanan 

 

 



Tabel 3 Hasil pengujian pada lintasan belokan 
kanan 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa robot 

berhasil melalui lintasan belokan kanan tanpa 

error dengan waktu tempuh rata-rata 10,28 detik. 

 

Pengujian Robot Pada Belokan Kiri dan 

Kanan 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

meletakkan robot pada lintasan belokan kiri dan 

kanan serta mengukur waktu tempuh dan 

berhasil tidaknya robot melalui lintasan tersebut. 

Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali. 

 

Gambar 11 Lintasan pengujian belokan kiri dan 

kanan 

Tabel 4 Hasil pengujian pada lintasan belokan 

kiri dan kanan 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa robot 

berhasil melalui lintasan belokan kiri dan kanan 

tanpa error dengan waktu tempuh rata-rata 16,66 

detik. 

 

Pengujian Pengaruh Pencahayaan Pada 

Sistem Kerja Robot 

Pengujian ini dilakukan dengan 

meletakkan robot pada lintasan belokan kiri dan 

kanan serta mengukur waktu tempuh dan 

berhasil tidaknya robot melalui lintasan tersebut. 

Pengujian dilakukan di tiga waktu yang berbeda 

yaitu pada pukul 12.00, pukul 18.00 dan pukul 

21.00. Kedua pengujian dilakukan dengan hanya 

memanfaatkan cahaya dari lingkungan tanpa 

cahaya lampu. 

Tabel 5 Hasil pengujian pengaruh pencahayaan 

 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa pada 

pukul 12.00 robot berhasil melalui lintasan 

dengan rata-rata waktu 16,72 detik. Pada pukul 

18.00 dapat dilihat robot juga dapat berhasil 

melalui lintasan, tetapi dengan rata-rata waktu 

19,6 detik. Sedangkan pada pukul 21.00 dapat 

dilihat robot hanya dapat melalui lintasan 

sebanyak tiga kali dengan rata-rata waktu 

tempuh 33,9 detik. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh pencahayaan pada sistem kerja robot 

yaitu pada pencahayaan yang minim robot 

berhasil melalui lintasan tetapi dengan waktu 

yang lebih lama. 

 

KESIMPULAN 

1. Robot beroda berbasis Raspberry Pi dan 

Arduino Uno dapat bernavigasi hanya 

menggunakan satu buah sensor yaitu 

kamera. 



2. Robot dapat menyusuri lintasan lurus 

sepanjang 244 cm dengan waktu rata-rata 

6,18 detik, menyusuri lintasan belokan 

kiri sepanjang 263 cm dengan waktu rata-

rata 10,24 detik, menyusuri lintasan 

belokan kanan sepanjang 256 cm dengan 

waktu rata-rata 10,28 detik, dan 

menyusuri lintasan belokan kiri dan kanan 

sepanjang 374 cm dengan waktu rata-rata 

16,66 detik. 

3. Intensitas pencahayaan mempengaruhi 

sistem kerja navigasi robot, robot dapat 

menyusuri lintasan dengan pencahayaan 

yang cukup minim tetapi dengan waktu 

yang lebih lama. 

 

SARAN 

1. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

sistem navigasi berbasis kamera. 

2. Menggunakan mikroprosesor yang lebih 

cepat dan kamera yang lebih bagus agar 

sistem pemrosesan data menjadi lebih 

cepat dan akurat. 
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