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ABSTRACT 

  

FFB (Fresh Fruit Bunches) of oil palm is one of the indonesian commodities that 

make it possible for Indonesia to be country of the largest CPO (Crude Palm Oil) 

export in the world. Automatic detection oil palm FFB is very important in the 

sorting and grading process. The detection of oil palm FFB can be based on color 

parameters. This study aims to design a program to detect oil palm FFB using a 

computer vision system with various of luminous. The system is equipped with a 

webcam, light source and software. This program also to record images, process 

images and classify them as detected oil palm FFB. Detector works based on the  

of the HSV value, especially in saturation. Output in this process is forms contour 

with a bounding box. The sample used in this study was 10 fruit FFB of tenera oil 

palm varieties. The FFB image of oil palm was recorded using a webcam at an 

angle of 90⁰. The results showed that the program's success in detecting oil palm 

FFB in this system depended on luminous of the room because of application in 

segmentaion color method Hue, Saturation, Value (HSV). The HSV program 

success in detecting 8 of 10 oil palm FFB with boundaries area contour more 

than 9000 pixels. 
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ABSTRAK 

 

TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit merupakan salah satu komoditas 

unggulan yang berpotensi menjadikan indonesia sebagai salah satu negara 

pengekspor CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Pendeteksian TBS kelapa 

sawit secara otomatis sangat penting dalam proses sortasi dan grading. 

Pendeteksian TBS kelapa sawit dapat didasarkan oleh parameter warna. Penelitian 

ini bertujuan merancang sebuah program untuk mendeteksi TBS kelapa sawit 

menggunakan sistem computer vision pada kondisi tingkat pencahayaan yang 

berbeda-beda. Sistem ini dilengkapi dengan webcam, sumber cahaya, dan 

perangkat lunak. Program ini juga berfungsi merekam citra, mengolah citra serta 

mengklasifikasinya sebagai TBS kelapa sawit yang telah terdeteksi. Bagian 

deteksi (detektor) bekerja berdasarkan bobot nilai HSV khususnya warna saturasi 

sehingga membentuk sebuah kontur dengan luaran berupa kotak pembatas. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah TBS kelapa sawit varietas 

tenera sebanyak 10 buah. Citra TBS kelapa sawit direkam menggunakan webcam 

dengan sudut 90⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program 

dalam mendeteksi TBS kelapa sawit pada sistem ini bergantung pada intensitas 

cahaya ruangan akibat penerapan segmentasi warna metode Hue, Saturation, 

Value (HSV). Program HSV berhasil mendeteksi 8 dari 10 TBS kelapa sawit 

dengan batas area kontur diatas 9000 piksel.  

 

Kata kunci : Deteksi, Intensitas Cahaya, Computer Vision, HSV, TBS kelapa 

sawit   

1. PENDAHULUAN

Dunia industri telah menerapkan konsep 

otomasi dimana pengontrolan dan pengendalian 

dilakukan tanpa membutuhkan tenaga manusia 

pada era revolusi industri 4.0. Salah satu 

perkembangan dari konsep otomasi yaitu pada 

sistem inspeksi berbasis Computer Vision (CV). 

CV merupakan metoda analisa yang dibutuhkan 

dalam deteksi dan penghitungan buah secara 

otomatis dengan waktu yang relatif singkat dan 

akurat (Ponce et al., 2019). Sektor bidang 

agroindustri telah banyak menerapkan secara luas 

sistem inspeksi otomasi ini dikarenakan oleh 

sifatnya yang non destruktif. CV mampu 

mereplikasi cara kerja sistem visual manusia dalam 

mendeteksi suatu objek baik dalam bentuk gambar 

atau video. Sistem yang dibangun pada CV dapat 

diaplikasikan untuk pendeteksian objek sehingga 

objek tersebut dapat dihitung secara otomatis. 

Hasil citra yang telah direkam akan diolah 

menggunakan software pengolahan citra. 

Pengolahan citra merupakan pemrosesan 

pengolahan citra dimana inputnya berupa citra dan 

hasilnya juga berupa citra. Citra seringkali 

mengalami degradasi (penurunan mutu) contohnya 

mengandung noise atau cacat, mengalami blurring 

(kekaburan), memiliki warna yang terlalu kontras 

dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyulitkan 

dalam menginterpretasikan citra karena informasi 

pada citra akan cenderung menurun (Font et al., 

2014). 

Penyumbang devisa negara terbesar kedua 

setelah sektor gas dan minyak bumi adalah  

industri kelapa sawit. Kelapa sawit yang umumnya 

dikenal sebagai palem merupakan jenis tumbuhan 

monokotil keluarga Arecaceae. Buah kelapa sawit 

merupakan bagian yang paling utama untuk diolah 

Elaeis guineensis atau TBS (Tandan Buah Segar) 
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kelapa sawit merupakan salah satu komoditi 

unggulan yang berpotensi mendorong indonesia 

sebagai salah satu negara pengekspor CPO (Crude 

Palm Oil) terbesar dikancah internasional. Tandan 

buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan bahan 

dasar CPO. Otomatisasi pada industri kelapa sawit 

perlu dilakukan untuk efisiensi harga dan waktu 

dalam proses produksi CPO. Proses otomasi 

deteksi itu sendiri membutuhkan sensor berupa 

kamera, komponen proses dan aktuator untuk 

mendukung proses otomasi. Sebuah webcam dapat 

digunakan untuk melakukan visual inspection atau 

untuk proses akuisisi. Webcam yang tersambung 

dengan laptop akan menyimpan file video hasil 

akuisisi citra. 

2.METODOLOGI PENELITIAN  

 

Metode penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1 diagram alir penelitian. 

 

 

 
Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Perekaman citra dilakukan dengan mengatur fokus 

kamera terlebih dahulu agar mendapatkan hasil 

citra yang baik. Pengambilan semua citra akan 

dilakukan dalam keadaan tidak bergerak (statis) 

dan pada jarak yang sama agar mendapatkan suatu 

piksel yang tetap. Metode computer vision 

dilakukan dengan langkah awal yaitu membangun 

suatu sistem yang bertujuan untuk melakukan 

perekaman dan pengolahan citra sampel 

penelitian. Kamera yang akan digunakan adalah 

kamera live view atau webcam dimana posisi 

webcam yang statis dengan sudut 90⁰. Laptop 

yang digunakan dan dihubungkan langsung ke 

webcam akan diintegrasi dengan sistem sehingga 

hasil data yang sudah terekam dapat diolah secara 

langsung. Hasil pengambilan citra harus 

menunjukkan sebuah citra yang memuat semua 

bagian konveyor dan TBS kelapa sawit. Hal ini 

dilakukan agar sistem mampu mendeteksi objek 

secara akurat pada konveyor berjalan tersebut. 

Resolusi piksel dari citra sangat mempengaruhi 

waktu komputasinya. Hasil perekaman akan 

disimpan serta diolah melalui laptop. Sistem ini 

bekerja secara real time. File-file rekaman 

tersebut akan dimasukkan kedalam program 

sebagai data input. File program yang diberi nama 

detection.py tersebut selanjutnya dijalankan dalam 

command promt. Tampilan deteksi TBS kelapa 

sawit akan ditayangkan ketika file program 

dijalankan. Output dari sistem akan tersimpan 

secara otomatis pada sebuah file direktori yang 

telah ditentukan. Pengembangan perangkat lunak 
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dilakukan menggunakan bahasa pemograman 

python dan pustaka OpenCV.  

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Sistem Penghitung TBS Kelapa Sawit 

Berbasis Computer Vision  

 

 
Gambar 3.1 Sistem deteksi 

 

 Gambar 3.1 menunjukkan sebuah sistem 

deteksi TBS kelapa sawit untuk merekam citra  

yang terdiri dari webcam pada posisi statis yang 

tersambung langsung ke laptop. Webcam 

dipasang sebagai alat untuk merekam sampel TBS 

yang diatas konveyor. Posisi webcam dalam 

kondisi statis dengan tujuan agar meminimalisir 

kemungkinan terbentuknya noise atau derau yang 

mengganggu kelancaran dalam mendeteksi 

sampel. Perekaman citra TBS kelapa sawit berada 

diatas konveyor berjalan tersebut kemudian 

dimasukkan pada program python dengan 

algoritma warna berupa HSV. Hasil citra pada 

sistem memuat semua bagian konveyor dan TBS 

kelapa sawit agar sistem mampu mendeteksi 

secara akurat. 
 

3.2  Deteksi TBS kelapa sawit melalui frame 

gambar 

 Deteksi TBS kelapa sawit dilakukan 

berdasarkan nilai warna dari piksel pada citra 

objek yaitu menggunakan segmentasi warna HSV. 
Segmentasi HSV ini didasarkan oleh seleksi 

warna sebagai acuan dengan nilai tolerasi tertentu 

untuk membentuk segmen yang diharapkan. Citra 

masukan digital merupakan citra RGB yang 

memerlukan konversi model ke model warna HSV 

selanjutnya mengambil piksel dari channel s. 

 
Gambar 3.2 Konversi RGB ke model warna HSV 

 

 Gambar 3.2 merupakan hasil dari konversi 

segmentasi citra RGB ke dimensi warna HSV. 

Pendeteksian objek dengan ruang warna HSV juga 

dilakukan oleh Baygin et al., (2014) dengan objek 

telur dan botol minum soda. Konversi citra ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

segmentasi. Frame diambil dari kamera RGB, 

kemudian pixel pada channel RGB dikonversi ke 

dalam channel HSV menggunakan 

cv2.cvtColor(frame, flag) dimana flag adalah 

channel target dan frame adalah frame yang ingin 

dikonversi channel warnanya ke channel warna 

target. 

 
Gambar 3.3 Hasil deteksi 

 

Gambar 3.3 menampilkan TBS kelapa sawit  

dimana terdapat bounding box bewarna hijau. 

Ardhianto et al., (2013) juga mendeteksi objek 

bewarna dan membatasi objek tersebut dengan 

sebuah bounding box. Bounding box ini sebagai 

penanda objek yang telah dideteksi. Sistem akan 

merespon setiap gerakan objek untuk dapat 

mendeteksi secara real time atau langsung. 

3.3 Analisa Pengujian Sistem Deteksi TBS 

Kelapa Sawit Berdasarkan Intensitas Cahaya  

 

Pengujian sistem pendeteksi telah dilakukan pada 

kondisi tingkat intensitas cahaya yang berbeda-
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beda agar mengetahui tingkat respond dan 

kerberhasilan program yang telah 

diimplementasikan. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui batasan atau rentang intesitas cahaya 

pada sistem ini agar dapat bekerja dengan baik 

dalam mengenal suatu objek TBS kelapa sawit. 

 

Nama Sampel Luas Kontur (piksel) 

Sampel 1 20779.0 
Sampel 2 18843.0, 
Sampel 3 12406.5 
Sampel 4 54877.5 
Sampel 5 11037.0 
Sampel 6 6560.5 
Sampel 7 46676.5 
Sampel 8 9100.5 
Sampel 9 52503.5 

Sampel 10 3456.5 

Gambar 3.4 Tabel luas kontur berdasarkan 

Intensitas cahaya yang berbeda 

Gambar 3.4 diatas menunjukkan luas kontur yang 

tersegmentasi akibat penerapan ruang warna HSV 

pada 10 sampel TBS kelapa sawit. Sistem berhasil 

mendeteksi 8 dari 10 TBS kelapa sawit. Sampel 6 

dan sampel 10 memiliki luas kontur dibawah 9000 

piksel sehingga sistem gagal mengenali objek. 

Perbedaaan luas kontur ini sangat dipengaruhi 

oleh besarnya intensitas cahaya ruang. Intensitas 

cahaya yang terlalu tinggi berpotensi membentuk 

bayangan objek sehingga sistem menganggapnya 

sebagai objek baru dan menghitung area kontur 

bayangan sehingga lebih besar dari kondisi 

sebenarnya. Umam & Negara (2016) juga telah 

melakukan penelitian pada sistem otomasi untuk 

mendeteksi objek pejalan kaki pada kondisi terang 

(siang hari) dan gelap (malam hari). Pendeteksian 

akurat dan nilai akurasi yang tinggi hendaknya 

ditunjang dengan kondisi pencahayaan yang 

cukup terang. Kondisi pencahayaan yang cukup 

terang memberikan perbedaan kromatik antar 

piksel cukup kontras dan kejelasan citra atau 

gambar yang sangat maksimum sehingga dengan 

mudah dan lacar dalam pemisahan objek dan latar 

belakang objek.  

4. KESIMPULAN 

 

1. Sistem computer vision dibangun 

menggunakan kamera WebCam dan 

sampel TBS kelapa sawit diatas konveyor 

bergerak. Tinggi antara dudukan kamera 

dan sampel adalah 150 cm. Sudut kamera 

terhadap sampel adalah 90⁰. 

 

2. Program ini mampu mendeteksi dengan 

tingkat pengenalan 80 %. Kondisi tingkat 

pencahayaan yang redup dapat 

mengganggu dan mempengaruhi 

penangkapan gambar oleh webcam 

sehingga menyebabkan kegagalan 

perhitungan interest point.  

. 
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