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ABSTRAK 

Sistem computer vision yang handal diperlukan untuk melakukan sistem pengenalan 
yang konsisten terhadap beberapa kemungkinan gangguan, terutama untuk pengenalan objek 
yang memiliki karakter khusus, seperti deteksi kesikuan dan kecacatan keramik. Dengan salah 
satu metode yang diterapkan adalah dengan menggunakan Transformasi Hough. 

Transformasi Hough adalah  teknik ekstraksi fitur yang digunakan dalam proses 
pengolahan citra digital. Transformasi Hough menggunakan voting untuk menentukan garis. 
Untuk memilih lebih dari 1 garis, maka perlu memberikan nilai ambang batas (threshold) karena 
memang yang dibutuhkan adalah observasi terhadap nilai threshold yang diberikan. Untuk 
mendeteksi garis dengan cara menemukan semua garis yang ditentukan oleh dua buah piksel. 
Garis yang terdeteksi akan diketahui titik ujung dan titik pangkalnya dan dari titik-titik tersebut 
dihitung koefisien sudut dari dua garis yang saling tegak lurus untuk menentukan apakah suatu 
sudut keramik siku atau cacat. 

Dari hasil pengujian sistem terhadap 30 citra, prosentase keberhasilan mencapai 100%.  
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengenalan yang telah dirancang ini berjalan dengan baik 
sesuai harapan perancang sistem. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa faktor-faktor 
yang sangat mempengaruhi dalam hasil pengenalan terhadap citra keramik tersebut, seperti 
tingkat kecerahan, hasil deteksi tepi citra, hasil deteksi Transformasi Hough serta penentuan 
parameter toleransi perbedaan piksel dan panjang toleransi sudut. 

 

Kata Kunci: Computer Vision, Deteksi Kesikuan dan Kecacatan Keramik, Transformasi Hough 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos yang artinya 

suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan 

ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan 

teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, 

genteng, tembikar dan sebagainya. Tetapi saat ini tidak semua keramik berasal 

dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan 

logam dan anorgamik yang berbentuk padat. (Yusuf, 1998:2). Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia keramik memiliki arti barang-barang yang terbuat dari 

tanah liat, dicampur dengan bahan-bahan lain dan kemudian dibakar barang 

tembikar (porselen). 

Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan pembangunan sarana 

prasarana fisik menuntut perkembangan model struktur yang variatif, ekonomis, 

dan aman. Hal tersebut menjadi mungkin karena berbarengan dengan kemajuan 

teknologi komputer yang semakin canggih dapat memenuhi kebutuhan akan 

analisa dan desain struktur saat ini. Kemampuan pembentukan keramik yang 

mudah dan sifatnya yang juga sederhana memungkinkan penggunaan bentuk-

bentuk yang kompleks sehingga hampir semua bentuk bisa dibuat. Mengingat 

keramik merupakan material konstruksi proyek-proyek di Indonesia khususnya 

untuk bangunan gedung, maka perencanaan analisa kualitasnya lebih baik dalam 

analisa yang diaplikasikan ke dalam program komputer di bidang rekayasa 
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pengolahan citra. Perkembangan teknologi industri yang semakin canggih dan 

pengolahan citra yang sudah maju saat ini dapat diterapkan pada permasalahan 

pengklasifikasian kualitas keramik tersebut. 

Penentuan kualitas keramik didasarkan pada sedikit banyaknya cacat yang 

teridentifikasi. Terdapat 2 kategori umum cacat keramik yaitu cacat permukaan 

(shadding, bertumpuk, bintik hitam, bubbles, cooling crack, crawling/cakar ayam, 

gelombang, glazur/terkelupas, goresan, pin holes, powdering, retak biskuit, 

tetesan air, masa melekat dan stempel kotor) dan cacat dimensi (ketebalan, 

kedataran permukaan, kesikuan dan kelurusan sisi). Berdasarkan permasalahan 

tersebut, dalam Tugas Akhir ini dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

kesikuan pada keramik. Pendeteksian kesikuan dan kecacatan keramik 

menggunakan metode Transformasi Hough. Untuk mengidentifikasi kesikuan dan 

kecacatan keramik ditentukan dengan cara menghitung sudut kesikuannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana membentuk kerangka luar keramik dalam mendeteksi 

citra kesikuan keramik? 

b. Bagaimana mencari tiap sudut keramik dengan menerapkan 

Transformasi Hough? 

c. Bagaimana menentukan apakah sebuah keramik cacat siku atau 

tidak? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 

akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian difokuskan pada pengidentifikasian siku dan cacat 

keramik melalui pengolahan citra. 

b. Keramik yang digunakan adalah keramik lantai yang memiliki 

ukuran 30 cm x 30 cm serta bermotif halus. 

c. Pengambilan citra keramik dilakukan di dalam ruangan dengan 

menggunakan kamera digital. 

d. Citra yang diproses adalah citra yang telah diedit untuk 

menghasilkan citra yang optimal. 

e. Penentuan siku tidaknya keramik berdasarkan nilai sudut yang 

terdeteksi. 

f. Metode yang digunakan untuk penelitian adalah Transformasi 

Hough. 

g. Citra beresolusi 300x300 pixel berformat .jpg. 

 

1.4. Tujuan 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi kesikuan dan 

kecacatan keramik melalui pengolahan citra. Serta untuk mengetahui algoritma 

Transformasi Hough dalam mendeteksi kesikuan dan kecacatan keramik. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

a. Untuk mengetahui keakurasian metode Transformasi Hough dalam 

mendeteksi kesikuan keramik. 

b. Menyebarluaskan informasi tentang pemanfaatan pendeteksian tepi 

pada suatu citra yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk 

pendeteksian kesikuan dan teknik-teknik pengolahan citra digital 

lainnya. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data skripsi ini antara lain: 

a. Library Research 

Pada tahap ini, penulis mempelajari dan membaca buku diktat, referensi, 

buletin perpustakaan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

b. Documentation 

Penulis melakukan pencatatan terhadap aktifitas yang berhubungan 

dengan pengamatannya, apabila diperlukan pencatatan. 

c. Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka tahap berikutnya 
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adalah pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan rancangan. Pada tahap 

ini juga dilakukan perancangan struktur data, algoritma dan diagram alur yang 

akan digunakan untuk implementasi dalam perangkat lunak yang akan dibuat. 

Kemudian dilakukan pengimplementasian struktur data dan algoritma yang telah 

dirancang ke dalam bahasa pemrograman. 

d. Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 

Tahap ini dulakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah dibuat, 

pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan program (revisi), jika hasil 

belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

e. Pembuatan Naskah Skripsi 

Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar dcatat 

dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar teori dan 

metode yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat lunak dan 

implementasinya, hasil pengujian sistem termasuk juga perbaikan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 

disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 

materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

pembuatan tugas akhir ini. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 

pembuatan tugas akhir ini. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 

pembuatan Tugas Akhir yang digunakan untuk mengolah sumber 

data yang dibutuhkan sistem anatara lain: Flowchart. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari sistem secara 

keseluruhan. Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji 

coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 

dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 

analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 

implementasi. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 

menemukan kesalahn-kesalahan dari program yang mungkin 

terjadi sehingga dapat diperbaiki. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 

pengembangan sistem. 

 DAFTAR PUSTAKA  

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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