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ABSTRAK 

 

 

DETEKSI PENGHALANG MENGGUNAKAN METODE HOUGH 

TRANSFORM UNTUK PENGENALAN GARIS  

 

 

 

Oleh 

 

 

TIYA MUTHIA 
 

 

 

 

Kemajuan ilmu teknologi pengolahan citra digital yang semakin pesat diharapkan 

dapat mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi objek penghalang berdasarkan deteksi 

perubahan garis yang dipancarkan oleh berkas cahaya laser garis menggunakan 

bahasa pemrograman python dengan metode hough transform. Metode hough 

transform digunakan untuk mendeteksi garis pada sebuah citra yang diproses 

dengan melihat konsistensi dari garis laser. Penelitian ini menggunakan kotak dan 

bola sebagai objek untuk menentukan adanya penghalang dari sebuah citra yang 

ditangkap melalui kamera. Pada penelitian ini menggunakan parameter jarak, 

sudut kamera, dan sudut laser garis. Pengambilan data penelitian dilakukan pada 

sore hari di dalam ruangan tertutup dengan intensitas cahaya sebesar 10 lux. Suatu 

objek dapat dikatakan suatu penghalang apabila pada suatu citra terdapat garis 

laser yang terputus atau tidak pada posisi piksel yang sama. Namun, jika pada 

suatu citra terdapat garis yang konsisten atau tidak adanya perubahan garis maka 

citra tersebut dapat dikatakan tidak memiliki penghalang. Berdasarkan evaluasi 

perhitungan ketepatan jarak dengan pengambilan data sebenarnya dapat 

disimpulkan bahwa ketepatan jarak saat mengambil data adalah diatas 90%. 

 

 

Kata kunci : Python, Laser Garis, Trasnformasi Hough, Pendeteksian Objek. 



 
 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

OBSTACLE DETECTION USING HOUGH TRANSFORM METHOD FOR 

INTRODUCTION OF LINE 

 

 

 

By 

 

 

TIYA MUTHIA 
 

 

 

 

The progress of the science of digital image processing technology which is 

growing rapidly is expected to facilitate human life in various aspects of life. This 

study aims to detect barrier objects based on the detection of line changes emitted 

by the beam laser line using the python programming language with the hough 

transform method. The hough transform method is used to detect lines in an image 

that are processed by looking at the consistency of the laser line. This study uses 

boxes and spheres as objects to determine the presence of a barrier from an 

image captured through a camera. In this study using the parameters of distance, 

camera angle, and laser line angle. Retrieval of research data conducted in the 

afternoon in a closed room with a light intensity of 10 lux. An object can be said 

to be a barrier if in an image there is a laser line that is broken or not at the same 

piksel position. However, if an image has consistent lines or there is no change in 

the lines, the image can be said to have no obstacles. Based on the evaluation of 

the calculation of the accuracy of the distance with the actual data collection it 

can be concluded that the accuracy of the distance when retrieving data is above 

90%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Penerapan ilmu Teknik Elektro pada era ini semakin berkembang, salah 

satunya pada bidang image procesing. Kemajuan ilmu teknologi image 

processing yang semakin maju diharapkan dapat mempermudah kehidupan 

manusia dalam berbagai aspek bidang ilmu. Teknologi pengolahan citra ini 

dapat membantu manusia dalam hal otomasi dengan mengaplikasikannya 

pada mikrokontroler. 

 

Pengolahan citra digital adalah suatu teknik mengolah sebuah citra yang 

dapat mentransformasikan citra masukan agar citra keluarannya memiliki 

kualitas yang lebih baik dari citra masukkannya atau memiliki informasi 

yang diinginkan. Manfaat dari image procesing  dapat diimplementasikan 

untuk mengidentifikasi objek, menghilangkan cacat pada citra, dan 

penggabungan antara citra satu dengan citra lainnya.  

 

Penelitian ini mengusulkan metode pendeteksian penghalang berdasarkan 

deteksi garis yang dipancarkan oleh laser garis menggunakan pengolahan 

citra. Penelitian ini menggunakan software pendukung Python agar 
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memudahkan dalam mengidentifikasi objek. Proses pengambilan citra 

menggunakan satu kamera dan laser. Citra yang didapat diolah 

menggunakan operasi Thresholding (pengambangan) agar tampak garis dari 

berkas cahaya laser saja. Kemudian garis dideteksi menggunakan metode 

Hough Transform untuk ditentukan apakah terdapat penghalang pada citra 

yang diamati. Hasil dari sistem tersebut yang akan dijadikan acuan dan 

bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasikan objek 

yang ada disekitarnya menggunakan teknologi yang modern dan otomatis. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendeteksi objek yang lain 

dilakukan oleh Winal Prawira tahun 2017 dari Universitas lampung. 

Penelitian yang telah dilakukan adalah membuat sebuah rancang bangun 

sistem pendeteksi objek menggunakan dua kamera dengan metode Harris 

corner dan Lukas kanade untuk mengidentifikasi objek 3 dimensi.  

 

Penelitian lainnya yang berkaitan adalah pendeteksi objek dengan 

menggunakan metode Hough Transform yang dilakukan oleh Yuda Pusipito 

tahun 2018 dari Universitas Lampung. Penelitian yang telah dilakukan 

adalah penndeteksi objek plat kendaraan menggunakan metode Hough 

Transform dan Hit or Miss Transform.  

 

Penelitian yang berkaitan dengan  pendeteksi garis lurus yang lain telah 

dilakukan oleh Halimatus Sa’diyah dari Universitas Diponegoro dimana 

Hough Transform diaplikasikan untuk pendeteksian garis lurus. Penelitian 
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ini dilakukan untuk menguji ketepatan mencari jumlah garis menggunakan 

metode pendeteksi garis Hough Transform. 

 

Penelitian lainnya yang berkaitan terdapat pada jurnal yang berjudul 

Application Of Hough Transform And Sub-Piksel Edge Detection In 1-D 

Barcode Scanning  oleh Haras Kapadia tahun 2013. Penelitan ini Hough 

Transform digunakan sebagai pengenalan garis untuk pengenalan barcode. 

 

Penelitian lainnya yang berkaitan terdapat pada jurnal yang berjudul Fast 

Obstacle Distance Estimation using Laser Line Imaging Technique for 

Smart Wheelchair oleh Fitri Utaminingrum dkk tahun 2016 dari Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan jarak 

penghalang dari kursi roda menggunakan blob analisis. 

 

Penelitian lainnya yang berkaitan terdapat pada jurnal yang berjudul A 

Method Based On Hough Transform For Quick  Line And Cyrcle Detection 

oleh Huashan Ye, dkk tahun 2015 dari Hubei University. Penelitian ini 

menggunakan metode Hough Transform.untuk mendeteksi adanya garis dan 

lingkaran  

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendeteksi objek yang lain 

dilakukan oleh Yesh Mehta tahun 2018 dari Institut Teknologi Mumbai. 

Penelitian ini telah membuah sebuah algoritma dari estimasi jarak 

penghalan dan navigasi dari robot. Robot ini terpasang kamera, laser garis, 
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dan mikrokontroler. Gambar yang didapat akan di proses dengan metode 

thresholding dan dihitung estimasi jarak yang terdeteksi. 

 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang 

dilakukan ini metode transformasi Hough digunakan untuk mendeteksi 

adanya penghalang menggunakan bantuan laser garis sedangkan pada 

penelitian sebelumnya tidak pernah dilakukan untuk mendeteksi 

penghalang. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menganalisis hasil deteksi garis lurus menggunakan metode Transformasi 

Hough dari berkas cahaya laser garis untuk aplikasi pendeteksi objek 

penghalang menggunakan software OpenCv dengan bahasa pemrograman 

Phyton. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah adalah untuk memperoleh metode 

pengenalan garis untuk mendeteksi penghalang dengan bantuan laser garis. 

Metode yang didapat dapat diaplikasikan untuk mendeteksi adanya 

penghalang dalam membantu tugas manusia sehari-hari dalam bidang 

robotic atau otomotif.  
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1.4. Perumusan Masalah 

 

Bagaimana membuat sebuah program yang dapat mendeteksi keberadaan 

penghalang menggunakan laser garis dan menganalisa hasil tersebut 

menggunakan sebuah program yang diperoleh menggunakan Transformasi 

Hough. 

 

1.5. Batasan Masalah 

 

 

Adapun hal yang dibahas pada penulisan tugas akhir dibatasi pada : 

1. Citra yang diolah adalah citra hasil proses pendigitalan, atau diambil 

menggunakan kamera. 

2. Program Transformasi Hough hanya sebatas mendeteksi adanya garis 

lurus dalam suatu citra. 

 

1.6. Hipotesis 

 

 

Pendeteksian garis lurus menggunakan transformasi Hough dapat 

diaplikasikan untuk menentukan adanya penghalang yang selanjutnya dapat 

diaplikasikan pada kendaraan maupun robot. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir 

ini, maka tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, manfaat, perumusan masalah, batasan 

masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori – teori yang mendukung sistem pendeteksi plat nomor 

kendaraan dengan menggunakan Matlab serta dengan metode-metode yang 

digunakannya, yaitu metode Transformasi Hough dan Fitur Kerampingan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, garis 

besar metode yang diusulkan, serta diagram alir metode yang diusulkan. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil penelitian, pembahasan, dan perhitungan kinerja metode 

yang diusulkan. 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran – saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Citra 

 

Citra (image) merupakan gambar pada bidang dwimarta (dua dimensi). Jika 

dilihat dari kegunaannya, citra adalah salah satu bentuk informasi yang 

diperlukan manusia selain teks, suara, dan video. Informasi ini diperlukan 

tidak hanya untuk komunikasi antar manusia saja tetapi juga antara manusia 

dengan mesin. Informasi yang ada pada suatu citra dapat diartikan berbeda-

beda oleh manusia satu dengan yang lainnya. Maka, informasi pada sebuah 

citra bersifat subjektif tergantung dengan apa yang dibutuhkan. Oleh sebab 

itu diperlukan image processing untuk mendapatkan citra yang memiliki 

informasi yang diinginkan. (Sulistiyanti, 2016). 

 

  

2.2  Pengolahan Citra 

 

 

Pengolahan citra (image processing) merupakan suatu cara merubah suatu 

citra menjadi citra berbeda yang lebih sempurna serta sesuai dengan yang 

diinginkan. Dengan demikian pengolahan citra adalah suatu proses dengan 

masukan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang 

dikehendaki (Sulistiyanti, 2016). 
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2.3 Deteksi  

 

Deteksi adalah suatu proses untuk menentukan keadaan terhadap sesuatu 

dengan mengunakan cara dan teknik tertentu. Tujuan dari deteksi adalah 

untuk memecahkan suatu masalah dengan berbagai cara tergantung metode 

yang diterapkan sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. (Ahmad. 

2017). 

 

2.4 Transformasi Hough 

 

Transformasi Hough merupakan teknik transformasi citra yang dapat 

digunakan untuk mengisolasi suatu objek pada citra dengan menemukan 

batas-batasnya (Boundary Detection).  

Berikut merupakan bentuk parametrik dari Hough Trasform:: 

                 (1) 

Dari parametrik u. Bentuk parametrik tersebut mewakili titik-titik sepanjang 

kurva dari titik awal kurva  ke titik . 

Transformasi Hough menggunakan mekanisme voting untuk mengestimasi 

nilai parameter. Setiap titik di kurva merupakan nilai untuk beberapa 

parameter. Parameter nilai titik terbanyak yang akan menjadi suau garis atau 

terdeteksi oleh Hough Transform (Halimatus, 2015). 

Berikut merupakan persamaan garis lurus :           

y = mx + c                  (2) 

Dalam bahasa pemrograman Python 2.7.15 dengan menggunakan library 

OpenCV 2.4.11, Transformasi Hough adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1Transformasi Hough Menggunakan Python 2.7.15 

 

Dalam mendeteksi sebuah garis kita dapat memberikan syntax 

cv2.HoughLinesP yang merupakan Probabilistic Line Transform yaitu 

perintah untuk mengambil garis berdasarkan rata-rata objek yang telah 

diproses melalui metode Thresholding. 

 

2.5 Teknik Pengolahan Citra Digital 

 

Teknik pengolahan citra merupakan teknik manipulasi citra secara digital, 

menjadi citra berbeda yang sesuai dalam aplikasi tertentu. Agar mudah 

diterapkan oleh manusia atau komputer, pengolahan citra harus dilakukan 

dengan berbagai macam metode untuk mendapatkan citra sesuai yang 

diinginkan. Operasi pengolahan citra digital biasanya bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas suatu gambar sehingga dapat dengan mudah dilihat 

oleh mata manusia dan untuk mengolah informasi yang terdapat pada gambar 

untuk kebutuhan identifikasi objek secara otomatis. Operasi pengolahan citra 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya citra greyscale, citra 

biner, noise filtering, deteksi tepi, Thresholding,dan lainnya. 

 

 

 



10 
 

2.5.1 Gray Scaling 

 

Proses awal dalam pengolahan citra adalah mengubah citra RGB 

menjadi citra gray scale, hal ini dilakukan untuk menyederhanakan 

model citra. Citra RGB terdiri dari 3 layer matrik yaitu R-layer, G-

layer dan B-layer. Sehingga untuk melakukan proses-proses 

selanjutnya tetap diperhatikan tiga layer di atas. Pada proses 

graysacling 3 layer tersebut diubah menjadi 1 layer matrik gray-scale 

dan hasilnya tidak lagi terdapat warna, melainkan derajat keabuan 

(Prasetyo, 2011). 

 

2.5.2 Thresholding (Batas Ambang) 

 

Thresholding merupakan konversi citra RGB ke citra biner yang 

dilakukan dengan cara mengelompokkan nilai derajat keabuan setiap 

piksel kedalam 2 kelas, hitam dan putih. Pada citra hitam putih(black 

white) terdapat 256 level, artinya mempunyai skala 0 sampai 255 atau 

[0,255], dalam hal ini nilai intensitas 0 menyatakan hitam, dan nilai 

intensitas 255 menyatakan putih, dan nilai antara 0 sampai 255 

menyatakan warna keabuan yang terletak antara hitam dan putih (Da 

Fontoura Costa, 2001). 

 

Selisih antara model latar belakang dengan gambar berupa citra biner 

yang diharapkan bernilai kurang dari nilai threshold. Apabila selisih 

bernilai kurang dari threshold maka dianggap bernilai 0 (hitam) dan 

apabila melebihi nilai threshold maka dianggap bernilai 1 (putih).  
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2.5.3 Deteksi Tepi 

 

Pendeteksian tepi digunakan untuk meningkatkan garis batas suatu 

daerah atau objek. Tujuannya untuk menandai bagian-bagian tertentu 

pada citra dan untuk memperbaiki detail dari citra yang tidak jelas, 

yang dapat terjadi karena error atau terdapat efek dari proses akuisisi 

citra. Metode-metode untuk pendeteksian tepi seperti deteksi tepi 

sobel, deteksi tepi prewitt, deteksi tepi LoG, dan deteksi tepi Canny. 

 

2.5.4 Deteksi Objek  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deteksi memiliki 

artian usaha untuk menemukan dan menentukan keberadaan, 

anggapan, ataupun kenyataan. Pada pengolah citra, proses deteksi 

objek dapat dilakukan dengan memisahkan objek dengan background.  

 

2.6 Morphological Image Procesing 

 

Morphological adalah metode pengolahan citra dengan menggunakan bentuk 

(shape) sebagai bentuk acuan. Operasi Morphologi standar yang dilakukan 

adalah proses erosi dan dilasi. 

 
 

Gambar 2.1. Operasi Dilasi 
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Pada Gambar 2.1 merupakan proses memperbesar segmen objek (citra biner) 

dengan menambahkan suatu lapisan pada sekeliling objek dengan 

menggunkan persamaan sebagai berikut 

 

A + B = C          (3) 

 

Dimana A merupakan sebuah citra awal dan B adalah structuring atau suatu 

lapisan dari sekeliling suatu objek 

 

 
 

Gambar 2.2. Operasi Erosi 

 

Pada Gambar 2.2 merupakan proses erosi yaitu suatu proses 

penguranagan atau pengecilan segmen pada batas suatu. Pada operasi 

erosi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

A – B = C         (4) 

 

Dimana A merupakan sebuah citra awal dan B adalah structuring atau 

suatu lapisan dari sekeliling suatu objek. Jadi operasi dilasi dan operasi 
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erosi merupakan suatu teknik penambahan dan pengurang pada segmen 

citra atau titik piksel (Hermawan, 2014). 

 

2.7 Proyeksi  

 

Proyeksi memiliki dua dasar teknik proyeksi obyek, yaitu proyeksi paralel 

dan proyeksi perspektif. Proyeksi paralel merupakan posisi koordinat 

ditransformasikan ke bidang pandang sepanjang garis-garis pararel, seperti 

pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2. 3. Proyeksi Pararel dari Suatu Obyek ke Bidang Pandang 

 

Proyeksi perspektif merupakan posisi objek ditransformasikan ke bidang 

pandang dengan hasil proyeksi ditentukan dengan cara menghitung 

perpotongan dari garis-garis proyeksi dengan bidang pandang. 

 

Gambar 2. 4. Proyeksi Perspektif dari Suatu Obyek ke Bidang Pandang 
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Cara proyeksi pararel bekerja adalah dengan mempertahankan ukuran 

dari suatu objek dan proyeksi ini digunakan untuk membuat gambar 

skala dari objek tiga dimensi, tetapi tidak dapat memberikan hasil yang 

nyata untuk bentuk objek tiga dimensi. Namun, proyeksi perspektif dapat 

menampilkan gambar yang lebih nyata tetapi relatif tidak dapat 

mempertahankan ukuran yang sebenarnya (Abrori, 2005). 

 

Gambar 2. 5. Proyeksi Perspektif dari Dua Obyek yang Mempunyai 

Ukuran SamaPada Jarak yang Berbeda Dari Bidang Pandang 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1    Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dan pembuatan tugas akhir dilaksanakan selama 6 bulan mulai 

Desember 2018 sampai Juni 2019, bertempat di Laboratorium Teknik 

Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung. 

 

 

3.2    Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Laser fog lamp 

2. Laptop Asus VivoBook Max X441U Intel Core i3, HDD I TB, 

Memori 4 GB, OS WIN10 

3. Softawre OpenCv 2.4.11 dengan bahasa pemrograman Phyton 2.7.15 

4. Kamera Smartphone  
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3.3    Perancangan Program yang Diusulkan 

 

Perancangan program yang dilaksanakan dapat dituliskan dalam flowchart 

Gambar 3.1 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Sistem 

Mulai 

Pembacaan Citra 

Mengubah Citra Asli menjadi Citra Aras Keabuan 

 

Mengubah Citra Digital menjadi Citra Biner 

Filtering Red Area of Hue 

 

img = cv2.imread('bola_150. 

Operasi Morphologi dan Contours 

Deteksi dan Rekonstruksi Garis Lurus 

 

Selesai 
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 Berdasarkan Gambar 3.1 tahapan perancangan program yang 

dilaksanakanadalah berikut: 

 

3.3.1. Pembacaan Berkas Citra 

Pembacaan berkas citra dilakukan dengan perintah sebagai berikut: 

import cv2 

import numpy as np 

import math 

img = cv2.imread('bola_150.bmp') 

Berkas citra berbentuk file BMP (Bitmap Picture) karena akan 

mempermudah komputasi pada python. 

 

3.3.2. Filtering Red Area of Hue 

Setelah dilakukan pembacaan berkas citra, dilanjutkan dengan 

filtering red area of hue yaitu menyaring area citra yang berwarna 

merah. Hal ini dilakukan karena berkas cahaya yang terpancar dari 

laser adalah berwarna merah. Nilai Red Hue Area yang dikunakan 

sebesar 15, sedangkan HSV yang digunakan sebesar < 95. 

 

3.3.3. Pengubahan Citra menjadi Citra Aras Keabuan 

Setelah dilakukan pengubahan format citra, dilanjutkan dengan 

mengkonversi citra digital menjadi citra aras keabuan atau gray 

dengan perintah sebagai berikut: 

gray = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
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3.3.4 Pengubahan Citra Aras Keabuan menjadi Citra Biner 

Setelah melakukan pengubahan citra menjadi citra aras keabuan, maka 

langkah berikutnya adalah mengubah citra digital menjadi citra biner 

atau Thresholding dengan perintah sebagai berikut: 

gray=cv2.threshold(gray,25,200,cv2.THRESH_BINARY) 

[1] 

 

3.3.5 Operasi Morphologi dan Contours 

Setelah melakukan pembineran citra, lalu dilanjutkan dengan proses 

penutupan noise dengan proses closing Morphologi dan selanjutnya 

citra selain backround akan diberi tambahan warna merah agar 

mempermudah pemerosesan selanjutnya. 

 

3.3.6 Deteksi dan Rekonstruksi Garis Lurus 

Setelah melakukan pemerosesan kontur selanjutnya dilakukan deteksi 

dan rekontruksi citra dengan metode hough transform yang 

selanjutnya ketika terdeteksi garis akan diwarnai untuk menunjukkan 

keberadaan garis lurus. 

 

3.4   Pengambilan Citra 

 

Pengambilan citra (image) menggunakan sebuah smartphone camera dan 

dilakukan di Laboratorium Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro. 

Objek yang akan diambil berupa objek bola dan objek kotak.  
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3.5  Diagram Alir Perancangan Sistem 

 

 

Diagram alir perancangan sistem ditunjukkan seperti Gambar 3.2 Diagram 

alir dimulai dengan pencarian konsep atau ide perancangan sistem. 

Kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur dan memahaminya guna 

menentukan spesifikasi sistem yang akan dibuat. Apabila spesifikasi dirasa 

kurang efektif dan tidak tersedia maka pencarian literatur kembali dilakukan 

hingga menemukan spesifikasi sistem yang diinginkan. 

 

Setelah menentukan spesifikasi sistem yang tepat, langkah selanjutnya 

adalah perancangan sistem, pengambilan data kemudian pengujian sistem. 

Apabila pengujian sistem tidak berhasil maka evaluasi kembali perancangan 

sistem. Namun, apabila pengujiannya berhasil maka analisa sistem dan 

memberikan kesimpulan dari sistem yang berhasil dibuat. 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian 

 

ANALISIS 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

  

 

Adapun kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Telah terealisasi program yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya objek penghalang dengan bantuan laser garis. 

2. Suatu objek dapat dikatakan suatu penghalang apabila pada suatu citra 

terdapat garis laser yang terputus atau tidak pada posisi piksel yang sama. 

3. Berdasarkan evaluasi perhitungan ketepatan jarak dengan pengambilan 

data sebenarnya dapat disimpulkan bahwa ketepatan jarak saat 

mengambil data adalah diatas 90% 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat disampaikan untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan lebih lanjut dari sistem pendeteksian penghalang dengan 

bantuan laser garis ini dapat dilakukan diluar ruangan dengan keadaan 

cahaya lebih dari 10 lux. 

2. Dibutuhkan kamera infrared agar dapat mengambil citra pada keadaan 

cahaya <10 lux maupun >10 lux untuk dapat mempermudah 

pendeteksian dengan metode lain. 
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