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PENGANTAR 
 

1.1 Ringkasan Isi Dokumen 

Dokumen ini berisi penjelasan spesifikasi dari perancangan sistem otomatis 

untuk pengambilan beberapa citra dengan titik fokus yang berbeda dari sebuah 

objek dalam fotografi makro sehingga kedalaman fokus dapat diperbaiki dengan 

penggabungan citra yang telah diambil. Sistem tersebut terangkum dalam sebuah 

produk bernama Macro Photography Motorize Positioning Plate for Focus 

Stacking. Penjelasan spesifikasi perancangan produk tersebut dibagi menjadi 

beberapa bagian meliputi interaksi pengguna dengan sistem, spesifikasi sistem 

berdasarkan kemampuan dan fungsionalitas, spesifikasi sistem berdasarkan 

deskripsi fisik dan lingkungan, spesifikasi sistem berdasarkan standardisasi, dan 

spesifikasi sistem berdasarkan keandalan dan perawatan. Selain itu, dalam 

dokumen ini juga dijelaskan rencana-rencana untuk melakukan verifikasi terhadap 

sistem yang dibuat untuk menentukan pemenuhan sistem terhadap spesifikasi yang 

telah ditentukan. 

 

1.2 Tujuan Penulisan, Aplikasi, dan Fungsi Dokumen 

Tujuan dari penulisan dokumen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penjelasan spesifikasi perancangan sistem produk Macro Photography Motorize 

Positioning Plate for Focus Stacking. 

2. Landasan perancangan dan pengembangan produk yang berorientasi pada 

spesifikasi dan dapat digunakan dalam implementasi produk tersebut. 

3. Acuan untuk melakukan verifikasi sistem untuk memastikan dan mengevaluasi 

pemenuhan sistem tersebut terhadap spesifikasi yang telah ditentukan. 

4. Pemenuhan persyaratan kelulusan mata kuliah EL4090 Tugas Akhir I. 
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1.4 Daftar Singkatan 

Berikut ini diberikan tabel referensi dari singkatan-singkatan yang digunakan 

dalam dokumen ini. 

Tabel II – Daftar Singkatan 

Singkatan Arti 

DOF Depth-of-Field 

DSLR Digital Single-Lens Reflex 

USB Universal Serial Bus 

SD Secure Digital 

WiFi Wireless Fidelity 

DFD Data Flow Diagram 

LCD Liquid Crystal Display 

MTBF Mean Time Before Failure 

MTTR Mean Time to Repair 

GUI Graphical User Interface 

IP Ingress Protection 

STEI Sekolah Teknik Elektro dan Informatika 

ITB Institut Teknologi Bandung 

MATLAB Matrix Laboratory 

IDR Indonesia Rupiah 

 

 



Nomor Dokumen: B200-01-TA1415.01.005 Nomor Revisi: 01 Tanggal: 24-10-2014 Halaman 6 dari 30 

Hak Cipta ©2014 Program Studi Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung.  

Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Program Studi Teknik Elektro – ITB 

 

 

SPESIFIKASI 
 

2.1 Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi 

Dalam bidang fotografi, kamera dijadikan alat untuk melakukan visualisasi 

suatu objek. Dalam penggunaannya, kamera akan dibantu oleh perlengkapan-

perlengkapan tambahan seperti lensa, pencahayaan, dan dudukan kamera. Salah 

satu keterbatasan perlengkapan visualisasi yang ditemui dalam bidang fotografi 

adalah keterbatasan kemampuan pemfokusan sebuah lensa optik. 

Lensa optik memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal memfokuskan 

bayangan objek agar jatuh tepat pada film atau pada sensor citra pada kamera. 

Tidak semua bidang pada objek dapat divisualisasikan dengan fokus yang baik 

pada kamera. Dalam bidang fotografi, hal ini dapat direpresentasikan dengan 

parameter bernama kedalaman fokus atau depth-of-field (DOF). DOF merupakan 

parameter yang menentukan jarak terdekat bidang objek yang masih memiliki 

fokus yang baik dan jarak terjauh bidang objek yang masih memiliki fokus yang 

baik dengan suatu pengaturan dan konfigurasi pengambilan citra tertentu. DOF 

sendiri ditentukan oleh tiga buah faktor yaitu ukuran bukaan lensa (aperture value), 

jarak fokus (focal length), dan jarak objek (subject distance). 

Fotografi makro menjadi salah satu bidang fotografi yang sangat diminati 

karena hasil visualisasi yang diperoleh cenderung menakjubkan dan sangat sulit 

direproduksi dengan mata biasa. Keterbatasan DOF ini menjadi musuh utama 

fotografi makro yang berusaha melakukan visualisasi objek-objek yang cukup 

kecil dari jarak yang sangat dekat. Dengan jarak objek yang sangat dekat ini, DOF 

menjadi sangat sempit. Keterbatasan DOF ini berakibat pada visualisasi objek 

menjadi sangat sulit terutama untuk objek-objek yang memiliki kedalaman bidang 

yang cukup besar. Di sisi lain, fotografi makro ini juga memerlukan konfigurasi 

khusus yang menyebabkan terbatasnya pengaturan kamera yang dapat dilakukan 

oleh fotografer untuk meningkatkan DOF.  

Nilai DOF sendiri sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan-

persamaan fisika optik pada lensa. Parameter-parameter yang menjadi input dalam 

perhitungan ini adalah jenis lensa yang digunakan (biasanya berpengaruh pada 

focal length), konfigurasi lebar aperture, dan jarak antara objek dengan lensa. 

Namun, perhitungan nilai DOF ini relatif cukup rumit dan tidak semua fotografer 

dapat melakukannya dengan mudah. 

Solusi yang ditawarkan adalah berupa suatu produk dengan sistem otomatis 

yang dapat meningkatkan DOF menggunakan metode focus stacking atau 

penggabungan titik fokus. Focus stacking merupakan teknik untuk memperbaiki 

DOF menggunakan penggabungan beberapa citra hasil visualisasi objek yang sama 

namun dengan titik fokus yang berbeda. Dengan demikian,  focus stacking 

memerlukan beberapa citra dari suatu objek dengan titik fokus yang berbeda untuk 
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digabungkan menjadi sebuah citra dengan DOF yang lebih baik menggunakan 

pengolahan citra digital. 

Pengambilan beberapa citra dengan titik fokus yang berbeda akan menjadi sulit 

bila dilakukan dengan teknik manual karena citra yang diambil hendaknya tidak 

berbeda jauh dengan citra yang lain sehingga pengolahan citra digital dapat 

dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, produk ini juga memiliki fasilitas 

pengambilan citra otomatis dengan titik fokus yang berbeda. Dengan produk ini, 

pengambilan citra tidak perlu dilakukan satu per satu oleh pengguna secara manual. 

Produk ini juga dapat melakukan pengolahan citra digital terhadap citra-citra 

yang telah diambil untuk membentuk suatu citra dengan DOF yang lebih baik. 

Setelah pengolahan citra dilakukan, citra yang dihasilkan dapat disimpan dan 

ditampilkan ke pengguna. Pengguna juga dapat menentukan nilai DOF 

berdasarkan lensa yang digunakan dan konfigurasi kamera yang telah dilakukan 

dengan bantuan alat ini. 

 
Focus Stacking dari dua buah citra kupu-kupu. ©Bagus Hanindhito 

Dengan demikian terdapat empat fungsi utama produk ini sebagai solusi dari 

permasalahan yang telah dirumuskan. Keempat fungsi utama produk ini dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Produk ini dapat melakukan pengubahan titik fokus terhadap objek yang akan 

diabadikan. 

2. Produk ini dapat memerintahkan kamera untuk melakukan pengambilan citra 

secara otomatis tanpa intervensi pengguna untuk setiap fokus yang berbeda. 

3. Produk ini dapat membantu pengguna untuk menghitung nilai DOF dengan 

mudah sehingga pengguna mendapat gambaran pengaruh konfigurasi kamera 

yang digunakan dengan kemampuan kamera tersebut melakukan visualisasi. 

4. Produk ini dapat melakukan pengolahan citra yang telah diambil menggunakan 

metode  focus stacking sehingga dihasilkan sebuah citra dengan DOF yang lebih 

baik. Hasil pengolahan citra dapat disimpan atau ditampilkan kepada pengguna. 

2.2 Desain 

Secara umum, sistem produk ini tersusun atas empat buah subsistem. Masing-

masing subsistem memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda untuk 

melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga semua fungsionalitas sistem 

produk ini dapat berjalan dengan baik. Keempat subsistem tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 
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1. Subsistem Motor Penggerak dan Kontrol Posisi. 

2. Subsistem Akuisisi Citra Otomatis. 

3. Subsistem Pengolahan Citra Digital. 

4. Subsistem Antarmuka Pengguna. 

Blok diagram sistem produk tersebut dalam tahap awal diberikan sebagai berikut. 

Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan spesifikasi-spesifikasi yang lebih detil 

untuk masing-masing subsistem. 

Motor DCSensor Posisi

Posisi Kamera pada Rel

Motor Driver

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Kamera DSLR dan Lensa Makro

Shutter Trigger

Kontrol I/O Data

Media Penyimpan 
Internal

Shutter Control

Pengolahan Citra 
Digital

Akuisisi Sensor Kontrol Posisi

Antarmuka 
Pengguna
(Display)

User Control

 
Blok diagram sistem produk. ©Dokumentasi Penulis 

Implementasi keseluruhan blok diagram tersebut berupa dua modul besar yang 

terpisah yaitu modul statis yang berisi mikroprosesor dan antarmuka pengguna 

serta modul dinamis yang berisi rel, dudukan kamera, dan motor penggerak. Kedua 

modul ini diusahakan untuk terpisah dalam jarak yang cukup untuk 

meminimalisasi gangguan (intervensi) pengguna pada modul dinamis sehingga 

proses yang dijalankan pada modul dinamis dapat berlangsung dengan presisi. 

Pengguna cukup memantau jalannya sistem melalui modul statis. Kedua modul ini 

terhubung menggunakan media komunikasi tertentu. 
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Dua buah modul utama sistem. ©Dokumentasi Penulis 

2.2.1 Interaksi Pengguna dan Sistem 

Definisi interaksi dengan pengguna dalam bahasan ini adalah segala 

sesuatu yang perlu dilakukan oleh pengguna terhadap sistem agar sistem ini 

dapat berjalan sesuai fungsinya. Beberapa jenis interaksi pengguna yang 

dibutuhkan dalam sistem ini adalah sebagai berikut. 

1. Konfigurasi awal sistem 

Dalam konfigurasi awal sistem, pengguna diharuskan untuk melakukan 

penyusunan dua modul utama yaitu modul statis dan modul dinamis 

sesuai dengan penempatan yang benar. Pengguna juga harus meletakkan 

kamera pada dudukannya dan memastikan bahwa posisi kamera telah 

terkunci dengan sempurna. Selain itu, pengguna harus menghubungkan 

kamera, modul statis, dan modul dinamis dengan sebuah metode 

komunikasi yang tersedia sehingga ketiganya dapat berkomunikasi dan 

bertukar data. 

Sebagai tambahan, bila diperlukan, pengguna dapat melakukan 

konfigurasi awal dari kamera tersebut seperti penentuan ISO Sensitivity, 

penentuan shutter speed, dan penentuan aperture lensa. Pengguna 

disarankan untuk melakukan konfigurasi kamera sehingga kamera 

mempertahankan aperture lensa dan exposure gambar yang diambil. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan modus semi-otomatis 

aperture priority.  

Sebelum menyalakan sistem, pengguna harus memastikan 

keterhubungan masing-masing modul dan posisi masing-masing modul 

agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem untuk dapat bekerja 

dengan baik. Pengguna memberikan sumber daya eksternal yang sesuai 

kepada sistem agar dapat bekerja dengan baik. 

Konfigurasi awal ini hanya perlu dilakukan satu kali saja sebelum 

penggunaan produk dilakukan. 
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2. Konfigurasi pengoperasian sistem 

Sebelum dapat melakukan fungsinya secara otomatis, sistem ini perlu 

dikonfigurasi terlebih dahulu oleh pengguna. Pengguna menggunakan 

perangkat input dan output berupa layar sentuh (touch screen) dengan 

menu yang interaktif dan mudah dioperasikan. Hal-hal yang harus 

dikonfigurasi oleh pengguna sebelum menjalankan satu siklus 

pengambilan citra adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan titik awal pergerakan kamera. Penentuan titik awal 

pergerakan kamera dapat dilakukan dengan menggeser kamera 

hingga pada posisi tertentu dan membiarkan sistem melakukan 

pengukuran otomatis menggunakan sensor posisi.  

b. Menentukan titik akhir pergerakan kamera. Penentuan titik akhir 

pergerakan kamera dapat dilakukan dengan menggeser kamera 

hingga pada posisi tertentu dan membiarkan sistem melakukan 

pengukuran otomatis menggunakan sensor posisi. 

c. Menentukan jumlah citra yang akan diambil dalam satu siklus 

pengambilan atau menentukan jarak antarlangkah pengambilan citra. 

Dengan menggunakan informasi titik awal dan titik akhir pergerakan 

kamera, sistem akan secara otomatis melakukan kalkulasi terhadap 

jarak setiap langkah (bila yang dimasukkan adalah jumlah citra) atau 

jumlah citra yang akan diambil (bila yang dimasukkan adalah jarak 

antarlangkah). 

d. Menentukan modus pengambilan citra. Modus pengambilan citra 

dapat dilakukan secara otomatis tanpa intervensi dari pengguna 

sehingga sistem akan otomatis berjalan hingga seluruh gambar 

selesai diambil. Selain itu, pengambilan citra dapat dilakukan sesuai 

dengan perintah pengguna. Pengguna dapat melihat citra yang telah 

diambil pada layar dan melanjutkan pengambilan citra selanjutnya 

dengan menekan menu pada layar tersebut. 

Setelah konfigurasi dilakukan, sistem akan melaksanakan konfigurasi 

yang diberikan tersebut hingga semua citra selesai diambil. Dalam 

kondisi tertentu, sistem dapat melakukan pengolahan citra dengan teknik 

focus stacking secara otomatis dan menampilkan hasilnya pada 

pengguna. Pengguna dapat memantau keberjalanan sistem dari layar 

tersebut tanpa harus berada dekat dengan modul dinamis. 

3. Konfigurasi tambahan 

Selain fungsi utama tersebut, pengguna dapat menikmati menu 

tambahan berupa remote capture untuk melakukan pengambilan citra 

tunggal. Selain itu pengguna juga dapat melakukan konfigurasi kamera 

dari jarak jauh menggunakan layar sentuh pada modul statis. 

Tersedianya fitur ini akan sangat bergantung pada model kamera yang 

digunakan. 
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Dari uraian tersebut, diagram alir penggunaan antarmuka pengguna 

untuk melakukan konfigurasi pengoperasian pada sistem dapat diberikan 

sebagai berikut. Konfigurasi pengoperasian sistem merupakan fokus utama 

dalam membangun sistem ini karena interaksi pengguna pada bagian ini 

paling banyak terjadi. Oleh karena itu, fokus perancangan interaksi sistem 

dengan pengguna akan lebih diutamakan pada bagian ini.  

Mulai

Pengguna mengatur posisi awal kamera 
dengan menggerakan kamera ke posisi 

yang diinginkan pada rel

Pengguna mengatur posisi akhir kamera 
dengan menggerakan kamera ke posisi 

yang diinginkan pada rel

Pengguna memasukkan jumlah foto yang 
diinginkan

Pengguna menentukan teknik 
pengambilan gambar (otomatis atau 

dengan perintah pengguna)

Sistem akan melakukan pengambilan 
gambar dan pengolahan gambar yang 

sesuai dengan konfigurasi yang diberikan

Apakah konfigurasi dapat 
dilaksanakan?

Selesai

Ya

Pengguna memasukkan jarak 
antarlangkah 

Sistem melakukan kalkulasi terhadap 
jarak antarlangkah

Apakah konfigurasi dapat 
dilaksanakan?

Pengguna memasukkan jarak 
antarlangkah 

Tidak Tidak

Ya

Berdasarkan Jumlah Foto Berdasarkan Jarak Langkah

Sistem menampilkan hasilnya kepada 
pengguna

 
Dua buah modul utama sistem. ©Dokumentasi Penulis 

Untuk merealisasikan diagram alir tersebut, sketsa antarmuka pengguna 

yang akan ditampilkan dalam layar sentuh diberikan sebagai berikut.  
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Sketsa tampilan tersebut merupakan perancangan awal berdasarkan 

spesifikasi yang dibutuhkan agar sistem dapat berinteraksi dengan baik 

dengan pengguna. 
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2.2.2 Spesifikasi Sistem berdasarkan Kemampuan dan Fungsionalitas 

Dari sisi kemampuan, secara umum sistem ini harus memenuhi 

parameter-parameter sebagai berikut. 

1. Akurasi 

Sistem ini diharapkan memiliki akurasi yang sangat tinggi 

khususnya pada subsistem motor penggerak dan kontrol posisi. Pada 

subsistem motor penggerak dan kontrol posisi, diharapkan subsistem 

tersebut dapat mengatur pergerakkan kamera dengan resolusi 1 mm 

atau lebih kecil. Selain itu, sensor posisi juga harus dapat mendeteksi 

posisi kamera dengan akurasi minimal 1 mm. Akurasi subsistem ini 

sangat tinggi karena subsistem ini akan sangat menentukan hasil 

pengambilan citra yang dilakukan. Toleransi yang diberikan untuk 

subsistem ini adalah 1%.  

Pada subsistem yang lain, akurasi juga diperlukan. Pada subsistem 

akuisisi citra otomatis, sistem harus mampu melakukan trigger 

dengan tepat (dari sisi tegangan sinyal ataupun durasi sinyal) pada 

kamera sehingga kamera mampu merespon trigger tersebut dengan 

melakukan pengambilan citra. Pada subsistem pengolahan citra 

digital, akurasi harus dipertahankan pada warna citra yang dihasilkan, 

exposure citra yang dihasilkan, serta kualitas dari citra yang 

dihasilkan sehingga saat pengolahan selesai dilakukan, citra hasil 

pengolahan akan memiliki DOF yang lebih baik tanpa mengurangi 

parameter-parameter lain dalam citra tersebut. Pada subsistem 

antarmuka pengguna, pelayanan permintaan pengguna harus 

dilakukan dengan baik. Sistem harus mampu membaca input dari 

pengguna dengan baik dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan 

operasi. 

Untuk mencapai akurasi ini, sistem harus dioperasikan sesuai dengan 

kondisi yang didefinisikan pada bagian 2.2.3. Di luar kondisi 

tersebut, sistem tidak dijamin untuk tetap memiliki akurasi yang 

sesuai spesifikasi. 

2. Presisi 

Sistem ini diharapkan memiliki presisi yang sangat tinggi khususnya 

pada subsistem motor penggerak dan kontrol posisi. Toleransi yang 

diberikan untuk subsistem ini adalah 5%. Dengan presisi yang cukup 

tinggi ini, pengguna dapat melakukan pengulangan konfigurasi yang 

sama tanpa mengalami perbedaan signifikan (repeateability). Fitur 

pengulangan konfigurasi ini dapat direalisasikan berupa sebuah 

profil konfigurasi yang dapat dipanggil untuk digunakan secara 

berulang-ulang sehingga pengguna dapat mengulangi pengambilan 

citra dengan konfigurasi yang sama tanpa harus melakukan 

konfigurasi ulang. 
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3. Dimensi produk 

Produk ini terdiri atas dua buah modul utama yaitu modul statis dan 

modul dinamis. Modul statis terdiri atas layar sentuh LCD dan sistem 

mikroprosesor atau sistem embedded. Dimensi modul statis ini akan 

sangat dipengaruhi oleh dimensi layar sentuh tersebut. Pada 

spesifikasi awal, dimensi diagonal layar sentuh yang digunakan 

adalah 12 inch dengan perbandingan panjang dan lebar standar 16:9. 

Dimensi modul dinamis akan sangat dipengaruhi dari ukuran rel 

kamera. Pada spesifikasi awal, rel kamera ini akan memiliki panjang 

30cm, lebar 12cm, dan tinggi dari dasar hingga dudukan kamera 

6,5cm. 

Dengan terpisahnya kedua modul ini, dimensi produk keseluruhan 

tidak dapat dengan mudah ditentukan. Selain itu, pengguna diberikan 

kebebasan untuk meletakkan modul statis dengan modul dinamis 

dengan syarat kedua modul tersebut dapat berkomunikasi satu sama 

lain dengan baik. 

4. Konsumsi daya 

Konsumsi daya akan sangat dipengaruhi oleh perangkat-perangkat 

elektronik yang digunakan. Komponen yang berpotensi menjadi 

konsumen daya terbesar adalah layar sentuh LCD dengan perkiraan 

konsumsi daya sekitar 10 watt. Sistem mikroprosesor yang 

digunakan dapat mengambil daya sekitar 5 watt. Sistem motor yang 

digunakan dapat mengambil daya sekitar 10 watt. Dengan demikian, 

perkiraan kasar total konsumsi daya sistem secara keseluruhan 

sekitar 20 watt. 

Sistem ini akan menerima sumber daya dari luar berupa tegangan 

DC yang telah stabil pada angka 5V dan dengan arus yang cukup. 

Dengan demikian, sistem ini memerlukan AC Adapter untuk 

mengubah AC menjadi DC sekaligus menurunkan tegangan suplai 

daya. 

5. Kemudahan pengoperasian 

Produk ini memiliki tujuan utama untuk mempermudah fotografer 

melakukan fotografi makro secara otomatis sehingga diperoleh citra 

dengan DOF yang lebih baik menggunakan focus stacking. Dengan 

demikian, kemudahan pengoperasian alat menjadi suatu keharusan. 

Hal ini terlihat dari penggunaan layar sentuh LCD sebagai 

antarmuka dengan pengguna menggunakan tampilan grafis. 

Penggunaan layar sentuh LCD ini akan memberikan pengguna 

kemudahan dalam mengoperasikan sistem ini. Selain itu, 

penggunaan layar sentuh LCD ini harus dikombinasikan dengan 

desain graphical user interface yang intuitif dan interaktif sehingga 

pengguna dapat dengan cepat mempelajari fitur-fitur yang dimiliki 

produk ini. 
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Selain dari sisi user interface, pengguna juga dapat dengan mudah 

mengatur dan menempatkan kamera pada rel. Pengguna dapat 

mengatur dengan mudah posisi kamera sehingga sesuai dengan 

posisi objek yang akan diabadikan.  

6. Kompabilitas dengan Kamera dan Lensa Makro 

Sistem ini memiliki dudukan kamera yang standar dengan pengait 

yang sama dengan standar tripod yang digunakan. Dudukan kamera 

dan motor penggerak harus dapat menerima kamera dengan beban 

total hingga 5kg (termasuk lensa) tanpa mengalami perubahan 

akurasi dan presisi yang berarti. Sistem ini harus mampu mengenali 

kamera DSLR yang digunakan sehingga sistem ini dapat melakukan 

trigger pengambilan citra otomatis dan pengunduhan citra gambar 

otomatis.  

7. Kompabilitas dengan format data citra 

Sistem ini memiliki kompabilitas untuk mengolah citra dengan 

format JPEG sebagai format gambar yang paling banyak digunakan 

dalam dunia fotografi. Selain itu, sistem ini juga dapat mengolah 

citra dengan format tidak terkompresi seperti RAW atau NEF 

disesuaikan dengan dukungan produk terhadap jenis kamera yang 

diinginkan. 

Dalam melakukan pengolahan citra, sistem dapat melakukan 

pengolahan citra digital untuk merealisasikan focus stacking dengan 

maksimum penggabungan delapan buah gambar. Hal ini mengingat 

buffer memory yang dimiliki oleh sistem terbatas. Di atas jumlah 

tersebut, sistem hanya akan melakukan pengambilan gambar saja 

tanpa pengolahan lebih lanjut. 

8. Kekuatan, respon, dan kestabilan sistem 

Khusus pada subsistem motor penggerak dan kontrol posisi, sistem 

ini harus memiliki respon critically damped. Pergerakan kamera 

harus dilakukan dengan halus sehingga kamera tidak mengalami 

getaran atau osilasi. Sistem penggerak juga harus memiliki 

kestabilan yang tinggi dan mampu menjaga agar kamera tetap pada 

dudukannya. 

Dari sisi fungsionalitas, fungsi-fungsi setiap subsistem pembangun 

sistem ini akan dijelaskan sebagai berikut berdasarkan data flow diagram 

(DFD) sistem tersebut. 

1. Diagram konteks sistem 

Diagram konteks sistem (context diagram) atau Diagram DFD 

tingkat nol mendeskripsikan keterhubungan sistem dengan 

lingkungannya. Terdapat tiga entitas lingkungan yang terhubung 

dengan sistem, yaitu pengguna, media penyimpan eksternal 

(opsional), dan kamera. Kamera ini kemudian akan menjadi 
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perangkat visualisasi objek yang sedang diamati. Diagram ini 

diberikan pada gambar berikut. 

 

Pengguna Sistem Kamera Obyek

Media 
Penyimpan 
Eksternal

 
Diagram DFD Tingkat Nol. ©Dokumentasi Penulis 

Tabel III – Penjelasan Diagram DFD Tingkat Nol 

Parameter Keterangan 

Input  Konfigurasi yang diberikan oleh pengguna untuk 
mengoperasikan sistem. 

 Citra digital sebuah objek dari kamera digital yang diakuisisi ke 
dalam sistem. 

Output  Hasil focus stacking, status dari sistem, dan citra yang telah 
diambil ditampilkan pada pengguna. 

 Citra hasil pengolahan digital dapat disimpan ke media 
penyimpan eksternal (opsional). 

 Sinyal kontrol untuk mengatur dan memberi perintah ke kamera. 

Fungsi  Menampilkan menu berupa graphical user interface kepada 
pengguna sehingga pengguna dapat melakukan konfigurasi 

terhadap sistem, memeriksa status sistem, dan melihat hasil 

akuisisi citra dan hasil pengolahan gambar yang dilakukan oleh 

sistem. 

 Melakukan akuisisi citra otomatis suatu objek dengan letak titik 

fokus yang berbeda dengan menggeser posisi kamera sepanjang 

rel dan mengirimkan sinyal trigger kepada kamera untuk 

melakukan pengambilan gambar di setiap langkah pergeseran 

posisi. 

 Melakukan pengolahan citra dengan metode focus stacking 
apabila syarat dan kondisi terpenuhi, yaitu jumlah citra yang 

dapat diolah maksimum delapan buah citra. 

 Membantu pengguna menghitung nilai DOF berdasarkan 
konfigurasi kamera dan lensa yang digunakan. 

 

2. Diagram DFD tingkat pertama 

Setelah mendefinisikan hubungan sistem dengan entitas eksternal 

pada lingkungan, sistem dilihat lebih detil pada diagram DFD tingkat 

pertama. Diagram DFD tingkat pertama ini memperlihatkan 

subsistem-subsistem utama penyusun sistem ini. Dalam sistem ini, 

mikroprosesor atau sistem embedded menjadi pusat pengaturan 
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seluruh aktivitas sistem. Semua subsistem terhubung satu dengan 

yang lain melalui sistem mikroprosesor ini. Namun, dengan 

kemampuan sistem mikroprosesor yang strategis dan terintegrasi, 

beberapa subsistem akan memiliki implementasi nyata pada sistem 

mikroprosesor itu sendiri, bergantung pada jenis mikroprosesor yang 

akan digunakan.  

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Modul Motor 
Penggerak dan Kontrol 

Posisi

Modul Pengolah Citra 
Digital

Modul Antarmuka 
Pengguna

Modul Akuisisi Citra 
Otomatis

 
Diagram DFD Tingkat Satu. ©Dokumentasi Penulis 

Pada dasarnya diagram DFD tingkat pertama ini hanya menjabarkan 

secara lebih detil diagram DFD tingkat nol dengan berfokus pada 

sistem itu sendiri sehingga entitas eksternal tidak ditampilkan. Oleh 

karena itu, tabel penjelasan untuk DFD tingkat pertama ini memiliki 

isi yang sama dengan Tabel III. 

3. Diagram DFD tingkat kedua (subsistem motor penggerak dan 

kontrol posisi) 

Motor DCSensor Posisi

Posisi Kamera pada Rel

Motor Driver

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Akuisisi Sensor Kontrol Posisi

 
Diagram DFD Tingkat Kedua (subsistem motor penggerak dan kontrol posisi). ©Dokumentasi Penulis 
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Diagram DFD tingkat pertama diuraikan lebih detil pada masing-

masing subsistem menjadi diagram DFD tingkat kedua. Untuk 

subsistem motor penggerak dan kontrol posisi, diagram DFD tingkat 

kedua dapat digambarkan pada halaman sebelumnya.  

Untuk subsistem motor penggerak dan kontrol posisi, terdapat dua 

komponen yang sangat penting yaitu sensor posisi dan motor DC. 

Kedua komponen ini harus memiliki tingkat akurasi dan presisi yang 

tinggi.  

Bergantung pada jenis sistem mikroprosesor yang akan digunakan, 

pencapaian tingkat akurasi dan presisi ini terkadang memerlukan 

tambahan sistem mikroprosesor yang didedikasikan secara khusus 

untuk menangani pembacaan sensor dan pengaturan gerak motor. 

Hal ini disebabkan sistem mikroprosesor utama akan menangani 

banyak fungsi sehingga penyesuaian timing yang presisi dan akurat 

akan menjadi sangat sulit. Istilah front-end chip dapat digunakan 

untuk memberi nama sistem mikroprosesor khusus ini. Sistem 

mikroprosesor utama ini akan melakukan komunikasi dengan front-

end chip sedemikian rupa. 

Pada subsistem ini juga akan diimplementasikan sistem kendali 

digital untuk mengendalikan posisi kamera dengan sebuah feedback 

melalui sensor posisi. Sistem kendali ini harus memiliki karakteristik 

critically damped sehingga pergerakan kamera terjadi secara halus 

dan tidak berosilasi. Beban kamera dan lensa yang dapat ditahan oleh 

modul ini adalah 5 kilogram. Dengan demikian kekuatan dan torsi 

motor beserta pengendalian motor dapat disesuaikan dengan beban 

yang harus ditahan tersebut. 

Tabel IV– Penjelasan Diagram DFD Tingkat Kedua  

untuk Subsistem Motor Penggerak dan Kontrol Posisi 

Parameter Keterangan 

Input  Perintah sistem mikroprosesor untuk menggerakan kamera pada 
posisi tertentu dengan skala terkecil 1 mm atau lebih kecil dari 

itu. 

Output  Hasil pembacaan sensor posisi terhadap posisi kamera pada saat 
tersebut sehingga sistem dapat melakukan evaluasi terhadap 

penempatan kamera yang telah dilakukan. 

Fungsi  Menempatkan kamera pada posisi tertentu dengan akurasi dan 
presisi tinggi pada skala terkecil 1 mm. 

 Melakukan pengukuran titik awal dan titik posisi kamera yang 
akan digunakan dengan melakukan pembacaan sensor posisi 

sehingga diperoleh pembacaan posisi kamera pada saat tersebut 

dalam akurasi dan presisi yang tinggi pada skala terkecil 1 mm. 
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4. Diagram DFD tingkat kedua (subsistem akuisisi citra otomatis) 

Untuk subsistem akuisisi citra otomatis, diagram DFD tingkat kedua 

dapat digambarkan pada halaman selanjutnya.  

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Shutter Trigger

                                 Kamera 
 

Diagram DFD Tingkat Kedua (subsistem akuisisi citra otomatis). ©Dokumentasi Penulis 

Pada umumnya setiap kamera DSLR yang tersedia memiliki 

kemampuan remote trigger. Artinya, pengambilan citra suatu objek 

oleh kamera dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa perlu menekan 

tombol-tombol yang terdapat pada tubuh kamera. Terdapat 

bermacam-macam remote trigger yang tersedia, mulai dari trigger 

berdasarkan waktu, trigger berdasarkan kondisi cahaya, trigger 

berdasarkan kondisi suara di lingkungan, hingga trigger yang 

memungkinkan pengguna untuk seolah-olah menekan tombol 

shutter pada tubuh kamera dari jarak yang jauh. Pada sistem ini, 

terdapat mekanisme untuk melakukan remote trigger pada kamera 

DSLR berdasarkan kondisi internal (internal state) dari sistem 

tersebut.  

Namun, beberapa kamera DSLR memiliki spesifikasi yang berbeda 

untuk memanfaatkan fasilitas remote trigger ini. Spesifikasi tersebut 

mulai dari sinyal yang harus dikirimkan kepada kamera agar 

dideteksi sebagai trigger dan bentuk port dari remote trigger ini. 

Oleh karena itu, agar dapat melakukan akuisisi citra otomatis, sistem 

harus disesuaikan dengan kamera yang akan digunakan sehingga 

sistem dan kamera dapat berkomunikasi dengan baik satu dengan 

yang lain. 

Tabel V– Penjelasan Diagram DFD Tingkat Kedua  

untuk Subsistem Akuisisi Citra Otomatis 

Parameter Keterangan 

Input  Perintah sistem mikroprosesor untuk melakukan akusisi citra 
pada kondisi tertentu (misal, kamera telah menempati posisi 

yang diinginkan dan telah stabil diam). 

Output  Sinyal trigger yang dikirimkan kepada kamera untuk 
memerintahkan kamera melakukan pengambilan citra. 

Fungsi  Memerintahkan kamera melakukan pengambilan gambar 
otomatis berdasarkan perintah dari sistem mikroprosesor. 
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 Membangkitkan sinyal trigger yang sesuai dengan kamera 
DSLR yang digunakan. 

 

5. Diagram DFD tingkat kedua (subsistem pengolah citra digital) 

Untuk subsistem pengolahan citra digital, diagram DFD tingkat 

kedua dapat digambarkan sebagai berikut. 

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Kontrol I/O Data

Pengolahan Citra Digital

 
Diagram DFD Tingkat Kedua (subsistem pengolah citra digital). ©Dokumentasi Penulis 

Pada subsistem pengolahan citra digital, mayoritas operasinya akan 

dilakukan pada sistem mikroprosesor. Pengolahan citra digital 

membutuhkan komputasi yang cukup banyak sehingga kemampuan 

sistem mikroprosesor yang digunakan harus cukup untuk mengolah 

beberapa citra sekaligus. Selain kemampuan komputasi, 

ketersediaan memory sebagai buffer akan sangat diperlukan dalam 

melakukan pengolahan citra. Dalam spesifikasi yang telah dijelaskan 

sebelumnya, sistem mikroprosesor memiliki kemampuan maksimal 

untuk mengolah delapan buah citra menggunakan focus stacking. 

Dengan demikian, di luar jumlah citra tersebut, sistem mikroprosesor 

tidak akan melaksanakan pengolahan citra.  

Untuk melakukan pengolahan citra digital tersebut, dibutuhkan 

sistem mikroprosesor dengan floating point unit karena operasi-

operasi mayoritas yang akan dilakukan adalah perkalian matriks dan 

mendeteksi beberapa region of interest dari masing-masing citra 

yang diolah untuk digabung menjadi sebuah citra dengan DOF yang 

lebih baik. Kemampuan input-output media penyimpan dan 

kapasitas media penyimpan juga harus memadai mengingat citra 

yang diolah memiliki ukuran yang cukup besar terutama apabila 

pengguna memilih menggunakan format tidak terkompresi seperti 

RAW atau NEF. Dengan mengingat pengolahan gambar dapat 

dilakukan secara paralel, sistem mikroprosesor dengan beberapa unit 

eksekusi akan memiliki peningkatan kemampuan pengolahan citra 

sehingga citra dapat diolah lebih cepat. 

Subsistem ini akan mengambil data citra yang akan digabungkan 

menggunakan focus stacking dari kamera DSLR untuk disimpan 



Nomor Dokumen: B200-01-TA1415.01.005 Nomor Revisi: 01 Tanggal: 24-10-2014 Halaman 21 dari 30 

Hak Cipta ©2014 Program Studi Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung.  

Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Program Studi Teknik Elektro – ITB 

 

pada buffer internal. Kemudian, subsistem ini melakukan 

pengolahan citra digital hingga dihasilkan citra hasil penggabungan 

tersebut. Kemudian, citra yang dihasilkan akan ditampilkan pada 

layar LCD dan disimpan ulang ke media penyimpan pada kamera 

DSLR (opsional).  

Selain melakukan pengolahan citra digital, subsistem ini juga 

bertanggung jawab untuk menampilkan citra yang telah diambil oleh 

kamera pada setiap tahap ke layar LCD berdasarkan konfigurasi atau 

permintaan pengguna. Dengan demikian pengguna dapat 

mengevaluasi jalannya pengambilan citra dan kualitas citra yang 

diambil untuk setiap langkah pengambilan gambar. 

Tabel VI– Penjelasan Diagram DFD Tingkat Kedua  

untuk Subsistem Pengolah Citra Digital 

Parameter Keterangan 

Input  Data citra yang telah diambil oleh kamera DSLR untuk 

ditampilkan pada layar LCD atau data citra yang telah diambil 

oleh kamera DSLR (maksimum delapan citra) untuk disimpan 

pada buffer memory untuk diolah menggunakan focus stacking. 

Format citra dapat berupa JPEG atau RAW/NEF. 

Output  Citra yang telah diolah dan disimpan dalam format JPEG atau 

RAW/NEF untuk kemudian dikirimkan kembali ke media 

penyimpan pada kamera (opsional) dan ditampilkan pada layar 

LCD. 

Fungsi  Melakukan pembacaan data citra digital dari media penyimpan 
pada kamera untuk disalin ke dalam buffer memory atau hanya 

sekadar ditampilkan pada layar LCD. 

 Melakukan pengolahan citra digital focus stacking dengan 

maksimum delapan citra digital. 

 Menyimpan citra hasil pengolahan tersebut ke dalam media 
penyimpan pada kamera (opsional) dan menampilkannya pada 

layar LCD. 

 

6. Diagram DFD tingkat kedua (subsistem antarmuka pengguna) 

Untuk subsistem antarmuka pengguna, diagram DFD tingkat kedua 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

Antarmuka 
Pengguna
(Display)

Mikroprosesor 
Sistem Embedded

PenggunaUser Control

 
Diagram DFD Tingkat Kedua (subsistem antarmuka pengguna). ©Dokumentasi Penulis 
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Subsistem antarmuka pengguna memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakan fasilitas komunikasi antara pengguna dan sistem. 

Komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah 

graphical user interface (GUI) yang akan ditampilkan pada layar 

sentuh LCD. Dengan menggunakan layar sentuh LCD, input dan 

output yang diberikan oleh pengguna dapat diberikan dengan mudah 

dan intuitif dalam satu perangkat antarmuka.  

Spesifikasi minimal layar sentuh LCD yang digunakan adalah layar 

sentuh kapasitif dengan satu titik sentuh (touch point). Namun, agar 

user interface yang digunakan lebih intuitif, dua atau lebih titik 

sentuh dapat digunakan sehingga pengguna dapat menggunakan 

gesture untuk mengendalikan sistem. Resolusi minimal layar sentuh 

LCD ini adalah 1366x768 piksel dengan dimensi diagonal 12 inch.  

Dengan spesifikasi tersebut, desain graphical user interface menjadi 

lebih mudah karena penyesuaian objek hanya dilakukan untuk satu 

target ukuran dan resolusi layar saja. Graphical user interface tentu 

harus mendukung penggunaan touch screen sehingga ukuran tombol 

dan menu harus disesuaikan agar mudah dijangkau oleh pengguna. 

Selain itu, harus dihindari input yang memerlukan keyboard sebagai 

masukkan. Dengan demikian, graphical user interface harus 

menyediakan input alphanumeric tanpa menggunakan keyboard bila 

diperlukan. 

Subsistem antarmuka pengguna ini juga akan menampilkan status 

dari sistem, progress pengambilan citra, dan hasil pengambilan citra. 

Subsistem ini harus bereaksi maksimal 100ms terhadap input 

pengguna. Bila reaksi lebih lama dari 100ms, subsistem ini akan 

secara otomatis menampilkan progress bar ataupun loading 

indicator agar pengguna tidak berasumsi bahwa sistem freeze. 

Tabel VII– Penjelasan Diagram DFD Tingkat Kedua  

untuk Subsistem Antarmuka Pengguna 

Parameter Keterangan 

Input  Input pengguna melalui layar sentuh meliputi posisi sentuhan 

dan menu yang berkaitan dengan posisi sentuhan tersebut. 

Output  Graphical User Interface yang menyediakan menu-menu 
pengoperasian sistem yang mudah dipahami oleh pengguna. 

 Citra hasil akuisisi dan citra hasil pengolahan. 

Fungsi  Menjembatani antara pengguna dengan sistem secara intuitif dan 
interaktif melalui penggunaan graphical user interface. 

 Mendeteksi input yang diberikan oleh pengguna melalui layar 

sentuh dan meneruskannya ke bagian sistem lain untuk diproses. 

 Menampilkan informasi berkaitan dengan sistem dalam sebuah 
tampilan grafis yang menarik meliputi menu pengoperasian, 

status sistem, hasil akuisisi citra, dan hasil pengolahan citra. 
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2.2.3 Spesifikasi Sistem berdasarkan Deskripsi Fisik dan Lingkungan 

Pada bagian ini akan dijelaskan spesifikasi fisik sistem dan spesifikasi 

lingkungan yang harus dihadapi oleh sistem. Spesifikasi ini sekaligus 

menentukan kondisi operasional yang sesuai bagi sistem. 

Pembahasan diawali dari spesifikasi fisik sistem ini. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, terdapat dua modul utama yang terpisah yaitu 

modul statis dan modul dinamis. Keduanya terhubung dengan suatu sistem 

komunikasi. Pemisahan kedua modul utama ini dilakukan agar antarmuka 

dengan pengguna menggunakan modul statis tidak mengganggu modul 

dinamis sehingga akurasi dan presisi modul dinamis dapat terjaga.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada modul statis, dimensi 

ditentukan oleh besar layar sentuh LCD yang digunakan. Dengan 

spesifikasi awal 12 inch, perkiraan dimensi pada modul statis ini memiliki 

panjang 29 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 6 cm. Sedangkan dimensi pada 

modul dinamis ditentukan oleh dimensi rel dengan panjang 30 cm, lebar 12 

cm, dan tinggi 6,5 cm. Masing-masing modul ini memiliki bobot yang 

relatif ringan yaitu kurang dari 1 kg sehingga memudahkan pengguna untuk 

melakukan set-up awal. Oleh karena itu, perlu dipilih material yang ringan 

tetapi kuat untuk merealisasikan packaging dan sistem rel yang akan 

digunakan.  

Material untuk packaging direncanakan berupa plastik acrylic yang 

kokoh dan elegan. Penggunaan plastik ini selain mengurangi bobot sistem 

juga sebagai isolator terhadap kejutan listrik yang mungkin terjadi. 

Sedangkan untuk sistem rel, penggunaan material alumunium atau karbon 

komposit juga dapat diperhitungkan karena kedua material ini memiliki 

sifat yang ringan namun tetap kuat. Walaupun menggunakan logam, pada 

sudut-sudut logam ini harus benar-benar tumpul agar pengguna tidak 

terluka.  

Dalam hal distribusi, produk akan dikemas dalam kardus dengan dilapisi 

busa dan plastik sebagai perlindungan terhadap goncangan dan benturan. 

Produk juga dibungkus dengan anti-static bag untuk mencegah kerusakan 

akibat listrik statis. Pengiriman dapat dilakukan menggunakan jalur darat 

ataupun jalur udara. 

Penyimpanan produk ini dapat dilakukan pada tempat yang datar dan 

sesuai dengan lingkungan operasional produk ini yang akan dijelaskan 

kemudian. Selain itu, disarankan menyimpan produk ini dalam anti-static 

bag. 

Lingkungan kerja produk ini pada umumnya untuk digunakan di dalam 

ruangan dan dalam kondisi statis (diam). Produk harus diletakkan pada 

bidang yang datar (contohnya meja) untuk dioperasikan. Suhu operasional 

adalah suhu ruangan sekitar 25oC hingga 28oC. Kelembaban maksimum 

adalah 60% tanpa pengembunan (non condensing). Sistem tidak boleh 

mendapat sinar matahari langsung dan pada saat pengoperasian, ruangan 
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harus mendapat cahaya yang cukup. Sistem bekerja pada lingkungan 

dengan tekanan udara yang normal, sekitar 1 atm. 

Sistem ini memiliki perlindungan terhadap debu, abu, dan benda cair 

tidak korosif hingga IP22. Dengan demikian packaging sistem ini harus 

didesain sedemikian rupa agar sistem tahan terhadap debu, sentuhan 

anggota tubuh manusia, dan cipratan cairan tidak korosif. 

Sistem ini memiliki toleransi yang sangat kecil terhadap getaran. Sistem 

ini harus dioperasikan pada lingkungan yang bebas getaran untuk 

mempertahankan nilai akurasi dan presisi dari sistem ini. Sistem ini 

memiliki radiasi elektromagnetik yang sangat minimal sehingga dapat 

diabaikan. Walaupun pada akhirnya realisasi sistem ini dapat menggunakan 

modul komunikasi wireless, modul komunikasi yang digunakan sudah 

memenuhi standar yang tidak membahayakan tubuh manusia. Dari sisi 

emisi panas, sistem ini tidak mengeluarkan panas berlebih yang dapat 

mengakibatkan luka bakar bagi pengguna atau kebakaran itu sendiri. Sistem 

ini direalisasikan menggunakan komponen hemat daya dengan efisiensi 

yang tinggi meliputi mikroprosesor yang hemat daya dan sistem penggerak 

motor berefisiensi tinggi. Dari sisi suara, sistem ini sangat hening karena 

tidak ada komponen dari sistem ini yang mengeluarkan suara yang cukup 

keras. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dari emisi suara 

ini adalah motor DC dan gerakan kamera pada rel kamera. Sistem ini harus 

dioperasikan dengan sumber daya eksternal yang memiliki pentanahan 

yang baik. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik yang 

dapat membahayakan pengguna. 

2.2.4 Spesifikasi Sistem berdasarkan Standardisasi 

Produk ini memiliki tujuan utama untuk digunakan dalam wilayah 

Indonesia. Dengan demikian, standardisasi akan mengacu pada standar-

standar yang berlaku di Indonesia. Namun, beberapa standar internasional 

juga digunakan untuk meningkatkan kualitas produk ini.  

Standardisasi yang digunakan dari sisi teknis dijelaskan sebagai berikut. 

1. SNI 04-1685-1989 mengenai standar produk terhadap suhu ruang, 

tekanan udara, kelembaban, dan getaran. 

2. IP 22, ingress protection, standar perlindungan terhadap debu, 

anggota tubuh manusia, dan cipratan air. 

3. EN 50087:1993, standar perlengkapan elektrik rumah tangga. 

4. EN 50144-1, standar keselamatan peralatan elektrik yang 

dioperasikan dengan motor elektrik. 

5. EN 60065:1998, standar peralatan elektronik audio dan visual. 

6. Energy Star, standar penggunaan daya pada produk elektronik. 

Standardisasi yang digunakan dari sisi hukum meliputi hal-hal sebagai 

berikut. Standar hukum yang digunakan adalah standar hukum yang 

berlaku di Indonesia. Produk ini harus digunakan dengan menaati hukum 
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yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap hukum tersebut tidak 

ditoleransi dan dapat diproses di pengadilan. 

1. Perlindungan hak cipta. 

2. Perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi. 

2.2.5 Spesifikasi Sistem berdasarkan Keandalan dan Perawatan 

Keandalan dan perawatan produk yang dihasilkan dapat 

direpresentasikan dalam mean time before failure (MTBF) dan mean time 

to repair (MTTR). MTBF produk ini ditargetkan mencapai 25.000 jam dan 

MTTR produk ini ditargetkan kurang dari 1 hari. Target MTBF dan MTTR 

ini harus dapat dipenuhi selama produk digunakan pada kondisi lingkungan 

dan kondisi fisik yang benar. Selain itu, pengguna menggunakan produk ini 

dengan baik. Penggunaan di luar kondisi tersebut dapat memperpendek 

umur produk. 

Produk ini dapat disimpan dan dirawat dengan memberikan kondisi 

lingkungan dan kondisi fisik yang sesuai dengan spesifikasi yang telah 

dipaparkan sebelumnya.  

 

2.3 Verifikasi 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai prosedur verifikasi produk ini. Proses 

verifikasi akan dilakukan pada setiap modul dari produk ini. Modul-modul yang 

akan diverifikasi adalah sebagai berikut. 

1. Modul Motor Penggerak dan Kontrol Posisi. 

2. Modul Akuisisi Citra Otomatis. 

3. Modul Pengolah Citra Digital. 

4. Modul Antarmuka Pengguna. 

2.3.1 Prosedur Pengujian 

Cara memverifikasi modul motor penggerak dan kontrol posisi adalah 

dengan menggerakan posisi kamera pada rel kamera untuk  mengatur posisi 

kamera. Proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan hasil 

pembacaan sensor posisi untuk membuktikan akurasi, presisi, dan linearitas 

gerak motor. Verifikasi diulangi beberapa kali untuk memastikan 

pembacaan sensor terhadap posisi kamera benar dan pergerakan motor 

terhadap posisi kamera yang diinginkan benar. Verifikasi dalam modul ini 

juga meliputi getaran dan osilasi yang mungkin timbul saat kamera 

digerakkan. 

Proses verifikasi modul akuisisi citra otomatis dilakukan dengan 

memberi masukan untuk pengambilan citra dengan menekan tombol 

capture pada layar dan respon kamera terhadap pemberian perintah tersebut. 

Verifikasi dilakukan dengan mengukur waktu respon kamera terhadap 

perintah atau trigger pengambilan gambar yang diberikan serta akurasi 

pemberian perintah kepada kamera sehingga menghasilkan respon yang 

sesuai. 
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Cara memverifikasi modul pengolahan citra digital adalah dengan 

memberi perintah untuk melakukan pengambilan gambar. Apabila jumlah 

perintah gambar yang akan diambil kurang dari atau sama dengan delapan, 

pengolahan citra dengan focus stacking dapat dilakukan. Verifikasi 

algoritma pengolahan citra dengan focus stacking dilakukan dengan 

mengamati akurasi penggabungan citra untuk dua citra, tiga citra, hingga 

delapan citra untuk membentuk suatu citra dengan DOF yang lebih baik. 

Citra hasil pengolahan akan dibandingkan dari segi posisi piksel, akurasi 

warna, akurasi exposure, dan transisi antarcitra hasil penggabungan. 

Verifikasi juga meliputi penggunaan memory untuk pengolahan citra dan 

waktu yang dibutuhkan untuk mengolah citra. 

Proses verifikasi modul antarmuka pengguna adalah dengan melakukan 

eksekusi setiap menu yang tersedia untuk menjamin aliran program benar. 

Contohnya, pada saat pengambilan gambar otomatis. Apabila nilai jumlah 

gambar yang akan diambil adalah kurang dari atau sama dengan delapan, 

akan dihasilkan sebuah gambar dengan fokus yang utuh sebagai hasil 

pengolahan citra digital dengan metode focus stacking. Namun, apabila 

nilai jumlah gambar yang akan diambil adalah lebih besar dari delapan, 

akan muncul notifikasi bahwa gambar-gambar yang diambil tidak akan 

diproses melalui pengolahan citra digital. Gambar tersebut hanya akan 

disimpan di dalam media penyimpan pada kamera. Proses verifikasi lain 

dari modul antarmuka pengguna adalah mengamati waktu respon yang 

diperlukan untuk memproses perintah-perintah dalam graphical user 

interface sehingga pengguna tidak menganggap sistem dalam kondisi 

freeze. 

2.3.2 Analisis Toleransi 

Analisis toleransi dapat dilakukan dengan memberikan kondisi sedikit 

di luar dari spesifikasi kondisi yang dimiliki oleh sistem. Dengan demikian, 

akan dihasilkan respon sistem yang dapat dianalisis seberapa jauh sistem 

memiliki toleransi terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. 

2.3.3 Pelaksanaan Pengujian 

Pengujian dilakukan di dalam ruangan yang memungkinkan semua fitur 

pada produk ini diuji. Pengujian dilakukan berulang-ulang pada waktu yang 

berbeda. Semua hasil pengujian kemudian dianalisis. 

2.4 Biaya dan Jadwal 

2.4.1 Analisis Biaya 

Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan produksi 

produk ini diberikan secara umum pada tabel berikut. Biaya-biaya yang 

dihitung dalam tabel ini masih berupa biaya dasar pengerjaan proyek. 

Beberapa komponen biaya seperti biaya sumber daya manusia serta 

komponen-komponen lain yang dibutuhkan masih belum dimasukkan 

dalam perhitungan untuk saat ini. 
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Tabel VIII – Biaya Pengembangan 

No. Deskripsi Kuantitas Biaya Satuan Total 

1. Kamera DSLR entry-level   1 buah IDR4.999.000 IDR4.999.000 

2. Lensa makro 1 buah IDR3.400.000 IDR3.400.000 

3. Layar LCD 1 buah IDR2.000.000 IDR2.000.000 

4. Pencetakan Dokumen 1 paket IDR1.000.000 IDR1.000.000 

   5. Penggunaan Kertas & ATK 1 paket IDR1.000.000 IDR1.000.000 

 6. Tenaga kerja 3 orang IDR2.500.000  IDR75.000.000 

   TOTAL IDR87.399.000 

 

 

Tabel IX – Biaya Produksi 

No. Nama barang Kuantitas Harga satuan Total 

1. Sistem embedded 1 unit IDR1.000.000 IDR1.000.000 

2. Dudukan kamera 1 unit IDR700.000 IDR700.000 

3. Rel kamera 1 unit IDR300.000 IDR300.000 

4. Motor stepper 2 unit IDR120.000 IDR240.000 

5. Pengemasan 1 unit IDR1.000.000 IDR1.000.000 

   TOTAL IDR3.240.000 

 

2.4.2 Jadwal 

Berikut ini adalah jadwal pengembangan sistem dengan representasi 

Gantt Chart. 

 

 

 

 

ID Task Name

1 Dokumen B100

2 Studi literatur dan pengamatan masalah

3 Perumusan ide sebagai solusi dari 
permasalahan

4 Dokumen B200

5 Analisis dan penurunan spesifikasi 

6 Identifikasi blok subsistem dan keterhubungan 
antar subsistem

7 Penentuan batasan yang harus dicapai

8 Dokumen B300

9 Perancangan perangkat keras sistem 
mikroprosesor

10 Perancangan pengendali motor, rel, dan shutter
trigger

11 Perancangan perangkat lunak pengolah citra 
digital

12 Perancangan perangkat lunak antarmuka 
pengguna

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

September 2014 October 2014

ID Task Name

8 Dokumen B300

9 Perancangan perangkat keras sistem 
mikroprosesor

10 Perancangan pengendali motor, rel, dan shutter
trigger

11 Perancangan perangkat lunak pengolah citra 
digital

12 Perancangan perangkat lunak antarmuka 
pengguna

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antarsubsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09

October 2014 November 2014 December 2014

ID Task Name

13 Dokumen B400

14 Implementasi blok perangkat keras 
mikroprosesor

15 Implementasi blok perangkat keras motor, rel, 
dan shutter trigger

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

December 2014 January 2015

ID Task Name

16 Implementasi perangkat lunak pengolah citra 
digital

17 Implementasi perangkat lunak antarmuka 
pengguna

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

January 2015 February 2015
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Tabel X – Daftar Penyampaian, Spesifikasi, dan Jadwal 

No. Penyampaian Spesifikasi Jadwal 

1 Ide Sistem Ide dasar dan gambaran umum 

sistem sebagai identifikasi awal 

yang dapat diturunkan menjadi 

lebih detil dalam bahasan 

selanjutnya. 

Oktober 2014 

2 Spesifikasi Fungsional 

subsistem dan 

keseluruhan sistem 

Spesifikasi umum dari sistem 

secara fungsional, identifikasi blok 

subsistem yang ada, dan analisis 

lebih mendetil pada masing-masing 

blok subsistem. 

November 2014 

3 Spesifikasi Teknis dan 

Desain perangkat keras 

dan perangkat lunak 

masing-masing subsistem 

Spesifikasi teknis dan desain 

perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk mengimplementasikan 

sistem agar mampu mencapai 

batasan-batasan yang telah 

ditentukan terdahulu. 

Desember 2014 

4 Rancangan perangkat 

keras dan perangkat 

lunak subsistem 

Penurunan spesifikasi teknis 

menjadi rancangan perangkat keras 

dan perangkat lunak beserta 

pengembangan lebih lanjut dan 

revisi rancangan bila diperlukan. 

Desember 2014 

5 Implementasi modul 

perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

Pembuatan perangkat keras dan 

perangkat lunak setiap subsistem 

berdasarkan rancangan yang telah 

dilakukan terdahulu beserta 

pengujian secara individual baik 

menggunakan simulasi atau uji 

lapangan 

Februari 2015 

6 Penggabungan dan 

integrasi subsistem 

menjadi sistem 

keseluruhan 

Penggabungan masing-masing 

subsistem membentuk keseluruhan 

sistem termasuk keterhubungan 

antarsubsistem tersebut. 

Maret 2015 

7 Ujicoba dan observasi 

sistem hasil implementasi 

Pengujian sistem secara penuh 

untuk melihat kemampuan sistem 

berdasarkan batasan yang telah 

ditentukan 

April 2015 

8 Purwarupa sistem Hasil akhir berupa purwarupa 

sistem yang kemudian dapat 

dikembangkan untuk diproduksi 

secara massal. 

April 2015 

 

ID Task Name

18 Integrasi antar subsistem

19 Dokumen B500

20 Pengujian sistem berdasarkan spesifikasi dan 
batasan yang ditentukan

21 Revisi sistem bila diperlukan

0%

0%

0%

0%

26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

February 2015 March 2015 April 2015
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LAMPIRAN 
3.1 Diagram Flow Kerja 

Mulai tahap perancangan sistem 
mikroprosesor

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Observasi dan pemilihan jenis 
mikroprosesor yang sesuai

Perancangan rangkaian dan keterkaitan 
antarsubsistem

Penentuan alur program, alokasi sumber 
daya, dan pembagian pekerjaan

Implementasi fungsi shutter trigger, 
pengolah citra, kontrol motor, akuisisi 

data, dan antarmuka pengguna

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Selesai

Ya

Tidak

Mulai tahap perancangan pengolah citra

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Observasi teknik dan algoritma focus 
stacking yang akan digunakan

Implementasi dan simulasi pada MATLAB

Implementasi dalam mikroprosesor

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Ya

Tidak

Tidak
Ya

Mulai tahap perancangan sistem 
penggerak dan posisi

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan

Rancang bangun rel kamera dan dudukan 
kamera

Penentuan motor dan mekanisme kendali 
motor

Penentuan mekanisme sensor posisi

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Tidak

Ya

Implementasi kontrol posisi dan sensor 
posisi pada mikroprosesor

Mulai tahap perancangan shutter trigger

Identifikasi spesifikasi yang diperlukan 
dan kamera yang akan digunakan

Identifikasi rangkaian elektronik yang 
diperlukan jika ada.

Implementasi shutter trigger pada 
mikroprosesor

Selesai

Apakah spesifikasi dapat 
terpenuhi?

Tidak

Ya
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3.2 Pohon Tujuan Produk 

 

 

Macro Photography Motorize Positioning Plate for 
Focus Stacking

Kualitas

Presisi Tinggi

Stabil

Aman

Mudah Dioperasikan 
dan Dipasang

Dapat disesuaikan 
kebutuhan pengguna

Penggunaan dalam 
ruangan

Desain

Sistem Mikroprosesor

Sistem Shutter Trigger

Sistem Kontrol Posisi 
dengan Motor Presisi 

Tinggi

Sistem Pengolahan 
Citra Digital

Sistem Antarmuka 
Pengguna Interaktif

Teknologi

Otomatisasi

Pengolahan Citra 
Digital

Sistem Embedded

Rancang Bangun Tiga 
Dimensi

Kompatibilitas untuk 
Kamera DSLR

Pengujian

Simulasi algoritma 
pengolahan citra digital 

dengan MATLAB

Ujicoba skala 
laboratorium


