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Abstrak.  Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang penting bagi sebagian besar 
penduduk Indonesia. Permintaan kedelai meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk, yakni 
sekitar 1,8% per tahun. Namun laju permintaan tersebut belum dapat diimbangi oleh laju peningkatan 
produksi. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi kedelai adalah dengan pemilihan bibit 
unggul, dan untuk itu diperlukan kegiatan pemilahan kedelai. 

Warna biji kedelai merupakan salah satu parameter standar mutu benih nasional. Secara umum 
varietas unggul kedelai dapat dilihat secara visual dengan mudah, misalnya yang berwarna kuning dan 
hitam (kedelai kuning dan kedelai hitam). Namun untuk kelompok varietas unggul kedelai yang berwarna 
kuning masih ada variasi yang secara kasad mata sulit untuk dibedakan. 
Pada penelitian ini dilakukan kuantisasi warna pada varietas unggul kacang kedelai dengan 
menggunakan sensor TCS 230. Sensor warna TCS 230 ini merupakan sistem sensor yang terdiri dari 
sensor photodioda dan IC konverter (single monolithic CMOS integrated circuit). Selanjutnya kuantisasi 
warna dialkukan dengan menentukan koordinat warna kacang kedelai yang menjadi sampel penelitian. 
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1. PENDAHULUAN 
Saat ini teknologi budi daya kedelai telah maju, hal tersebut didukung oleh 

berbagai varietas unggul kedelai hasil penelitian. Kelengkapan sarana yang diperlukan 
dalam memilih biji kacang-kacangan varietas unggul masih perlu ditingkatkan.  

Pemilihan bibit unggul selama ini masih dilakukan secara manual, butir demi butir 
oleh penyortir, yang mengandalkan kemampuan indera penglihatan manusia. Peran 
serta teknologi sangat dibutuhkan, dalam proses pemilihan benih yang berkualitas. 
Salah satu metode yang dapat digunakan adalah berdasarkan warna hasil pembacaan 
sensor. 

Penelitian ini mengembangkan metode pembacaan dan pengukuran warna kedelai 
agar pemilahan jenis kacang kedelai dapat lebih objektif. 

Pemilihan berdasarkan warna kacang kedelai dapat dilakukan dengan 
mengaplikasikan teknologi yang tepat, salah satunya dengan menggunakan sensor 
warna TCS 230 yang dipadukan dengan mikrokontroler, serta dipasang suatu 
pengontrol untuk memilah kedelai.. 
 Kontrol yang digunakan pada alat pemilah jenis kacang kedelai  menggunakan 
mode on-off. Perancangan alat pemilah kualitas kacang kedelai ini menggunakan  
Mikrokontroler AVR ATMEGA8535  dengan aktuator yang digunakan sebagai penyortir 
kedelai adalah silinder pneumatic. Kacang kedelai sebagai sampel varietas unggul 
adalah jenis Anjasmoro dan Kaba, yang diperoleh dari Balai Penelitian Kacang- 
kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) Malang, Jawa Timur. 
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2. KARAKTERISTIK KEDELAI 
Sampai saat ini Indonesia telah melepas sekitar 62 varietas kedelai dengan 

karakter beragam. Karakter  tersebut antara lain adalah umur panen, potensi hasil, 
ukuran dan warna biji. Penggunaan benih dari varietas unggul yang berkualitas tinggi 
merupakan prasyarat utama dalam budidaya kedelai, karena akan menjamin 
diperolehnya populasi tanaman yang optimal. 

Secara umum kriteria kedelai bermutu tinggi diantaranya murni sesuai deskripsi 
varietasnya, berdaya tumbuh tinggi ( 90% atau lebih), sehat, bersih, tidak keriput dan 
tidak ada bekas gigitan hama, memiliki kadar air 9-11%.Benih unggul kedelai bermutu 
berasal dari varietas unggul dengan kelebihan tertentu.  

Warna biji kedelai merupakan salah satu parameter standar mutu benih nasional. 
Secara umum varietas unggul kedelai dapat dilihat secara visual dengan mudah, 
misalnya yang berwarna kuning dan hitam (kedelai kuning dan kedelai hitam). Namun 
untuk kelompok varietas unggul kedelai yang berwarna kuning masih ada variasi yang 
secara kasad mata sulit untuk dibedakan. 

 
3. SIFAT DAN KARAKTERISTIK WARNA 

Sistem/model warna digunakan untuk mengklasifikasi warna dan untuk 
mengkualifikasikannya berdasarkan atribut warna. yaitu hue, saturation (chroma) 
lightness, atau brightness atau luminance. 

Terdapat beberapa cara untuk kuantisasi warna yang dapat dinyatakan dalam 
sistem koordinat warna. Sistem tersebut diantaranya adalah RGB, Munsell dan CIE. 

Pada penelitian ini akan digunakan sistem koordinat RGB. Dalam sistem RGB  
setiap warna dapat diperoleh dari kombinasi tiga warna primer yaitu merah, hijau, biru 
(red, green, blue). 

 
4. KARAKTERISTIK SENSOR WARNA 

TCS230 mengkonversikan besaran fisis yang berupa cahaya (warna) menjadi 
sinyal listrik yang berupa frekuansi gelombang.  

Spesifikasi Teknis TCS230, tegangan kerja sensor pada rentang 2,7-5,5 Volt dan 
Vdd terhubung ke 5 Volt dan supply arus 2 – 7 mA. Range temperatur pemasangan 
sensor antara - 25 °C s/d 70°C. 

 Sensor dipasang secara array  8 x 8 photodioda (tiap photodioda berukuran 120 
mm x    120 mm), 16 photodioda filter merah, 16 photodioda filter hijau, 16 photodioda 
filter biru, 6 photodioda tanpa filter. Diameter lensa 5,3 mm (dalam jarak 25 mm 
mampu melihat area bujur sangkar dengan sisi 4 mm). 

Kelompok photodiode yang akan dipakai bisa diatur melalui kaki selektor S2 dan 
S3 dari sensor warna TCS230. Kombinasi fungsi dari S2 dan S3 adalah apabila S2 dan 
S3 diberi 0 maka photodiode yang aktif adalah filter merah. Apabila S2 diberi 0 dan S3 
diberi tegangan 5V maka maka photodiode yang aktif adalah filter biru. Sedangkan 
untuk mengaktifkan maka photodiode tanpa filter dengan memberikan tegangan 5V ke 
kaki S2 serta 0 ke kaki S3. Apabila diberikan tegangan 5V ke S2 dan S3 maka yang 
aktif filter hijau. 

Frekuensi keluaran sensor bisa di skala dengan mengatur kaki selektor S0 dan S1. 
Penskalaan output sebesar 2% dengan memberi tegangan ke kaki S1 saja, sedangkan 
agar skala frekuensi output 20 % dengan memberikan tegangan ke kaki S0 saja.  

Apabila kedua kaki S0 dan S1di ground-kan maka akan power down dan jika S0 
dan S1 diberi catu daya 5V maka skala frekuensi output sebesar 100%. 



 

5. SISTEM SENSOR WARNA TCS230 
Sistem sensor yang dipakai pada penelitian ini adalah sensor warna TCS230 

dengan sumber tegangan 5 volt. TCS230 ini merupakan sistem sensor yang terdiri dari 
8x8 photodioda. Kemudian setiap photodioda berukuran 120 mm x    120 mm. 

Perlakuan terhadap sensor yaitu dengan menghubungkan tegangan 5 volt ke kaki 
selektor S2 dan S3,  serta penskalaan frekuensi output 100% yaitu dengan memberikan 
5 volt ke kaki selektor S0 dan S1 yang semuanya dilakukan dengan memberikan 
perintah pengalamatan oleh mikrokontroler. 

Kaki S0 dihubungkan ke port B pin 0 (Pin B.0), S1 ke Pin B.1, S2 ke pin B.2, S3 
ke pin B.3, Led ke pin B.4. Gambar skema pengalamatan kaki sensor TCS 230 dengan 
AVR ATMega 8535 seperti Gambar 2 berikut 

                 
Gambar 1 Koneksi kaki sensor TCS230 dengan pin AVR ATMega 8535 

Gambar komponen penyusun sistem sensor TCS 230 adalah sebagai berikut 

 
Gambar 2  komponen pennyusun sistem sensor  TCS 230 

Pada  sistem sensor TCS 230, photodioda yang terbuat dari silicon di dalamnya 
mampu mengubah besaran fisis cahaya menjadi arus. Kemudian arus ini diubah menjadi 
frekwensi oleh IC konverter (single monolithic CMOS integrated circuit) yang ada di 
dalam sistem sensor TCS 230. 

 
6. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini dirancang dan dibuat sistem pemilahan jenis kedelai dengan 
menggunakan sensor warna TCS230 serta aktuator silinder pneumatic.  

Secara garis besar blok penelitian keseluruhan adalah sebagai berikut 

 
Gambar 3 Diagram blok penelitian 

Proses pembuatan instrumen dimulai dari perencanaan desain alat, pengumpulan 
komponen-komponen, dan perakitan.  
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Gambar 4 Gambar rancangan sistem pemilah jenis kedelai 

Selanjutnya dilakukan akuisisi data yaitu dengan memilih jenis kedelai 
Anjasmoro, Kaba, Sinabung, Burangrang dan Wilis, sebagai sampel dalam penelitian 
ini. Hasil sensing pada kedelai oleh sensor warna ditampilkan selengkapnya pada layar 
LCD. 

Diagram alir pengambilan data seperti Gambar berikut. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5  Diagram alir pengambilan data 

Dari diagram alir di atas dapat dijelaskan bahwa, kedelai melewati sensor TCS 
230, dari tampilan LCD akan terlihat besarnya data RGB. Hasil keluaran sensor 
dihubungkan dengan mikrokontroller, kemudian keluaran mikrokontroller ini diterima 
komputer secara serial.  

Gambar hasil perancangan hardware sistem instrumen pemilah jenis kedelai 
secara keseluruhan terlihat pada Gambar 6  berikut. 

 
Gambar 6 Hardware pemilah jenis kedelai 
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Hasil keluaran sensor TCS 230 digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
keputusan apakah silinder pneumatic akan mendorong kedelai atau tidak. Silinder 
pneumatic ini bekerja pada saat dihubungkan dengan katub solenoid atau solenoid 
valve.  

Pada penelitian ini digunakan katub solenoid dengan dua kumparan, yaitu 
kumparan A dan B. Masing masing kumparan membutuhkan tegangan 110 Volt yang 
didapatkan dari transformator. Pada saat kumparan A mendapat tegangan maka udara  
dari tabung akan keluar melalui lubang keluaran udara 1 begitu juga pada saat 
kumpaaran B mendapat tegangan maka udara  dari tabung akan keluar melalui lubang 
keluaran udara 2. Kedua kumparan bekerja secara bergantian sehingga udara juga akan 
bergantian keluar dari keluaran katub solenoid. Pergantian itulah yang akan 
mengakibatkan silinder pneumatic ini bekerja menyodok maju dan mundur kembali 

 
7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap karakterisasi sensor, diketahui bahwa TCS 230 memiliki jangkauan 
pengukuran keluaran antara 11 Hz sampai dengan 40 KHz. Jarak pandang sensor 
terfokus jika benda diletakkan sejauh 2 cm dari lensa.  

Hasil keluaran sensor yang berupa frekuensi ini dapat diubah ke dalam bentuk 
data RGB, dengan cara kalibrasi. Pada proses kalibrasi dengan cara mengacu pada 
referensi warna putih, yaitu menggunakan kertas HVS. Kertas ini diasumsikan warna 
putih murni dengan  komposisi nilai warna merah R=255, hijau G=255 dan biru B=255.  

Pada kedelai jenis Anjasmoro diperoleh hasil rata-rata kuantisasi warna R, G, B 
berturut-turut sebesar 154; 121,8; 55,5. Nilai indeks rata-rata r, g, b berturut-turut 
sebesar 0,465; 0,368; 0,168. Standar deviasi nilai indeks untuk r adalah 0,005171, untuk 
g sebesar 0,004691 dan untuk nilai b sebesar 0,002837. Frekuensi rata-rata keluaran 
sensor untuk kedelai jenis Anjasmoro sebesar 8,15 KHz dengan standar deviasi 0,308. 
Rentang nilai frekuensi hasil keluaran sensor yaitu 7,73 KHz sampai 8,56 KHz. 

Jenis kedelai Kaba frekuensi rata-rata keluaran sensor sebesar 6,62 KHz dan 
standar deviasi 0,346, serta rentang nilai pengukuran antara 6,05 KHz sampai 7,10 KHz. 
Hasil rata-rata kuantisasi warna R sebesar 147,5; G sebesar 114,4; B sebesar 51,8. Nilai 
indeks rata-rata r, g, b kedelai Kaba berturut-turut sebesar 0,470; 0,365; 0,165. Standar 
deviasi nilai indeks untuk r adalah 0,00425, untuk g sebesar 0,005204 dan untuk nilai b 
sebesar 0,005227. 

Pada jenis kedelai Burangrang diperoleh data rerata RGB warna kulit kedelai 
berturut-turut adalah 155,4; 122,1; 55,3. Nilai indeks rata-rata r, g, b kedelai 
Burangrang berturut-turut sebesar 0,470; 0,365; 0,165. Standar deviasi untuk nilai 
indeks r adalah 0,00425, untuk g sebesar 0,005204 dan untuk nilai b sebesar 0,005227.  
Hasil pengukuran frekuensi rata-rata keluaran sensor sebesar 8,49 KHz dan standar 
deviasi 0,879, dengan rentang nilai pengukuran antara 7,14 KHz sampai 9,88 KHz. 

Selanjutnya untuk jenis kedelai Wilis diperoleh data RGB warna kulit kedelai 
rata-rata sebesar 151,3; 123,9; 53,4. Nilai indeks rata-rata r, g, b kedelai Wilis berturut-
turut sebesar 0,460; 0,377; 0,163. Standar deviasi untuk nilai indeks r adalah 0,003736, 
untuk g sebesar 0,00425 dan untuk nilai b sebesar 0,005299. Selain itu frekuensi rata-
rata keluaran sensor sebesar 8,28 KHz dan standar deviasi 0,433, dengan rentang nilai 
pengukuran antara 7,64 KHz sampai 9,25 KHz. 

Jenis kedelai Sinabung diperoleh data RGB rata-rata untuk warna kulit kedelai 
berturut-turut adalah 149; 120; 51,8. Nilai indeks rata-rata r, g, b kedelai Sinabung 
berturut-turut sebesar 0,464; 0,374; 0,161. Standar deviasi untuk nilai indeks r adalah 



 

0,007172, untuk g sebesar 0,004699 dan untuk nilai b sebesar 0,005032. Frekuensi rata-
rata keluaran sensor sebesar 7,55 KHz dan standar deviasi 0,608, dengan rentang nilai 
pengukuran antara 7,00 KHz sampai 9,02 KHz. 

 
8. KESIMPULAN 

Sistem sensor pada penelitian ini memiliki keluaran berupa frekuensi analog serta 
dapat digunakan untuk mengetahui kuantisasi nilai warna kulit biji kedelai serta indeks 
warna RGB suatu benda. 
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