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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Obyek 

Obyek yang akan dideteksi pada penelitian ini mempunyai bentuk dan 

warna yang telah ditentukan. Obyek pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Bola Tenis 

 

Berikut ini adalah spesifikasi bola tenis  yang akan dijadikan obyek 

penelitian ini: 

a. Warna : Hijau 

b. Diameter : 65,4 – 68,8 mm 

c. Berat : 56,7 – 58,5 gram 

d. Bahan : Karet Felt 
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2.2 Object Detection 

Deteksi obyek adalah proses pendeteksian dari obyek yang telah 

ditentukan. Pendeteksian obyek pada penelitian ini menggunakan metode 

Hough Transform. Hough transform merupakan sebuah teknik ekstraksi fitur 

yang digunakan dalam pengolahan citra. Transformasi klasik 

mengidentifikasi gari-garis dalam sebuah citra, kemudian akhirnya digunakan 

untuk identifikasi posisi pada bentuk yang berubah-ubah. Ekstraksi fitur dari 

citra digital, sangat berguna untuk mencari garis yang lurus, lingkaran, dan 

elips. Hough transform berdasarkan pada point-point fitur yang diekstrak dari 

citra asli, dan biasanya tepi digunakan sebagai point-point fiturnya. Berbagai 

macam metode deteksi tepi digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda. 

Metode-metode yang terkenal untuk mendeteksi bentuk lingkaran ataupun 

bentuk elips adalah CHT (Circle Hough Transform) dan EHT (Elliptical 

Hough Transform). Gambar 2.2 merupakan metode Circle Hough Transform. 

 

 

Gambar 2.2. Metode Circle Hough Transform 
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Metode Circle Hough Transform digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan karakteristik dari lingkaran yang telah ditulis. Pada lingkaran 

dilakukan pemberian nilai threshold tertentu yang dapat digunakan dalam 

tahap pengenalan citra yang diuji. Pada lingkaran dapat digambarkan dalam 

ruang parameter sehingga sumbu x adalah nilai a dan sumbu y adalah nilai b. 

Sedangkan sumbu z adalah jari-jari (Velentine Y. C., Erin, Angreni, & 

Alamsyah, 2016).  

Sebuah pola lingkaran berdasarkan pada persamaan : 

( ) ( ) 222 rbyax =−+−        (2.1) 

Dimana a dan b adalah koordinat pusat dalam arah x dan y sesuai 

dengan r yang adalah radius dari lingkaran. 

 θcosrax +=         (2.2) 

θsinrby +=         (2.3) 

Sebuah lingkaran didefinisikan oleh 3 parameter : koordinat pusat 

(a,b) dan radius/jari-jari (r), ruang hough adalah ruang 3 dimensi, dengan Z-

axis sebagai lingkaran (Derek, 2014). 

Metode Circle Hough Transform bisa digunakan dalam mendeteksi 

kemunculan bulan sabit. Pendeteksian tersebut ditujukan untuk memudahkan 

masyarakat muslim dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Mengamati 

bulan sabit bukanlah pekerjaan yang ringan, sebab meskipun bulan sabit 

berada diatas ufuk saat matahari terbenam tetapi bulan sabit belum tentu bisa 

diamati. Hasil dari pendeteksian kemunculan bulan sabit ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Circle Hough Transform 

 

2.3 Model Warna HSV 

Model warna HSV mendefiniskan warna dalam terminologi Hue, 

Saturation, dan Value. Hue menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, 

violet, dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan 

menentukan kemerahan (redness), Kehijauan (greenness), dsb dari cahaya. 

Hue berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan 

tingkat kemurnian suatu warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak 

warna putih diberikan pada warna. Value adalah atribut yang menyatakan 

banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa memperdulikan warna. 

Selain itu jarak warna HSV adalah murni dan konsepnya yang hampir 

seragam maka proses kuantitasi pada HSV dapat dihasilkan dari 

mengumpulkan warna yang padat dan lengkap.  

Nilai hue antara 0 sampai 1 berarti warna antara merah melewati 

kuning, hijau, cyan, biru dan magenta dan kembali menjadi merah. Nilai 

saturation antara 0 sampai 1 berarti dari tidak tersaturasi (keabuan) sampai 
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tersaturasi penuh (tidak putih). Nilai value atau brightness antara 0 sampai 1 

berarti warna semakin cerah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4. Model warna HSV 

 

Karena model warna HSV merupakan model warna yang diturunkan 

dari model warna RGB, maka untuk mendapatkan warna HSV ini kita harus 

melakukan proses konversi warna dari RGB ke HSV. HSV merupakan salah 

satu cara untuk mendefinisikan warna yang didasarkan pada roda warna. 

Hue merupakan variable yang menyatakan warna dari merah hingga 

violet,. Hue mengukur sudut sekitar roda warna (merah pada 0°, 120° di 

hijau, dan biru di 240°). Nilai dari Hue berkisar antara 0° sampai dengan 

360°. Skala Hue ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Skala Hue 
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Saturation merupakan variable yang menyatakan vibrancy dari suatu 

warna, saturation bisa disebut juga dengan purity. Semakin kecil nilai dari 

Saturation, maka warna yang ditampilkan condong ke warna abu-abu. Skala 

nilai dari Saturation berkisar antara 0% hingga 100%. Value menunjukkan 

nilai kecerahan dari suatu warna. Skala dari value berkisar antara 0% hingga 

100%. 

Perhitungan konversi RGB menjadi HSV dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

( )
( ) ( )






−+−

−
=

BRGR
BGH 3tan        (2.4) 

( )
V

BGRS ,,min1−=                                          (2.5) 

3
BGRV ++

=                                          (2.6) 

Pada rumus di atas, apabila S = 0, maka H tidak dapat ditentukan. 

Untuk itu diperlukan normalisasi RGB terlebih dahulu dengan rumus berikut: 

BGR
Rr
++

=         (2.7) 

BGR
Gg
++

=                                          (2.8) 

BGR
Bb
++

=                                               (2.9) 

Setelah nilai r, g, dan b sudah dinormalisasi, maka rumus untuk 

transformasi RGB ke HSV sebagai berikut: 

),,max( bgrV =       (2.10) 
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      (2.11) 
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 −
+

−

=

VS
gr
VS
rb

VS
bg

H

*
4*60

*
2*60

*
)(*60

0

     (2.12) 

360+= HH        (2.13) 

Model memisahkan komponen intensitas dari citra warna, sehingga 

model ini merupakan model yang ideal untuk mengembangkan algoritma 

pemrosesan citra yang intuitif dan natural (Rakhmawati, 2013). 

 

2.4 Object Tracking dengan Kalman Filter 

Pelacakan obyek pada penelitian ini menggunakan metode Kalman 

filter. Kalman filter merupakan estimator rekursif. Untuk menggunakan 

Kalman filter, pergerakan obyek antarframe diasumsikan konstan. Status dari 

obyek yang dilacak dapat dinyatakan dengan atribut-atribut seperti posisi, 

kecepatan, atau ukuran obyek tersebut. Metode Kalman filter menggunakan 

informasi dari obyek yang terdeteksi di suatu frame dan status obyek tersebut 

dari frame sebelumnya untuk mendapatkan status yang baru dari obyek 

tersebut (Amrullah , 2011). 

Komponen dasar dari Kalman filter adalah vektor state, model 

dinamis dan model observasi, yang ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

Jika V = 0 
Jika V > 0 

Jika S = 0 

Jika V = r 

Jika V = g 

Jika V = b 

Jika H < 0 
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Gambar 2.6. Komponen Dasar Kalman Filter 

 

Vektor state menggambarkan state dari sistem dinamis dan 

menunjukkan derajat kebebasan. Variabel di vektor state tidak dapat 

diukur secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari nilai-nilai yang 

terukur. Elemen dari vektor state dapat diposisikan, kecepatan, orientasi 

sudut, dan lain-lain. Vektor state memiliki dua nilai pada saat yang sama; 

salah satunya adalah nilai yang diprediksi sebelum diupdate dan nilai 

posterior setelah diupdate. 

 Proses Kalman filter merupakan proses yang menggunakan bentuk 

kontrol umpan balik: Filter memperkirakan state proses pada beberapa 

waktu dan kemudian memperoleh umpan balik dalam bentuk pengukuran. 

Seperti terlihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Proses Kalman Filter 

 

Dengan demikian, persamaan untuk filter Kalman terbagi dalam dua 

kelompok: persamaan update waktu dan persamaan update pengukuran. 

Persamaanupdate waktu berfungsi untuk memproyeksikan kedepan (dalam 

waktu) state saat ini dan kovarian error berfungsi memperkirakan waktu 

berikutnya. Persamaan update pengukuran merupakan proses umpan balik 

untuk menggabungkan pengukuran baru kedalam perkiraan yang 

mengandung perkiraan posterior yang telah diperbaiki. Persamaan update 

waktu juga dapat dianggap sebagai persamaan prediktor, sementara 

persamaan updatepengukuran dapat dianggap sebagai persamaan korektor. 

Kalman filter digunakan untuk memperkirakan state dari suatu sistem 

linear dimana state diasumsikan didistribusikan oleh Gaussian. Kalman filter 

adalah filter prediksi rekursif yang didasarkan pada penggunaan teknik state-

space dan algortima rekursif. State diperkirakan dari suatu sistem yang 

dinamik. Sistem yang dinamik ini dapat didistribusikan oleh beberapa noise, 

sebagian besar diasumsikan sebagai noise putih. Untuk meningkatkan 

estimasi stateKalman filter menggunakan pengukuran yang berkaitan dengan 
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state, tetapi terganggu juga. Filtering Kalman terdiri dari 2 langkah, yaitu 

prediksi dan koreksi.  

Pada langkah pertama state diprediksi dengan model dinamik. 

Langkah prediksi menggunakan model state untuk memprediksi state baru 

dari variabel. 

     WDXX tt += −1      (2.14) 

  

t
t

tt
QDD += ∑∑

−1

     (2.15) 

Dimana 𝑋𝑋𝑡𝑡 dan Σ𝑡𝑡 adalah state dan prediksi kovarian pada waktu t. D 

adalah matriks transisi state yang didefinisikan relasi antara variabel state 

pada waktu t dan t-1. Q adalah kovarian dari noise W. Demikian pula untuk 

nilai koreksi menggunakan observasi 𝑍𝑍𝑡𝑡 saat ini untuk memperbarui state 

obyek. 

1−









+= ∑∑ t

t
t

t
tt RMMMK

    (2.16) 

[ ]ttttt MXZKXX −+=     (2.17) 

   
∑∑∑ −=

t
t

tt

MK     (2.18) 

Dimana M adalah matriks pengukuran, K adalah penguatan Kalman 

yang disebut sebagai persamaan Riccati digunakan untuk propagasi dari state 

model. State 𝑋𝑋𝑡𝑡 yang diperbarui didistribusikan oleh Gaussian. Demikian 

pula Kalman filter dan Kalman filter extended berasumsi bahwa state 

didistribusikan oleh Gaussian. 
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Pada tahap kedua ini dikoreksi dengan model observasi, jadi kovarian 

error dari estimator diminimalkan. Dalam arti ini sebuah estimator yang 

optimal. Kalman filter telah banyak digunakan di komunitas vision untuk 

pelacakan. 

Extenden Kalman Filter (EKF) memungkinkan transisi non-linear, 

bersama-sama dengan hubungan pengukuran non-linear. Untuk standar 

Kalman filter, transisi state dari t ke t + 1 dapat dinyatakan dengan persamaan 

  ttt WAxX +=+1      (2.19) 

Dimana A disebut sebagai matriks transisi state dan w adalah istilah 

noise. Istilah noise ini adalah variabel acak Gaussian dengan rata-rata nol dan 

matriks kovarian Q, sehingga distribusi probabilitasnya adalah 

  ( ) ( )QONwp ,~      (2.20) 

Kovarians matriks Q disebut sebagai kovarians matriks proses noise 

dalam. Hal ini membuat perubahan pada  proses antara t dan t + 1 yang belum 

diperhitungkan dalam matriks transisi state. Diasusikan bahwa w adalah 

independen dari 𝑥𝑥𝑡𝑡state. Pengukuran diambil, node y: 

   ttt wCxy +=       (2.21) 

Dimana C adalah sebuah 𝑚𝑚 ×𝑛𝑛 matriks yang berelasi ke pengukuran 

state.  

Kalman filter memperkirakan proses menggunakan bentuk kontrol 

umpan balik: filter memperkirakan proses state pada beberapa waktu dan 

kemudian memperoleh umpan balik dalam bentuk pengukuran. Dengan 
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demikian persamaan Kalman filter terbagi dalam dua kelompok, yaitu 

persamaan update waktu dan persamaan update pengukuran. 

a. Persamaan update waktu  

Pada Kalman Filter, persamaan ini berfungsi untuk memproyeksikan 

kedepan (dalam waktu) state saat ini dan kovarian error berfungsi 

memperkirakan waktu berikutnya. Persamaan update waktu bisa juga 

dianggap sebagai persamaan prediktor. Persamaan khusus untuk update 

waktu ditunjukkan persamaan di bawah ini. Kalman filter persamaan update 

waktu: 

11 −− += kkk BuAxX      (2.22) 

QAAPP T
kk += −1      (2.23) 

Keterangan: 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = Nilai diskrit state  

𝐴𝐴𝑥𝑥𝑘𝑘−1 =Matriks transisi state 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘−1= Kovarian error 

𝑃𝑃𝑘𝑘 = Persamaan Predictor 

𝐴𝐴𝑃𝑃𝑘𝑘−1= Matrik A awal 

𝐴𝐴𝑇𝑇 = Matrik A transpose 

𝑄𝑄 = Nilai Kovarian 
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 b. Persamaan update pengukuran 

Pada Kalman Filter, persamaan update pengukuran merupakan proses 

umpan balik untuk menggabungkan pengukuran baru kedalam perkiraan yang 

mengandung perkiraan posterior yang telah diperbaiki.  

 

Persamaan update pengukuran dapat dianggap sebagai persamaan 

korektor: 

−− ++= RHPHPK k
T

kk     (2.24) 

kkk xHXX ^−= −      (2.25) 

 

Keterangan: 

𝐾𝐾𝑘𝑘 = Kalman Gain 

𝑃𝑃𝑘𝑘− = Persamaan Predictor inverse 

𝐻𝐻𝑇𝑇 =  Matriks H transpose 

𝑃𝑃𝑘𝑘 = Persamaan Predictor 

H = Matriks H 

𝑅𝑅− = Matriks R inverse 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = Nilai diskrit state 

𝑋𝑋𝑘𝑘− = Nilai diskrit state inverse 

𝑥𝑥𝑘𝑘 = Nilai state ke-k 
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Sifat rekursif ini adalah salah satu fitur yang sangat menarik dari 

Kalman filter untuk membuat implementasi praktis jauh lebih layak. Kalman 

filter membalik kondisi rekursif perkiraan saat ini pada semua pengukuran 

yang lalu(Rout, 2013).   

Contoh penerapan metode Kalman filter yaitu dapat digunakan untuk 

pengenalan benda di jalan raya. Sebagai perumpamaan, mengetahui posisi 

dan kecepatan dari suatu mobil pada frame sebelumnya bisa digunakan untuk 

mendapatkan perkiraan kasar dari posisi mobil di frame setelahnya. 

Visualisasi skema pelacakan obyek ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

 

Gambar 2.8. Visualisasi Pelacakan Obyek 

 

Pada gambar di atas, setiap lingkaran mewakili obyek-obyek 

terdeteksi. Identitas obyek pada frame t di gambar tersebut diketahui dengan 

mengamati frame sebelumnya yaitu frame t-1. Pada frame terbaru t+1, 

identitas dari obyek tidak diketahui dan harus ditentukan dengan mengamati 

obyek pada frame sebelumnya (Amrullah , 2011). 
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2.5 OpenCV 

OpenCV adalah Open Source Computer Vision. OpenCV 

merupakan sebuah software yang digunakan untuk pengolahan citra 

computer vision dan machine learning. Computer vision sendiri 

merupakan salah satu cabang bidang ilmu pengolahan citra yang 

memungkinkan komputer dapat melihat layaknya manusia. Dengan vision 

tersebut komputer dapat mengambil keputusan, melakukan aksi, dan 

mengenali serta melacak suatu obyek. 

Beberapa pengimplementasian/penerapan dariComputer Vision sendiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Face Recognition 

Face Recognitionmerupakan teknologi pengenalan retina mata, iris 

mata atau bagian-bagian dari wajah, seperti hidung dan mulut. 

Teknologi ini biasa diimplementasikan atau digunakan pada sistem 

keamanan suatu perusahaan. Contohnya ketika masuk ke ruangan 

seseorang dimana yang bisa memasuki ruangan tersebut hanya 

pemilik ruangan itu, nantinya sebelum masuk ke ruangan tersebut 

akan dilakukan scan terlebih dahulu pada wajah orang yang akan 

masuk ke ruangan itu. Kemudian retina dan iris mata dari orang 

tersebut akan dicocokkan dengan retina dan iris mata pemilik 

ruangan tersebut. Jika cocok, maka orang tersebut bisa masuk 

kedalam ruangan itu. Jika tidak cocok, maka orang tersebut tidak 
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akan bisa masuk kedalam ruangan itu. Contoh pendeteksian serta 

pelacakan Face Recognition ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9. Face Recognition 

 

b. Face Detection/Tracking 

Face Detection/Tracking merupakan teknologi pendeteksi serta 

pelacak wajah seseorang dengan menggunakan lensa kamera. 

Ketika wajah dari seseorang terdeteksi oleh kamera, kamera akan 

menangkap wajah orang tersebut dan akan mengikuti kemana 

wajah orang tersebut bergerak. Contoh pengimplementasian face 

detection/tracking yaitu bisa digunakan untuk keamanan laptop. 

Ketika ingin login kedalam laptop, webcam dari laptop akan 

mendeteksi wajah orang yang pada saat itu berada didepan laptop. 

Jika orang yang berada didepan laptop tersebut bukan pemilik dari 

laptop itu sendiri, orang tersebut tidak akan bisa login kedalam 
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laptop tersebut. Contoh pendeteksian serta pelacakan dari Face 

Detection/Tracking ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Face Detection/Tracking 

 

OpenCV  didesain untuk aplikasi real-time serta memiliki fungsi-

fungsi akuisisi yang baik untuk image/video. OpenCV dapat diterapkan pada 

pemrograman C++/C, Python, Java dan Matlab. OpenCV juga mendukung 

sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS. Berikut adalah beberapa library 

yang ada di OpenCV: 

a. CV :  untuk algoritma Image processing dan Vision.  

b. ML : untuk machine learning library  

c. Highgui : untuk GUI, Image dan Video I/O.  

d. CXCORE : untuk struktur data, support XML dan fungsi-fungsi 
grafis. 
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2.6 Webcam Logitech C170 

Kamera yang digunakan dalam penelitian ini adalah webcam Logitech C170. 

Bentuk fisik dari webcam Logitech C170 ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

Berikut spesifikasi sebagai dari webcam Logitech C170: 

a) Panggilan video (640 x 480 piksel) dengan sistem yang 

direkomendasikan 

b) Merekam video: Hingga 1024 x 768 piksel 

c) Teknologi Logitech Fluid Crystal™* 

d) Foto: Hingga 5 megapiksel (ditingkatkan menggunakan perangkat 

lunak) 

e) Mikrofon bawaan dengan pengurangan noise 

f) Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0 (direkomendasikan) 

g) Klip universal cocok dengan berbagai laptop, monitor LCD atau CRT 

 

Kebutuhan sistem dari webcam Logitech C170: 

a) 1 GHz (Direkomendasikan 1.6 GHz) 

b) RAM 512 MB atau lebih 

c) Kapasitas hard drive 200 MB 

d) Port USB 1.1 (direkomendasikan 2.0) 
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Gambar 2.11. Webcam Logitech C170 

(Sumber : www.logitech.com) 

 

2.7 Raspberry Pi 3 

Raspberry pi merupakan sebuah teknologi baru di bidang IT. 

Raspberry pi adalah sebuah mini komputer yang mempunyai port input dan 

output. Versi terbaru dari raspberry pi adalah raspberry pi 3. Pada versi ini 

raspberry sudah dilengkapi dengan WiFi 802.11n dan Bluetooth versi 4.1. 

Sedangkan, pada versi sebelumnya raspberry pi yaitu raspberry pi 2 hanya 

dilengkapi slot RJ45 untuk terhubung ke jaringan internet. Raspberry Pi 3 

menggunakan prosesor ARM Cortex-A53 dari Broadcom, dengan spesifikasi 

64-bit Quad-Core dan berkecepatan 1,2 Ghz. Ini merupakan peningkatan dari 

prosesor 32-bit (Suranata, 2016) 900Mhz di versi sebelumnya. Untuk 

kapasitas RAM pada raspberry Pi 3 tidak mengalami perubahan dari versi 

sebelumnya. Bentuk fisik dari Raspberry Pi 3 ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 

http://www.logitech.com/
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Gambar 2.12. Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

 

Berikut adalah spesifikasi dari Raspberry Pi 3: 

a. SoC: Broadcom BCM2837 

b. CPU: 4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz 

c. GPU: Broadcom VideoCore IV 

d. RAM: 1GB LPDDR2 (900 MHz) 

e. Networking: 10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n wireless 

f. Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy 

g. Storage: microSD 

h. GPIO: 40-pin header, populated 

i. Ports: HDMI, 3.5mm analogue audio-video jack, 4× USB 2.0, 

Ethernet, 

j. Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI)  

  

http://www.raspberrypi.org/
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Radio Nirkabel 

Bagian ini ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan 

mikroskop atau kaca pembesar, chip Broadcom BCM43438 menyediakan 

LAN nirkabel standar 2,4GHz 802.11n, Bluetooth rendah daya, dan dukungan 

Bluetooth 4.1. Bagian ini ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13. Radio Nirkabel Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

 

Antena 

Pada Raspi 3 tidak perlu menggunakan antena eksternal lagi. Chip radionya 

sudah terhubung dengan chip antenna ini yang disolder langsung ke board, 

untuk menjaga ukurannya tetap ramping dan minimum. Meskipun bentuknya 

kurang meyakinkan, tetapi antenna ini mestinya lebih dari cukup untuk bisa 

menangkap sinyal Wi-Fi dan Bluetooth meskipun terhalang dinding. Bagian 

ini ditunjukkan pada Gambar 2.14. 

 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.tutorkeren.com/sites/default/files/gambar_inline/Chip%20Radio%20Raspberry%20Pi%203.png
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Gambar 2.14. Antena  Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

 

SoC (System on Chip) 

System-on-chip (Soc) pada Raspi 3 menggunakan Broadcom BCM2837 

dengan prosesor berperforma tinggi ARM Cortex-A53 yang memiliki empat 

core berkecepatan 1.2GHz dengan cache memory Level 1 sebesar 32kB dan 

Level 2 512kB, sebuah prosesor grafis VideoCore IV, dan terhubung dengan 

modul memory 1GB LPDDR2 pada bagian belakang board. Bagian ini 

ditunjukkan pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15. SoC (System on Chip) Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.tutorkeren.com/sites/default/files/gambar_inline/Antenna%20Raspberry%20Pi%203.png
http://www.tutorkeren.com/sites/default/files/gambar_inline/Spesifikasi%20Chip%20Raspberry%20Pi%203.png
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GPIO 

Raspberry Pi 3 menggunakan pin header general-purpose-input-output 

(GPIO) yang sama dengan versi sebelumnya. Raspberry pi 3 mempunyai pin 

GPIO sebanyak 40 pin. GPIO digunakan untuk menghubungkan antara 

Raspberry Pi dengan alat lain. Contohnya seperti sensor-sensor ataupun 

dengan komputer lain. Seperti terlihat pada Gambar 2.16. 

 

 

Gambar 2.16. GPIO Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

 

Chip USB 

Raspberry Pi 3 menggunakan chip SMSC LAN9514 yang sama dengan versi 

sebelumnya Raspberry Pi 2, yang mendukung konektifitas Ethernet dan USB 

empat channel pada board. Seperti sebelumnya, chip SMSC terhubung ke 

SoC melalui satu channel USB, beroperasi sebagai adaptor USB-ke-Ethernet 

dan USB hub. Seperti terlihat pada Gambar 2.17. 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.tutorkeren.com/sites/default/files/gambar_inline/GPIOspec.png
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   Gambar 2.17. Chip USB Raspberry Pi 3 

(Sumber : www.raspberrypi.org) 

 

 

 

http://www.tutorkeren.com/sites/default/files/gambar_inline/Chip%20USB%20Raspberry%20Pi%203.jpg

