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Abstrak — Thermal imaging merupakan teknologi yang
digunakan dengan memanfaatkan pancaran panas
yang dikeluarkan oleh benda. Benda yang berada
diatas temperatur 0 (nol) akan memancarkan energi
panas termasuk telur ayam. Pemanfaatan teknologi
thermal image camera dalam pengolahan citra
merupakan salah satu perkembangan teknologi
khususnya dalam bidang thermography. Thermography
yang dilakukan dalam pengolahan citra telur ayam
telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan
analisis yang berbeda pula. Thermal camera flir
digunakan dalam mendapatkan capture telur ayam
dan tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar
karena tidak memancarkan sinar infra atau
gelombang elektromagnetis, akan tetapi menyerap
sinar radiasi panas yang dipancarkan oleh telur ayam.
Proses pengolahan citra telur ayam yang telah di
capture menggunakan Matlab. Pengolahan citra telur
ayam yang dilakukan menggunakan beberapa metode
diantaranya metode morfologi dengan operasi dilasi
untuk memperbesar ukuran segmen, centroid dan
bounding box digunakan untuk menghitung obyek
telur ayam dan luas area. Pengolahan citra telur
ayam yang dilakukan memperoleh hasil yaitu dapat
mengidentifikasi obyek telur ayam dan luas area dari
telur yang diproses. Citra telur ayam yang digunakan
dilakukan pengujian dengan menggunakan data citra
telur tunggal, dan data citra telur kelompok, dan dari
pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil 100%
dalam proses penentuan telur ayam dan luas area
yang diinginkan.
Kata Kunci — Thermal Imaging, Morfologi, Dilasi,
Centroid, dan Bounding box

I.

PENDAHULUAN

Thermal Imaging adalah suatu teknik menggunakan
energi inframerah yang tidak terlihat secara kasat mata,
dipancarkan oleh objek kemudian diubah menjadi
gambar panas secara visual [1]. Pada dasarnya setiap
benda yang diatas temperatur 0 mutlak memancarkan
energi panas dalam bentuk infrared. Sehingga setiap
objek dapat diidentifikasi dengan menggunakan thermal
camera.
Benda yang ada diatas temperatur 0 (nol) dapat
berupa benda mati maupun benda hidup, termasuk telur
ayam. Telur merupakan benda bercangkang yang
mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh
unggas (ayam, itik, burung, dan sebagainya) [2]. Telur
ayam dalam keadaan normal (tidak berada pada mesin
pendingin) atau saat dierami memiliki suhu panas. Untuk
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itu dapat dilakukan identifikasi pengolahan citra telur
dengan menggunakan thermal image. Penggunaan
kamera ini tidak menimbulkan radiasi atau efek negatif
bagi telur maupun lingkungan sekitar karena tidak
memancarkan
sinar
infra
atau
gelombang
elektromagnetis yang lainnya, tetapi menyerap sinar
infra dari radiasi panas yang dipancarkan oleh
objek/benda[3].
Proses analisis pengolahan citra telur dilakukan
dengan memanfaatkan teknologi thermal imaging
berdasarkan pada identifikasi manual. Telur merupakan
citra analog yang harus diubah ke dalam citra digital
untuk proses pengolahan citra (disebut pencitraan).
Proses pencitraan menggunakan alat thermal image
camera.
Dengan adanya digital teknologi yang berbasis suhu
panas (thermal imaging), dapat digunakan untuk
mendeteksi telur ayam yang memancarkan sinar panas.
Teknologi digunakan untuk membantu dalam proses
pencitraan sebelum dilakukan proses preprocessing
sampai dengan pengujian citra.

A. Kajian Terdahulu
Klasifikasi mutu telur ayam ras berdasarkan pada
kebersihan kerabang telur dengan menggunakan sampel
90 telur ayam yang terdiri dari masing-masing 30 telur
ayam mutu I, II, dan III. Algoritma yang digunakan yaitu
statistik orde satu dan orde kedua untuk ekstraksi ciri,
dan K-Nearest Neighbor (KNN) berbasis Euclidean
sebagai proses klasifikasinya. Tingkat keberhasilan dari
penelitian yang dilakukan adalah 88.89% [4].
Penerapan visi komputer dan teknik segmentasi
dalam mengklasifikasi ukuran fisik telur ayam ras
berdasarkan bobotnya. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan alat bantu web camera dan proses
citranya menggunakan metode segmentasi untuk
pembagian citra sesuai dengan kriteria keserupaan
intensitas warna dan analisis regresi untuk pendekatan
bobot berdasarkan jumlah piksel obyek. Pengujian
klasifikasi 36 sampel telur ayam ras menunjukkan
tingkat akurasi sebesar 100% dan akurasi pendekatan
bobot sebesar 42% [5].
Sistem deteksi embrio pada telur yang dilakukan
dengan webcame, proses deteksi embrio telur
menggunakan metode thresholding untuk mengenali
telur dengan memisah objek telur dengan latar
belakangnya dan penghitungan jumlah piksel dari obyek
yang dibentuk. Proses egg detection menggunakan
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threshold 50 pada telur yang memiliki embrio tingkat
keberhasilan sebesar 100%. Proses egg detection pada
kondisi telur rusak didapatkan tingkat keberhasilan
sebesar 91,7%. Sehingga dari semua pengambilan data
dengan segala kondisi telur didapatkan error 1,8% dan
tingkat keberhasilan 98,2% [6].
Klasifikasi telur ayam dan telur burung puyuh
menggunakan metode connected component analysis,
metode connected component analysis berhasil
diterapkan pada proses segmentasi telur ayam dan telur
puyuh dengan background hitam. Tingkat keakuratan
yang dihasilkan sebesar 100% dan mampu memberikan
klasifikasi pada beberapa jenis telur berdasarkan
pendekatan bobot. Jika terdeteksi bukan telur ayam
atau telur burung puyuh, maka program tidak akan
melakukan perhitungan jumlah telur [7].
Pengenalan
telur
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan ekstraksi ciri berdasarkan karakteristik
warna citra. Metode yang digunakan adalah centroid
clasifier dan preprocessing dilakukan dengan mengubah
citra RGB menjadi HSV(Hue Saturation and Value). Hasil
yang diperoleh yaitu telur bebek memiliki ciri rata-rata
hue antara 0,089-0,094 dan rata-rata saturasi antara
0,12-0,32. Telur ayam negeri memiliki ciri rata-rata hue
antara 0,033-0,053 dan rata-rata saturasi antara 0,520,62, sedangkan telur ayam kampung memiliki ciri ratarata hue antara 0,061-0,068 dan rata-rata saturasi
antara 0,21-0,25 [8].
Pengenalan jenis telur ayam biasa dan telur ayam
omega-3 dengan menggunakan metode analisis secara
statistik orde pertama yaitu menggunakan perbedaan
bentuk fisik dan warna telur. Metode yang digunakan
dalam pengolahan citra yaitu pengubahan nilai keabuan,
peningkatan kontras citra, penapisan dengan filter
gaussian, ekualisasi histogram, segementasi thresholding
otsu, dan statistik orde pertama dalam klasifikasi.
Hasilnya mampu membedakan telur ayam biasa dan
telur ayam omega-3 dengan perbedaan nilai statistika
[9].
Teknologi thermal imaging dapat digunakan untuk
mendeteksi penetasan telur dalam incubator selama 16
hari. Keadaan telur dalam incubator selama 4-16 hari
dilakukan penelitian dengan teknologi thermal imaging.
Analisis dilakukan berdasarkan kurva dingin, daerah
dingin, perkembangan, bentuk oval dan morfologi dari
telur, serta ekstraksi telur ayam menggunakan metode
Region Of Interest (ROI). Dalam penelitian menunjukan
bahwa telur tidak dibuahi waktu 4 hari adalah 89.6%,
dan embrio telur dalam 16 hari adalah 96.3% dari
keseluruhan [10].
Penentuan fertilitas telur dan perkembangan awal
embrio menggunakan hyperspectral imaging dengan
sampel data yang digunakan yaitu 170 telur ayam (152
telur yang fertile, dan 18 tidak fertile). Metode yang
digunakan menggunakan Region Of Interset (ROI)
dalam ekstraksi cirinya dan K-Means untuk
pengklasifikasiannya. Penelitian yang telah dilakukan
menunjukan hasil klasifikasi untuk semua telur pada
setiap hari inkubasi yaitu hari ke-1 yaitu 65,29%, hari
ke-2 yaitu 61,18%, hari ke-3 yaitu 72,94%, dan hari ke-4
yaitu 84,12%. Hasil klasifikasi rendah pada Hari 1 dan
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Hari 2 yang menunjukkan bahwa perkembangan embrio
sulit untuk dideteksi selama 2 hari pertama pada saat
telur berada di inkubator[11].
Penggunaan thermal imanging dalam mengidentifikasi
dan filtering pada telur
yang fertile. Operator
pengolahan citra menggunakan sobel untuk mencari
garis luar pada telur dan teori fuzzy yang digunakan
untuk memperoleh nilai ambang batas terbaik pada
telur yang rusak yaitu menggunakan grayscale matriks cooccurance. Maka sistem dapat membuat penilaian apakah
setiap telur yang baik atau buruk. Keakuratan sistem
dapat mencapai 96%, dan kecepatan deteksi 2-3 detik
[12].
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, peneliti
akan membuat perbedaan dalam proses pengolahan
citra dari penggunaan metode, analisis yang dilakukan,
maupun menggunakan metode-metode yang telah
dilakukan akan tetapi dengan mengkombinasikannya.
Dalam penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan
centroid dan bounding box dalam menentukan luas area
telur ayam.

B. Citra
Citra adalah suatu representasi (gambaran),
kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Suatu citra
diperoleh dari penangkapan kekuatan sinar yang
dipantulkan oleh objek. Citra merupakan output alat
perekaman, seperti kamera yang bersifat analog maupun
digital.
Citra digital merupakan sebuah larik (array) yang
berisi nilai-nilai real maupun komplek yang
direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra
yang disimpan dalam memori komputer hanya angkaangka yang menunjukkan besar intensitas pada masingmasing piksel tersebut.
Pada bidang komputer, terdapat 3(tiga) bidang studi
yang terkait dengan citra yaitu:
1. Grafika Komputer (Computer Graphics)
2. Pengolahan Citra (Image Processing)
3. Pengenalan Pola (Pattern Recognition/Image
Recognition)
Pada proses pengolahan citra, hasil yang diharapkan
terkadang tidak sesuai. Adapun salah satu faktornya
adalah terdapat cacat (noise) saat pengambilan gambar.
Maka diperlukan proses pengolahan citra.
Tujuan proses pengolahan citra yaitu:
1. Memperbaiki kualitas gambar dilihat dari aspek
radiometrik (peningkatan kontras, transformasi
warna, restorasi citra) dan dari aspek geometrik
(rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik).
2. Melakukan proses penarikan informasi atau
deskripsi objek atau pengenalan objek yang
terkandung pada citra.
3. Melakukan kompresi atau reduksi data untuk
tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan
waktu proses data.
Proses citra, khususnya dengan menggunakan
komputer akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari
sebelumnya. Berikut adalah alur dari pengolahan citra.
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Citra Asli Proses → Pengolahan Citra → Citra Hasil
Pada umumnya, operasi-operasi pengolahan citra
diterapkan pada citra apabila:
1. Perbaikan
atau
modifikasi
citra
untuk
meningkatkan kualitas visual atau menonjolkan
beberapa aspek informasi yang terkandung dalam
citra.
2. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan,
dicocokkan, atau diukur.
3. Sebagian citra perlu di gabung dengan bagian
citra yang lain.

C. Akuisisi Citra
Akuisisi citra adalah tahap awal untuk mendapatkan
citra digital. Tujuan akuisisi citra untuk menentukan
data yang diperlukan dan memilih metode perekaman
citra digital.
Tahap ini dimulai dari objek yang akan diambil
gambarnya, persiapan alat-alat, dan pada pencitraannya.
Pencitraan merupakan kegiatan transformasi dari citra
tampak (misal: foto, gambar, lukisan) menjadi citra
digital.

D. Preprocessing
Preprocessing memerlukan tahapan untuk menjamin
kelancaran pada proses berikutnya, antara lain:
1. Peningkatan kualitas citra (kontras, kecerahan)
2. Menghilangkan noise
3. Perbaikan citra (image restoration)
4. Transformasi (image transformation)
5. Menentukan bagian citra yang akan diobservasi
Dalam proses preprocessing dapat dilakukan dengan
beberapa metode yaitu:
a. Derajat keabuan (grayscale)
Citra grayscale atau citra keabuan adalah citra yang
hanya menggunakan warna pada tingkatan warna abuabu. Warna abu-abu adalah satu satunya warna pada
ruang RGB dengan komponen merah, hijau, dan biru
mempunyai intensitas yang sama. Nilai intensitas untuk
tiap piksel pada citra keabuan merupakan nilai
tunggal dimana nilai intensitasnya berada pada interval
0-255, sedangkan pada citra berwarna perlu tiga nilai
intensitas yang berada pada interval 0-255 untuk tiap
pikselnya. Semakin mendekati nilai 255, maka derajat
keabuan akan semakin terang. Pada dasarnya proses ini
dilakukan dengan meratakan nilai piksel dari 3 nilai RGB
menjadi 1 nilai. Tetapi karena ketiga warna pokok
tersebut dianggap tidak seragam dalam hal kemampuan
kontribusi pada kecerahan, ada yang berpendapat
bahwa cara konversi yang lebih tepat adalah dengan
menggunakan persamaan:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B

1

Dimana Y adalah nilai kecerahan suatu piksel pada
citra abu-abu, dengan persentasi 29,9% dari warna
merah (R), 58,7% dari warna hijau (G), dan 11,4% dari
warna biru (B).
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b. Normalisasi Ukuran
Normalisasi
ukuran
dilakukan
untuk
menyeragamkan ukuran dari citra sehingga diharapkan
dapat mempercepat proses pengolahan citra
selanjutnya. Citra yang dijadikan sebagai input data
terkadang tidak beraturan sehingga perlu dilakukan
penyeragaman citra.
c.

Median Filter
Median filter merupakan operasi menggantikan nilai
piksel pada citra dengan nilai median atau nilai tengah
dari piksel-piksel tetangganya dan piksel itu sendiri.
Filter ini sangat efektif untuk menghilangkan noise jenis
salt and pepper dan juga impulse sementara serta tetap
mempertahankan detail citra karena tidak tergantung
pada nilai-nilai yang umum dalam lingkungannya.

E. Morfologi
Morfologi merupakan suatu teknik pengolahan citra
yang didasarkan pada bentuk segmen atau region.
Dalam morfologi terdapat beberapa operasi yang dapat
dilakukan salah satunya adalah operasi dilasi. Operasi
dilasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar
ukuran segmen obyek dengan lapisan di sekitar obyek

F. Segmentasi
Segmentasi citra dilakukan untuk memisahkan obyek
dengan backgroundnya. Proses pemisahan bertujuan
untuk memudahkan proses klasifikasi dan penghitungan
sehingga obyek telur pada citra dapat dikelompokkan
dengan tepat dan dilakukan penghitungan dengan
akurat.
a. Thresholding
Operasi binerisasi yaitu proses segmentasi dari
sebuah citra grayscale dengan menghasilkan citra biner.
Proses binerisasi ini memerlukan sebuah nilai threshold
(T), proses menemukan nilai threshold dinamakan
thresholding citra.
Threshold metode OTSU merupakan algoritma
yang digunakan untuk melakukan segmentasi citra
digital abu-abu ke dalam citra digital hitam (foreground)
dan putih (background). Thresholding Otsu Histogram
menunjukkan sebaran nilai intensitas dari tiap piksel
pada citra dalam 1 dimensi. Fungsi dari histogram
tersebut akan memudahkan dalam pengelompokkan
terhadap piksel-piksel dalam citra. Pengelompokkan ini
didasarkan pada nilai ambang atau threshold. Jadi,
metode Otsu dikatakan
optimal apabila sebuah
threshold mampu memisahkan kelas-kelas sehingga
piksel antara kelas memiliki nilai intensitas yang
berbeda-beda.
b. Pelabelan
Pelabelan komponen dilakukan bila terdapat lebih
dari satu objek yang akan dianalisis. Proses ini dilakukan
dengan mencari komponen terkoneksi dalam suatu
citra. Komponen terkoneksi merupakan bagian yang
mewakili sebuah objek dalam citra yang mempunyai
objek lebih dari satu. Pengecekan koneksitas dari suatu

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)
ISBN: 978-602-19568-1-6

menggunakan aplikasi Matlab untuk membuat prototype
dalam melakukan tahap-tahap pengolahan citra telur
ayam.
Adapun perancangan pengolahan citra telur ayam
dilakukan dengan alur proses seperti Gambar 2.
Pengujian sistem dilakukan dengan pengolahan data citra
menggunakan aplikasi Matlab sebagai prototype.
Akuisisi Citra

Citra RGB
convert

Citra
Grayscale

G. Klasifikasi Obyek

perbandingan

kumpulan piksel, dapat menandakan bahwa kumpulan
piksel ini merupakan suatu objek tunggal, atau bukan
yang dapat ditentukan dari terhubung atau tidaknya
dengan kumpulan piksel lainnya di dalam citra biner.
Operasi pelabelan dapat memudahkan operasi
penghitungan pada masing-masing obyek, tanpa
pelabelan maka perhitungan ciri-ciri dari masing-masing
obyek akan rancu sebab hasil yang didapat merupakan
gabungan dari semua obyek yang ada. Tujuan dari
pelabelan yaitu untuk membedakan antara obyek yang
satu dengan obyek yang lainnya sehingga apabila
menemukan sebuah noise yang cukup besar untuk
dihapus atau dihilangkan dapat dengan mudah dilakukan
karena telah masing- masing obyek telah diberi label.

Histogram

Morfologi
Dilasi

Salah satu metode klasifikasi obyek adalah centroid
classifier, yaitu metode yang digunakan untuk mencari
ciri rata-rata tiap kelas. Adapun rata-rata kelas dapat
dilakukan dengan rumus :
1
𝑚𝑗 = ∑𝑥∊𝑚𝑗 𝑥 dimana j= 1,2,3,.. M
2

convert
complement

Citra BW

𝑁

incomplement

II.

METODOLOGI

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 1.
Review paper dilakukan dengan cara mencari
referensi mengenai thermal imaging, pengolahan citra
telur baik dari buku, jurnal, majalah maupun dokumen
online sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian.
Review Paper

Analisis Data

Perancangan
Sistem

Analisis
=
Perancangan

Gambar 2. Langkah-langkah Perancangan Pengolahan
Citra Telur Ayam

III.

Proses preprocessing dari citra hasil capture thermal
imager camera flir diubah ke dalam citra grayscale (warna
abu-abu) untuk meratakan intensitas warna yang dimiliki
oleh citra warna (asli). Citra yang digunakan adalah citra
telur tunggal (satu telur). Pengolahan citra pada proses
preprocessing awal dilakukan dengan mengubah citra
telur ayam menjadi citra grayscale seperti dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tidak

Ya

Tabel 1. Pengubahan Citra Asli (warna) menjadi
Grayscale

Pengujian Sistem

Kesimpulan

Gambar 1. Metodologi Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan
pengambilan gambar telur ayam dengan menggunakan
thermal imaging camera flir.
Analisis dilakukan berdasarkan pada hasil review dan
data yang telah diperoleh. Analisis akan memudahkan
dalam perancangan sistem yang akan dibuat.
Perancangan sistem dilakukan setelah analisis yang
telah dilakukan selesai. Pada tahan perancangan ini
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan dari penellitian dengan
prototype meggunakan Matlab akan disajikan mulai dari
proses preprocessing sampai pengolahan citra.

A. Preprocessing (Citra Asli/warna menjadi
Grayscale

Penyiapan Alat &
Bahan

Pengumpulan data

Centroid &
Bounding Box
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Citra Asli

Grayscale

Citra Asli

Grayscale

Gambar 5. Hasil Pengolahan Citra dengan Operasi
Dilasi pada Morfologi
Operasi dilasi dilakukan untuk memperbesar ukuran
segmen. Pada citra ini dilakukan proses dilasi
menggunakan strel ‘diamond’, sehingga pada gambar
terdapat banyak jajar genjang.

D. Konversi ke Citra Hitam Putih/Black White
(BW) dan Dikomplemenkan
Hasil konversi ke citra hitam putih dan kemudian
dilakukan komplemen akan digunakan untuk menghitung
nilai centroid yang ada pada citra. Warna putih
merepresentasikan nilai 1 yang menunjukan bahwa
terdapat obyek dan akan dicari nilai centroidnya, dan
hitam merepresentasikan nilai 0 yang merupakan
background yang ada pada citra.

B. Analisis Histogram pada Citra Warna (RGB)
dan Grayscale

(a)
(b)
Gambar 3. (a) Citra Asli (Warna), (b) Histogran Citra
Warna (Gabungan Citra RGB)

(a)
(b)
Gambar 6. (a) Hasil Konversi ke BW, (b) Komplemen
dari BW

E. Hasil Pengolahan Citra dengan Matlab

(a)
(b)
Gambar 4. (a) Citra Grayscale, (b) Histogram Citra
Grayscale
Sampel yang digunakan dalam analisis histogram
adalah citra telur kelompak yang terdiri dari 6 (enam)
telur dalam 1(satu) gambar citra. Berdasarkan pada
gambar 3(b) dan 4(b) dilakukan perbandingan dan dapat
dilihat bahwa dengan menggunakan citra grayscale
(menggunakan threshold otsu) didapatkan intensitas
warna yang lebih rata jika dibandingkan dengan
histogram citra warna (RGB).

C. Morfologi Citra (Dilasi)
Morfologi citra telur yang dihasilkan citra hasil pada
Gambar 5.
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(a)

(b)

Gambar 7. (a) Pengolahan Citra Kelompok Telur
dengan Centroid, (b) Pengolahan Citra Telur Kelompok
dengan Centroid dan Penentuan Obyek dengan Label
Hasil pengolahan citra didapatkan pengenalan obyek
dari citra telur tunggal (Tabel 2) maupun citra telur
kelompok (Gambar 7). Pengolahan citra kelompok
(terdapat 6 telur) didapatkan 6 objek telur diperoleh:
Label 1: Area 192.0558 centroid (X: 149.7702; Y:
133.4946)
Label 2: Area 199.0568 centroid (X: 157.1947; Y:
252.3586)
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Label 3: Area 206.0558 centroid (X: 311.034; Y:
115.7544)
Label 4: Area 213.0558 centroid (X: 316.9329; Y:
243.0195)
Label 5: Area 220.0558 centroid (X: 435.0325; Y:
81.5356)
Label 6: Area 227.0558 centroid (X: 439.4628; Y:
228.0065)
Centroid dengan nilai X dan Y pembacaannya dimulai
dari matrik (0,0).

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
Tabel 2. Hasil Pengolahan Citra Tunggal (1) dengan
Perhitungan centroid dan Luas Area(Pixel)
Citra
Citra
L
∑
X
Y
Hasil
Label
(Pixel)
1

63.4315 65.0129 182.0565

1

49.7317 80.1409 182.0573

1

58.2694 68.8147

1

54.1992 68.0988 182.0587

1

57.5796 69.7679 182.0594

1

53.7793 68.4078 182.0602

[7]

[8]

[9]
182.058

[10]

[11]

[12]

IV.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan citra telur berbasis thermal
imaging yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa proses pengolahan citra dapat dilakukan dan
mendapatkan hasil dapat mengetahui jumlah telur yang
di-capture dengan thermal imager camera flir. Penggunaan
metode morfologi dan threshold otsu dapat dilakukan
untuk memperbaiki citra telur ayam dengan operasi
dilasi. Penentuan centroid melalui proses complement
dari citra BW dan penentuan jumlah obyek dan luas
berdasarkan pada centroid dalam citra digital dan
proses bounding box pada obyek yang dihitung. Dari
pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil 100%
dalam proses penentuan telur ayam dan luas area yang
diinginkan.

[13]
[14]
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