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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tomat (Lycopersiconesculentum Mill) merupakan sayuran berbentuk buah 

yang banyak dihasilkan didaerah tropis dan subtropis. Budidaya tanaman tomat 

terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan buah tomat. Tomat 

memiliki sifat yang mudah rusak, penanganan yang tidak tepat pada buah tomat 

sebelum, selama dan sesudah pemanenan dapat mempercepat proses kerusakan 

sehingga mengakibatkan penurunan mutu yang selanjutnya mempengaruhi nilai 

gizi dan nilai ekonomisnya. Untuk menghindari kerusakan buah tomat, perlu 

dilakukan penanganan tomat yang baik dan benar. 

Untuk meminimalisir pembusukan buah, maka para produsen diharuskan 

mendeteksi kematangan buah dengan tepat, pada saat ini untuk menentukan 

kematangan buah tomat masih sering dilakukan secara convensional (manual) 

sehingga untuk menentukan tingkat kematangan buah tomat tidak begitu akurat. 

Dengan adanya citra digital maka untuk menentukan kematangan buah tomat 

berdasarkan warnanya bisa dilakukan secara computing (berbasis teknologi). Salah 

satu indkator untuk menentukan kematangan tomat yang dipakai adalah warna buah 

yang mentah, setengah matang dan matang. Untuk mendeteksi ketiga jenis ciriciri 

kematangan buah tersebut, dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengolahan citra 

menggunakan metode HSI (Hue-Saturation-Intensity). 

Pada penelitian terdahulu Indarto dan Muniro (2017) melakukan 

pendeteksian kematangan buah pisang berdasarkan fitur warna citra kulit pisang 

menggunakan metode transformasi ruang warna HIS. paper tersebut mampu 

mendeteksi kematangan buah pisang sehingga mempermudah dalam 

mengidentifikasi kematangan buah pisang berdasarka warna citra kulit pisang. 

Model warna HIS (hue, saturation, intensity), memisahkan komponen 

intensitas dari informasi warna yang dibawa (hue dan saturasi) dalam warna citra. 

Sebagai hasilnya, model HIS adalah tool yang ideal untuk mengembangkan 

algoritma pengolahan citra berdasarkan pada deskripsi warna yang alami dan 

intuitif terhadap manusia, pengembang dan user-nya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penyusunan laporan skripsi dengan judul “Sistem 

Identifikasi Kematangan Tomat Sayur Menggunakan Metode Transformasi Ruang 

Warna Dan K-Nearest Neighbor” adalah Bagaimana perancangan dan membangun 

Sistem Identifikasi Kematangan Tomat Sayur Menggunakan Metode Transformasi 

Ruang Warna Dan K-Nearest Neighbor? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penyusunan proposal skripsi ini yang berjudul “Sistem Identifikasi 

Kematangan Tomat Sayur Menggunakan Metode Transformasi Ruang Warna Dan 

K-Nearest Neighbor”, diperlukan batasan-batasan untuk membatsi ruang lingkup, 

antara lain: 

1. Klasifikasi berdasarkan warna kulit tomat sayur 

2. Sistem berbasis desktop. 

3. Data yang di masukkan user hanya foto tomat sayur. 

4. Foto yang di masukkan hanya satu tomat sayur. 

5. Sisten ini tidak ada login. 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Merancang aplikasi berbasis 

desktop untuk mengetahui kematangan pada tomat sayur. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah dalam mengetahui kematangan pada tomat sayur 

2. Meningkatkan tingkat akurasi pada tomat sayur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


