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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan 

berkembang pesat kemunculan berbagai apllikasi pada android juga berbanding 

lurus dengan perkembangan teknologi. Semakin hari perkembangan aplikasi 

android semakin maju. Banyak aplikasi yang sangat berguna untuk kehidupan. 

Mulai dari aplikasi untuk mempermudah kegiatan belajar, aktivitas harian, 

pencarian dan banyak lagi. 

 Dibidang pencarian data banyak aplikasi yang menawarkan berbagai fitur 

dan kegunaan yang sangat membantu masyarakat untuk mencari informasi yang 

ingin diketahui. Dari situlah dirancang sebuah program yang bertujuan untuk 

membantu msayarakat dalam mencari informasi yang diperlukan. Program 

tersebut adalah sebuah aplikasi pengelompokan jamur yang bisa dimakan 

berdasarkan warna menggunakan metode klasifikasi berbasis android. 

 Pada saat ini dikalangan masyarakat sendiri masih sering dijumpai 

beberapa jenis jamur yang tidak diketahui dari jenis apa, apakah bisa dimakan 

ataukah tidak. Sehingga sering membuat masyarakat kebingungan dan akhirnya 

hanya menggunakan insting mereka. Tak ayal sering terjadi kasus keracunan yang 

diakibatkan oleh konsumsi jamur yang beracun. 

 Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

mencari informasi jamur yang hendak mereka makan. Sehingga tidak ada lagi 

kasus keracunan karena jamur yang dikonsumsi tanpa tau apakah jamur tersebut 

dapat dimakan atau tidak.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang desain dari aplikasi pengelompokan jamur yang dapat 

dimakan berdasarkan warna. 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pengelompokan jamur yang bisa 

dimakan berdasarkan warna. 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Utuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada 

perancangan ini dibatasi pada : 

1. Sistem hanya akan memberitahukan apakah jamur tersebut jamur konsumsi 

atau jamur tidak konsumsi. 

2. Sistem berbasis android. 

3. User hanya bisa mengetahui apakah jenis jamur yang ingin diketahui 

termasuk jamur dapat dikonsumsi atau jamur tidak konsumsi. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

aplikasi pengelompokan jamur berdasarkan warna dengan menggunakan bantuan 

dari metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan berbasis android sehingga dapat 

digunakan di smartphone. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari aplikasi pengelompokan jamur ini adalah 

untuk memberikan informasi terhadap pengguna mengenai informasi dari jamur 

yang ingin dikatahui apakah jamur tersebut tergolong jamur konsumsi atau tidak. 

 

 


