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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki berbagai 

macam jenis flora dan fauna. Terdapat 20.000 spesies flora di Indonesia, 40% di 

antaranya merupakan tanaman endemik nusantara (Kusmana and Hikmat, 2015). 

Jambu bol (Syzygium Malaccence) merupakan salah satu jenis spesies dari tanaman 

endemik nusantara yang tersebar di pulau Sumatera dan Jawa (Kuswandi, 2008). 

Jambu bol masih memiliki kekerabatan dengan jambu air karena memiliki nama 

genus yang sama, selain itu terdapat dua jenis jambu bol yaitu jambu bol putih dan 

jambu bol merah  (Rai et al., 2016). Menurut ibu Siti Zuliati selaku petani jambu di 

Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, jenis jambu bol yang 

ditanam di desa tersebut adalah jambu bol merah. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, jambu bol merah ini ketika mentah memiliki warna kulit buah merah 

muda, sedangkan pada saat matang berwarna merah agak kehitaman. Adapun 

ketika tingkat kematangannya tua/sangat matang memiliki warna ungu tua pekat 

bercampur warna agak kehitaman. 

Tingkat kematangan jambu bol berdasarkan warna kulit tersebut agak sulit 

diklasifikasikan secara konvensional menggunakan mata manusia. 

Pengklasifikasian ini berguna untuk menyortir jambu bol yang akan dijual di pasar 

tradisional dan toko buah. Berdasarkan wawancara dengan pedagang jambu bol di 

toko buah dan pedagang jambu bol di pasar tradisional, penyortiran jambu bol 

sesuai tingkat kematangannya perlu dilakukan karena jambu bol yang dijual di toko 

buah dan di pasar tradisional memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Namun, 

penyortiran secara manual tersebut memiliki kekurangan diantaranya dapat 

menimbulkan perbedaan persepsi, waktu yang digunakan tidak efisien, serta 

memungkinkan adanya hasil klasifikasi yang beragam.  

Berdasarkan masalah tersebut, perlu adanya aplikasi yang dapat 

mengkalisfikasikan tingkat kematangan jambu bol agar memudahkan petani 

maupun pedagang saat penyortiran. Oleh karena itu, teknologi pengolahan citra 

digital menjadi solusi untuk membangun aplikasi pengklasifikasian tingkat 

kematangan jambu bol.  Pada penelitian ini klasifikasi tingkat kematangan jambu 
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bol ada 3 macam, yaitu mentah, matang, dan sangat matang. Untuk menganalisis 

klasifikasi tingkat kematangannya menggunakan metode K-Nearest Neighbor 

dengan ekstraksi cirinya berdasarkan fitur warna HSV dan fitur tekstur GLCM. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan 

masalah, antara lain: 

1. Bagaimana menerapkan metode ekstraksi ciri HSV dan GLCM pada 

aplikasi pengklasifikasian tingkat kematangan jambu bol? 

2. Bagaimana mengklasifikasikan tingkat kematangan jambu bol 

menggunakan teknologi pengolahan citra digital dengan metode K-Nearest 

Neighbor? 

3. Bagaimana membangun aplikasi klasifikasi tingkat kematangan jambu bol 

untuk memudahkan petani dan pedagang dalam memilah jambu bol 

berdasarkan tingkat kematangannya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang dibuat oleh penulis agar penelitian lebih 

terarah dan terfokus, antara lain: 

1. Pengklasifikasian tingkat kematangan jambu bol hanya terfokus pada 3 

jenis tingkat kematangan, yaitu mentah, matang, dan sangat matang. 

2. Subjek penelitian ini adalah jenis jambu bol merah. 

3. Jenis ekstraksi ciri yang digunakan penelitian ini adalah ekstraksi 

dengan fitur warna dan fitur tekstur. 

4. Aplikasi klasifikasi tingkat kematangan jambu bol ini dibuat berbasis 

GUI Matlab.  

5. Format foto yang diinputkan pada aplikasi hanya format .jpg dan .png 

6. Aplikasi ini hanya digunakan untuk mengklasifikasikan satu objek 

jambu bol merah saja. 
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1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain: 

1. Mengimlementasikan metode HSV dan GLCM untuk mengerekstraksi 

ciri dari masing-masing klasifikasi jambu bol. 

2. Merancang dan membangun aplikasi pengklasifikasian tingkat 

kematangan jambu bol dengan metode klasifikasi  K-Nearest Neighbor. 

3. Membangun aplikasi klasifikasi tingkat kematangan jambu bol untuk 

memudahkan petani dan pedagang dalam memilah jambu bol 

berdasarkan tingkat kematangannya. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan isi dari skripsi ini 

dan memberikan penjelasan secara singkat dapat diketahui melalui aplikasiatika 

penulisan skripsi, sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan 

Pada bab 1 ini terdapat 5 sub bab, antara lain latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan aplikasiatika penulisan. 

Latar belakang memuat alasan dilakukannya penelitian oleh peneliti. 

Rumusan masalah, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani. 

Batasan masalah, memuat batas-batas penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

agar penelitian lebih jelas dan terarah. Tujuan, memuat tujuan akhir yang 

akan dihasilkan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan. 

Aplikasiatika penulisan, memuat penjelasan singkat tentang isi laporan 

skripsi yang telah dibuat oleh penulis. 

 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab 2 ini terdapat 2 sub bab yaitu penelitian terkait dan 

landasan teori. Penelitian terkait berisi tentang daftar penelitian-penelitian 

terdahulu yang dijadikan penulis sebagai pengetahuan dalam penelitiannya 

dan diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Landasan teori berisi tentang 

penjelasan dari objek-objek penelitian dan metode yang digunakan penulis 

pada judul skripsinya.  
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Bab III Metodologi 

Pada bab 3 tentang metodologi terdapat 4 sub bab yaitu identifikasi 

masalah, studi literatur, pengumpulan data, dan pemodelan aplikasi. 

Identifikasi masalah berisi tentang penjelasan proses pengidentifikasian 

masalah penelitian yang diangkat sebagai judul skripsi ini. Studi literatur 

memuat penjelasan tentang sumber pengambilan teori-teori yang terkait 

dengan penelitian. Pengumpulan data menjelaskan tentang banyak data 

yang digunakan pada penelitian dan sumber pengambilan data. Sedangkan, 

pemodelan aplikasi menjelaskan tentang rancangan pembuatan aplikasi 

pengklasifikasian tingkat kematangan jambu bol ini. 

 

Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

Pada bab 4 ini menjelaskan tentang penggunaan aplikasi pengolahan 

citra tentang klasifikasi tingkat kematangan jambu bol yang telah dibuat. 

Selain itu, menjelaskan juga megenai proses klasifikasi yang dilakukan pada 

aplikasi sehingga dapat diperoleh tingkat klasifikasi yang sesuai. Terdapat 

juga penjelasan mengenai proses pengujian klasifikasi berdasarkan nilai 

ketetanggaan tertentu dan pengujian kesiapan aplikasi agar bisa digunakan 

oleh user. Adapun sub bab yang terdapat pada bab 4 ini, antara lain analisa 

data aplikasi, tampilan antarmuka aplikasi, pengujian aplikasi, dan proses 

perhitungan manual untuk klasifikasi.  

 

Bab V Penutup 

Pada bab 5 terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada 

sub bab kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari seluruh penjelasan 

mengenai penelitian yang dilakukan peneliti dari awal pembahasan 

permasalahan sampai pembuatan aplikasi. Sedangkan, pada sub bab saran 

membahas tentang saran yang diberikan oleh penulis kepada para pembaca 

terkait penelitian pada skripsi ini untuk meningkatkan hasil penelitian.  


