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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Tanaman merupakan unsur penting dari kehidupan, dimana oksigen 

dihasilkan dari bagian tanaman tersebut yakni daun. Tanaman yang teridentifikasi 

didunia saat ini berkisar 310000 s/d 420000 (Ardiansjah, 2010). Berdasarkan 

banyaknya jumlah tanaman tersebut, banyak penelitian yang dilakukan untuk 

mengklasifikasikan tanaman tersebut, baik dari sisi bentuk daun (Ardiansjah, 

2010), tekstur dan warna (Kadir, 2012), diameter dan bentuk (Wu et al, 2007; 

Jabal 2013). 

Salah satu fitur pada daun yang banyak digunakan dalam proses 

klasifikasi adalah fitur warna daun. Diantaranya penelitian daun jagung, yaitu 

mengetahui kecukupan dan kebutuhan hara pada tanaman jagung dilihat dari 

warna daun jagung. Cara ini merupakan alternative meningkatkan efisiensi pupuk 

N dengan pemantauan warna daun menggunakan BWD (Bagan Warna Daun) 

(Suwardiet al. 2009). Penggunaan BWD untuk pemupukan ini juga sering 

dijumpai pada tanaman padi sawah karena beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa untuk mencapai hasil padi yang optimum, pemberian pupuk N berdasarkan 

hasil pengamatan warna daun (BWD) lebih efisien dari pada pemberian N secara 

konvensional (terjadwal) atau cara petani (Wahid. 2003). 

Dalam studi literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian tentang 

klasifikasi kualitas daun teh berdasarkan warna. Dari latar belakang tersebut yang 

menjadikan ketertarikan peneliti untuk menjadikan warna daun sebagai fitur 

informasi yang dapat digunakan. Peneliti berinisiatif untuk menggunakan daun teh 

sebagai studi kasus. Teh (Camellia sinensis) merupakan jenis tanaman yang 

tumbuh baik di dataran tinggi. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan dari 

tanaman teh adalah bagian daunya.  Pengolahan teh dikelompokkan menjadi 

empat, yaitu teh putih (white tea), teh hijau (green tea), teh hitam (black tea), dan 

teh oolong (Andi. 2006). Merupakan hal penting untuk menentukan tingkat 
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kualitas teh. Kualitas teh dapat ditentukan dari daun teh yang dipetik, semakin 

muda daun teh maka mutu yang dihasilkan semakin baik, begitu sebaliknya. 

Perbedaan umur daun teh ini juga menentukan kandungan senyawa polifenol pada 

daun teh yang akan berpengaruh juga pada rasa, aroma, dan warna. Identifikasi 

dan pengendalian mutu teh sebagai bahan utama suatu produk merupakan syarat 

mutlak agar dihasilkan produk yang berkualitas baik (Romansyah, 2010). 

Adapaun dari segi pemetikan dizaman yang serba canggih ini telah digunakan 

mesin untuk memetik daun teh sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, 

namun disisi lain pemetikan dengan mesin ini dapat menurunkan kualitas teh 

karena daun yang dipetik tidak hanya pucuk namun tercampur dengan daun lain.    

Dengan mengklasifikasikan warna daun teh kedalam 3 (tiga) warna yaitu 

warna hijau pucuk, warna daun setelah warna pucuk, dan warna daun bagian 

bawah pohon teh untuk membedakan kualitas daun teh sebelum proses 

pengolahan. Peneliti berharap dengan adanya penelitian warna daun teh dapat 

dijadikan standarisasi untuk mengetahui kualitas teh dengan warna pada daun teh 

layaknya BWD yang menjadi acuan dalam pemupukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari pembuatan tugas akhir 

ini adalah: 

1. Bagaimana mengetahui parameter saat pengambilan gambar? 

2. Bagaimana memperbaiki warna daun teh secara sederhana sehingga dapat 

digunakan sebagai fitur untuk klasifikasi? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui parameter saat pengambilan gambar. 

2. Mampu me-klasifikasi warna daun teh menjadi tiga bagian yaitu bagian atas 

(pucuk), tengah, dan bawah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

1. Menggunakan kamera dengan parameter : 
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 1/10 second f 3,5. Kecepatan membuka diafragma 1/10 second dengan besar 

diafragma atau f 3,5 

 Auto White Balance 

 ISO 200 

 Standard  

 Format JPEG + RAW 

 15 Megapixel 

 4752 x 3168 pixel 

 

2. Pengambilan gambar dengan jarak 1 meter 

3. Menggunakan pantone color sebagai referensi kalibrasi. 

4. Menggunakan aplikasi MatLab (Matrix Laboratory). 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori 

apa saja yang digunakan, sehingga fitur ini dapat memproses data, melakukan 

pengenalan objek dengan Histogram Warna sebagai klasifikasi warna daun pada 

studi kasus daun teh. 

 

1.5.2 Metode Histogram Warna 

Histogram adalah representasi grafis untuk distribusi warna dari citra 

digital. Sumbu ordinat vertical merupakan representasi piksel dengan nilai tonal 

dari tiap-tiap deret bin pada sumbu axis horizontalnya. Sumbu axis terdiri dari 

deret logaritmik bin destitometry yang membentuk rentang luminasi atau exposure 

range yang mendekati respon spectral sensitivity visual mata manusia.  Deret bin 

pada density yang terdapat mempunyai interval yang relative sangat linear dengan 

variabel mid-tone terletak tepat di tengahnya.  

1.6 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan sistem yang telah 

dibuat. 
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1.7 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap warna daun teh yang 

dimasukkan, kemudian data tersebut diproses. Hasil yang di peroleh adalah 

klasifikasi warna daun teh berupa bagan warna yang berbeda sesuai dengan nilai 

RGB (Red, Green, Blue) warna yang sebelumnya telah dilakukan penelitian. 

Warna yang berbeda antara pucuk daun teh, daun bagian bawah setelah pucuk, 

dan daun teh yang mendekati akar. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan 

untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan tugas akhir.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip cara kerja dari sistem secara keseluruhan serta cara 

pengujiannya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis perancangan 

pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas 

akhir. 

 


