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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam pertanian Indonesia sangat ironis dalam pencegahan hama terhadap 

tanaman sangatlah sulit, dalam masa panen petani jambu biji harus memilih antara 

jambu biji merah yang matang dan busuk dan terkena hama sebelum di jual pada 

konsumen dipasaran atau tempat buah. Banyak petani mencangkok buah jambu biji 

merah dengan cara ini, namun serangan hama pada jambu biji tidak bisa di hindari, 

sebab proses tumbuhnya cepat tapi buah jambu biji merah yang di hasilkan tidak 

memuaskan para konsumen. 

 Kebanyakan masyarakat yang kurang memahami tentang kematangan buah 

jambu biji merah yang tampah adanya kebusukan ataupun kematangan didalam 

buah jambu biji merah yanga akan di kosumsi oleh masyarakat. Dari itu sangat 

dibutuhkan aplikasi pendeteksi kematangan buah jambu biji merah yang dapat 

memberi informasi tentang keadaan buah jambu biji. Dari beberapa macam jambu 

biji yanga ada sebagian di kenal sejak lama oleh masyarakat tentang kematangan 

jambu biji merah merupakan introduksi dari negara lain ( Puji Rahayu, 2007 ). 

 Buah jambu merah banyak mengandung vitamin dan serat sehingga sanggat 

cocok dikosumsi oleh masyarakat, warna kulit dari jambu biji merah sangat kaya 

akan vitamin A dan antioksi, buah jambu biji merah sangat bagus di kosumsi pada 

siang hari karena dapat memberi kesegaran. Jambu biji merah dapat di buat jus 

yang dapat mendinginkan badan. Jambu merah yang mengandung banyak vitamin 

C dan vitamin A yang sangat tinggi, terdapat banyak kandungan vitamin C-nya 

sekitar 116-190 mg. sedangkan jambu biji merah sebesar 87mg per 100 gram 

vitamin A sangat berperan sebagai antioksi yanga sangat berguna untuk melawan 

penyerangan radikal bebas yang penyebabnya panuan muda dan juga jenis jenis 

kanker ( Anonim,2006). Jambu merah juga sangat bermanfaat untuk pengobatan 

bermacam macam penyakit, seperti untuk mempelancar pencernaan, menurunkan 

koletrol, antioksi dan menghilangkan rasa Lelah dan lesu serta demam berdarah dan 

sariawan ( Bambang, 2010). 

 Teknologi yang dapat diterapkan dalam pemerosesan tentang kematangan 

buah merah adalah pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan salah satu 
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teknologi yang telah dikembangakan sehingga dapat diperlukan untuk mendapatkan 

citra digital yang lebih bagus. Sedangkan Naïve bayes termaksud dalam metode 

pembelajaran superversed yang sangat mudah dimengerti dan juga dihitungkan 

sehingga sangat efektif  dalam menentukan klasifikasi data dalam klafikasi ini 

seperti atribut yang akan tsangat  relevan sebagai suatu keluaran system perekaman. 

Klafikasi data bersifat optic berupa picture dan sifatnya analog berbentuk sinyal 

sinyal video yang akan di tampilkan pada monitor televisi dan bersifat digital yang 

dapat langsung tersimpan pada suatu media penyimpanan. Suatu citra analog tidak 

secara langsung akan diproses pada computer, untuk memproses citra analog 

dengan computer maka dari itu sebelumnya citra analog yang dihasilkan harus 

diubah menjadi citra digital. 

 Aplikasi yang akan dibuat ini berbasis mobile android sehingga masyrakat 

dengan mudah menjalankan aplikasi ini dengan mengunakan handphone pengguna 

yang berbasis android. Yang mana ada dalam pembahasan pedeteksi kematangan 

buah jambu biji merah akan membangun aplikasi system pendeteksi yang dapat 

digunakan sehingga aplikasinya dapat mendeteksi kematangan buah jambu biji 

dengan mengunkan handphone.  Android ini dikembangkan oleh goole Bersama 

open handsed alliance ( OHA) yaitu aliansi perangkat seluler yang terbuka terdiri 

dari 47 perusahan hardware, software dan perusahan telkomunikasi yang 

ditunjukan untuk mengembangkan standar terbuka bagi perangkat seluler, ( 

Burnette, 2009 ). 

Oleh karena itu penulis membuat aplikasi untuk membantu pengguna  mengetahui 

kematangan buah jambu biji melalui system pendeteksi yang mengunkan metode 

Naïve Bayes berbasis android dengan memanfaatkan teknologi citra digital. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam pembutan apllikasi ini sebagai berikut  

1. Bagaimna membuat suatu system berbasis informasi yang dapat memberikan 

kemudahan dalam menentukan kematangan pada buah jambu biji? 

2. Bagaimna merancang system pendeteksi terdapatnya kematangan pada buah 

jambu merah berbasis android mengunakan metode naïve Bayes? 

3. Bagaimna menguji system pendeteksi kematangan buah jambu biji berbasis 

android mengunkan metode Naïve Bayes ? 
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1.3 Batasan Masalah  

Dalam penyelesaian masalh tidak akan menyimpang dari tujuan utama sehingga 

penulis membuat bebrapa Batasan masalah dalam penulisan laporan yaitu : 

1. Pendeteksi kematangan buah jambu hanya pada warna kulit  jambu merah biji. 

2. Pengamblan foto hanya pada satu jambu untuk di lakukan pedeteksian 

kematangan  

3. System yang akan di rancang hanya dapat menampilkan ciri-ciri yang terdapat 

pada jambu biji.  

4. System memberikan kesimpulan apakah kematangan buah jambu biji ataupun 

tidak dari informasi gambar yang di dapat. 

5. Kesimpulan yang dapat dari hasil gambar yang dimasukan kedalam system. 

6. Aplikasi ini digunakan di handphone yang memiliki operation system android. 

7. Penyimpanan data latih mengunkan database MySQL. 

1.4 Tujuan  

1. Untuk membuat suatu sistem berbasis informasi yang dapat mendeteksi 

kematagan buah jambu biji. 

2. Untuk merancang sistem pedeteksi kematangan  buah jambu biji berbasis 

android mengunakan metode naïve bayes. 

3. Untuk mengguji Aplikasi pendeteksi kematangan buah jambu biji berbasis 

android mengunakan metode naïve bayes. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

dalam sistematika [penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I ; Pendahuluan  

 Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batas maslah dan sistemmatika penulisan skripsi ini. 

 

Bab II : Landasan Teori  

  Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori penunjang yang akan 

dijadikan landasan pembuatan aplikasi pendeteksi jambu dan akurassi perhitungan 

dalam mengerjakan Skripsi ini. 
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Bab III : Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang tahap prancangan sistem 

pendeteksi kematangan jambu merah bebabasis android mengunakan Naïve Bayes 

dengan memanfaatkan teknologi citra digital. 

Bab IV Implementasi dan pengujian 

Dalam bab ini akan membahas hasil pengujian pada software yang telah dibuat dan 

yang sudah terintegrasi dengan mengunakan metode Naïve Bayes yang telah dirancang 

sesuai dengan Bab III dan pengujian sistem ini berupa pemasukan data dari foto 

melalui aplikasi, yang kemudian berdasarkan data hasil pengujian dilakukan Analisa 

terhadap keseluruhan sistem pendeteksi. 

Bab V : Penutup 

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari penyusunan skripsi dan saran 

untuk mengembangankan aplikasi selanjutnya. 


