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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1 Meteodologi Penelitian  

 Dalam bab ini akan menjelaskan bebrapa alur prose yang akan dilakukan dalam 

penulisan serta penyusunan Tugas Akhir ini  sebagai berikut  :  studie literature, 

pengumpulan data melalui proses penelitian, analisis system, perancangan 

sitem,implementasi serta pengolahan data dengan mengunakan metode naïve bayes dan 

pengujian sistem untuk mengambil kesimpulan.  

 

Gambar 3.1 Meteodologi Penelitian 

1. Study Linteratur  

Dalam studi linteratur tentang dasar teori yang akan digunakan untuk 

menunjang penulisan Tugas Akhir ini. Teori pendukung penulisan laporan 

didapatkan dari jurnal,buku,e-book dan penelitian sebelumnya yang dijadikan 
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refrensi dalam penulisan ini. Jurnal serta teori yang dibutuhkan adalah pengolahan 

citra digital,  teori naïve bayes, android dan Bahasa pemerograman PHP. 

2. Pengumpulan Data  

Penelitian tugas Akhir ini terkait dengan kematangan buah jambu biji. 

variable penelitian adalah bagaimna menentukan nilai kematangan jambu biji 

mengunakan kamera handphond berbasis android. Dalam penulisan mengunakan 

hepotesis membuat sistem pengolahan untuk mendeteksi kematangan jambu biji 

merah menggunkan metode naïve bayes dan untuk pengumpulan data mengunakan 

data sekunder. 

 

3. Analisa Kebutuhan Sistem  

Dalam pembuatan aplikasi ini kita dapat menganalisis kebutuhan sistem 

bertujuan mendapatkan kebutuhan yang di perlukan untuk pembuatan aplikasi 

pendeteksi ini. Setelah menganalisa kebutuhan kita terapkan sesuai dengan data 

tentang pembuatan aplikasi  buah jambu biji yang akan di teliliti yaitu tingkat 

kematangan dari buah jambu biji . maka dari itu ada bebrapa kebutuhan perangkat 

yang diigunakan dalam pembuatan aplikasi kematangan buah jambu biji ini sebagai 

berikut :  

1. Perangkat keras  

 Laptop Asus AMD 10 

 Hardisk 500 GB 

 RAM 4 GB 

 LCD Display 14” 

 

2. Perangkat Lunak  

 Manajemen basis data mengunakan My SQL 

 Sistem Operasi mengunakan Microsoft Windows 8 

 Sreves mengunakan Xammp yaitu Program Apache HTTP serves My SQL 

berbasi database 

 Editor mengunakan Elcipse ADT 
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4. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem yang akan di lakukan untuk mempermudah 

implementasi dan analisis ada bebrapa prosedur yang akan dilakukan dalam 

perancangan sistem ini sebagai berikut : 

1.  Pada perancangan block diagram images processing menjelaskan yang 

logis dari fungsi fungsi sistem yang saling berhubungan. Block diagram 

yang akan digunakan sebagai perangkat yang akan memodelkan sistem 

untuk memahami secara jelas dan terstruktur. 

2.  Peracangan subsistem management data mengatur penyimpanan data dalam 

database. 

3. Perancangan subsistem management model pada metode RGB TO HSV di 

jadikan model pengambilan keputusan yang terbaik. Dalam model ini 

menjelaskan pengunaan metode perhitungan nilai kematangan jambu biji 

yang setelah di foto untuk mendukung pengujian image propcesing digital. 

4. Perancangan subsistem unser interface untuk memudahkan penguna untuk 

mengunakan aplikasi yang akan di buat. 

5. Perancangan algioritma metode RGB to HSV terdiri dari proses pengolhan 

data kematangan buah jambu biji. Data yang digunkan untuk data ganbar 

atau foto jambu serta proses  perhitungan sistem yang di bangun. 

5. Implementasi Sistem 

Dalam perancangan sistem ini mengunakan metode RGB TO HSV , sistem 

ini akan dirancang untuk pendeteksi buah jambu biji;. Implementasi perangkat 

lunak mengunakan Bahasa pemerograman database,php, dan tool pendukung 

lainya. 

Ada beberapa desain yang di buat untuk aplikasi ini : 

1. Perancangan desain antar muka 

2. Mengerjakan perhitungan untuk menetukan nilai data dari jambu biji. 

3. Menggerjakan perhitunga dari pengambiln foto setelah itu menghitung 

mengunkan metode RGB TO HSV pada data yang akan di input. 

4. Dapat menghasilkan output nilai terbaik dari jambu biji dari hasil 

pengambilan foto. 
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6. Pengujian Sistem 

  Dalam pengujian sistem ini akan mementukan hasil dari perancangan 

aplikasi agar data menunjukan bahawa perangkat lunak yang telah bekerja sesuai 

dengan kebutuhan yang digunakan. Pengujian dilakukan sebagai berikut : 

 

1. Pengujian yang akan dilakukan untuk membandingkan hasil yang 

didapatkan dari aplikasi atau sistem dengan perhitungan manual. 

2. Pengujian  validasi yang akan dilakukan untuk mengetahui adanya 

kesuaian antaara hasil perancangan dengan implementasi. 

3. Menghitung nilai akurasi dari hasil pengujian aplikasi kematangan buah 

untuk menegetahui tingkat keberahsilan aplikasi yang telah di buat. 

4. Pengujian akurasi output pengolahan data  citra digital dengan 

Membandingkan dengn data outpout perhitungan secara manual. 

7. Kesimpulan  

Setelah semuah dari tahap perancangan di jalankan melakuakn dengan 

secara berurutan dari tahapan perancangan, implementasi dan penggujian sistem 

terhadp metode yang di gunakan. Dari situ peneliti dapat mengambil kesimpulan 

dari data serta perhitungan yang telah di lakukan serta memberikan saran untuk 

mempertimbangkan atas aplikasi yang telah di buat. 

3.2 Pembuatan Desain  

 Dalam perancangan deteksi kematangan buah jambu maka akan dijadikan dua 

tahapan, yaitu pertama adalah pra pengolahan dan yang kedua adalah proses deteksi jambu 

menggunkan metode naïve bayes. Pada gambar dibawah ini akan di jelaskan skema dari 

keseluruhan. 
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Gambar 3.2 Diagram  Blog keseluruhan proses 

Dari diagram blog diatas pada Gambar 3.2, diagram blog alur aplikasi pendeteksi 

Kematangan Buah Jambu dengan RGB to HSV dengan metode  naïve bayes dapat dilihat 

pada gambar  dibawah. 

Mulai

Foto Jambu

Resize

Rgb to Hsv

Histogram

Hitung Kemiripan

Hasil

Selesai
 

 Gambar 3.3 Diagram alir proses deteksi 

 

 

Preprocessing Proses deteksi Jambu biji 

Foto Jambu Biji 
RGB TO HSV 

 

HISTOGRAM 

 

Naïve Bayes Hasil 

deteksi 

Resize 
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3.2.1 Proses Ambil Citra dan Resize  

 Dalam proses ambil foto kematangan buah jambu diambila secara offline, yang 

mana pada foto kematangan buah jambu biji itu diambil dari kamera atau di upload dari 

gallery handphone. Pada saat mengambil foto kematangan buah jambu biji foto langsung 

di proses  dengan meriesze ukuran foto menjadi 400 x 128 pixel, sedangkan pada alur  

flowcart  pengambilan foto dan resize sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.4 Alur proses resize foto jambu biji 

 

Mulai 

Panjang  gambar, 

Lebar Gambar , R, G, 

B,

For i=0 to Panjang Gambar

For j=0 to lebar gambar

j

i

selesai

Panjang Gambar = 

400

Lebar Gambar = 128

GetRed = R[i,j]

GetGreen = G[i,j]

GetBlue = B[i,j]

SkalaP = panjang gambar /

128

SkalaL=lebar Gambar/128

Pixel R[i,j] = TotalnilaiR/JumlahR

Pixel G[i,j] = TotalnilaiG/JumlahG

Pixe lB[i,j] = TotalnilaiB/JumlahB
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Dalam proses alur ambil foto kematangan  jambu sebagai berikut : 

1. Mulai  

2. Mengambil foto yang asli  

3. Mengambil nilai Panjang foto dan lebar foto  

 Setealah mengambil Panjang dan lebar foto Inilah cara untuk mengecilkan ukuran 

foto asli setelah pengambilan sebagai berikut  

1. Ektraksi nilai pada R G B 

2. Menghitung Nilai Skala 

3. Mengambil nilai RGB sesuai dengan skala yang di tentukan atau jumlah elemen 

pixel dalam skala. 

Contohnya reize skala perhitungan menjadi 2 eleman :  

  R = 125 

G = 79 

 B  = 35 

R=234 

G=78 

B=233 

R=0 

G=123 

B=50 

R=234 

G=78 

B=233 

   R = 200 

G = 50 

B = 50 

R=125 

G=125 

B=125 

R=100 

G=150 

B=200 

R=125 

G=125 

B=125 

R=250 

G=150 

B=100 

R=140 

G=120 

B=150 

R=150 

G=160 

B=170 

R=140 

G=120 

B=150 

R=200 

G=50 

B=50 

R=125 

G=125 

B=125 

R=100 

G=150 

B=200 

R=125 

G=125 

B=125 

Gambar 3.5 Skala 4 x 4 foto jambu Biji 

 Terlihat pada gambar di atas dengan nilai skala 4 x4 akan di resize menjadi 2 x 2 

maka akan dilakukan pengelompokan perhitungan terlihat pada gambar  
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R=125 

G=79 

B=35 

R=234 

G=78 

B=233 

R=0 

G=123 

B=50 

R=234 

G=78 

B=233 

R=200 

G=50 

B=50 

R=125 

G=125 

B=125 

R=100 

G=150 

B=200 

R=125 

G=125 

B=125 

R=250 

G=150 

B=100 

R=140 

G=120 

B=150 

R=150 

G=160 

B=170 

R=140 

G=120 

B=150 

 R=200 

G=50 

B=50 

R=125 

G=125 

B=125 

R=100 

G=150 

B=200 

R=125 

G=125 

B=125 

 

Gambar 3.6 Skala 4x 4 setelah di kelompokan 

 Setelah melakukan pengelompokan akan di dapatkan 2 elemen pixel dalam skala  

panjang dan 2 elemen pixel dalam skala lebar maka akan di dapatkan 4 elemen pixel 

sehingga mendapat nilai RGB sebagai berikut :  

 

Jumlah Nilai R pixel ke1 = 125+234+200+125 / 4 

     = 684/4 

     = 171 

Jumlah  Nilai G pixel ke1 = 79 + 78 +50+125 / 4 

     = 332/4 

     = 83 

Jumlah Nilai B pixel ke1 = 35 + 233 + 50 + 125 / 4 

     = 443 / 4 

     = 110.5 

 Sama halnya dengan perhitungan gambar selajutnya setelah itu menghasilkan 

seperti gambar 3.6 dibawah ini : 
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R = 171 

G  = 83 

B=110.5 

R=114.7 

G=118.7 

B=152 

R=178.7 

G=111.2 

B=106.2 

R=128.7 

G=138.7 

B=148.7 

  

Gambar 3.7 Hasil perhitungan Riesze jambu biji 

 Setelah perhitungan akan menampilkan ukuran elemen 2 x 2 setelah di 

resize pada gambar diatas. 

3.2.2 Proses RGB TO HSV  

Pada proses ini foto jambu biji yang telah di resize foto buah jambu biji 

akan di lakukan pendeteksi kemiripan dilakukan konversi foto dari foto RGB 

menjadi foto citra HSV. Di bawah ini akan menampilkan flowcart alur prose RGB 

TO HSV sebagai berikut :  

MULAI 

Panjang Gambar

Lebar Gambar,

 R  G, B

For I = 0 to 

panjang Gambar

For j=0 to lebar Gambar

R [I,j ] = H

G[I,j]  = S

B[I,j]  = V

j

i

selesai

Pixel[I,j] = HSV

 

Gambar 3.8 flowhcart RGB TO HSV 
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3.2.3 Proses Pencarian Kemiripan  

  Citra dari hasil RGB TO HSV akan di bentuk menjadi sebuah grafik 

histrogram dari nilai setelah itu nilainya akan di bandingkan dengan data yang ada 

di database yang telah tersimpan. Dari nilai yang di tampilkan paling banyak 

keiripanya akan dijadikan hasil diteksi. Pada gambar flowchart dibawah ini alur 

proses pencarian kemiripan data test dan data traning yang ada dalam database 

sebagai berikut :  

 

MULAI

DATA NILAI 

HISTOGRAM

PANJANG HISTOGRAM 

DATA TRANING

PANJANG HISTOGRAM 

DATA TEST

j

i

SELESAI

Kemiripan = 

Kemiripan+1

Y

Kemiripan = 

kemiripan+0

If

Nilai I = j 
N

 

Gambar 3.9 proses dalam pencarian kemiripan 

3.3 Prosedur Pengambilan Dan Pengungumpulan Data  

Di dalam pengambilan data penelitian ini, penulis mengambil dataset dengan 

mengunakan data primer. Dimana data primer itu dinyatakan karena data yang diambil 

secara langsung mengunakan kamera oppo A37 , Buah jambu diambil gambarnya pada 

jarak 10cm antara buah dan kamera. Buah jamu merah yang dijadikan data penelitian 

adalah buah jambu biji merah jenis Bangkok. Buah jambu diambil dari perkebunan yang 
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berada didaerah jenerujo kota Batu. 

 Berikut ini tabel 3.1 menunjukan jumlah data yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 30 sampel foto buah biji jambu merah, yang mana masing -masing terdiri dari 

10 foto biji jambu mentah yang masih mentah , 10 buah biji jambu matang, dan 10 buah 

biji jambu setengah matang. Setelah itu dataset dibagi menjadi 2 bagian yaitu data traning 

dan data testing dengan jumlah data testing 10 foto dan data traning 20 foto. 

 

Tabel  3.1 dataset Foto buah jambu biji merah 

 

 

 

Berdasarkan data diatas proses deteksi kematangan dilakukan dengan mengambil 

nilai Foto RGB kemduian di konversi dalam bentuk Foto HSV, berikut merupakan 

penjelasan pengelompokan data nilai HSV: 

No Gambar Jenis Jumlah 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Buah jambu biji merah mentah 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Buah jambu biji merah 

setengah masak 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Buah jambu biji merah masak 

 

 

 

 

5 

 

Jumlah 

 

15 
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3.4 Implementasi Algoritma  

Contoh perhitungan dengan menggunakan klasifikasi naive bayes classifier dapat 

diterapkan pada tingkat kematangan jambu ke-7 yang memiliki nilai HSV sepeti berikut: 

1. Nilai H = TINGGI 

2. Nilasi S = RENDAH 

3. Nilai V = RENDAH 

Prosedur perhitungan naive bayes classifier seperti berikut::  

Tabel 3.2 Data Training 

DATA NILAI H NILAI S NILAI V KETERANGAN 

Jambu 1 Tinggi  Rendah  Rendah  Matang  

Jambu  2 Rendah  Rendah  Rendah  Matang 

Jambu 3  Tinggi  Tinggi  Rendah  Tidak matang 

Jambu  4  Tinggi  Tinggi  Rendah  Matang 

Jambu 5 Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tidak matang 

Jambu 6 Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tidak matang 

 

Tabel 2. Data Testing 

DATA  NILAI H NILAI S NILAI V IDENTIFIKASI 

Jambu 7 Tinggi  Rendah  Rendah  ? 

 

Tahap 1 menghitung jumlah class/label 

IDENTIFIKASI (MATANG) = 3/6 

IDENTIFIKASI (TIDAK MATANG)= 3/6 

Pada tahap 2 akan menghitung jumlah pada  kasus yang sama dengan kelas  yang sama : 

P  ( B | A )  =  

P (NILAI H=TINGGI | IDENTIFIKASI = MATANG) = 2/3    

P (NILAI H=TINGGI | IDENTIFIKASI = TIDAK MATANG) = 1/3 

P (NILAI S=RENDAH | IDENTIFIKASI = MATANG) = 2/3    
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P (NILAI S=RENDAH | IDENTIFIKASI = TIDAK MATANG) = 0/3 

P (NILAI V=RENDAH | IDENTIFIKASI = MATANG) = 3/3    

P (NILAI V=RENDAH | IDENTIFIKASI = TIDAK MATANG) = 1/3 

 

Tahap 3 kalikan semua hasil variable AB & BA 

VMAP  = argmaxvjeV P(a1a2a3….an|vj) P(vj) 

MATANG = P ((NILAI H=TINGGI=MATANG) (NILAI S=RENDAH=MATANG) 

(NILAI V=RENDAH=MATANG) 

= 2/3 * 2/3 * 3/3 

= 0,444 

TIDAK MATANG = P ((NILAI H=TINGGI=TIDAK MATANG) (NILAI S=RENDAH= 

TIDAK MATANG) (NILAI V=RENDAH= TIDAK MATANG) 

= 1/3 * 0/3 * 1/3 

= 0 

Tahap 4 Bandingkan hasil class MATANG dan TIDAK MATANG 

Karena hasil MATANG lebih besar dari  TIDAK MATANG maka buak ke-7 

diklasifikasikan kedalam kelas MATANG dengan nilai 0,444. 

 

3.5 Perancangan Navigasi  

 Aplikasi pedeteksi bauh jambu biji merah menggunakan struktur naviagasi Heirerhical 

model dimana menu utama adalah pusat naviagasi yang dapat menghubungkan 

kesemua firtur pada aplikasi pendeteksi buah jambu biji merah. 

 

 

Gambar 3.10 Struktur Naviagasi 

 Daari naviagasi ini yang dapat terjadinya perpindahan antar fitur yang tersedia 

melalui menu karene yang pertama dilihat pada saat unser mebuka aplikasi yang akan 

dijalankan adalah tampilan antarmuka atau user interface pada aplikasi pendeteksi buah 

jambu biji merah. 
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3.6 Perancangan User Interface  

 Perancangan yang di buat tentang user interface adalah bagian yang sangat penting 

dalam menjalankan aplikasi ini, sebab yang pertama kali yang akan dilihat ketika user 

membuka aplikasi yang akan di jalankan adalah tampilan antar muka atau unser 

interface aplikasi buah jambu biji merah. 

DETEKSI  BUAH JAMBU

Halaman Aplikasi

Copyright @ Ali  2018 Univ. Muhammadiyah

1

2

3

4

DETEKSIDATA TRANING

 

Gambar 3.11 Desain Layar Tampilan Menu Utama 

 Terlihat diatas tampilan pada gambar 3.11 ada user interface dari pembuatan 

aplikasi ini  sebagai berikut penjelasan gambae yang di tampilkan :  

1. Gambar atau teks akan dibuatkan dengan berisikanv teks  dan icon aplikasi 

kematangan jambu. 

2. Gambar atau teks akan di buat dengan berisikan nama menu utma aplikasi 

3. Gambar atau teks akan dibuat dengan berisikan teks dan gambar mengenai 

aplkais buah jambu bijii. 

4. Gambar atau tekss yang akan di buatkan dengan berisikan teks footer yang akan 

menampilkan tentang pembuatan aplikasi jambu merah 
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3.6.1   Perancangan antar Muka  Menu Deteksi 

Gambar 3.12 Desain tampilan ambil Objek 

Keterngan dari Gambar 3.12 ; 

1. Gambar atau teks  yang akan dibuatkan dengan berisikan gambar atau teks

atau icon pada aplikasi.

2. Menu tombol yang akan dibuat dengan berisikan nama menu aplikasi

pendeteksi kematangn buah jambu biji.

3. Data gambar dan teks akan berisikan gambar dan teks dimana data yang di

jadikan pendeteksi adalah data traning dan data test untunk menjalankan

aplikasi tentang kemantangan buah jambu dan keterangan kematanganya .

4. Gambar dan teks yang dibuat dengan berisikan data teks footer , yang akan

menampilkan tentang pembuatan aplikasi jambu biji.

DETEKSI KEMATANGAN JAMBU

Copyright @ Ali  2018 Univ. Muhammadiyah

1

2

3

4

DeteksiData Training
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DETEKSI KEMATANGAN JAMBU

Copyright @ Ali  2018 Univ. Muhammadiyah

1

2

3

6

DETEKSIDATA TRANING

CAPTURE UPLOAD

4 5

 

Gambar 3.13 Desain Layar Tampilan Menu Deteksi  

Keterangan Pada Gambar 3.13 diatas sebagai berikut ;  

1. Gambar atau teks yang akan dibuat kan dengan berisikan teks dan icon aplikasi  

2. Menu pada tombol akan di buat dengan berisikan nama menu utam aplikasi  

3. Gambar dan teks yanga akan dibuatkan dengan berisikan nteks dan Gambar 

mengenai data trajing yaitu datar keterang foto buah jambu pada keterang 

kematangan buah jambu di data traning. 

4. Menu pada tampilan capture  digunakan untuk memangil kamera smartphone 

untuk mengambil buah jambu biji secara langsung melalui kameranya 

smartphone  

5. Menu pada tampilan upload digunkan untuk menggungah dfoto pada 

smartphone untuk di deteksi oleh aplikasi. 

6. Gambar atau teks yang akan di buat dengan berisikan teks forter yang akan 

berfungsi untuk menampilkan tentang pembuatan aplikasi. 

 

 


