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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengambilan foto udara semakin berkembang pesat. Pada awalnya, drone 

hanya digunakan untuk kebutuhan militer. Namun saat ini telah banyak 

pemanfaatan dari drone yaitu salah satunya untuk melakukan pemetaan. 

Penggunaan teknologi drone dalam melakukan pemetaan dinilai menguntungkan 

karena hasil dari proses tersebut akurat, cepat, dan lebih efisien baik waktu 

maupun tenaga. 

Hasil pemetaan dengan menggunakan teknologi drone akan dilakukan dengan 

pengolahan citra. Pengolahan citra (Image Processing/IP) adalah proses 

pengolahan dengan masukan berupa citra dan keluaran berupa citra yang lebih 

baik dari sebelumnya. Dengan menggunakan IP dapat mempermudah dalam hal 

pemetaan maupun pendeteksian suatu objek. 

Sayuran kubis merupakan salah satu komoditi hortikultura. Tanaman 

hortikultura sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi salah 

satu kebutuhan pokok dalam hal pangan. Namun, akhir-akhir ini terjadi penurunan 

jumlah panen kubis yang disebabkan beberapa faktor, seperti cuaca, hama, 

maupun penyakit. Study yang mana sangat mudah dan sudah cukup akurat dalam 

melakukan pendeteksian objek dengan menggunakan transformasi warna RGB, 

tetapi memiliki kelemahan yaitu objek dengan warna hitam dan putih sulit 

dideteksi karena memiliki prosentase nilai RGB yang sama [1]. Kemudian 

mengenai menghitung jumlah leukosit dalam darah ikan memanfaatkan 

haemocytometer. Kendala yang dihadapi dalam study tersebut, yaitu pada proses 

akuisisi gambar dan proses preprocessing, sehingga penghitungan jumlahnya 

tidak akurat [2]. Pendeteksian dengan transformasi warna YCbCr mampu 

mendeteksi tingkat kematangan objek dengan persentase ketepatan yang cukup 

baik mencapai 93%. Namun, perlu dilakukan penelitian dengan model 

transformasi warna lain [3]. Kajian pustaka selanjutnya yaitu penghitungan 

otomatis jumlah cabai dengan menggunakan transformasi warna RGB ini sudah 

menghasilkan hasil yang cukup baik, dan selanjutnya perlu menggunakan data 
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yang lebih banyak dan bervariasi untuk mengetahui nilai akurasi yang lebih tinggi 

[4]. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka dianggap perlu 

dilakukan penelitian penghitungan jumlah sayuran kubis yang dipanen 

menggunakan metode pengolahan citra, dengan memanfaatkan teknologi drone. 

Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan penghitungan 

jumlah panen sayuran kubis dengan area lahan yang luas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara mengambil citra tanaman kubis menggunakan drone pada

area yang luas ?

2. Bagaimana mendeteksi dan menghitung jumlah tanaman kubis secara akurat ?

1.3 Tujuan 

1. Melakukan pengambilan citra tanaman kubis menggunakan drone pada area

yang luas.

2. Melakukan deteksi dan menghitung jumlah tanaman kubis agar hasilnya

akurat.

1.4 Batasan Masalah 

1. Pengambilan gambar menggunakan aplikasi DroneDeploy.

2. Perlakuan pengambilan gambar yaitu pukul 07.00 - 08.00 WIB.

3. Pengambilan gambar pada saat tanaman kubis siap panen.

4. Pengambilan gambar dengan ketinggian 15 – 20 m.


