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 BAB III 

METODOLOGI 

 

.Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang dibangun dimana 

perancangan sistem ini melakukan pengolahan data yang diambil dengan cara 

mengambil gambar secara langsung di lahan perkebunan guna mendapatkan hasil 

sesuai yang diharapkan menggunakan alat-alat penunjang yang telah disiapkan.  

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam menyelesaikan “Estimasi Jumlah Panen 

Kubis dengan Metode Image Processing Menggunakan Drone” ditunjukkan pada 

Gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Proses Keseluruhan Estimasi Jumlah Panen Kubis 

Menggunakan Drone 

 

3.1 Perancangan Pengambilan Citra 

Pengambilan gambar ini digunakan pada proses pengolahan citra untuk 

menghitung jumlah kubis yang siap panen. Pengambilan gambar dimaksudkan 

untuk gambar yang diperoleh dengan cara snapshot dengan drone menggunakan 

aplikasi DroneDeploy. Aplikasi DroneDeploy ini diinstall pada android untuk 

memudahkan dalam membuat track waypoint nya. Terdapat beberapa langkah 

dalam pengambilan citra/gambar yaitu sebagai berikut : 
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1. Perencanaan Jalur Terbang Drone. 

2. Perekaman Foto Udara. 

3.1.1. Perencanaan Jalur Terbang Drone 

Dalam pengambilan citra/gambar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

seperti perencanaan jalur terbang yang dilalui drone, biasanya disebut dengan 

track waypoint. Ketika sudah membuat track waypoint pada aplikasi, maka jalur 

terbang drone sudah selesai ditentukan. Tidak hanya menentukan waypointnya 

akan tetapi diperlukan menentukan ketinggian dan dalam pengambilan 

citra/gambar atau biasa disebut dengan istillah Altitude. Berikut merupakan 

Gambar 3.2 untuk pengaturan altitude dan waypoint pada aplikasi DroneDeploy. 

 

 

 

Gambar 3.2 Pengaturan Altitude pada aplikasi DroneDeploy 

 

3.1.2. Perekaman Foto Udara 

Pengambilan gambar dilakukan secara otomatis sesuai track waypoint yang 

sudah disetting sehingga akan diperoleh hasil gambar yang jumlahnya banyak. 

Hasil penangkapan gambar ini tidak memerlukan database sebagai wadah untuk 

menyimpannya dikarenakan hasil tersebut disimpan dalam memory card. 

Kemudian untuk melakukan proses pengolahan akan diproses pada komputer. 

Dalam pengambilan foto dari udara dilakukan secara automatis pada aplikasi 

DroneDeploy. Banyaknya foto yang diambil berbeda-beda sesuai dengan 

panjangnya jalur yang akan dilalui drone dalam pengambilan gambar. Berikut 

merupakan contoh pengambilan foto pada aplikasi DroneDeploy yang ditunjukan 
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pada Gambar 3.3. 

  

 

Gambar 3.3 Pengambilan gambar secara otomatis berdasarkan waypoint 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah petani, sehingga pengambilan 

gambar diambil tiap petak pada suatu area lahan yang cukup luas. Hasil dari 

petak-petak tersebut mampu mempermudah proses penghitungan tanaman kubis 

yang dipanen. Penentuan petak-petak pada lahan disesuaikan dengan koordinat 

pusat dalam satu petak dikarenakan pengambilan gambar ini harus dilakukan 

dalam posisi tegak lurus. Pada faktanya kebanyakan tidak dapat tegak lurus 

dikarenakan berbagai faktor seperti kecepatan dan faktor angin. Sehingga, untuk 

mempermudah mengetahui koordinat letak drone tersebut, digunakanlah sistem 

track waypoint. 

Pengambilan citra tanaman kubis tersebut dilakukan pada saat pukul 07.00-

08.00 dengan intensitas cahaya matahari yang belum begitu kuat dan tidak terlalu 

lemah. Intensitas cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang akan 

berpengaruh pada hasil IP nantinya. Proses pengambilan gambar dengan cara 

memotret objek yang dilakukan dari arah vertikal (tampak atas).   

 

3.2 Perancangan Pengolahan Citra 

Pengolahan citra merupakan proses pengolahan dan analisis citra, proses ini 

mempunyai ciri data masukan dan keluaran yang berbentuk citra. Citra digital 

adalah gambaran dari suatu objek yang diamati dengan menggunakan alat 

pemantau, dalam hal ini menggunakan kamera. Citra yang dihasilkan tersebut 
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akan diolah dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan citra sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu lebih baik dari citra sebelumnya. Pada dasarnya 

citra digital berhubungan erat dengan warna. 

Berikut adalah flowchart pendeteksian objek beserta penjelasannya : 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Citra Tanaman Kubis 

 

 Pada Gambar 3.4 di atas menjelaskan bagaimana proses pengolahan citra 

pada tanaman kubis. Pertama input citra/gambar pada komputer kemudian citra 

tersebut diinialisasi, ketika inialisasi tidak terpenuhi maka harus memasukan citra 

yang lain yang dapat diproses ke proses yang lain. Ketika inialisasi citra 

terpenuhi, maka citra akan diproses ke tahap segmentasi K-means Clustering. 

Dimana pada proses ini merupakan proses pemisahan gambar foreground (krop 
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kubis) dengan background. Proses klusterisasi dilakukan dengan mengkonversi 

ruang warna citra semua berupa RGB menjadi citra l*a*b. Hasil dari segmentasi 

akan diproses dengan operasi morfologi citra. Operasi ini merupakan suatu proses 

yang bertujuan untuk menyempurnakan hasil segmentasi dan menghilangkan 

noise. Setelah proses ini, maka dilanjutkan ke tahap histogram citra, hasil yang 

didapat dari histogram citra akan mempermudah pendeteksian objek pada gambar. 

Hasil deteksi akan ditampilkan termasuk jumlah kubis yang sudah terdeteksi. 

3.2.1. Citra RGB 

RGB adalah kombinasi dari beberapa pixel yang memiliki warna tertentu red 

(R), green (G), dan blue (B). Warna ini lah yang biasanya disebut dengan RGB. 

Setiap warna mempunyai intensitas sendiri dengan nilai minimal yaitu 0 dan 

maksimum yaitu 255 (8-bit). Berikut adalah Gambar 3.5 contoh gambar RGB. 

 

 

Gambar 3.5 Tanaman Kubis Dalam Bentuk Citra RGB 

 

3.2.2 Pengkonversi CIELab 

Tahap selanjutnya yaitu pengkonversi CIELab. Citra dalam bentuk RGB 

akan dilanjutkan dengan pengkonversi CIELab dimana citra/gambar tersebut 

diproses untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi agar mempermudah dalam 

deteksi suatu objek. Citra L*a*b terdiri atas komponen L yaitu 

Lightness/Luminance, komponen a, dan komponen b. Komponen a dan b 

menyimpan informasi komponen kromatik. Komponen a menyimpan informasi 

kromatik dari hijau hingga merah dan komponen b menyimpan informasi 

kromatik dari biru hingga kuning. Berikut adalah contoh gambar konversi CIElab 

yang ditunjukan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Tanaman Kubis dalam Bentuk Citra CIELab 

 

3.3.   Segmentasi Citra 

Segmentasi citra adalah proses pengolahan citra yang bertujuan untuk 

memisahkan antara objek (foreground) dengan background. Pemisahan objek 

dengan background pada tahap ini dengan menggunakan segmentasi K-Means 

Clustering, keluaran hasil segmentasi citra adalah berupa citra objek yang mampu 

mengklusterkan hingga terlihat objek yang dimaksud yaitu krop kubis. Dengan 

demikian hasil proses segmentasi akan berpengaruh pada proses analisa objek. 

Hasil dari segmentasi citra akan ditunjukkan pada Gambar 3.7 berikut dimana 

kluster 1 direpresentasikan oleh objek berwarna biru, kluster 2 berwarna cyan 

merepresentasikan objek krop kubis, dan kluster 3 berwarna kuning 

merepresentasikan daun tanaman kubis. 

 

Gambar 3.7 Proses Segmentasi Tanaman Kubis  

 

 

 



14 

 

3.3.1 K-Means Clustering 

Metode k-means clustering digunakan untuk memisahkan antar region 

dalam citra berdasarkan pada perbedaan warna, lebih tepatnya untuk memilih 

kluster yang terdapat foreground (krop kubis). Klustering dengan masukan berupa 

komponen a dan b dari citra L*a*b. Jumlah kluster yang digunakan adalah 3 yaitu 

untuk objek krop kubis, daun tanaman kubis, dan background berwarna putih. 

Pemilihan didasarkan pada kluster yang memiliki luasan objek paling kecil. 

 

3.4. Operasi Morfologi 

Operasi morfologi citra merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

mengubah bentuk objek pada citra asli.  Operasi morfologi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu filling holes untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Objek 

yang berhimpitan dapat dipisahkan melalui operasi morfologi yaitu opening, yang 

berfungsi untuk menghilangkan noise. Berikut adalah gambar hasil operasi 

morfologi yang ditunjukan pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Hasil Proses Morfologi Citra Tanaman Kubis  

 

3.5. Histogram Citra  

Setelah objek berhasil tersegmentasi, maka dapat melakukan proses ekstraksi 

ciri citra. Tahapan ini menggunakan histogram untuk dapat melakukan klasifikasi 

citra. Histogram menunjukkan probabilitas kemunculan nilai derajat keabuan 

pixel pada suatu citra. Ekstraksi ciri ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk 

mengekstrak ciri dari suatu objek di mana ciri tersebut digunakan untuk 

membedakan antara objek satu dengan objek lainnya.  

 

https://pemrogramanmatlab.com/pengolahan-citra-digital/operasi-morfologi-citra/
https://pemrogramanmatlab.com/pengolahan-citra-digital-menggunakan-matlab/ekstraksi-ciri-citra-digital/
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3.5.1 Ektraksi Ciri Statistika  

 Ekstraksi ciri merupakan metode pengambilan ciri yang didasarkan pada 

karakteristik histogram citra. Dari nilai-nilai pada histogram yang dihasilkan, 

dapat dihitung beberapa parameter ciri antara lain adalah mean, variance, 

skewness, kurtosis dan entropy. 

3.5.1 Ektraksi Ciri Bentuk   

 Ektraksi ciri bentuk yang digunakan untuk tahapan ini yaitu luas, keliling, 

dan eccentricity. Ektraksi ciri bentuk ini berfungsi untuk membedakan bentuk 

objek satu dengan objek lainnya menggunakan parameter eccentricity. 

Eccentricity merupakan nilai perbandingan antara jarak foci ellips minor dengan 

foci ellips mayor suatu objek. 

 

3.6 Deteksi 

Ini merupakan tahapan sebelum berakhirnya proses IP, dimana hasil yang 

didapatkan dari proses sebelumnya yaitu proses operasi morfologi akan mampu 

mendeteksi objek. Pendeteksian objek ini akan digunakan untuk melakukan 

estimasi jumlah panen tanaman kubis.  

 

Gambar 3.9 Hasil Proses Deteksi Tanaman Kubis dengan Transformasi 

Warna CIELab 

 

3.7 Penghitungan Jumlah Tanaman Kubis 

Hasil yang diharapkan dari perancangan ini yaitu dapat mempermudah proses 

penghitungan hasil panen tanaman kubis yang selama ini masih dilakukan secara 
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manual. Proses yang dilakukan melalui beberapa tahapan IP sehingga dapat 

memudahkan proses kegiatan petani. Hasil penghitungan otomatis dari sistem 

akan dibandingkan dengan hasil penghitungan secara manual oleh petani.  

Gambar 3.10 Hasil Hitung Otomatis Tanaman Kubis dengan metode IP 


