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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian dengan bercocok tanam. Komoditas palawija di Indonesia sangat 

penting, salah satunya jagung. Nilai nutrisi jagung tidak jauh berbeda dengan 

beras selain itu, jagung juga dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok 

kedua di Indonesia [1]. Perkembangan industri pangan yang pesat dan 

bertambahnya masyarakat di Indonesia, kebutuhan akan jagung semakin 

bertambah [2]. Salah satu industri yang memproduksi dan membudidayakan 

jagung dengan kualitas unggul adalah perusahaan pembenihan jagung. 

Benih yang diproduksi oleh perusahaan pembenihan jagung adalah benih 

hibrida. Benih hibrida sendiri, merupakan jenis jagung keturunan langsung (F1) 

dari proses dua perkawinan silang antara tanaman jagung betina dengan tanaman 

jagung jantan yang hasil panennya akan menjadi hibrida [3]. Waktu panen jagung 

hibrida dapat diperhitungkan dari usia panen, bentuk fisik dan kualitas kadar air. 

Usia panen jagung berkisar antara 90 sampai 110 hari [4]. Sedangkan bentuk fisik 

jagung ketika panen dilihat dari daun, batang kelobot telah menguning, pangkal 

buah, pangkal pelepah daun berwarna hijau, tangkainya kering berwarna coklat 

kehitaman dan tumbuh biji (kernel) [5]. Kadar air yang cukup berdasarkan masa 

panen jagung antara 35 sampai 40% [6].   

Penentuan masa panen di perusahaan pembenihan jagung menggunakan 

sebuah alat ukur manual yang dinamakan field stage. Alat ukur ini diberikan 

kepada petugas lapangan agar dapat membuat estimasi atau prediksi masa panen 

berdasarkan garis susu (milk line) kernel jagung [7]. Kelemahan alat ukur ini 

masih dilakukan secara manual dari pengukuran dan perhitungannya, sehingga 

dibutuhkan waktu yang lama. Pengukuran ini membutuhkan sampel sebanyak 4 

kernel dari 4 tongkol jagung yang diambil dari satu lahan. Proses pengukuran ini 

akan diukur panjang garis susu (milk line). Dari hasil pengukuran tersebut rata-

rata nilai yang didapat pada sampel yang diukur dan ditentukan tingkatan dari 

persentase berdasarkan tabel stage milk line jagung. 
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Berdasarkan alat ukur tersebut, pada penelitian dan tugas akhir ini dibuat 

suatu alternatif alat yang dapat membantu proses pengukuran manual menjadi 

lebih efektif dengan menentukan stage kernel jagung secara otomatis tanpa 

melalui proses perhitungan manual dan tanpa melihat tabel stage milk line jagung 

serta dilengkapi sistem portabel menggunakan charger baterai sebagai sumber 

daya yang tahan lama, sehingga dengan alat ukur ini dapat memudahkan petugas 

melakukan pengukuran secara cepat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan pengolahan 

citra digital sebagai metode pendeteksian tepi citra yang bertujuan meningkatkan 

penampakan garis batas suatu daerah atau objek dalam citra terhadap keakuratan 

hasil segmentasi dan analisis citra [8]. Hasil dari pengolahan citra digital dari 

warna garis susu (milk line) kernel jagung akan diklasifikasikan menggunakan 

metode pembelajaran Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. 

Pada penelitian yang sudah dilakukan “Klasifikasi Biji Jagung Manis secara 

otomatis menggunakan fitur warna RGB dan HIS dengan metode fuzzy logic”, 

didapatkan hasil klasifikasi menggunakan GUI yang diperoleh biji pecah sebesar 

68%, biji rusak sebesar 68%, biji utuh sebesar 68%, masing-masing sampel 

sebanyak 30 biji jagung [9]. Pada penelitian sebelumnya tingkat keberhasilan 

identifikasi kematangan buah tomat menggunakan metode perceptron dengan 

tingkat keberhasilan 43,33%  dan menghasilkan 3 output yaitu Mentah 10%, 

Setengah Matang 6,66%, dan Matang 26,66%[10]. Dengan menggunakan metode 

Perceptron untuk klasifikasi kernel jagung diharapkan mampu menghasilkan 

tingkat keberhasilan yang lebih baik.   

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan merujuk permasalahan pada latar belakang, permasalahan yang 

akan di cari solusinya pada pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat ukur masa panen jagung portable 

menggunakan pengolahan citra dengan metode ANN Perceptron? 

2. Bagaimana cara mengklasifikasi pengolahan citra pada kernel jagung 

berdasarkan garis susu (milk line) dengan metode ANN Perceptron?  
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini Berlandaskan dari rumusan masalah yang telah 

diutarakan sebagai berikut: 

1. Mendesain dan membuat alat ukur menentukan masa panen jagung portable

menggunakan pengolahan citra dengan metode Perceptron neural network.

2. Mengklasifikasi masa panen jagung pada kernel berdasarkan garis susu (milk

line) dengan metode Perceptron neural network.

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melenceng dan terfokuskan pada obyek yang di 

teliti  untuk mendapatkan hasil yang di inginkan, maka dibuat batasan-batasan 

masalah yang digunakan sebagai berikut: 

1. Sistem pengontrolan menggunakan mikrokontroler Raspberry Pi 3 tipe B.

2. Pengukuran kernel jagung dilakukan berdasarkan Persentase warna garis susu

(milkline) dan warna kuning pada kernel.

3. Sampel citra kernel jagung, diambil gambar dengan jarak 10 cm tegak lurus

dari objek menggunakan Logitech HD Webcam C525 Portable HD 720p

berukuran 8 MP.

4. Data sampel yang digunakan hanya 4 biji kernel jagung.

5. Hanya digunakan untuk jagung pembenihan hibrida.

6. Hasil pembacaan sistem yang digunakan adalah stage 1 sampai stage 4.


