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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jagung Hibrida 

2.1.1 Deskripsi Jagung Hibrida 

Jagung hibrida merupakan benih generasi pertama yang di peroleh dari 

hasil percobaan persilangan dari dua ragam jagung yang keduanya menyandang 

sifat individunya heterozgot dan tunggal. Jagung hibrida didapat dari hasil 

kombinasi. Hasil seleksi kombinasi tersebut  merupakan persilangan antara dua 

tanaman untuk memperoleh gen yang unggul dalam tanaman tersebut. 

Benih jagung hibrida telah melewati proses pembuatan silang secara 

alamiah dengan sendirinya. Selama lebih dari tujuh generasi pengembangbiakan 

yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan operasi pembuatan tanaman 

kemudian dikembangbiakkan lebih lanjut dengan operasi pembuatan satu tanaman 

yang berulang. Bibit hasil pengembangbiakan ini disilangkan dalam program 

pembiakkan selektif yang berguna untuk mendapatkan benih jagung hibrida 

generasi ke satu (F1).  

 

2.1.2 Kualitas Jagung Hibrida 

Jagung hibrida mempunyai potensi yang lebih bagus dari jagung bersari 

bebas dari segi hasil, karena hasil yang besar ini dipengaruhi dari gen yang 

dimiliki jagung ini sangat unggul untuk hasil produksi. hybrid vigor (heterosis) 

merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan Jagung hibrida dengan 

menggunakan jenis tanaman model pertama (F1). Model pertama (F1) selalu 

diproduksi dan dikembangkan untuk menghasilkan model pertama (F1). 

Kelebihan jagung hibrida adalah kemampuan produksinya tinggi sekitar 8-12 ton 

per hektar (ha), tidak mudah terserang hama, lebih responsif akan pemupukan dan 

tongkol mirip satu sama lain. 

 

2.1.3 Kriteria Panen Jagung Hibrida 

Untuk mendapatkan kualitas benih jagung hibrida yang dikehendaki, harus 

dilakukan dengan tingkat kemasakan sesuai dengan keperluannya. Pemanenan 
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jagung yang dilakukan tidak tepat waktu dapat menurunkan kualitasnya dan akan 

menyulitkan untuk pemasaran. Hal ini perlu adanya tolak ukur siap dipanen antara 

lain: Secara umur sudah memasuki fase panen, warna daun dan klobot berwarna 

coklat, sudah stage 4 dengan kandungan air antara 30-35%. Biasanya pengajuan 

panen di perusahaan pembenihan jagung berada di stage 3 sampai 4. Berikut 

Tabel 2.1 penjelasan kriteria panen jagung berdasarkan stage milk line (tingkat 

garis susu):  

 

Tabel 2.1 Kriteria panen jagung berdasarkan stage milk line  

Milk line Stage 
Kandungan 

air 
% Milk Line Keterangan 

 
1 45−50% 75−99 4−5 hari ke stage 2 

 
2 40−45% 50−74 4−5 hari ke stage 3 

 
3 35−40% 25−49 

7−8 hari ke stage 4 

(Pengajuan panen) 

 

4 30−35% 0−24 Layak panen 

  

2.2 Fase Reproduktif Tanaman Jagung 

Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan tiga fase antara lain fase 

perkecambahan, fase vegetative, dan fase reproduktif. Tingkatan milk line kernel 

jagung ditampilkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tingkatan Milk Line kernel jagung 

Fase reproduktif tersebut mempunyai lima tingkatan yang dijadikan sebagai acuan 

masa panen jagung yaitu stage 1 sampai 5. Awal mula pertumbuhan jagung 

muncul rambut jagung mulai tumbuh dan terlihat kernel hasil penyerbukan dalam 

komposisi tongkol yang tersusun oleh 3 unsur penting kernel, yaitu glume, lemma, 

dan palea, serta mengandung motif putih pada komponen luar kernel. Pada tahap 
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ini, kernel jika dibelah menjadi dua bagian, maka akan terlihat struktur embrio 

didalamnya. Ketika stage 1 sekitar 10 sampai 14 hari mulai terjadi perubahan 

pada tongkol jagung telah mengering dan bermotif gelap dengan kapasitas 

tongkol, kelongsong nyaris lengkap, kernel mulai berkembang dan bermotif putih, 

dengan kandungan air yang diperoleh sekitar 85%. Stage 2 ini terbentuk sekitar 18 

sampai 22 hari mulai membentuk pengisian kernel dalam bentuk cairan bening 

sehingga kandungan air berkurang menjadi 80%. Stage 3 sekitar 24 sampai 28 

hari mulai terjadi perubahan didalam kernel sudah terbentuk tapi masih lunak 

sehingga kandungan air kernel menurun menjadi 70%. Stage 4 akan terbentuk 

sekitar 35 sampai 42 hari dengan terbentuk kernel pada tongkol secara sempurna, 

dan benih sudah matang. Kandungan air kernel sekitar 55%. Stage 5 pada 

tingkatan ini kernel pada tongkol telah berkembang dengan sempurna dan 

mencapai bobot kandungan air maksimum. Kandungan air tersebut berkisar antara 

30-35%. Oleh karena itu, kriteria masa panen jagung yang diajukan di perusahaan 

pembenihan jagung yang berada di stage 4, disebabkan daya kandungan air dari 

jagung sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghasilkan daya tumbuh benih 

yang maksimal dan berkualitas.  

 

2.3 Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan Citra Digital yakni suatu operasi pengambilan citra pada suatu 

objek tertentu menggunakan kamera yang kemudian dioperasi pada komputer. 

Secara umum pengolahan citra digital diartikan sebagai pengoperasian citra dua 

dimensi. Dengan bermacam-macam operasi dan sasaran dari pengolahan citra 

digital meliputi perbaikan mutu citra (pengoptimalan kontras, perubahan warna, 

pemulihan citra), perubahan citra (pergantian, pemindahan, ukuran, perubahan 

bangun ruang), melakukan pengoptimalan citra ciri (feature images) atau 

identifikasi objek yang terletak pada suatu citra, melakukan pemadatan atau 

pengurangan data, pengiriman waktu dan operasi data melalui berbagai proses. 

 

2.3.1  Definisi Citra Digital 

Citra digital merupakan sebuah baris yang berisikan nilai secara nyata dan 

terstruktur yang ditunjukkan dengan baris bit tertentu. Citra digital adalah citra 
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yang dapat diproses oleh komputer. Citra digital dapat dinyatakan dengan sebuah 

matriks. Matriks dari citra digital berukuran N × M (tinggi x lebar), dimana: 

N = jumlah baris  0 < y ≤ N – 1 

M = jumlah kolom 0 ≤ x ≤  M – 1 

L = derajat keabuan  0 ≤  f (x,y) ≤  L – 1  

Citra digital dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

 (   )  [

 (   ) (   )   (     )

 (   ) (   )  (     )
   

 (     ) (     )   (       )

] 

Dimana indikator baris (x) dan kolom (y) menyatakan sebuah koordinat titik 

pada citra, sedangkan f(x,y) merupakan tingkat keabuan pada titik (x,y). 

 

Jenisnya, citra digital dapat dibagi menjadi 3, berdasarkan:  

1. Citra Biner 

Citra biner adalah citra digital yang hanya mempunyai warna hitam dan 

putih. setiap piksel dari citra biner membutuhkan 1 bit penyimpanan. 

2. Citra Grayscale 

Citra Grayscale atau keabuan mempunyai warna hitam untuk nilai 

terendah dan warna putih untuk nilai tertinggi. Jumlah bit yang pada 

memori mempengaruhi banyaknya warna yang dapat disimpan. Gradasi 

warna akan semakin halus, jika jumlah bit warna yang disediakan pada 

memori besar. 

3. Citra RGB 

RGB merupakan suatu model warna dasar yang terdiri dari merah, hijau 

dan biru. Model warna ini mewakili 256 macam warna jika di 

kombinasikan dari ketiga warna dasar tersebut. Setiap warna dapat 

dipresentasikan dengan nilai 0 sampai 255. Model warna ini sering di 

gunakan dalam media elektronik di karenakan model warna yang yang 

mudah untuk dikombinasikan dan merupakan model warna yang kontras 

dengan warna primer. 
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2.4 Model Citra 

2.4.1 RGB 

RGB adalah suatu model warna dengan tiga warna utama Red, Green, Blue 

yang dapat membuat suatu susunan warna. Pengolahan citra dengan model warna 

RGB ini memiliki warna yang variatif sebagai informasi yang dimiliki dari data 

suatu citra, informasi yang terkandung dalam citra dihitung dan dianalisis sebagai 

operasi untuk mendapatkan nilai pada data citra. Nilai RGB pada komputer 

memiliki rentang nilai paling kecil = 0 dan paling besar = 255.  

Penggunaan model warna ini sangat mudah dan sederhana, karena 

pengemasan model warna ini sama di setiap komputer. Cara pembacaan nilai-nilai 

pada komponen R, G dan B pada suatu piksel yaitu dengan melakukan normalisai 

pada ketiga komponen warna ini menjadi salah satu cara yang mudah untuk 

mendapatkan nilai warna dan menafsirkan hasilnya. Hasil perhitungan tiap 

komponen warna pokok yang telah dinormalisasi akan menghilangkan pengaruh 

penerangan, sehingga nilai untuk setiap komponen dapat dibandingkan satu 

dengan lainnya walaupun berasal dari citra dengan kondisi penerangan yang 

berbeda, dengan catatan perbedaan tersebut tidak terlalu ekstrim. Cara 

perhitungan normalisasi warna RGB sebagai berikut: 

   
 

     
 ..........................................................................................  (1) 

   
 

     
 ..........................................................................................  (2) 

   
 

     
 ..........................................................................................  (3) 

 Nilai hasil perhitungan normalisasi diatas dapat dilihat dari seberapa besar 

nilai dari masing-masing pola merah dengan indikator (R), pola hijau dengan 

indikator (G) dan pola biru dengan indikator (B) mempunyai angka (1/3) dari 

masing-masing persamaan diatas maka objek tersebut berwarna kuning, dan 

seterusnya. Jadi warna objek yang ditangkap dapat dilihat dari besaran tiap 

indikator.  
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2.5 Artificial Neural Network (ANN) 

2.5.1 Konsep Algoritma Artificial Neural Network 

ANN adalah konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan. 

Kecerdasan buatan tersebut diadopsi dari sistem saraf manusia. Dengan sistem 

kerja menyerupai otak manusia, jaringan saraf tiruan memiliki bagian sistem yang 

disebut dengan neuron (axon jika pada otak manusia) yang berisi penambahan dan 

fungsi pengaktifan, beberapa bobot (sinaps dalam otak manusia), beberapa vector 

masukan (dendrit dalam otak manusia) .  

 

Gambar 2.2 Sistem Jaringan Saraf Biologis (Neuron) 

Gambar 2.2 menunjukkan jika neuron buatan tersebut mirip dengan sel 

neuron biologis pada manusia beserta cara kerjanya. Jaringan Saraf Tiruan yang 

telah dikembangkan merupakan pemodelan matematika dari jaringan saraf 

biologis, berdasarkan dugaan: 

1. Pengoperasian informasi pada banyak komponen sederhana yang 

disebut neuron. 

2. Jaringan neuron terbentuk akibat penyaluran sinyal antar neuron. 

3. Setiap jaringan neuron hanya memiliki 1 pembobot. Sinyal yang akan 

dikirimkan ke lapisan neuron berikutnya adalah hasil dari perkalian 

informasi dengan pembobot yang bersesuaian. 

4. Setiap neuron menyelesaikan fungsi pengaktifan untuk mendapatkan 

masing-masing output. 

Dalam penggunaan jaringan Saraf Tiruan dapat terbagi menjadi bermacam-

macam arsitektur, dan jaringan saraf yang sederhana ditampilkan pada Gambar 

2.3 berikut ini: 



10 
 

 

Gambar 2.3 Jaringan Saraf Tiruan Sederhana 

Dari gambar diatas, neuron input (X1,X2, dan X3)  yang dikalikan dengan 

masing-masing pembobot (W1, W2, dan W3) yang sesuai, kemudian dijumlahkan 

pada fungsi aktifasi dan akan menghasilkan suatu output. dimana: 

 Y_in =∑
Xi . Wi

 ……………………………………………….. (4) 

Lalu Y_in diberi fungsi aktivasi untuk mendapatkan nilai pada neuron Y. 

Pada Jaringan Saraf Tiruan memiliki operasi pembentukan konfigurasi nilai pada 

setiap bobot hingga menghasilkan output yang sesuai atau mendekati target yang 

diinginkan. 

 

2.6 Metode Perceptron 

Perceptron termasuk salah satu bentuk jaringan saraf tiruan yang paling 

sederhana yang diperkenalkan oleh Rosenblatt sekitar tahun 1957.  Perceptron 

yang sederhana hanya menggunakan satu neuron pemroses karena hanya dengan 

satu neuron pemroses maka perceptron bisa melakukan klasifikasi dua kelas. Jika 

ingin melakukan klasifikasi dengan jumlah kelas lebih dari dua, bisa digunkan 

jumlah neuron pemroses sesuai dengan jumlah kelasnya. Perceptron dapat 

menggunakan fungsi aktivasi step  dengan pilhan nilai 1 dan -1 untuk nilai 

keluarannya. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe 

pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linier. Arsitektur 

jaringan perceptron dapat dilihat pada gambar. 
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Gambar 2.4 Arsitektur Model Perceptron 

 Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan, hidden layer, dan memiliki 

sebuah unit keluaran. Hanya saja, fungsi aktivasinya bukan merupakan fungsi 

biner (bipolar), tetapi memiliki kemungkinan nilai  0 atau 1  memodelkan operasi 

logika END. 

 

2.7 Mini PC Raspberry-PI 

Raspberry Pi tergolong sebuah modul komputer yang praktis dibekali 

sebuah CPU 64-bit Broadcom BCM2835 dengan kecepatan 1,2 GHz serta 

didukung prosesor quad-core ARM versi 8, RAM 512 Mb. Pada penelitian 

menggunkan modul ini ditujukan untuk pengganti kinerja komputer umum, 

dibekali OS linux yang mendukung berbagai bahasa pemrograman misalnya 

python yang dapat  menghasilkan suatu progam atau membuat server. Modul ini 

sudah dibekali WiFi dan LAN tipe 802.11bgn dengan kecepatan 10/100 Mbps 

serta bluetooth versi 4.1 dengan konsumsi daya yang rendah. Terdapat 4 USB port 

tipe 2.0 dan GPIO pin sebanyak 40. Memiliki dimensi ukuran 4,8x3x1.3 inchi 

setara kartu nama. Sudah disediakan slot penyimpanan micro sd. 

 

Gambar 2.5 Raspberry pi 3 
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Gambar 2.6 Pin Raspberry pi 3 

2.8 Open CV 

Open CV (Open Source Computer Vision Library) merupakan library 

yang di buat oleh intel untuk penglihatan komputer untuk pengolahan gambar dan 

video. Tujuan dari penggunaan open CV ini untuk membedakan suatu objek 

dengan objek yang lain. Open CV ini merupakan sebuah kecerdasan buatan 

dengan meniru cara kerja dari penglihatan pada manusia. Proses yang di butuhkan 

juga mirip dengan manusia di mulai dari pengenalan  objek dengan penglihatan 

mata yang selanjutnya hasil penglihatan di interpretasi ke otak untuk di proses 

dengan tujuan untuk pengambilan suatu keputusan. 

Open CV ini dapat digunakan oleh siapa saja karena penggunaan program 

ini gratis untuk semua kalangan. Pada penelitian ini penggunaan Open CV ini 

untuk mendukung penggunaan pemrograman python. Penggunaan python ini 

untuk tujuan penelitian yang orientasinya bersifat sementara. Dari bahasa 

pemrograman yang lain python adalah yang paling mudah dari bahasa 

pemrograman yang lain. 


