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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia, kebutuhan akan jagung 

cukup besar, tak hanya untuk kebutuhan pangan dan pakan ternak. Kebutuhan 

jagung juga penting digunakan pada industri kimia dan farmasi [1]. Kebutuhan 

jagung yang besar ini dibutuhkan benih jagung yang unggul dan berkualitas untuk 

meningkatkan produksi akan jagung. Jenis jagung yang berkualitas unggul akan 

mampu menghasilkan biji jagung lebih banyak dan sesuai permintaan pasar. Salah 

satu jenis jagung yang memiliki kualitas unggul dan hanya diproduksi di 

perusahaan pembenihan adalah jagung hibrida [2].  

Permasalahan yang terjadi di perusahaan pembenihan jagung yaitu petani 

harus memperhatikan usia tanam saat prapanen dengan kebutuhan kadar air  

ketika pasca panen [3]. Namun dapat juga dilakukan dengan cara melihat secara 

fisik jagung pada daun, batang kelobot yang telah menguning, pangkal buah, 

pangkal pelepah daun berwarna hijau, tangkainya mengering dan berwarna coklat 

kehitaman serta biji (kernel) berbentuk seperti setengah mutiara yang sebagian 

berwarna kuning dan sebagian berwarna putih [4]. Sedangkan kualitas kadar air 

yang cukup dan layak panen antara 35% sampai 40% [5]. Umumnya saat 

menentukan kualitas kadar air jagung yang sesuai dengan standar perusahaan, tim 

petugas lapangan harus memberikan laporan berupa pembuktian hasil data 

pengukuran secara manual dalam menentukan masa panen jagung. 

Adapun teknologi yang digunakan di perusahaan pembenihan jagung saat 

masa panen dengan membuat estimasi atau prediksi berdasarkan garis susu (milk 

line) pada kernel jagung [6]. Dari garis susu dapat di ketahui bahwa jagung 

termasuk dalam kategori stage ke berapa. Teknologi ini berupa alat ukur yang 

digunakan untuk mempermudah petugas lapangan menentukan estimasi masa 

panen jagung. Alat ukur ini dinamakan field stage. Namun alat ukur ini masih 

memiliki kelemahan yaitu pengukuran dan proses perhitungannya masih 

dilakukan secara manual sehingga dibutuhkan waktu yang lama. 
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Saat ini teknologi informasi (TI) telah menjadi kebutuhan pokok bagi 

kehidupan manusia. Peran teknologi informasi ini untuk mempercepat dan 

meningkatkan keakuratan dalam pencatatan serta pengolahan data menjadi suatu 

informasi [7]. Salah satunya teknologi informasi dibidang pertanian yang mana 

pelayanan data dan informasi di industri pembenihan jagung saat ini masih 

menggunakan sistem manual dengan kekurangan antara lain, sistem informasinya 

tidak dapat diakses lebih luas, akses informasinya kurang cepat dan efektif, serta 

sistem informasi tidak dilakukan secara online. Oleh sebab itu untuk memberikan 

informasi yang akurat agar dapat dilihat oleh koordinator desa, tim kualiti dan 

pihak lain yang membutuhkan data, sehingga diperlukan juga pembagian hak 

akses tiap user sesuai dengan kepentingannya agar mempermudah user dalam 

mengakses informasi masa panen jagung. Seperti, user kordes dan pemilik lahan 

yang hanya bisa menerima notifikasi dan memberi komentar, user, staff yang 

dapat menginputkan data, membuat laporan dari data hasil klasifikasi, menerima 

notifikasi dan memberikan komentar dan user administrator yang memegang 

akses penuh website. 

Pemanfaatan sistem informasi menggunakan internet membutuhkan data 

base sebagai sistem penyimpanan data [8]. Perancangan pada database memiliki 

beberapa langkah yang mempermudah desainer dalam merancang, mengolah, 

mengatur, dan mengevaluasi pengembangan database. Untuk menampilkan data 

hasil klasifikasi per-periode, maka digunakan database relasional. Database 

relasional menampilkan data sebagai tabel dua dimensi [9]. Perancangan basis 

data yang mengacu pada model dan relasional khususnya basis data yang 

bertujuan saling memiliki keterkaitan demi menjamin integritas data. Selain itu, 

model data relasional akan memberikan gambaran yang jelas dan memberi 

kemudahan kepada progammer saat perancangan aplikasi. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perancangan Alat 

Pengklasifikasi Kernel Jangung Portable Berbasis Pengolahan Citra Digital 

Menggunakan Metode Naive Bayes dan Perceptron” penulis dapat membuat 

website sesuai dengan hasil dari klasifikasi dua metode tersebut dan 

menambahkan beberapa fitur sebagai pemanfaatan aplikasi pada web agar lebih 
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mempermudah user. Dari alat yang digunakan sebelumnya tidak semua user dapat 

mengetahui informasi masa panen jagung karena alat yang di gunakan masih 

manual, sehingga tidak dapat memberikan informasi secara keseluruhan. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mempermudah petugas lapangan dalam 

mendapatkan informasi tentang estimasi masa panen jagung yang dapat 

disampaikan lebih cepat, lebih mudah dan dapat diakses siapa saja. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berikut beberapa permasalahan yang diselesaikan dalam tugas akhir ini: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi menggunakan 

relational database ? 

2. Bagaimana membandingkan keakurasian hasil dari metode naïve bayes 

dan perceptron untuk pengambilan keputusan pra-panen ?  

3. Bagaimana cara menyimpan dan menvisualisasikan data hasil klasifikasi 

penentuan masa panen jagung per-periode agar data dapat di cek secara 

berkala oleh user? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu: 

1. Mempermudah semua user untuk megetahui stage jagung yang siap 

dipanen sesuai hak dan kepentingan tiap user. 

2. Membandingkan hasil klasifikasi dari dua metode naive bayes dan 

perceptron manakah yang lebih akurat. 

 

1.4 Batas Masalah 

Berikut batasan masalah yang perlu di tetapkan agar lebih spesifikasi dan 

tidak melebar: 

1. Sistem informasi dibuat hanya untuk lingkup user di perusahaan yang 

terkait. 

2. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel data dari 3 lahan jagung 

saja (lahan jagung belum bisa di tentukan lokasi pastinya). 

3. Menggunakan jaringan lokal (langsung di laptop). 
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4. Hanya mengolah data dari input hasil klasifikasi stage jagung.

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi ini. 

BAB II : Landasan Teori 

 Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori penunjang yang akan 

dijadikan landasan pembuatan web pelaporan masa panen jagung  

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang tahap 

perancangan sistem web laporan masa panen dan perbandingan metode klasifikasi 

kernel jagung berdasarkan milk line dengan metode naive bayes dan perceptron. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan membahas hasil pengujian sistem ini berupa output 

tampilan halaman web yang kemudian pengujian dilakukan analisa pada sistem 

berdasarkan data hasil telah dibuat dengan perbandingan metode antara naive 

bayes dan perceptron. 

BAB V : Penutup 

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari penyusunan skripsi dan 

saran untuk mengembangankan aplikasi selanjutnya. 


