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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem yang 

akan dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL. Analisa dan 

perancangan ini meliputi analisa kebutuhan, deskripsi sistem, desain basis data, 

dan desain tampilan antarmuka sistem. Untuk hasil analisa sistem yang akan 

dibuat akan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

3.1 Analisa Kebutuhan 

Salah satu alternatif makanan pokok dan pemasokan yang terbesar dari 

kebutuhan makanan sebagai pengganti beras di Indonesia yaitu jagung. Karena 

produksi kualitas jagung oleh perusahaan pabrik sangat penting dan meningkat 

produksinya khususnya produksi jagung pembenihan. Saat ini penyimpanan 

laporan masa panen tiap tahunnya masih belum tertata rapi dan sistematis. Hal ini 

disebabkan kadang pihak petugas lapangan terkait data laporan masih belum 

tersimpan aman dan sistem informasinya masih belum menggunakan online 

sehingga akses informasinya masih kurang cepat dan efektif.  

Informasi yang tersimpan sangat berguna dalam membantu petugas staff 

koordinator lapangan untuk melaporkan masa panen jagung dari semua lahan 

bahkan dari semua daerah yang jauh pun dapat dilihat informasinya melalui akses 

internet. Informasi ini dapat dilihat dari petugas yang penting-penting saja seperti 

koordinator lapangan dan pemilik lahan yang bisa menerima notifikasi dan 

memberi komentar sehingga user, staff yang diberi tanggung jawab untuk 

mengambil alih akses penuh website yang tugasnya menginputkan data, membuat 

laporan dan menampilkan data masa panen jagung yang terbaru maupun terlama. 

Analisa kebutuhan pada penelitian ini merupakan hasil klasifikasi 

pengolahan citra kernel jagung yang di import melalui website sistem informasi. 

Data hasil pengolahan citra digital di import melalui PHP (Protocol Hypertext 

Preprocessor) My Admin yang bertujuan untuk dapat masuk ke dalam database.
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 Data tersebut akan ditampilkan pada website sistem informasi sebagai 

langkah pengambilan keputusan sesuai dengan stage milk line jagung yang 

didapat hasil pengolahan citra kernel jagung. Hasil stage milk line jagung akan 

dibandingkan menggunakan metode Naïve Bayes dan ANN Perceptron untuk 

mendapatkan data akurasi yang terbaik dari kedua metode tersebut.  

Selanjutnya perlu diketahui proses dari website sistem informasi yang 

akan dibuat, berikut adalah alur proses dari sistem informasi masa panen jagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir kerja Sistem Informasi Panen Jagung 

 Dari diagram alur di atas, hasil output dari alat akan di masukkan ke dalam 

server dan di inputkan kedalam database secara otomatis. User melakukan login 
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ke dalam sistem sesuai fungsi user, lalu menginputkan data laporan periode yang 

dimana dalam data tersebut terdapat data stage yang diambil dari hasil import data 

di database. Hasil inputan user kemudian dimasukkan ke dalam database untuk 

dipanggil / read pada saat user melihat hasil laporan periode yang kemudian dapat 

dicetak untuk laporan. 

3.2 Deskripsi Sistem 

Sistem informasi ini menggunakan dua pemograman, yaitu PHP dan 

MySQL sebagai basis data penyimpanan laporan masa panen jagung terlama 

maupun terbaru. Pada deskripsi sistem ini akan dijelaskan mengenai perangkat 

komputer untuk membuat sistem, perangkat lunak, definisi use case, desain basis 

data, flowchart masing-masing menu dan desain tampilan antarmuka sistem. 

Dimana penjelasannya akan dijelaskan secara runtut dan terstruktur dalam sub-

sub dibawah ini.   

3.2.1 Perangkat Komputer 

Dalam perancangan sistem informasi laporan masa panen jagung 

dibutuhkan komputer sebagai coding dan complier sebagai pendukung kinerja 

dari sebuah sistem. Spesifikasi yang dibutuhkan pada perangkat komputer dapat 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Perangkat Komputer yang dibutuhkan  

Perangkat Spesifikasi 

CPU Intel PentiumSatellite L735 

CPU Speed 2.66 GHz 

RAM 2 GB 

OS Windows 7 Professional 64-bit SP1 

Harddisk 160 GB 

Tabel 3.2 Spesifikasi Rancangan Alat 

Software Deskripsi 

Web Server Pada sistem informasi masa panen jagung web server yang 

dibutuhkan yaitu XAMPP. Software ini merupakan perangkat 

lunak sebagai pendukung banyaknya sistem operasi yang 
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merupakan campuran dari beberapa program diantaranya 

program MySQL Database dan Apache HTTP Server. 

Framework 

Website 

Pada sistem informasi masa panen jagung framework website 

yang digunakan adalah Bootstrap. Framework tujuannya 

mempermudah dalam mendesain website yang responsif 

dengan kelas-kelas tertentu yang sudah disediakan. 

Text Editor Pada sistem informasi masa panen jagung text editor yang 

digunakan adalah Notepad++. Software ini merupakan 

perangkat lunak yang mendukung dalam mendesain scripting 

program. Dimana didalamnya terdapat plugin yang membantu 

proses menampilkan pilihan script program, yang digunakan 

untuk mempercepat proses coding tanpa harus mengetikan 

program secara menyeluruh.  

 

3.2.2 Definisi Aktor 

Sistem informasi masa panen jagung dibutuhkan oleh tiga aktor yang 

masing-masing memiliki peran tersendiri. Pertama, staff yang dalam hal ini 

sebagai user dari perusahaan yang dapat menginputkan data laporan ladang terkait 

panen jagung, tampilan grafik, keputusan, cetak laporan dan menuliskan komentar 

serta hasil dari kedua metode pengolahan citra yaitu Naive Bayes Classifier dan 

ANN Perceptron. Kedua, admin yaitu orang yang tugasnya mengelola sistem 

informasi dalam hal ini penunjukkannya dilakukan oleh staff. Ketiga, user atau 

pengguna dalam hal ini adalah Kordes dan pemilik lahan yang dapat melihat hasil 

grafik tonase jagung selama setahun dan dapat memberikan komentar. Penjelasan 

dari masing-masing aktor pada sistem informasi laporan masa panen jagung akan 

dijelaskan pada Gambar 3.2 dibawah ini : 
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Gambar 3.2 Aktor pada Sistem Informasi 

3.2.3 Definisi Use Case 

Penjelasan use case sendiri dari sistem informasi masa panen jagung akan 

diuraikan berdasarkan hak akses/aktor. Sistem informasi ini terdapat dua akses 

yaitu user dan staff sebagai admin, dimana jika pengguna ingin masuk ke dalam 

sistem, maka diharuskan login terlebih dahulu dengan mengisi username dan 

password. Hal ini disebabkan agar tidak adanya kekeliruan informasi yang 

terdapat dalam basis data. Adapun penjelasan dari use case dari user dan staff, 

dapat dijabarkan penjelasan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Use Case pada sistem informasi masa panen jagung 

Use Case Deskripsi 

Staff Pada sistem informasi masa panen jagung penggunaan staff 

sendiri tugasnya menginputkan data baru, menambahkan user 

baru, membuat laporan terbaru dan terlama dapat disimpan di 

database, menerima notifikasi, memberikan komentar dan 

mencetak data laporan panen jagung.  

Input Data 

Baru 

Pada sistem informasi masa panen jagung input data baru 

yang ditampilkan akan dilakukan dan diakses oleh staff. 

Tujuannya mempermudah informasi yang disampaikan 

sehingga data baru yang dtampilkan di web tersusun rapi dan 

terstruktur.  
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Menerima 

Hasil 

Pada sistem informasi masa panen jagung menerima hasil data 

yang dilakukan proses pengukuran menggunakan alat 

penentuan  stage milk line jagung maupun menerima data baru 

laporan data lahan jagung dapat diinputkan datanya ke web.  

Client Pada sistem informasi masa panen jagung fungsinya client 

yaitu pihak user tertentu yang mampu melihat hasil informasi 

terkait data laporan lahan, hasil laporan total keseluruhan 

tonase semua lahan dari tahun yang lama sampai terbaru 

maupun data hasil pengukuran stage milk line menggunakan 

alat. Pihak client yang terlibat yaitu pemilik lahan dan 

koordinator lapangan.  

Cek 

Laporan 

Pada sistem informasi masa panen jagung mengecek laporan 

adalah tugasnya dari staff. Tujuannya agar data laporan 

sebelum dikirim ke web harus terlebih dahulu untuk 

melakukan pengecekan ulang sehingga tidak adanya kesalahan 

data saat dikirim informasinya ke web. 

Tampilan 

Komentar 

Pada sistem informasi masa panen jagung tampilan komentar 

merupakan masukan dari pihak client tertentu yang tugasnya 

memberi saran baik berupa pujian atau perintah yang 

bertujuan memperbaiki kesalahan atau kekurangan dan 

penambahan kepada staff baik dari sistem pelaporan data 

lahan maupun informasi sistem web. 

Menambah 

User 

Pada informasi masa panen jagung menambah user baru 

adalah tugas dari staff . Tujuannya yaitu ketika pengelola 

sistem berhalangan untuk mengelola data ada orang baru yang 

siap melanjutkan tugasnya dari staff. 

Dari urairan yang sudah dijelaskan pada tabel diatas maka terdapat dua 

aktor utama yang berperan langsung dalam sistem informasi. Pertama, staff 

sebagai pengelola sistem informasi. Kedua, client sebagai user dari sistem 

informasi masa panen jagung. 
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3.2.4 Flowchart 

Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-

simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan 

tahapan-tahapan secara berurutan. Diagram ini memberi solusi tahapan demi 

tahapan dalam sebuah penyelesaian masalah. Berikut adalah flowchart pada 

sistem informasi masa panen kernel jagung. 

3.2.4.1 Flowchart Login Client 

Pada flowchart diagram login terdapat input user id, password, dan pilihan 

hak akses, dimana proses pengecekan bertujuan mendeteksi data yang 

dimasukkan apakah sesuai dengan data pada basis data. Apabila sesuai maka akan 

mengakses ke halaman client dengan hak akses sebagai client, apabila tidak sesuai  

maka akan terdapat pesan gagal dan kembali ke menu login. Proses dari diagram 

alur flowchart dapat ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

Mulai

Input user id, 

Password dan 

Hak Akses

Login

Cek Login

=’ ‘.’ ‘.’ ‘?

Tampil 

halaman user

Logout

Selesai

Tidak

Ya

Ya

Tidak

 

Gambar 3.3 Flowchart Login Client 

3.2.4.2 Flowchart Login Staff 

Pada flowchart diagram login terdapat input user id, password, dan pilihan 

hak akses, dimana proses pengecekan bertujuan mengetahui data yang 
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dimasukkan sesuai dengan data pada basis data. Apabila sesuai maka akan 

mengakses ke halaman staff dengan hak akses sebagai staff apabila tidak sesuai  

maka akan terdapat pesan gagal dan kembali ke menu login. Proses diagram alur 

login dengan hak akses sebagai staff dapat ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

Mulai

Input user id, 

Password dan 

Hak Akses

Login

Cek Login

=’ ‘.’ ‘.’ ‘?

Tampil 

halaman Staff

Logout

Selesai

Tidak

Ya

Ya

Tidak

 

Gambar 3.4 Flowchart Login Staff 

3.2.4.3 Flowchart Membuat Home (Client) 

Pada flowchart membuat tampilan home sebelum itu terlebih dahulu harus 

menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan user. 

Kemudian akan tampil data input user. Setelah melakukan proses pembuatan 

home pada data user, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. Tampilan 

yang akan dibuat di home yaitu text berupa penjelasan singkat mengenai jagung, 

tampilan gambar mengenai usia panen yang sesuai dengan stage milk line jagung, 

dan tampilan pemutaran video mengenai penjelasan cara manual menggunakan 

alat ukur stage milk line jagung. Diagram alur pembuatan menu tampilan home 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.5. 
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Mulai
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Password dan 
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Login
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Ya
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Gambar 3.5 Flowchart Tampilan Home 

3.2.4.4 Flowchart Membuat Komentar (Client) 

Pada flowchart membuat tampilan komentar sebelum itu terlebih dahulu 

harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan user. 

Kemudian akan tampil data input user. Setelah melakukan proses pembuatan 

komentar pada data user, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. 

Tampilan yang akan dibuat di komentar yaitu text berupa kolom komentar yang 

harus diisi oleh pihak client/user. Diagram alur pembuatan menu tampilan 

komentar dapat ditunjukkan pada Gambar 3.6 
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Mulai
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Gambar 3.6 Flowchart Tampilan Komentar 

3.2.4.5 Flowchart Membuat View Laporan (Client) 

Pada flowchart membuat tampilan view komentar sebelum itu terlebih 

dahulu harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan 

user. Kemudian akan tampil data input user. Setelah melakukan proses pembuatan 

view laporan pada data user, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. 

Tampilan yang akan dibuat di view laporan yaitu data laporan lahan panen jagung 

untuk tiga lahan daerah kabupaten Malang tahun 2017. Diagram alur pembuatan 

menu tampilan view laporan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Flowchart Tampilan View Laporan 

3.2.4.6 Flowchart Membuat Home (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan home sebelum itu terlebih dahulu harus 

menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

home pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. Tampilan 

yang akan dibuat di home yaitu text berupa penjelasan singkat mengenai jagung, 

tampilan gambar mengenai usia panen yang sesuai dengan stage milk line jagung, 

dan tampilan pemutaran video mengenai penjelasan cara manual menggunakan 

alat ukur stage milk line jagung. Diagram alur pembuatan menu tampilan home 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Flowchart Tampilan Home 

3.2.4.7 Flowchart Membuat Komentar (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan komentar sebelum itu terlebih dahulu 

harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

komentar pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. 

Tampilan yang akan dibuat di komentar yaitu text berupa kolom komentar yang 

harus diisi oleh pihak client/user. Diagram alur pembuatan menu tampilan 

komentar dapat ditunjukkan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Flowchart Tampilan Komentar 

3.2.4.8 Flowchart Membuat View Laporan (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan view laporan sebelum itu terlebih 

dahulu harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan 

staff. Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

view laporan pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. 

Tampilan yang akan dibuat di view laporan yaitu data laporan lahan panen jagung 

untuk tiga lahan daerah kabupaten Malang tahun 2017. Untuk menampilkan tabel 

data laporan panen terlebih dahulu mengisi kolom pada periode tahun dan pilih 

submit untuk membuka tabel data laporan panen. Diagram alur pembuatan menu 

tampilan view laporan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.10. 



28 

 

Mulai

Input user id, 

Password dan 

Hak Akses

Login

Cek Login

=’ ‘.’ ‘.’ ‘?

Tampilan Staff

View Laporan

Tampilkan dalam 

bentuk Tabel

Logout

Selesai

Tida

k

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Baca 

Database 

Laporan

 

Gambar 3.10 Flowchart Tampilan View Laporan 

3.2.4.9 Flowchart Membuat Laporan (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan laporan sebelum itu terlebih dahulu 

harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

laporan pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. Tampilan 

yang akan dibuat di laporan antara lain periode, lokasi, nomor lahan, luas lahan, 

blok, tanggal tanam, varietas, tanggal panen dan tonase. Pengisian laporan 

dilakukan secara manual oleh staff. Diagram alur pembuatan menu tampilan 

laporan dapat ditunjukkan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Flowchart Tampilan Laporan 

3.2.4.10 Flowchart Membuat Grafik (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan grafik sebelum itu terlebih dahulu harus 

menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

grafik pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. Tampilan 

yang akan dibuat  grafik yaitu mengisi kolom periode, kemudian di submit agar 

dapat menampilkan tingkatan grafik jumlah tonase jagung dari semua lahan di 

daerah kabupaten Malang tiap tahun. Diagram alur pembuatan menu tampilan 

grafik dapat ditunjukkan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Flowchart Tampilan Grafik 

3.2.4.11 Flowchart Membuat Analisa (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan analisa sebelum itu terlebih dahulu 

harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

analisa pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. Tampilan 

yang akan dibuat di tabel perbandingan analisa metode Naïve Bayes dengan ANN 

Perceptron yaitu mengisi kolom stage sesungguhnya, kemudian di submit dan di 

refresh agar dapat menampilkan tabel hasil analisa perbandingan hasil stage 

dengan metode Naïve Bayes dan hasil stage dengan metode Perceptron. Hasil 

analisa akan dicari persentase nilai akurasi perbandingan yang terbaik dari kedua 

metode tersebut secara otomatis. Diagram alur pembuatan menu tampilan hasil 

analisa dapat ditunjukkan pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Flowchart Tampilan Hasil Analisa 

3.2.4.12 Flowchart Membuat Register (Staff) 

Pada flowchart membuat tampilan register sebelum itu terlebih dahulu 

harus menginput user id, password, dan pilihan hak akses yaitu tampilan staff. 

Kemudian akan tampil data input staff. Setelah melakukan proses pembuatan 

register pada data staff, data akan disimpan secara otomatis pada sistem. 
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Tampilan yang akan dibuat di register user baru yaitu mengisi kolom nama, 

username, password, kemudian di submit agar dapat merubah register user baru. 

Diagram alur pembuatan menu tampilan register user baru dapat ditunjukkan 

pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Flowchart Tampilan Register 

3.3 Desain Basis Data  

Desain basis data merupakan pokok utama dari sebuah sistem yang akan 

didesain dikarenakan terdapat data-data yang akan diolah kedalam sistem 

informasi. Rancangan dari basis data tersebut akan menjadi suatu kerangka yang 

didalamnya juga terdapat tabel dan kumpulan atribut yang saling berkaitan. 

Berikut ini akan dijabarkan rancangan basis data pada sistem informasi penentuan 

masa panen jagung. 

a. Tabel Data Jagung 
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Tabel data jagung berisi data tentang informasi masa panen jagung 

berdasarkan stage beserta perbandingan metodenya. Berikut perancangan 

databasenya: 

Nama tabel : tb_laporan panen 

Primary key : id_laporan 

Tabel 3.4 Data Jagung 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_laporan panen int(11) Berisi kode laporan panen jagung 

Periode Varchar(255) Berisi periode waktu panen jagung 

per-tahun 

Lokasi Varchar(255) Berisi lokasi lahan jagung 

nomor_lahan Varchar(255) Berisi nomor lahan jagung 

Pemilik Varchar(255) Berisi nama pemilik lahan jagung 

luas_lahan Varchar(255) Berisi luas lahan ladang jagung 

Blok Varchar(255) Berisi daerah tempat lahan jagung 

tanggal_tanam varchar(255) Berisi tanggal taman jagung 

Varietas varchar(255) Berisi varietas jagung atau jenis 

jagung yang digunakan 

Stage varchar(255) Berisi stage jagung sesuai hasil 

klasifikasi alat 

tanggal_panen varchar(255) Berisi tanggal panen jagung 

tanggal_upload date Berisi tanggal upload data ke web 

waktu_upload time Berisi waktu upload data ke web 

Metode varchar(255) Berisi analisa perbandingan metode 

naïve bayes dengan perceptron 

Tonase varchar(255) Berisi grafik tonase hasil panen setiap 

periode 

 

b. Tabel Staff 

Tabel staff berisi data staff yang mempunyai hak akses ke halaman staff. 

Adapun perancangannya sebagai berikut: 
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Nama tabel : tb_staff 

Primary key : id_staff 

 

Tabel 3.5 Staff 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_staff int(11) Berisi data kode staff yang ada di 

laporan 

user_id varchar(255) Berisi nama identitas user yang 

terdaftar di sistem 

Password varchar(255) Berisi sandi yang digunakan untuk 

masuk kedalam sistem 

 

c. Tabel Admin 

Tabel admin berisi data admin yang mempunyai hak akses ke halaman 

admin. Adapun perancangannya : 

Nama tabel : tb_admin 

Primary key : id_admin 

Tabel 3.6 Admin 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_admin int(11) Berisi id admin yang terdaftar di sistem 

user_name varchar(255) Berisi nama admin yang terdaftar di 

sistem 

Password varchar(255) Berisi sandi yang digunakan untuk 

masuk ke dalam sistem 

 

d. Tabel Lokasi 

Tabel lokasi brisi daftar lokasi ladang jagung yang ada di Malang. Adapun 

perancangannya sebagai berikut: 

Nama tabel : tb_lokasi 

Primary key : lokasi 
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Tabel 3.7 Lokasi 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_lokasi int(11) Berisi id lokasi lahan jagung yang 

terdaftar di sistem  

nama_lokasi varchar(255) Berisi nama lokasi lahan jagung yang 

terdaftar di sistem 

nama_pemilik varchar(255) Berisi nama pemilik lahan jagung yang 

terdaftar di sistem 

luas_lahan varchar(255) Berisi luas lahan jagung yang terdaftar 

di sistem 

nomor_lahan varchar(255) Berisi nomor lahan jagung yang 

terdaftar di sistem 

id_staff Int(11) Berisi id staff yang terdaftar di sistem 

 

e. Tabel Analisa 

Tabel analisa berisi tentang klasifikasi perbandingan metode dalam 

menentukan masa panen jagung antara metode naïve bayes dengan 

perceptron. Adapun perancangannya sebagai berikut: 

Nama tabel : tb_analisa 

Primary key : analisa 

Tabel 3.8 Analisa 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_analisa int(11) Berisi id analisa yang terdaftar di 

sistem 

stage_sesungguhnya int(11) Berisi daftar stage jagung 

sesungguhnya yang ada di sistem 

stage_bayes int(11) Berisi daftar stage jagung dengan 

metode naïve bayes yang ada di sistem 
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stage_perceptron int(11) Berisi daftar stage jagung dengan 

metode perceptron yang ada di sistem 

 

f. Tabel User 

Tabel user untuk menambahkan user baru guna untuk mendapatkan hak 

akses sesuai ketentuan yang ditentukan oleh admin. Adapun 

perancangannya sebagai berikut: 

Nama tabel : tb_nama tabel 

Primary key : nama tabel 

Tabel 3.9 User 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_tabel Int(11) Berisi id tabel user yang terdaftar 

di sistem 

Nama varchar(255) Berisi nama tabel yang terdaftar 

di sistem 

Username varchar(255) Berisi nama tabel user yang 

terdaftar di sistem 

Password varchar(255) Berisi sandi yang digunakan 

untuk masuk ke dalam sistem 

 

g. Tabel Komentar 

Tabel komentar berisi kolom komentar untuk memudahkan para user 

dalam berkomunikasi antar user. Adapun perancangannya sebagai berikut: 

Nama tabel : tb_komentar 

Primary key : komentar 

Tabel 3.10 Komentar 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_komentar int(11) Berisi id komentar yang terdaftar pada 

sistem 

Nama varchar(225) Berisi nama user id yang terdaftar di 
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sistem 

tanggal date Berisi tanggal saat komentar ditulis  

waktu Time Berisi waktu penulisan komentar yang 

ada di laporan panen 

komentar varchar(1023) Berisi komentar yang disimpan di 

sistem 

 

h. Tabel Falg 

Tabel flag berisi 

Nama tabel : tb_flag 

Primary key : flag 

Tabel 3.11 Flag 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_flag int(11) Berisi id flag  

Nama varchar(225) Berisi nama kondisi 

Isi varchar(225) Berisi analisa perbandingan metode 

naive bayes dan perceptron 

Adapun hubungan antar tabel diatas dapat dijelaskan menggunakan Desain 

Database pada Gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Hubungan antar tabel pada Sistem Informasi Panen Jagung 

 

3.4 Desain Tampilan Pengujian Web  
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Adapun desain tampilan pengujian web dibuat bertujuan untuk 

menganalisa perbandingan metode antara naïve bayes dengan perceptron agar 

hasil datanya di alat dapat diinformasikan menggunakan sistem web maka akan 

dijelaskan tampilan pengujian web berdasarkan dua metode. Tampilan pengujian 

web untuk analisa perbandingan akurasi antara metode Naïve Bayes dengan 

Perceptron dapat dilihat pada Gambar 3.16 

G  

Gambar 3.16 Tampilan Pengujian Web Perbandingan Akurasi 

3.4.1 Pengujian Web Menggunakan Metode Naive Bayes  

Dalam melakukan pengujian sistem pada alat ukur masa panen jagung 

terlebih dahulu mempersiapkan beberapa langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan tombol ON/OFF untuk menyalakan sistem. 

2. Pastikan Raspberry pi, lampu LED, kamera dan LCD posisi menyala. 

3. Siapkan data uji berupa kernel jagung pada tempat yang sudah 

disediakan. 

4. Buka software PuTTY, masukkan alamat ip host name raspberry pi 

yang sudah ditentukan dan ketik perintah masukan python3 

ta/gabungan.py. untuk menjalankan program klasifikasi metode. 

5. Buka halaman dasboard web dengan tulisan ip raspberry di situsnya : 

192.168.43.143 
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6. Tekan tombol hijau untuk menjalankan program naïve bayes pada 

bagian alat. 

7. Tunggu hingga hasil ditampilkan pada LCD. 

8. Menghitung nilai akurasi hasil pengujian untuk mengetahui 

perbandingan keberhasilan pembacaan sistem.  

9. Setelah itu baru melakukan analisa hasil pengujian.  

Berikut ini source code menggunakan metode naïve bayes untuk 

melakukan testing :  

def predict(summaries, inputVector): 

 probabilities = calculateClassProbabilities(summaries, 

inputVector) 

 bestLabel, bestProb = None, -1 

 for classValue, probability in probabilities.items(): 

  if bestLabel is None or probability > bestProb: 

   bestProb = probability 

   bestLabel = classValue 

 return bestLabel 

3.4.2 Pengujian Web Menggunakan Metode Perceptron 

Dalam melakukan pengujian sistem pada alat ukur masa panen jagung 

terlebih dahulu mempersiapkan beberapa langkah- langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan tombol ON/OFF untuk menyalakan sistem. 

2. Pastikan Raspberry pi, lampu LED, kamera dan LCD posisi menyala. 

3. Siapkan data uji berupa kernel jagung pada tempat yang sudah 

disediakan. 

4. Buka software PuTTY, masukkan alamat ip host name raspberry pi 

yang sudah ditentukan dan ketik perintah masukan python3 

ta/gabungan.py. untuk menjalankan program klasifikasi metode. 

5. Buka halaman dasboard web dengan tulisan ip raspberry di situsnya : 

192.168.43.143 

6. Tekan tombol hijau untuk menjalankan program perceptron pada 

bagian alat. 
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7. Tunggu hingga hasil ditampilkan pada LCD.

8. Menghitung nilai akurasi hasil pengujian untuk mengetahui

perbandingan keberhasilan pembacaan sistem.

9. Setelah itu baru melakukan analisa hasil pengujian.

Berikut ini source code menggunakan metode perceptron untuk melakukan 

testing meliputi : 

import numpy as np 

def nonlin(x,deriv=False): 

if(deriv==True): 

return x*(1-x) 

return 1/(1+np.exp(-x)) 

syn0 = np.array([[-33.36913071,  30.85534296],[8.96892827,-

21.0399288]]) 

syn1 = np.array([[ 413.91762497, 2.24128868],[-239.03924129,   

-2.23676914]])

while True:

putih = raw_input("nilai putih:") 

kuning = raw_input("nilai kuning:") 

putih = float(putih)/10000.0 

kuning = float(kuning)/10000.0 

l0 = np.array([[putih, kuning]]) 

l1 = nonlin(np.dot(l0,syn0)) 

l2 = nonlin(np.dot(l1,syn1)) 

print l2


