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Kernel jagung 

BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem ini membahas mengenai klasifikasi kernel jagung 

berbasis pengolahan citra digital untuk menentukan estimasi masa panen jagung 

dengan metode naïve bayes. Data masukan berupa nilai citra warna stage milk line 

kernel jagung dari kamera webcam yang terpasang pada port USB Raspberry pi 3. 

Dalam rangkaian ini, menggunakan modul rangkaian seperti modul USB Step-up 

Step-down, modul LCD dan modul I2C sebagai salah satu kesatuan yang 

menghubungkan sistem menjadi portable dan digitalisasi.  

Selain itu terdapat beberapa alur penelitian mengenai tahapan-tahapan pada 

proses penelitian. Pada rangkaian perancangan sistem terdapat beberapa 

komponen yang terhubung pada sistem antara lain seperti Gambar 3.1. 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok sistem yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 yaitu data citra 

stage milk line kernel jagung dan output yang didapat akan diklasifikasikan oleh 

metode naive bayes menggunakan pemograman python,  hasil klasifikasi data 

tersebut dapat ditampilkan pada LCD dan disimpan pada database webserver 

untuk dijadikan data pada sistem informasi.  

3.1 Proses Capture 

Proses capture gambar kernel jagung secara offline, artinya gambar 

didapatkan melalui kamera webcam yang terhubung dengan raspberry pi 3. Objek 

yang dibutuhkan sebanyak 4 kernel jagung pembenihan supaya dapat diproses ke 

sistem alat untuk menampilkan hasil stage milk line jagung. Hasil capture kernel 

jagung berupa nilai pixel milk line (putih) dan nilai pixel keseluruhan (kuning), 

capture Preprocessing 
Klasifikasi 

Kernel Jagung 
Training 

Database 

webserver 

Kesimpulan Testing 
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sehingga persentase milk line dan keseluruhan akan dijadikan data training 

dan data testing yang akan diklasifikasikan menggunakan metode naive bayes. 

Hasil klasifikasi data tersebut akan ditampilkan di layar LCD dan disimpan pada 

database webserver. 

3.2 Proses Preprocessing Gambar 

Proses ini dilakukan untuk memudahkan pada proses pendeteksian, dan 

merupakan proses awal pada teknik pengolahan citra digital. Proses preprocessing 

gambar terdiri dari beberapa proses yaitu countour RGB untuk menentukan nilai 

pada milk line dan kernel jagung. kemudian nilai tersebut akan dijadikan input 

untuk proses thresholding. Berikut akan dijelaskan berdasarkan alur flowchart 

proses preprocessing dapat dilihat pada Gambar 3.2 

Mulai

Citra 

Kernel 

Jagung

Ubah RGB

Tentukan nilai RGB 

Upper (lebih terang)

Tentukan nilai RGB 

Lower (lebih gelap) 

dari warna kuning

Tentukan nilai RGB 

Upper (lebih terang)

Tentukan nilai RGB 

Lower (lebih gelap) 

dari warna putih

Thresholding

Hasil 

Preprocessing 

Image

Selesai
 

Gambar 3.2 Flowchart Citra Kernel Jagung 
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3.2.1 Proses Countour RGB  

Proses countour RGB yaitu proses pengaturan warna RGB (Red, Green, 

Blue)  untuk menentukan nilai maximum dan minimum dari milk line dan kernel 

jagung sehingga hasil gambar akan sesuai dengan gambar sebenarnya. Nilai RGB 

yang di setting akan menjadi identitas pembacaan gambar sehingga hasil output 

yang berupa nilai pixel putih dan seluruh untuk menentukan nilai gelap dan terang 

dari pengambilan gambar kernel jagung dan mampu mengurangi noise secara 

berlebihan akibat pancaran cahaya led. Pengaturan nilai RGB agar mendapatkan 

nilai sesuai bentuk gambar seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Penentuan Nilai RGB dengan Countour warna 

 

3.2.2 Proses Thresholding 

Thresholding adalah proses memperhalus suatu objek dengan cara 

menggabungkan titik pixel latar menjadi bagian suatu objek sesuai dengan 

struktur elemen yang digunakan. Operasi thresholding digunakan untuk 

menambal kecil citra yang tidak terhubung agar citra tampak lebih jelas dan noise 

dapat dikurangi dengan semaksimal mungkin. Data hasil thresholding yang 

digunakan untuk proses training yaitu nilai pixel putih dan pixel kuning. Berikut 

akan ditunjukkan Gambar 3.4 hasil ambil gambar asli dengan hasil thresholding 

berdasarkan warna putih dan warna kuning dengan menggunakan aplikasi 

tambahan yaitu FileZilla versi 3.37.1.0.  

  



 

18 
 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Pembacaan gambar thresholding putih dan thresholding kuning 

3.3 Pengumpulan Data Training dan Data Testing 

Pengumpulan data penelitian ini, yakni mengambil data training dan 

menguji data testing untuk proses penentuan klasifikasi kernel jagung berdasarkan 

stage milk line.  

3.3.1 Proses Training 

 Proses training ini dilakukan saat capture kernel jagung sebagai data 

gambar yang diproses ke pengolahan citra sehingga nilai data tersebut akan 

menjadi data training. Tujuan dari training ini agar model yang akan dibangun 

dapat bekerja dengan baik, sehingga input pada data training dan testing dapat di 

klasifikasikan menurut stage kernel jagung dengan baik. Data training yang 

diperlukan sebanyak 128 foto kernel jagung. Hasil output dari data training pada 

metode naive bayes berupa data threshold putih dan threshold kernel jagung, 

persentase milk line dan keterangan stage. Hal tersebut dikarenakan untuk 

mendapatkan nilai set data diprogram python sehingga metode naive bayes 

memerlukan data latih (training) yang digunakan untuk memetakan setiap 

masukan yang akan diklasifikasikan. Berikut adalah beberapa sampel stage 1 

sampai stage 4 sebagai output dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 Tabel 3.1 Sampel stage 1 sampai stage 4 Sebagai Output 

Total 

Putih 

Total 

Kuning 

%milk 

line 

Stage 

17992 22732 79 1 

5770 9534 60 2 

2723 9978 27 3 

1400 5841 23 4 

 

Ada dua metode perhitungan untuk mencari nilai data training yakni : data 

mean, dan data standart deviasi. Data mean digunakan untuk menentukan nilai 

rata-rata dari seluruh atribut. Data standard deviasi digunakan untuk menentukan 
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varian dari seluruh atribut. Berikut akan ditunjukkan Gambar 3.5 hasil listing 

program untuk data training meliputi: 

 

Gambar 3.5 Listing Program Python Data Training 

3.3.2 Proses Testing 

 Proses testing merupakan hasil data uji yang dilakukan dengan mengambil 

4 sampel kernel jagung baru untuk menentukan apakah dari data training yang 

disimpan di database dapat terekam dan mampu membaca stage jagung dengan 

benar. Jumlah biji jagung keseluruhan sebanyak 160 kernel jagung, dimana total 

jagung tersebut dibagi menjadi 4 kernel jagung untuk 1 kali pengujian sehigga 

data testing yang digunakan sebanyak 40 foto kernel jagung, masing-masing stage 

1, stage 2, stage 3, dan stage 4 terbagi menjadi 10 foto kenel jagung. Berikut ini 

Tabel 3.2 menunjukkan data testing kernel jagung berdasarkan tingkatan milk line. 

Tabel 3.2 Data Set Foto Kernel Jagung Untuk Testing 

No Gambar %milk 

line 

Stage Jumlah 

uji 

coba 

1.   

75−99 

 

1 

 

10 
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0−24 
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10 

 Jumlah   40 

 

Perhitungan data testing ini dilakukan sama dengan proses data training, 

tapi yang menjadi tambahan yaitu cara perhitungan listing program untuk mencari 

nilai exponent dan nilai probability.Berikut akan ditunjukkan Gambar 3.6 hasil 

listing program untuk data testing sebagai berikut. 

 

Gambar 3.6 Listing Program Python Data Testing 
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3.4 Klasifikasi 

Proses klasifikasi dalam percobaan ini menggunakan metode Naive Bayes. 

Hasil klasifikasi pada percobaan ini terdapat 4 range stage yaitu stage 1 hingga 

stage 4. Data yang digunakan untuk proses klasifikasi dengan metode naive bayes 

adalah nilai dari pixel milk line kernel jagung (putih) dan pixel kernel jagung 

(kuning). Hasil dari klasifikasi 4 buah kernel jagung diklasifikasikan berdasarkan 

range stagenya.   

3.5 Kesimpulan 

Setelah selesai data testing diolah dan diklasifikasikan untuk proses 

selanjutnya data tersebut diteruskan ke sistem alat yang menampilkan output 

berupa keterangan stage di layar LCD dengan ukuran 6 x 12. Jadi sistem bekerja 

ketika menekan tombol hijau untuk menjalankan program naive bayes dan tombol 

merah untuk menjalankan program perceptron sehingga kesimpulan yang 

ditampilkan di LCD berupa tulisan antara lain: “Tekan Tombol”, “Tunggu”, dan “ 

Hasil Stage”. Berikut akan ditunjukkan pada Gambar 3.7 hasil tampilan 

kesimpulan di layar LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Hasil Kesimpulan Tampilan LCD 

3.6 Database Webserver 

Proses database webserver pada penelitian ini digunkan untuk menyimpan 

hasil klasifikasi dan akan diolah menjadi data sistem informasi. Data hasil 
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klasifikasi yang tersimpan pada webserver ini dibuat untuk informasi waktu panen 

jagung tersebut yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu seperti halnya 

koordinator lapangan, pemilik lahan dan atasan.  

3.7 Teknik Pengambilan Data 

Pengalaman data penelitian ini yaitu berupa gambar kernel jagung. Gambar 

kernel jagung didapatkan dengan menggunakan webcam Logitech C525 yang 

terkoneksi pada laptop. Kernel jagung yang dijadikan data penelitian adalah 

kernel jagung pembenihan jenis varietas BIMA-01. Kernel jagung diambil dari 

lahan jagung yang berada di daerah Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Malang. 

Tahapan-tahapan dan kondisi cara pengambilan sampel jagung di lahan sebagai 

berikut : 

a.  Pengambilan Sampel Berdasarkan Umur Jagung  

Pengambilan sampel jagung berdasarkan umur lahan mulai dari proses 

tanam sampai masa panen jagung. Umur panen jagung antara 100 – 120 hari. 

Biasanya di industri pembenihan jagung saat lahan jagung berumur 100 hari, 

maka perlu dilakukan pemeriksaan semua jagung dalam satu lahan. Cara 

pemeriksaan jagungnya dengan mengambil beberapa sampel dalam satu lahan 

untuk mengetahui stage jagung atau tingkat panen jagung. Stage jagung yang 

digunakan peneliti terbagi menjadi 4 kategori yaitu stage 1, 2, 3 dan 4. Masing-

masing stage tersebut terdapat umur yang berbeda diantaranya pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Usia Panen Berdasarkan Stage Milk Line Jagung 

Usia 

Panen 

(hari) 

Stage Keterangan Kondisi Stage Milk Line 

100 – 105 1 Milk line masih penuh sehingga masih 

muda dan belum panen  

106 – 110 2 Milk line turun sedikit, namun masih 

muda dan belum panen  

111 – 115 3 Milk line turun setengah sehingga siap 

pengajuan panen 

116 – 122 4 Milk line turun hampir habis sehingga 

layak panen 

 

Dari Tabel 3.3 bahwa usia panen yang dijabarkan diatas tidak menjadi 

patokan panen untuk semua daerah karena semakin cepat daya tumbuh jagung 
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tergantung cuaca panas didaerah tersebut sehingga tiap daerah untuk pertumbuhan 

jagung sangat berbeda. Hal ini adanya pengaruh lambatnya pertumbuhan jagung 

disebabkan cuaca penghujan sehingga membutuhkan tambahan waktu sekitar 2 

hari untuk melakukan perpindahan tiap stage. Faktor penghujan pun yang 

menyebabkan industri pembenihan jagung mengalami kerugian tonase akibat 

mundurnya waktu panen. Beberapa sampel pengambilan jagung berdasarkan usia 

stage, dapat dilihat pada Gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Sampel Stage 1 dengan Usia 105 hari 

b. Pengambilan Sampel Berdasarkan Posisi Pengambilan Jagung di 

Ladang 

Pengambilan sampel dilakukan penentuan posisi pemetikan tongkol jagung 

di lahan yaitu mengambil 4 tongkol jagung dari tiap sudut dalam satu ladang. 

Sampel yang digunakan satu tongkol hanya diambil satu kernel jagung saja. 

Tujuan pengambilan 4 tongkol tiap sudut pada satu ladang yaitu untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan jagung, dimana ladang tersebut apakah sudah mencapat 

tingkat panen atau belum, dikarenakan setiap sudut pada suatu ladang mewakili 

pertumbuhan dari satu petak ladang. 

c. Pengambilan Sampel Data Berdasarkan Pengukuran Manual  

Pengambilan data sampel jagung dilakukan dengan alat ukur manual  field 

stage yang digunakan untuk mengukur persentase milk line agar dapat mengetahui 

estimasi panen jagung tersebut. Biasanya alat ukur ini diserahkan oleh pihak 

tertentu seperti koordinator lapangan dan bagian riset lapangan sehingga petani 

tidak wajib ikut mengukur juga dan menentukan ladang jagung akan panen. 
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Dalam pengukuran field stage akan dijabarkan batasan interval untuk menentukan 

persentase milk line yaitu saat stage 1 diperoleh hasil % milk line sebesar 75-99%, 

stage 2 diperoleh hasil % milk line sebesar 50-74%, stage 3 dengan hasil % milk 

line sebesar 25-49%, stage 4 diperoleh hasil % milk line sebesar 0-24%. 

Perbandingan nilai persentase stage milk line dilakukan dari pembagian tingkatan 

warna garis susu (milk line) dan panjang kernel jagung, kemudian dikalikan 

100%. Hasil persentase milk line dapat dikategorikan masuk ke stage yang sudah 

ditentukan. Perhitungan manual yang digunakan perusahaan pembenihan jagung 

untuk menentukan masa panen jagung dapat ditunjukkan Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Pengukuran Field Stage 

3.8 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan dan pembuatan hardware sangat penting, dimana realisasi 

yang dibuat dan  diterapkan dalam perencanaan alat. Dalam perealisasian alat ukur 

klasifikasi masa panen jagung diperlukan beberapa perangkat untuk mendukung 

proses klasifikasi diantaranya dapat ditunjukkan pada Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Spesifikasi Bahan Mekanik 

No. Nama Komponen 

Dimensi 

Bahan 
Ketebalan 

(mm) 
Panjang 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Tinggi 

(cm) 

Diameter 

(mm) 

1 Kotak Aklirik 30 30 30 - Mika 2 

2 Kain warna hijau 30 30 30 - Kain - 
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Dari Tabel 3.4, dapat ditunjukkan ada beberapa komponen untuk pembuatan 

mini studio yaitu ada aklirik dan kain warna hijau yang panjangnya 3 meter. 

Kedua bahan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga spesifikasi sama yang 

ditunjukkan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Spesifikasi Bahan Elektronik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dari Tabel 3.5, dapat dilihat ada beberapa komponen dan perangkat. 

Komponen dan perangkat tersebut antara lain: 

1. Komputer atau Laptop 

Komputer berfungsi sebagai perangkat lunak yang berisi software 

digunakan untuk mengoperasikan dan menampilkan suatu hasil data. 

2. Kamera Webcam 

Webcam disini berfungsi sebagai alat utama untuk menangkap 

gambar kernel jagung. Webcam yang digunakan dengan jenis Logitech 

C525 HD 720p. Webcam akan diatur supaya dapat terhubung dengan 

hardware menggunakan software tambahan yaitu Logitech Webcam 

No. Nama Komponen 

Tegangan 
( DC ) 

Jumlah 
per unit 

1 Komputer/Laptop 19 1 

2 Webcam Logitecht C525 5 1 

3  Baterai  4,2  4 

4 Push On Button 5 2 

5 Modul USB Step-up  5 2 

6 Modul USB Step-up  

Step-down  

5 1 

7 LED Stripe 12 4 

8 Modul I2C 5 1 

9 LCD 12 x 6 5 1 

10 Raspberry Pi 3 5 1 
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sehingga dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pengaturan 

melalui laptop.  

Modul kamera raspberry dapat terintegrasi secara langsung dengan 

sistem operasi raspberry dengan mengatur port mana webcam akan 

digunakan dan diatur. Rangkaian tombol ambil gambar dapat dilihat pada 

Gambar 3.10 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Rangkaian Tombol Ambil Gambar 

Penggunaan port raspberry untuk mengkoneksikan langsung ke 

webcam agar dapat mengambil gambar menggunakan push botton tanpa 

harus terhubung ke USB komputer/laptop lagi. Pin untuk tombol ambil 

gambar raspberry dapat dilihat pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Pin Untuk Tombol Ambil Raspberry 

Push Button 

Pin 

Pi 

Function 

Raspbery 

Pin 

Button Color 

GND   14 Hijau 

(NaiveBayes) GPIO 18 GPIO 18 12 

GND   20 Merah 

(Perceptron) GPIO 24 GPIO 24 18 

3. Baterai 

Baterai disini, berfungsi sebagai penyimpan listrik arus DC 

menjadi DC sehingga baterai dapat dicharger kembali apabila habis. 

Kebutuhan daya baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu LED 

agar dapat memberikan penerangan pada saat pengambilan gambar, daya 

raspberry pi, daya modul step-up, daya step-up step-down auto buck dan 

daya webcam. Baterai yang diperlukan berjumlah empat buah. Spesifikasi 
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baterai sebagai charger dapat ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan bentuk fisik 

baterai sebagai charger dapat ditunjukkan pada Gambar 3.11. 

  Tabel 3.7 Spesifikasi Baterai sebagai Charger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Baterai Charger 

4. Modul Step-up  

Rangkaian IC yang berfungsi menaikkan tegangan DC. 

Penggunaan modul step-up di alat klasifikasi kernel jagung sendiri, 

sebagai tempat USB charger baterai dan indikator pengecekan kondisi 

tegangan pengisian baterai. Tegangan input modul step up sebesar 3,7 V, 

sedangkan tegangan output sebesar 5 V  Modul step up dapat ditunjukkan 

pada Gambar 3.12 dibawah ini 

 

Gambar 3.12 Modul Step-up 

5. Modul Step-up dan Step-down Auto Buck 

Rangkaian IC yang berfungsi sebagai pengatur tegangan DC agar 

dapat dinaikkan dan diturunkan. Penggunaan modul ini untuk mengatur 

Jenis Baterai Lithium Ion 

Merk Baterai Sonny 

Ukuran Dimensi 18650 

Kapasitas Baterai 10000 – 12000 mAh 

Tegangan Baterai Penuh 4,2 V 

Tegangan Baterai Lemah 2,5 V 
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tegangan LED stripe sesuai kebutuhan. Tegangan yang disetkan pada Led 

stripe yaitu tegangan input sebesar 5 V, sedangkan tegangan input yang 

digunakan pada alat tersebut sebesar 9,07 V. Modul step up dan step down 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Modul Step-up Step-down Auto Buck  

6. LED Stripe 

Led stripe digunakan untuk penerangan saat ambil gambar di kamera. 

Tegangan led stripe awalnya sebesar 12 V, tapi dengan menggunakan 

modul step-up step down auto buck bisa diatur menjadi 9,07 V. Masing-

masing led stripe dipasang berjumlah 4 bagian tiap sudut di dalam box. 

Untuk satu bagian led stripe memiliki 6 lampu dengan panjang ukuran 10 

cm. Led stripe dapat dilihat pada Gambar 3.14 

 

Gambar 3.14 LED Stripe 

7. Rangkaian LCD dan Modul I2C  

LCD disini berfungsi sebagai tampilan untuk memunculkan 

karakter stage 1− 4. LCD yang digunakan adalah LCD 16 × 2 atau 

berukuran 16 kolom × 2 baris. LCD memiliki 16 kaki atau pin namun yang 

digunakan agar dapat bekerja hanya sekitar 4 pin. Pada rangkaian LCD ini 

ditambahkan modul I2C, hal ini bertujuan mengurangi penggunaan pin 

pada raspberry pi 3 dari 40 pin menjadi 4 pin. 
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Rangkaian LCD yang digunakan pada Perancangan Alat 

Pengklasifikasi Kernel Jagung Portable Berbasis Pengolahan Citra Digital 

Menggunakan Metode Naïve Bayes dapat dilihat pada Gambar 3.15  

 

Gambar 3.15 Rangkaian LCD dan I2C  

Penggunaan port raspberry untuk mengkoneksikan antara LCD 

dan I2C agar dapat menghasilkan nilai output sistem. Pin untuk 

menghasilkan nilai output sistem dapat dilihat pada Tabel 3.8 

Tabel 3.8 Pin Untuk Hasil Output Sistem 

LCD Pin Description PI 

Function 

Raspberry PI 

Pin  

GND GND  GND Pin 6 or Pin 

39 

VCC +5 V/3.3 V +3.3 V Pin 2 

SDA  SDA GPIO 02 Pin 3 

SCL SCL GPIO 03 Pin 5 

8. Raspberry Pi 

Raspberry Pi berfungsi sebagai controller utama penghubung 

antara kamera, LCD. Dan juga berfungsi sebagai pemancar wifi untuk 

penghubung kamera webcam. Raspberry yang digunakan pada tugas akhir 

ini adalah Raspberry pi 3 tipe B dan juga memiliki processor ARM 

Cortex-A53 dari Broadcom, dengan spesifikasi 64-bit Quad-Core, selain 
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itu berkecepatan 1,2 Ghz yang kapasitasnya RAM 1GB. Tegangan output 

yang digunakan di alat 5 V sebaliknya apabila dicek untuk tegangan input 

sebesar 5 V. 

Berikut akan ditunjukkan Gambar 3.16. desain perancangan hardware 

prototipe stage milk line kernel jagung. 

 

Gambar 3.16. Desain Prototipe Stage Milk Line Kernel Jagung 

menggunakan SketchUp 2017 

Perancangan mekanik yang dibuat dengan bahan dasar dari aklirik yang 

dibentuk persegi seperti box dengan warna dasar putih. Bagian kerangka mekanik 

menggunakan besi aluminium bentuk siku yang mempunyai ketebalan 1 mm. 

Perancangan mekanik ini memiliki dimensi 30 cm × 30 cm × 30 cm. Posisi 

kamera webcam ditempatkan di dalam box tegak lurus ke arah bawah tepat pada 

wadah kernel jagung. Sedangkan posisi lampu LED stripe sebagai penerangan 

saat ambil gambar, diletakkan empat bagian atas dekat posisi webcam. Jarak fokus 

kamera webcam dengan kernel jagung sekitar 10 cm dan untuk capture image 

dilakukan empat kernel jagung. Komponen elektronik yang digunakan seperti 

raspberry pi, modul powerbank, modul step up dan step down, I2C, LCD 6 x 12, 
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dan baterai diletakkan diatas box, agar lebih mudah menghubungkannya dengan 

perangkat lain.  

3.9 Perancangan Desain Perangkat Lunak (Software) 

Pada desain perangkat lunak, mencakup pembahasan mengenai flowchart 

sistem dapat ditunjukkan pada Gambar 3.17 

Start

Tentukan 

nilai rata-rata

Gabung nilai rata-rata dan 

standard deviasi dalam 

variabel summaries

Hitung nilai probability tiap 

input vektor

Tentukan nilai 

standard 

deviasi

Index = 0

Nilai tertinggi 

= 0

Ambil data probability pada 

nomor index

Data > Nilai 

tertinggi

Ambil 

Index

Index terakhir

Output = Stage pada 

index

Finish

Index + 1

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 

Gambar 3.17 Flowchart Klasifikasi Kernel Jagung 

Berdasarkan flowchart Gambar 3.17, sistem bekerja mulai dari citra latih 

dan citra uji yang telah diekstraksi dibandingkan jarak terdekatnya dengan citra 

RGB. Kemudian menentukan nilai rata-ratanya dan nilai standard deviasi dari 

keempat biji jagung. Setelah nilai yang sudah didapat digabungkan dalam variabel 

summaries. Selanjutnya menghitung nilai probability pada tiap input vektor. 
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Untuk nilai index dan nilai teringginya adalah 0. Kemudian ambil data dari 

perhitungan nilai probability pada nomor yang ditunjukkan oleh variabel index, 

jika nilai pada data lebih dari nilai tertinggi maka akan disimpan terus, sedangkan 

nilai terendah maka indexnya akan bertambah tanpa disimpan. Jika nilai index 

terakhir sesuai maka akan dijadikan sebagai output. Nilai output yang dimaksud 

sebagai nilai stage pada index. Jika nilai indexnya tidak sesuai maka akan 

ditambahkan 1, kemudian akan diproses kembali data pengambilan data 

probability. Proses akan diulang sampai mendapatkan nilai index terakhir yang 

sesuai.  

3.10 Implementasi Algoritma 

Implementasi algoritma dapat diterapkan dengan perhitungan menggunakan 

rumus formula klasifikasi naïve bayes classifier. Klasifikasi naïve bayes 

diterapkan pada tingkat % milk line kernel jagung yang hasilnya berupa stage juga 

memiliki data training dan data testing. Pada klasifikasi naïve bayes terdapat 

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Menghitung data mean dari jumlah masing-masing stage 

2. Menghitung standard deviasi dari masing-masing stage 

3. Menghitung jumlah nilai exponent dari masing-masing stage  

4. Menghitung nilai probabilitas dari masing-masing stage sehingga nilai 

tersebut dinamakan nilai summarize  yang  nantinya dimasukkan ke 

program python. 

Dibawah ini merupakan perhitungan manual metode naïve bayes untuk 

mengetahui hasil data testing  

 Perhitungan Data Training 

Mean Stage 1 = 
 ∑ 𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

= 

73+74+74+74+75+75+75+76+76+76+77+77+77+77+77+77+77+78+78+78+78+78+79+79+79
+79+79+80

128
 

= 
2227

128
= 17.39 

Standard Deviasi Stage 1= 
∑(𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 1 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 1)2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

       = 
(2227−17.39)2)

128
= 38143.56 
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       Mean Stage 2 = 
 ∑ 𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

=
54+54+50+63+65+65+60+51+53+54+50+66+49+60+58+50+54+50+50+60+57+53+53+58

+52+52+51+49+57+60+54+55+61+58+59+57+59+62

128
 

= 
2123

128
= 16.58 

Standard Deviasi Stage 2 = 
∑(𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 2 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 2)2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

        = 
(2123−16.58)2)

149
= 3462.75 

        Mean Stage 3 = 
 ∑ 𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
  

=
25+31+35+33+27+39+27+42+37+42+47+47+44+47+39+42+44+46+46+43+37+44+32+35

+28+36+39+39+41+42+36+37+37+37+41+40

128
 

=  
1268

128
= 9.90 

Standard Devlasi Stage 3 = 
∑(𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 3)2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

        = 
(1268−9.90)2)

128
= 12365.74 

 

        Mean Stage 4 = 
 ∑ 𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 4

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

= 
23+18+23+21+22+24+21+20+20+21+24+23+22+24+18+14+23+23+21

+23+19+24+24+18+19

128
 

= 
532

128
= 4.15 

Standard Deviasi Stage 4 = 
∑(𝑑𝑎𝑡𝑎 %𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 4 − 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑔𝑒 4)2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

 = 
(532 − 4.15)2)

128
= 2176.76 

 Perhitungan Testing 

Exponent stage 1 = 
𝑒𝑥𝑝(−(𝑑𝑎𝑡𝑎%𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 1−𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 1)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

= 
𝑒𝑥𝑝(−(2227−17.39)2

128
 = 

𝑒𝑥𝑝(5037286.47)

128
 = 39353.8 

Exponent stage 2 =  
𝑒𝑥𝑝(−(𝑑𝑎𝑡𝑎%𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 2−𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 2)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

= 
𝑒𝑥𝑝(−(2123−16.58)2

128
 = 

𝑒𝑥𝑝(−(4577802.57)

128
 = 35764.1 

Exponent stage 3 =  
𝑒𝑥𝑝(−(𝑑𝑎𝑡𝑎%𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3−𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 



 

34 
 

= 
𝑒𝑥𝑝(−(1268−9.90)2

128
 = 

𝑒𝑥𝑝(−(1633028.41)

128
 = 12758.1 

Exponent stage 4 =  
𝑒𝑥𝑝(−(𝑑𝑎𝑡𝑎%𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 4−𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 4)2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎
 

= 
𝑒𝑥𝑝(−(532−4,15)2

128
 = 

𝑒𝑥𝑝(−(287456.82)

128
 = 2245.75 

 

Probability stage 1 = 
1

√2𝜋×𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 1
× 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 stage 1 

       = 
1

√2𝜋×38143.56
 × 39353.8 

          = 0.411867 

        

Probability stage 2 = 
1

√2𝜋×𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 2
× 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 stage 2 

         = 
1

√2𝜋×3462.75
 ×  𝑒𝑥𝑝 35764.1 

         = 4.12304 

 

Probability stage 3 = 
1

√2𝜋×𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3
× 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 3 

         = 
1

√2𝜋×12365.74
 ×  𝑒𝑥𝑝12758.1           

      = 0.41186 

Probability stage 4 = 
1

√2𝜋×𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
× 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 

          = 
1

√2𝜋×2176.76
 ×  𝑒𝑥𝑝2245.75 

                 = 0.41185 

Berdasarkan perhitungan testing diatas dapat simpulkan dari hasil 

perbandingan perhitungan probability antara stage 1, stage 3 dan stage 4 yaitu 

hasilnya konstan artinya data tersebut memiliki hasil yang sama dan sesuai dengan 

kriteria hasil ploting data training sehingga datanya stabil. Sedangkan perhitungan 

probability pada stage 2 hasilnya tidak sesuai walaupun nilai probability yang 

didapatkan tertinggi, dikarenakan pembacaan hasil ploting data training di stage 2 

saling berdekatan dengan stage 3 sehingga hasilnya tidak  dapat membaca dengan 

benar. Hasil perhitungan  tertinggi  pada data mean, standard deviasi, dan 

exponent adalah di stage 1, dikarenakan hasil ploting data training pada stage 1 
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diperoleh dengan jarak nilai yang berjauhan sehingga data dapat terbaca dengan 

benar. 

3.11 Tahapan Pengujian 

Sebelum mengerjakan pengujian terhadap perancangan-perancangan yang 

akan dibuat, terlebih dahulu diperlukan tahapan-tahapan utama agar pengujian 

dapat dilakukan. 

3.11.1 Pengujian Baterai 

Pengujian baterai dilakukan dengan cara menguji sumber daya yang 

digunakan berupa baterai lithium ion yang diukur menggunakan Avometer, 

fungsinya untuk mengetahui berapa tegangan maksimal dan tegangan minimal 

penggunaan baterai juga dapat mengetahui waktu berapa lama pemakaian dalam 

kondisi low serta waktu berapa lama charger baterai tersebut saat full. Pengujian 

ini dilakukan agar mengetahui peralatan yang digunakan pada perangkat keras 

bekerja sesuai dengan kondisi alat dan kinerjanya. Rangkaian hardware 

keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.18 

 

Gambar 3.18 Rangkaian hardware keseluruhan 

 

3.11.1.1  Langkah Pengujian 

Langkah-langkah dalam pengujian baterai adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan pengkabelan baterai pada setiap perangkat yang 

digunakan. 
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2. Mengatur skala avometer digital ke DCV pada range 20 Volt. 

3. Setelah mengatur avometer digital, hubungkan probe avometer digital 

yang berpolaritas (+) ke salah satu baterai pin positif (+) kemudian 

probe avometer yang berpolaritas negatif (-) ke pin ground (GND). 

4. Catat hasil pengukuran dari avometer. 

 

3.11.2 Pengujian Perangkat Lunak Baca Kamera 

Tujuan pengujian pengambilan gambar terhadap kamera yaitu untuk 

mendapatkan hasil yang akan diolah ke sistem pengolahan citra sebagai data latih 

yang akan diuji. Berikut merupakan potongan source code yang berfungsi untuk 

menggambil gambar (Capture). 

for i in range(0,10): 

            ret, image = cam.read() 

            time.sleep(.5) 

 

Hasil gambar kernel jagung menggunakan aplikasi tambahan yaitu 

FileZilla 3.37.1.0 sehingga nantinya akan digunakan sebagai data training yang 

tersimpan di database. 

Pengujian pengambilan gambar kernel jagung dilakukan menggunakan 

kamera yang langsung terpasang pada alat. Pengambilan gambar tersebut 

dilakukan hanya sekali ambil foto dengan jumlah objek yang diuji yaitu 160 

kernel jagung. Dari jumlah kernel yang diuji dilakukan pengklasifikasian tingkat 

% milk line yang disebut stage (tingkat panen). Beberapa stage yang diuji yaitu 

stage 1, stage 2, stage 3,dan stage 4, masing-masing stage jumlahnya 10 sampel 

kernel jagung. Setiap sampel terdiri dari empat kernel jagung sehingga pengujian 

keseluruhan sebanyak 40 sampel kernel jagung.  

3.11.3 Perancangan Pengolahan Citra  

Pada perancangan pengolahan citra digital akan menggunakan inputan dari 

Pengambilan gambar merupakan inti dari pengujian alat, kemudian gambar di 

extract sehingga menghasilkan data yang mampu dibaca dan dianalisa oleh sistem 

yang kemudian menghasilkan kesimpulan pembacaan akhir. Berikut merupakan 
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potongan source code hasil pengaturan RGB dengan menentukan range putih dan 

range kuning gambar (Capture). 

range_kuning = ([0,94,190], [196,255,255]) 

range_putih = ([33,218,0], [255,255,255]) 

lower = np.array(range_putih[0]) 

    upper = np.array(range_putih[1]) 

    #thresh = cv2.threshold(gray, 225, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] 

    thresh = cv2.inRange(image,lower,upper) 

 

lower = np.array(range_kuning[0]) 

    upper = np.array(range_kuning[1]) 

    #thresh2 = cv2.threshold(gray, 115, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] 

    thresh2 = cv2.inRange(image, lower, upper) 

Potongan source code yang pertama, kedua dan ketiga merupakan 

program hasil dari penentuan citra RGB. Ada dua kategori pengaturan RGB 

antara lain mencari range warna kuning dan range warna putih. Hasil nilai range 

warna kuning terdapat nilai 0, 94, 190 dan range warna putih yang nilainya 33, 

218, 0 kedua nilai tersebut termasuk nilai lower (warna paling gelap), sedangkan 

range warna kuning yang nilainya 196, 255, 255 dan range warna putih dengan 

nilai 255, 255, 255 kedua nilai tersebut termasuk nilai upper (warna paling 

terang). Hasil nilai lower dan upper untuk dicari nilai thresholdnya yang berupa 

angka pixel dari total putih dan angka pixel dari total kuning. 

Kedua perhitungan tersebut dapat dibuktikan dengan potongan source 

code sebagai berikut: 

for i in range(0, width): 

        for j in range(0, height): 

            if thresh[i][j]!=0: 

                total_putih+=1 

            if thresh2[i][j]!=0: 

                total_keseluruhan+=1 

                total_kuning+=1 

    total_keseluruhan+=total_putih 

 

Potongan source code keempat yaitu menghitung pixel putih dan pixel 

keseluruhan. Perhitungan tersebut dilakukan jika threshold 1 tidak sama dengan 0 

maka total putih ditambah 1, sedangkan jika threshold 2 tidak sama dengan 0 

maka total keseluruhan ditambah 1. Setelah itu mencari total keseluruhan yaitu 

total putih ditambah total kuning. 
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persentase = float(total_putih)/float(total_keseluruhan)*100.0 

Potongan source code kelima yaitu menghitung nilai persentase milk line  

yang datanya digunakan untuk menentukan stage (tingkat panen) kernal jagung. 

Perhitungan ini menggunakan rumus untuk mencari persentase milk line yaitu 

total putih + total keseluruhan dikalikan 100 %. 

3.11.4 Pengujian Sistem Keseluruhan 

Pengujian sistem keseluruhan dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari 

perancangan aplikasi sehingga peneliti dapat menentukan tingkat keberhasilan 

dari perangkat lunak yang dikerjakan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Pada 

perancangan keseluruhan dilakukan tahapan-tahapan penggabungan sistem 

perancangan, sehingga sistem secara keseluruhan dapat berjalan dan melakukan 

klasifikasi. Beberapa tahapan pengujian yang dilakukan antara lain meliputi : 

1. Pengujian yang dilakukan berguna membandingkan hasil yang 

didapatkan dari aplikasi atau sistem dengan perhitungan manual. 

2. Menghitung nilai akurasi dari hasil pengujian aplikasi alat ukur masa 

panen berdasarkan milk line jagung berguna mengetahui tingkat 

keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

Perhitungan nilai akurasi dari hasil pengujian yaitu menggunakan 

perhitungan manual. Rumus perhitungan tersebut yaitu sebagai berikut : 

 Hasil persentase stage kernel jagung =
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛
× 100% =hasil 

Hasil persentase keseluruhan = 
ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒
× 100% = hasil 

3.11.4.1 Peralatan 

Untuk melakukan perencanaan pengujian diperlukan beberapa peralatan 

sebagai berikut: 

1. Kernel jagung berjumlah 40 biji, dimana antara stage 1, 2, 3, dan 4 

diambil pengujian 10 biji.  

2. 1 Unit Alat penentuan milk line jagung yang didalamnya terdapat 

kamera webcam. 
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3. Tempat kernel jagung yang terdapat 4 lubang berbentuk persegi tiap 

bagiannya. 

3.11.4.2 Persiapan Perancangan 

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. Pengujiannya terhadap data test atau data uji kernel jagung di stage 1, 2, 

3, dan 4 sebanyak 10 kali. 

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

yang sudah ditentukan dan ketik perintah masukan python3 

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

6. Tekan tombol merah untuk menjalankan program perceptron atau 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.  

 

 


