
SESINDO 2011-Jurusan Sistem Informasi ITS 

58 

 

KLASIFIKASI JENIS POHON MANGGA GADUNG DAN CURUT 

BERDASARKAN TESKTUR DAUN 

 
Soffiana Agustin

1)
, Eko Prasetyo

2) 

 

1,2)
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,  

Universitas Muhammadiyah Gresik 
2)

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,  

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim 

soffianasoffi@gmail.com
1)

, eko1979@yahoo.com
2) 

 

 

Abstrak 

Bagi petani atau masyarakat awam yang berminat untuk menanam pohon mangga selalu berharap 

bahwa buah mangga yang dihasilkan dari pohon yang ditanamnya merupakan jenis buah mangga sesuai 

dengan yang diinginkan. Otomatisasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah melakukan klasifikasi jenis 

pohon mangga berdasarkan tekstur daun. 

Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode K-Nearest Neighbor (K-NN) dan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation pada fitur tekstur daun mangga jenis gadung dan curut. 

Karena daun mangga umumnya berwarna hijau, maka fitur warna tekstur yang digunakan adalah fitur 

warna green dari bagian warna RGB (Red, Green, Blue). Fitur tekstur yang digunakan dalam penelitian 

adalah : rata-rata intensitas, smoothness, entropy, 5 moment invariant, energy, dan kontras. Klasifikasi 

dilakukan pada dua jenis daun pohon mangga menggunakan 30 sampel daun mangga gadung dan 30 sampel 

daun mangga curut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi dengan K-NN memberikan rata-rata hasil akurasi  

keseluruhan 54.24%, sedangkan dengan JST Backpropagation memberikan rata-rata akurasi keseluruhan 

65.19%. 

Keywords : klasifikasi, k-nearest neighbor, jst backpropagation, daun mangga, gadung, curut. 

 

1. PENDAHULUAN 

Mangga adalah nama buah, demikian pula nama 

pohonnya [3]. Mangga termasuk ke dalam marga 

Mangifera, yang terdiri dari 35-40 anggota, dan 

suku Anacardiaceae. Nama ilmiahnya adalah 

Mangifera indica. Pohon mangga termasuk 

tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya 

(habitus) termasuk kelompok arboreus, yaitu 

tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang 

lebih dari 5 m, bahkan mencapai tinggi 10-40 m. 

Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang 

penting dan pada umumnya tiap tumbuhan 

mempunyai sejumlah besar daun. Alat ini hanya 

terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat 

pada bagian lain pada tanaman. Bagian batang 

tempat duduknya atau melekatnya daun disebut 

buku-buku (nodus) batang dan tempat di atas daun 

yang merupakan sudut antara batang dan ketiak 

(axilla). Daun biasanya berwarna hijau yang 

disebut klorofil [9]. 

Saat ini masyarakat gemar menanam pohon 

mangga di pekarangan rumah, selain berguna 

untuk penghijauan lingkungan, buah yang didapat 

juga mempunyai nilai gizi yang tinggi bagi 

manusia. Tetapi tidak jarang, masyarakat kadang 

tertipu dengan jenis pohon mangga yang ditanam, 

dikira bahwa jenis pohon mangga yang ditanam 

adalah jenis gadung, yang dikenal mempunyai rasa 

yang manis, buah yang besar dan agak panjang, 

bebau wangi, tapi ternyata adalah mangga jenis 

curut (=bahasa jawa) yang mempunyai rasa yang 

asam, buahnya kecil dan berbau asam. Oleh karena 

itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian 

klasifikasi jenis pohon mangga berdasarkan tekstur 

daun. Dengan sistem yang dikembangkan ini, 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

mengenali jenis mangga yang akan ditanamnya, 

sehingga tidak merasa tertipu atau kecewa pada 

jenis mangga yang ditanamnya. 

Sistematika dalam paper ini terbagi menjadi 6 

bagian : bagian 1 memuat pendahuluan, bagian 2 

membahas penelitian sebelumnya yang dilakukan 

terhadap buah, bagian 3 membahas teori yang 

melandasi dalam melakukan penelitian, bagian 4 

adalah desain sistem yang digunakan, bagian 5 

adalah membahas skenario pengujian, dan analisis 

hasil pengujian, sedangkan bagian 6 membahas 

kesimpulan yang didapat dari penelitian. 

2. PENELITIAN SEBELUMNYA 

Penelitian yang dilakukan Ahmad [1] adalah 

melakukan klasifikasi kualitas buah mangga 

berdasarkan tekstur buah mangga yang diamati. 
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Jenis buah mangga yang diamati adalah jenis 

gadung dan arumanis, pengukuran tekstur yang 

digunakan adalah kontras pada indeks warna 

merah, alasannya adalah karena warna buah 

mangga yang sudah masak biasanya didominasi 

warna yang agak kemerahan pada kulitnya. 

Akurasi yang didapatkan mencapai 74.3%. 

Widyanto [2] melakukan otomatisasi sistem 

klasifikasi kualitas buah mangga lokal berdasarkan 

3 parameter yaitu: cacat, ukuran, dan warna, yang 

dikelompokkan menjadi 3 kelas: bagus, sedang, 

dan jelek, metode yang digunakan adalah logika 

fuzzy. Akurasi yang didapat antara 66.7% dan 

75% masing-masing untuk kualitas buah mangga 

yang sedang dan bagus.  

Prasetyani [4] menggunakan basis ukuran buah, 

panjang, dan diameter buah stroberi untuk 

melakukan klasifikasi kualitas buah stroberi, 

akurasi yang didapatkan dengan ketiga parameter 

tersebut mencapai 78.3%.  

Lebih lanjut, Ahmad [1] menuturkan pentingnya 

sistem komputer untuk membantu melakukan 

klasifikasi produk hortikultura, dengan bantuan 

software komputer tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan standart mutu yang digunakan, 

selain itu dengan bantuan software ini maka 

pekerjaan yang awalnya dilakukan secara manual 

maka dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem 

komputer. 

Proposal penelitian yang diajukan Valerina et al 

[10] adalah sistem untuk mengidentifikasi jenis 

daun tanaman obat dengan basis ciri morfologi, 

bentuk, dan tesktur daun tanaman obat. Meskipun 

masih dalam tahap pengajuan, tetapi target akurasi 

pengenalan yang diharapkan adalah mendekati 

100%. Belum ditemukan hasil yang 

dipublikasikan, sehingga penulis  mencoba untuk 

menerapkan hal yang serupa pada jenis tanaman 

mangga dengan berfokus pada tekstur daun. Dari 

proposal penelitian Valerina et al [10] maka dapat 

dikaitkan bahwa identifikasi jenis pohon mangga 

dengan klasifikasi berdasarkan tekstur daun 

memungkinkan untuk dilakukan. 

3. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori 

yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu 

karakter daun mangga dan analisis tekstur citra. 

 

3.1 Karakter daun mangga 

Daun pohon mangga umumnya tunggal, dengan 

letak tersebar, tanpa daun penumpu [1][8]. Panjang 

tangkai daun bervariasi dari 1,25-12,5 cm, bagian 

pangkalnya membesar dan pada sisi sebelah atas 

ada alurnya. Aturan letak daun pada batang 

biasanya 3/8, tetapi makin mendekati ujung, 

letaknya makin berdekatan sehingga nampaknya 

seperti dalam lingkaran (roset). Helai daun 

bervariasi namun kebanyakan berbentuk jorong 

sampai lanset, 2-10 × 8-40 cm, agak liat seperti 

kulit, hijau tua berkilap, berpangkal melancip 

dengan tepi daun bergelombang dan ujung 

meluncip, dengan 12-30 tulang daun sekunder [8]. 

Beberapa variasi bentuk daun mangga [1]: 

1. Lonjong dan ujungnya seperti mata tombak. 

2. Berbentuk bulat telur, ujungnya runcing 

seperti mata tombak. 

3. Berbentuk segi empat, tetapi ujungnya 

runcing. 

4. Berbentuk segi empat, ujungnya membulat. 

 

Daun yang masih muda biasanya bewarna 

kemerahan, keunguan atau kekuningan [1]; yang di 

kemudian hari akan berubah pada bagian 

permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, 

sedangkan bagian permukaan bawah berwarna 

hijau muda. Umur daun bisa mencapai 1 tahun 

atau lebih. 

3.2 Analisis Tekstur Citra 

Analisis tekstur citra terbagi menjadi tiga bagian, 

yang pertama adalah pendekatan statistik, yang 

kedua adalah momen invariant yang terakhir 

adalah matriks co-occurrence. 

 

Pendekatan Statistik 

Pendekatan yang sering digunakan untuk analisis 

tekstur didasarkan pada properti statistik histogram 

intensitas [5]. Satu kelas pengukuran didasarkan 

pada moment statistik. Untuk menghitung moment 

nth terhadap mean diberikan oleh: 
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di mana zi adalah variabel random yang mengin-

dikasikan intensitas, p(z) adalah histogram level 

intensitas dalam region, L adalah jumlah level 

intensitas yang tersedia, mean (rata-rata) intensitas 

dihitung dengan formula: 

 





1

0

L

i

ii zpzm     (2) 

Ukuran smoothness relatif dari intensitas dalam 

region. R bernilai 0 untuk region dalam intensitas 

konstan dan mendekati 1 untuk region dengan 

ekskursi yang besar dalam nilai level intensitas. 

Dalam prakteknya, varian digunakan dalam ukuran 

ini yang dinormalisasikan dalam range [0,1] oleh 

pembagian dengan (L-1)
2

. Smoothness dihitung 

dengan formula : 

 21/11 R      (3) 

Dimana  adalah ukuran standart deviasi yang 

diukur dengan formula: 
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)(2 z        (4) 

Entropy digunakan untuk mengukur keacakan nilai 

intensitas citra, dihitung dengan formula: 
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Moment Invariants 

Moment 2-D dari order (p + q) pada citra digital 

f(x,y) didefinisikan sebagai [5]: 
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Untuk p,q = 0, 1, 2, …, di mana penjumlahan lebih 

dari nilai koordinat spasial x dan y yang 

merentangkan citra. Central moment yang 

berhubungan didefinisikan sebagai: 
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Normalized central moment dari order (p + q) 

didefinisikan sebagai: 
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Untuk p, q = 0, 1, 2, …, di mana: 
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Untuk p+q = 2, 3, … 

Sejumlah tujuh moment invariant yang tidak 

sensitif terhadap translasi, perubahan skala, 

pencerminan, dan rotasi dapat diturunkan dari 

persamaan berikut: 
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Matrik Co-occurrence 

Matriks intensitas co-occurrence adalah suatu 

matriks yang menggambarkan frekuensi 

munculnya pasangan dua piksel dengan intensitas 

tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra 

[6]. Matriks intensitas co-occurrence p(i1, i2) 

didefi-nisikan dengan dua langkah sederhana 

sebagai berikut. Langkah pertama adalah 

menentukan lebih dulu jarak antara dua titik dalam 

arah vertikal dan horizontal (vektor d=(dx,dy)), di 

mana besaran dx dan dy dinyatakan dalam piksel 

sebagai unit terkecil dalam citra digital. Langkah 

kedua adalah meng-hitung pasangan piksel-piksel 

yang mempunyai nilai intensitas i1 dan i2 dan 

berjarak di piksel dalam citra. Kemudian hasil 

setiap pasangan nilai intensitas diletakkan pada 

matriks sesuai dengan koordinat-nya, di mana 

absis untuk nilai intensitas i1 dan ordinat untuk 

nilai intensitas i2.  

Energi dalam matrik co-occurence yaitu fitur untuk 

mengukur konsentrasi pasangan intensitas pada 

matriks co-occurance, dan didefinisikan dengan: 
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Kontras yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

perbedaan intensitas dalam citra dan dinyatakan 

dengan: 
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4. DESAIN SISTEM 

Sistem untuk melakukan klasifikasi jenis pohon 

mangga berdasarkan tekstur daun ini 

menggunakan sistem kerja seperti pada gambar 1, 

sebagai berikut : 

1. Preprocessing 

Pada bagian ini dilakukan pekerjaan awal 

sebelum pemrosesan citra lebih lanjut, 

seperti: cropping, resizing, dan pengura-ngan 

noise pada citra. 

2. Segmentasi 

Segmentasi menggunakan metode K-means 

clustering dengan jumlah k mulai 3 sampai 4 

sesuai dengan kondisi terbaik hasil 

segmentasi yang diberikan. 

3. Ekstraksi fitur 

Pada bagian ini, dilakukan pengambilan 

komponen warna hijau pada citra daun yang 

sudah disegmentasi. Kemudian mengekstrak 

fitur yaitu: rata-rata intensitas, smoothness, 

dan entropy dari pendekatan statistik; 5 dari 7 



SESINDO 2011-Jurusan Sistem Informasi ITS 

61 

 

moment invariants; energy dan kontras dari 

pendekatan matrik co-occurrence. 

4. Pemisahan data 

Dari 60 data citra dibagi menjadi 2 

kelompok: data training dan data uji, 

komposisi yang digunakan menyesuaikan 

hasil analisis dengan teknik K-fold Cross 

Validation yaitu nilai K-fold bernilai 5, 6 dan 

10 dengan komposisi seperti dijelaskan 

dibagian 5. Masing-masing kelompok terbagi 

menjadi 2 kelas dengan jumlah yang sama, 

yaitu kelas 1 untuk mangga gadung dan 0 

untuk mangga curut. 

5. Training dengan K-NN dan JST 

Backpropagation 

Training dengan K-NN [7] dan JST 

Backpropagation [11] dilakukan pada data 

training dengan label kelas yang sudah 

diberikan pada setiap data training. 

6. Klasifikasi 

Proses klasifikasi dilakukan dengan 

memproses satu persatu data uji untuk 

diketahui keluaran kelas yang diberikan oleh 

sistem. Pada K-NN, masing-masing data uji 

dilakukan pengujian 3 kali yaitu: 1-NN, 3-

NN, dan 5-NN untuk setiap K-fold, 

sedangkan JST Backpropagation dilakukan 

pengujian 3 kali untuk masing-masing K-

fold. Kemudian hasilnya dilakukan 

pencocokan dengan kelas yang sesungguhnya 

sehingga diketahui akuransi sistem dalam 

melakukan klasifikasi. 

 

Preprocessing

Segmentasi

Ekstraksi fitur

Pemisahan data

Training dengan 

K-NN dan JST 

Backpropagation

Data training

KlasifikasiData uji

Citra daun 

mangga

Hasil klasifikasi

1

2

3

4

5

6

 
Gambar 1. Desain sistem klasifikasi jenis pohon mangga 

5. PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, melaku-

kan otomatisasi klasifikasi 2 jenis mangga yaitu: 

gadung dan curut berdasarkan tekstur daun, karena 

warna daun umumnya adalah hijau maka penulis 

menggunakan fitur warna hijau dari sistem warna 

RGB.  

Hasil analisis setiap fitur dari 3 pendekatan analisis 

tekstur dengan Principal Component Analysis 

(PCA) [7] didapatkan ada 10 fitur yang tepat untuk 

digunakan. Analisis citra dengan pendekatan 

statistik memberikan fitur rata-rata, smoothness, 

dan entropy nilai intensitas warna hijau pada daun 

yang merupakan karakter morfologi alami daun 

[10]. Pendekatan moment invariant sudah terbukti 

robust terhadap per-geseran, perputaran dan 

penskalaan obyek dalam citra, maka tepat jika 

digunakan dalam penelitian ini untuk peletakan 

obyek dalam citra yang bisa dipengaruhi oleh 3 hal 

tersebut [5]. Dari 7 fitur moment invariant, ada 5 

yang mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu 

moment: 1, 2, 4, 6, dan 7. Sedangkan pendekatan 

matrik co-occurrence memberikan alternatif teknik 

analisis citra selain pendekatan statistik, fitur yang 

dieks-trak dari matrik ini adalah enegri, dan 

kontras. Energi untuk mengukur kekonstanan 

intensitas, sedang-kan kontras untuk mengukur 

tingkat perbedaan nilai intensitas warna hijau pada 

daun. 

Dari analisis dengan PCA, maka paramater tekstur 

yang digunakan adalah: (1) rata-rata intensitas; (2) 

smoothness; (3) entropy; (4) 5 komponen moment 

invariants; (5) energy; (6) kontras. Pengujian 

dilakukan pada 2 jenis daun mangga: gadung, dan 

curut, masing-masing diambil sampel 30 citra daun 

dari 10 daun, sehingga total ada 60 citra daun yang 

digunakan sebagai data set dalam penelitian.  

Berdasarkan analisis dengan teknik K-fold Cross 

Validation untuk nilai K-fold adalah 5 sampai 10 

didapatkan laju error berturut-turut adalah: 0.0833, 

0.1000, 0.1167, 0.1333, 0.1500, 0.1667. Laju error 

terkecil didapatkan ketika K-fold bernilai 5. 

Komposisi data untuk training dan uji yang 

digunakan adalah nilai K-fold: 5,6 dan 10 berturut-

turut: (48;12), (50;10), (54;6). 

Citra daun mangga yang diproses adalah yang 

sudah melalui preprocessing dan sudah di 

segmentasi untuk memisahkan obyek daun dari 

latar belakang dalam citra, contoh daun yang 

belum dan sudah disegmentasi ditunjukkan pada 

gambar 2. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Citra daun mangga gadung; (a) belum di segmentasi; 

(b) sudah di segmentasi 
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Skenario pengujian yang dilakukan adalah dengan 

mengunakan data training sebagai pelatihan 

terhadap sistem, kemudian memasuk-kan data uji 

untuk melakukan klasifikasi. Hasil klasifikasi data 

uji oleh sistem dibandingkan dengan klasifikasi 

data uji yang sesungguhnya (manual). Analisis 

dilakukan dengan memban-dingkan antara data uji 

yang berhasil diklasifi-kasi dengan benar dengan 

semua data uji, maka didapatkan akurasi sistem 

klasifikasi jenis pohon mangga tersebut 

berdasarkan tekstur daunnya. 

Sebanyak 10 fitur dari masing-masing data 

training digunakan sebagai data training dalam K-

NN dan JST Backpropagation. Selanjutnya 10 fitur 

dari masing-masing data uji satu persatu dilakukan 

klasifikasi data uji dengan metode K-NN dan JST 

Backpropagation, 10 fitur dari masing-masing 12 

citra uji untuk K-fold = 5 ditampilkan pada tabel 1. 

Untuk JST Backpropagation, menggunakan 1 

hidden layer dengan jumlah neuron 150, 

sedangkan output layer menggunakan 1 neuron. 

Parameter-parameter pelatihan yang digunakan: 

target error 0.001 menggunakan kriteria Sum 

Squared Error (SSE), laju pelatihan 0.2, 

momentum 0.95, dan jumlah iterasi maksimal 

5000 kali. 

Tabel 1. Fitur 12 data uji citra mangga gadung dan curut untuk K-fold = 5 

DATA FITUR 

UJI RTA SMO ENT M1 M2 M4 M6 M7 ENE KON 

1 29.1729 0.0155 3.4826 5.5427 11.6998 22.9311 29.0055 44.8459 0.2786 67.7212 

2 33.9193 0.0230 3.3328 5.7097 11.9975 21.7963 28.5323 44.7507 0.3116 84.3237 

3 29.0943 0.0156 3.5126 5.5885 11.8344 24.5504 30.7731 48.3301 0.2784 69.3236 

4 29.0359 0.0148 3.4111 5.5716 11.8278 24.3760 30.9883 47.6693 0.2721 78.6404 

5 30.0713 0.0158 3.5678 5.5993 11.8586 24.2964 30.4569 48.0587 0.2659 69.6455 

6 30.6568 0.0159 3.5851 5.6038 11.8700 23.9468 30.0445 47.6500 0.2584 68.5670 

7 35.2274 0.0153 4.2650 5.4728 11.5021 23.2160 29.9284 45.8194 0.1738 83.7451 

8 34.4043 0.0144 4.2666 5.4251 11.3855 23.2463 29.6159 46.1905 0.1704 86.0139 

9 27.2064 0.0103 3.7283 5.3438 11.2981 22.0147 29.7404 43.1424 0.2050 68.9388 

10 26.4059 0.0102 3.6640 5.3492 11.3047 21.3572 27.5919 42.5218 0.2204 57.0943 

11 27.9246 0.0100 3.9025 5.3477 11.3233 21.2033 27.3976 42.3380 0.1850 63.5500 

12 30.2173 0.0111 4.0013 5.4143 11.4539 21.3308 27.4956 42.5375 0.1755 59.8338 

Keterangan kolom tabel 1: 

RTA : Rata-rata intensitas ENT : Entropy KON : Kontras  M2 : Moment 2 M6 : Moment 6 

SMO : Smoothness  ENE : Energy M1 : Moment 1 M3 : Moment 4 M7 : Moment 7 

      

Tabel 2. Hasil pengujian klasifikasi citra daun mangga gadung dan curut untuk K-fold = 5 

DATA 

UJI 

HASIL KLASIFIKASI 
KELAS 

TARGET 
K-NN  JST BACKPROPAGATION 

1-NN 3-NN 5-NN  PERC. 1 PERC. 2 PERC. 3 

1 1 1 0  1 1 1 1 

2 1 1 1  1 1 1 1 

3 1 1 1  0 1 0 1 

4 1 1 1  0 0 0 1 

5 1 0 0  0 1 0 1 

6 0 0 0  0 1 1 1 

7 1 1 1  0 0 0 0 

8 1 1 1  0 0 0 0 

9 1 1 0  0 0 0 0 

10 0 0 1  0 0 0 0 

11 0 0 0  0 0 0 0 

12 0 0 0  0 0 0 0 

Hasil benar 8 7 6  8 11 9 
 

Prosentasi 

Akurasi 
66.67% 58.33% 50.00%  66.67% 91.67% 75% 

 

Rata-rata 58.33%  77.78% 
 

Untuk K-fold=5, pengujian pada metode K-NN 

dilakukan 3 kali, yaitu: 1-NN, 3-NN, dan 5-NN, 

sedangkan JST Backpropagation dilakukan 3 kali: 

percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kelas 

citra mangga yang sesungguhnya pada data uji 

ditunjukkan pada kolom 8 di tabel 2, kelas 1 untuk 

mangga gadung, kelas 0 untuk mangga curut. 

Hasilnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, 

klasifikasi dengan 1-NN memberikan akurasi hasil 

66.67% atau 8 dari 12 data uji berhasil 
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diklasifikasikan dengan benar. Untuk 3-NN 

memberikan akurasi hasil 58.33% atau 7 dari 12 

data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. 

Untuk 5-NN memberikan akurasi hasil 50% atau 6 

dari 12 data uji berhasil diklasifikasikan dengan 

benar. Rata-rata akurasi metode K-NN untuk K-

fold = 5 adalah 58.33%. Sedangkan metode JST 

Backpropagation pada percobaan 1 memberikan 

akurasi 66.67% atau 8 dari 12 data uji berhasil 

diklasifikaskan dengan benar, percobaan 2 

memberikan akurasi 91.67% atau 11 dari 12 data 

uji berhasil diklasifikaskan dengan benar, 

sedangkan percobaan 3 memberikan akurasi 75% 

atau 9 dari 12 data uji berhasil diklasifikaskan 

dengan benar. Rata-rata akurasi metode JST 

Backpropagation untuk K-fold = 5 adalah 77.78%. 

Ringkasan hasil pengujian untuk K-fold bernilai 5, 

6 dan 10 ditunjukkan pada tabel 3. Dari tabel 3, 

didapatkan rata-rata akurasi terbaik untuk K-NN 

pada saat K-fold bernilai 6, sedangkan JST 

Backpropagation pada saat K-fold bernilai 5. Rata-

rata akurasi untuk keseluruhan untuk K-NN adalah 

54.24%, sedangkan JST Backpropagation adalah 

65.19%. 

 
Tabel 3. Rata-rata hasil percobaan untuk 3 nilai K-fold 

K-FOLD 
RATA-RATA AKURASI 

K-NN JST BACKPROPAGATION 

5 58.33% 77.78% 

6 60% 73.33% 

10 44.44% 44.44% 

Rata-rata 54.24% 65.19% 

 

6. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Klasifikasi jenis mangga berdasarkan tekstur 

daun memungkinkan dilakukan untuk 

memban-tu masyarakat atau pihak-pihak 

terkait untuk mengenali jenis pohon mangga 

berdasarkan tekstur daun.  

2. Karena akurasi yang didapatkan masih jauh 

dari target yang diinginkan yaitu diatas 90%, 

maka sistem ini belum sepenuhnya berhasil 

dalam pekerjaan klasifikasi berdasarkan 

tekstur daun.  

3. Fitur rata-rata intensitas, smoothness, entropy, 

energy, kontras, dan 5 moment belum bisa 

dika-takan tepat digunakan sebagai fitur yang 

dieks-trak dari citra daun untuk pekerjaan 

klasifikasi. 

4. Komponen warna daun yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hijau, artinya tidak 

memandang daun yang didominasi warna ku-

ning atau merah, sehingga mungkin saja hal 

inilah yang menjadi salah satu faktor 

penyebab kurang berhasilnya proses 

klasifikasi. 

 

Penelitian ini masih memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut, diantaranya : 

1. Penetapan usia daun yang digunakan dalam 

klasifikasi juga perlu ditetapkan, karena 

berpengaruh pada warna yang mendominasi 

tekstur daun, seperti daun yang berusia lebih 

mudah warna didominasi kuning atau ungu, 

jika sudah dewasa akan berubah menjadi 

warna hijau. 

2. Penggunaan fitut bentuk daun juga penting 

untuk diperhitungkan, mengingat secara kasat 

mata, jenis mangga yang berbeda juga 

mempunyai bentuk daun yang sedikit berbeda. 

3. Penggunaan kelas jenis mangga masih perlu 

di-tambah, mengingat jumlah spesies mangga 

yang sangat banyak ditemukan di dunia. 

4. Sistem yang dikembangkan penulis ini masih 

bekerja secara offline, dimana klasifikasi 

dilakukan pada citra diluar proses 

pengambilan secara langsung. Perlu 

diintegrasikan dengan media kamera agar 

sistem dapat bekerja secara online dan real 

time. 

5. Pendekatan dengan metode lain juga penting 

untuk diperhatikan mengingat metode K-NN 

dan JST Backpropagation juga mempunyai 

kelemahan disamping kelebihan yang 

diberikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Ahmad, U., 2010. Pangan, Vol. 19 No. 1, 

pp.71-80 

[2] Widyanto, M.R., Kreshna, P.E., 2007. 

Klasifikasi Mangga Lokal Menggunakan 

Fuzzy Logic, In: The Japanese Study Centre 

Building, University of Indonesia,  National 

Conference on Computer Science & 

Information Technology 2007, Depok Jawa 

Barat, Indonesia, 29-30 January 2007. 

University of Indonesia: Depok 

[3] Wikipedia Indonesia – ensiklopedia bebas, 

2011, Mangga, [online] (Updated 13 Juli 

2011) Available at: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mangga 

[Accessed 5 Agustus 2011] 

[4] Prasetyani, E., 2008. Evaluasi Parameter 

Pemutuan buah Stroberi Menggunakan 

Pengolahan Citra, Skripsi, Departemen 

Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

[5] Gonzalez, R.C, Wood, R.E., 2008. Digital 

Image Processing, 3
rd

 Edition, Pearson 

Prentice Hall: New Jersey 

[6] Ahmad, U., 2005. Pengolahan Citra Digital & 

Teknik Pemrogramannya, Edisi 1, Graha 

Ilmu: Yogyakarta 



SESINDO 2011-Jurusan Sistem Informasi ITS 

64 

 

[7] Tan, P., Steinbach, M., Kumar, V., 2006. 

Introduction to Data Mining, 1
st
 Ed, Pearson 

Education: Boston San Fransisco New York 

[8] Rukmana, R., 1997. Mangga Budidaya dan 

Pasca panen, Kanisius: Yogyakarta 

[9] Tjitrosoepomo G., 1989. Morfologi Tumbuhan, 

Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 

[10] Valerina, F., Ratu, D.A., Nuryunita, K., 2011. 

Sistem Identifikasi Daun Tanaman Obat 

dengan Penggabungan Ciri Morfologi, 

Bentuk, dan Tesktur Menggunakan 

Probabilistic Neural Network pada Perangkat 

Mobile, PM-GT, Institut Pertanian Bogor, 

Bogor. 

[11] Negnevitsky, M., 2002. Artificial Inteligence 

– A Guide to Intelligent Systems, 2
nd

 Ed, 

Addison-Wesley: Edinburgh Gate. 

 


	Prosiding SESINDO 2011 69
	Prosiding SESINDO 2011 70
	Prosiding SESINDO 2011 71
	Prosiding SESINDO 2011 72
	Prosiding SESINDO 2011 73
	Prosiding SESINDO 2011 74
	Prosiding SESINDO 2011 75

