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yaitu pembeli ,penjual dan petani pisang untuk mengidentifikasi
tingkat kematangan dan prediksi kematangan dari pisang candi.

Abstrak - Pisang candi merupakan buah yang dipanen dalam
keadaan mentah, produsen yang menggunakan bahan baku
pisang candi, hanya menggunakan indra visual mereka untuk
memprediksi tingkat kematangan pisang. hal tersebut berakibat
pada proses prediksi yang tidak akurat dan menyebabkan gagal
produksi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem
aplikasi yang dapat mengidentifikasi dan memprediksi tingkat
kematangan pisang candi dengan memanfaatkan fitur warna dan
tekstur pada pisang. Dalam pembangunan sistem, penulis
menggunakan algoritma konversi warna Red Green Blue ke Hue
Saturation Intensity sebagai fitur warna dan algoritma Gray Level
Cooccurrence Matrix sebagai ekstraksi fitur tekstur. Dari data
fitur tersebut dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNearest Neighbor untuk mengetahui nilai fitur tersebut
terklasifikasi kedalam kategori matang, setengah matang, mentah
dan mengetahui hasil prediksi berapa hari pisang tersebut akan
matang. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membangun
sistem identifikasi dan prediksi kematangan pisang candi dengan
mengimplementasikan algoritma tersebut. Hasil pengujian yang
didapat dengan menggunakan data sebanyak 380 buah citra
pisang candi dengan 84% data training dan 16% data testing,
didapaktan hasil, sistem dapat mengidentifikasi dan memprediksi
tingkat kematangan pada pisang candi dengan akurasi sebesar
90% untuk identifikikasi kematangan dan 73% untuk prediksi
hari kematangan buah pisang candi.

II. LANDASAN TEORI
Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu
dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan
dalam pembuatan laporan ini.
A. Pisang Candi
Pisang adalah salah satu tanaman tropis yang banyak di budi
dayakan di Indonesia. Pisang sendiri dibagi menjadi empat
kelompok berdasar jenis dan pemanfaatannya.
Salah satu jenis buah pisang yang banyak dicari oleh
masyarakat adalah jenis pisang candi. Pisang candi digemari
karena pembuahannya yang terhitung lebih cepat dibandingkan
dengan jenis pisang yang lainnya. Selain itu, jika dilihat
berdasarkan bentuknya yang ramping dan menyerupai tanduk,
berkulit tebal serta memiliki tekstur daging buah yang lembut.
Untuk mengetahui tingkat kematangan pada buah pisang candi
dapat di lihat dari warna kulit pisang tersebut. Umumnya untuk
kulit pisang candi itu sendiri memiliki waran kecoklatan dan
berbintik kemerahan.
B. Preprocessing
Proses ini digunakan untuk perbaikan pad kualitas citra
dari citra pisang sebelum proses ekstraksi fitur (tekstur & warna)
dan klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Pada
proses ini dilakukan 2 tahap yaitu [4] :

Kata kunci ; Identifikasi Kematangan; Prediksi Kematangan; KNearest Neighbor; Hue Saturation Intensity, Gray Level
Cooccurrence Matrix.

I. PENDAHULUAN
Pisang adalah salah satu tanaman tropis yang banyak di budi
dayakan di Indonesia. Salah satu jenis pisang dari
pengelompokan jenis dan pemanfaatannya sebagai pisang
olahan terlebih dahulu adalah pisang candi. Pisang yang
memiliki karakter morfologi memiliki panjang buah rata rata 20
cm dan berwarna kuning saat matang [1]. Pengklasifikasian
kematangan pisang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara
destruktif dan non-destruktif [2]. Metode non-destruktif pada
pisang dapat dilakukan dengan melihat dari warna dan tekstur
kulit pisang yang merupakan komponen eksternal dari pisang itu
sendiri tanpa harus membuka atau mencicipi daging dan
membuat kondisi buah tetap utuh [3].

1) Resize dilakukan perubahan ukuran citra menjadi lebih
kecil dengan dimensi maksimal yaitu 225 x 300 piksel. Pada
proses ini akan berakibat pada nilai dari citra tersebut akan lebih
kecil dari citra asli. Proses ini bertujuan pada saat proses
ekstraksi feature yang dilakukan tidak membutuhkan waktu
yang lama. Dikarenakan citra inputan akan didapatkan dari
smartphone yang pada umumnya memiliki resolusi dan ukuran
yang cukup besar. Apabila citra besar tersebut diproses tanpa
pengolahan terlebih dahulu terhadap citra inputan. Maka akan
membutuhkan proses yang lama untuk proses ekstraksi feature
pada citra tersebut.
2) Segmentasi merupakan proses membagi gambar menjadi
daerah atau objek penyusunnya [4]. Tingkat proses pembagian
tergantung pada masalah yang dipecahkan. Pada proses

Dibangunnya Sistem Aplikasi Citra Digital diharapkan dapat
memudahkan para pelaku yang memanfaatkan pisang Candi
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Neighbor adalah untuk mengklasifikasikan suatu object baru
berdasarkan atribut dan sampel – sampel dari data training yang
telah di buat. Metode ini menggunakan klasifikasi neighborhood
sebagai dasar nilai untuk memprediksi dari nilai instance yang
baru yang akan diklasifikasikan.

segmentasi dibagi menjadi dividing image space dan clustering
feature space. Teknik yang digunakan adalah dengan membagi
citra menjadi beberapa bagian untuk mengetahui batas dari citra
tersebut[5]. Dari bagian dari citra tersebut akan di bedakan dan
diketahui wilayah dari suatu citra tersebut

Prinsip kerja K-Nearest neighbor adalah digunakan
untuk mencari jarak terdekat antara data yang dievaluasi dari
atribut – atribut suatu data dengan “k” tetangga terdekatnya
dalam data pelatihan[10]. Untuk menghitung validitas dari data
pada data training, tetangga terdekat perlu sebagai variable
pertimbangan. Di antara tetangga terdekat dengan data, validitas
digunakan untuk menghitung jumlah titik dengan label yang
sama untuk data tersebut. Persamaan perhitungan untuk mencari
Euclidean dengan persamaan sebagai berikut.

C. Hue Saturation Intensity (HSI)
Hue Saturation Intensity (HSI) mendefinisikan model
warna dalam hal komponennya. Ruang ini memiliki
kemampuan untuk terpisah intensitas informasi intrinsik warna,
yang mengacu pada warna dan saturasi.

,
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Dimana data “x1” merupakan sample uji atau data yang
ingin diketahui dan “x2” adalah data uji sebagai atribut
pembanding dari sample data uji. Sedangkan d merupakan hasil
atau output berupa jarak antara sample data uji dan data uji.
Sedangkan “p” merupakan dimensi data yang akan
dibandingkan dengan sample data uji. Semakin banyak dimensi
data maka proses dari klasifikasi akan semakin lama dan hasil
akan semakin akurat, dan sebaliknya apabila semakin sedikit
dimensi data maka proses klasifikasi akan semakin cepat dan
akurasi kurang baik.

Gambar 1. Model representasi warna hue saturation intensity

Model ini cocok untuk memproses gambar yang
menghadirkan perubahan pencahayaan ini disebabkan oleh fakta
bahwa warna dari lingkungan dapat dibedakan satu sama lain
melalui komponen hue [6].
a)

F. Android Studio
Android Studio merupakan Integrated Development
Environment untuk mengembangkan aplikasu berplatform
android, berdasar Intelij IDEA. Android Studio juga merupakan
software pengumbang yang memiliki banyak feature. Android
Studio
menyediakan
alat
untuk
pengujian,
dan
mempublikasikan
tahap
proses
development,
serta
lingkungandevelopment terpadu untuk membuat aplikasi bagi
semua perangkat Android. Lingkungan development
menyertakan kode template dengan kode contoh untuk fitur
aplikasi umum, alat pengujian dan kerangka kerja yang banyak,
dan sistem pembangunan yang fleksibel[11].

Hue Semua titik pada bidang yang dibatasi oleh
titik black, white dan warna, memiliki hue yang
sama.

b) Saturasi adalah jarak terdekat antara titik titik
warna dengan sumbu intensitas, saturasi terbentuk
dari bidang warna tegak lurus dengan sumbu
intensitas dan memiliki hue yang sama.
c)

(1)

Intensity adalah garis yang menghubungkan titik
hitan dan titik putih, titik – titik dari garis intensity
membentu garis skala abu - abu

G. API (Application Programming Interface)
API adalah singkatan dari Application Programming
Interface,
dan
memungkinkan
developer
untuk
mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi
yang berbeda secara bersamaan[11]. API terdiri dari berbagai
elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang
memungkinkan developers untuk membuat aplikasi. Tujuan
penggunaan API adalah untuk mempercepat proses
development dengan menyediakan function secara terpisah
sehingga developer tidak perlu membuat feature yang serupa.

D. Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM)
Gray Level Co-Occurrence Matrix merupakan suatu
metode untuk melakukan ekstraksi ciri berbasis statistikal,
perolehan ciri diperoleh dari nilai piksel matrik, yang
mempunyai nilai tertentu dan membentuk suatu sudut pola [7].
Adanya matrik tersebut berdasarkan kondisi bahwa suatu matrik
piksel akan mempunyai nilai perulangan sehingga terdapat
pasangan aras keabuannya [8]. Kondisi nilai piksel tersebut
dinotasikan sebagai matrik dengan jarak dua posisi (x1, y1) dan
(x2, y2)[9].

API yang bekerja pada tingkat sistem operasi
membantu aplikasi berkomunikasi dengan layer dasar dan satu
sama lain mengikuti serangkaian protokol dan spesifikasi.
Contoh yang dapat menggambarkan spesifikasi tersebut adalah
POSIX (Portable Operating System Interface)[12].

E. K – Nearest Neighbor
K-Nearest Neighbor atau KNN adalah salah dari
algoritma instance based learning atau case – based reasoning.
Algoritma ini untuk mengidentifikasi kategori dari kemiripan
data terhadap suatu data yang besar. Metode ini dapat digunakan
dalam penerapan data mining, statistical, pattern recognition,
image processing. Sebagaimana penerapannya, K-Nearest

III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang
meliputi beberapa langkah. Langkah-langkah penelitian ini
adalah sebagai berikut:
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Pada proses ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan nilai
dari feature feature dengan metode yang digunakan yang
nantinya digunakan sebagai data uji pada proses testing. Pada
proses ini diawali dengan merubah ukuran gambar 300x225, lalu
proses segmentasi unutk memisahkan objek, lalu konversi
warna RGB ke HIS, dan ekstraksi fitur menggunakan metode
GLCM, setelah nilai fitur didapatkan, data diberi label sesuai
kondisi dari citra input.

A. Rancangan Penelitian
Metode yang digunakan pada pengembangan dalam
sebuah perangkat lunak pada penelitian ini adalah menggunakan
metode. Software Development Live Cycle (SDLC) Waterfall.
Model SDLC Waterfall merupakan metode dalam mengerjakan
pengembangan software dimana setiap fase harus dikerjakan
terlebih dahulu sebelum fase berikutnya dijalankan. Alur dalam
proses pengembangan aplikasi yang terdiri dari requirement,
design, implementation, verification, maintenance yang
dijelaskan sebagai berikut.

b)

Proses Testing
Proses testing disini dilakukan untuk menguji
keakurasi dari sitem dengan mampu mengklasifikasikan data
testing dengan tepat menggunakan sistem yang telah
dikembangkan. Proses ini dilakukan ekstraksi fitur warna dan
tekstur menggunakan metode HSI dan GLCM, setelah data fitur
didapatkan dilakukan klasifikasi menggunakan metode KNN
terhadap data uji yang ada.

a) Requirements
Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembentukan
aplikasi untuk mengimplementasikan identifikasi dan prediksi
tingakat kematangan pisang candi. Tahap ini akan menetapkan
berbagai kebutuhan yang dibutuhkan seperti, mengumpulkan
data gambar pisang candi, dan melakukan observasi terhadap
perubahan warna dan tekstur pada pisang candi saat mentah
hingga matang.

D. Metode Pengujian
Fase ini merupakan fase menguji hasil dari klasifikasi
yang dilakukan oleh sistem, hasil dari pengujian ini bisa
digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari sistem tersebut.

b) Design
Merupakan tahap proses desain aplikasi dalam
mengimplementasikan identifikasi dan prediksi tingkat
kematangan pada pisang candi. Tahap ini merupakan tahapan
dimana desain sistem akan dirancang sesuai kebutuhan
pengguna dengan membagi pada 3 desain yaitu proses input
citra yang akan diolah, proses ekstraksi data citra, dan proses
klasifikasi sebagai hasil output

a) Pengujian Unit
Pengujian unit ditujukan untuk memastikan bahwa setiap
fungsi berjalan dengan benar sesuai dengan rancangan yang
diharapkan dimana strategi pengujiannya menggunakan metode
blackbox.
b) Pengujian Akurasi
Pengujian akurasi perhitungan diperlukan untuk menguji
tujuan utama dari penelitian ini bahwa dengan menerapkan salah
satu metode K-NN sebagai proses klasifikasi dengan
menggunakan feature warna HSI dan Teksture GLCM yang
didapatkan dari citra pisang candi dapat mengklasifikasikan
citra pisang candi tersebut menjadi matang, setengah matang,
atau mentah.

c) Implementation
Merupakan tahap proses mengimplementasikan desain dari
aplikasi identifikasi dan prediksi tingkat kematangan pada
pisang candi. Tahap ini merupakan tahapan dimana desain
sistem akan diterjemahkan kedalam kode program dengan
menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan.
d) Unit Testing
Pada tahap ini merupakan tahap menguji hasil implementasi
dari sistem aplikasi untuk mengidentifikasi dan prediksi tingkat
kematangan pada pisang candi. hasil dari pengujian dijadikan
sebagai dokumentasi untuk pengembangan aplikasi selanjutnya.

IV.

A. Gambaran Umum Sistem
Aplikasi Identifikasi tingkat kematangan pisang candi yang
akan dikembangkan menggunakan metode K-Nearest Neighbor
untuk klasifikasi data tersebut, berdasar fitur yang di ambil
menggunakan metode konversi warna Red, Green, Blue (RGB)
menjadi Hue, Saturation, Intensity (HIS) sebagai fitur warna
dan Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM).
Aplikasi ini nantinya akan memiliki platform desktop untuk
admin yang menggunakan Bahasa pemrograman javascript,
php, dan framework codeigniter dalam pengembangannya.
Sedangakan untuk user akan memiliki platform Android
menggunakan bahasa pemrograman java menggunakan
Android Studio sebagai IDE (Integrated Development
Environment) dan menggunakan library Rest untuk request data
pada server.

e)
Maintenance
Tahap terakhir ini dilakukan jika seluruh proses tahapan di
atas telah dilakukan, mengoperasikan aplikasi dan melakukan
pemeliharaan seperti penyesuaian dan perubahan yang
dibutuhkan.
B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pengumpulan data penunjang yang
dilakukan
dengan
pengambilan
data-data
dengan
mendokumentasikan perubahan dari pisang candi secara berkala
mulai dari pisang mentah hingga matang. Proses identifikasi
kematangan mengacu pada warna kulit pisang yang digunakan
sebagai penanda tingkat kematangan buah pisang [1].

B. Analisis Sistem
Analisis sistem disini merupakan Analisa penjabaran
tentang komponen yang dibutuhkan oleh sistem, baik itu
kebutuhan perangkat lunak maupun perangkat keras. Pada bab
ini juga menjalaskan gambaran secara umum dari aplikasi yang
akan dibangun.
Pada apikasi ini terdapat dua proses yang akan dilakukan
oleh sistem, yaitu proses ekstraksi data feature sebagai data

C. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data merupakan rancangan pada
tahap mengolah data yang telah dikumpulkan oleh penulis pada
tahap sebelumnya. Pada proses ini dibagi menjadi 2 poroses
yaitu proses ekstraksi data sebagai data training, dan testing
sebagai identifikasi objek baru.
a)

METODE PENELITIAN

Proses Ekstraksi

190

training. Dimana proses tersebut bertujuan untuk mendapatkan
data feature dari setiap citra pisang candi sebagai data training.
Sedangkan proses testing bertujuan mengklasifikasikan pisang
candi menjadi matang, setengah matang, atau mentah dengan
menggunakan data feature dari setiap citra dengan
menggunakan jarak terdekat dati citra pisang candi yang akan
diklasifikasikan dengan data training.
C. Data
Data yang digunakan pada identifikasi tingkat kematangan
pisang pada image processing dengan ekstraksi fitur warna dan
tekstur menggunakan konversi warna nilai RGB menjadi HSI
sebagai fitur warna dan GLCM sebagai fitur tekstur merupakan
citra pisang candi tampak samping dengan ketentuan seluruh
bagian pisang terekam pada citra yang akan diproses. Dari citra
tersebut dilakukan proses ekstraksi fitur warna dan tekstur yang
menghasilkan fitur warna yaitu hue, saturation, intensity dan
fitur tekstur yaitu contrast, entropy, energy, homogeneity dan
correlation. Fitur fitur tersebut kemudian digunakan sebagai
data masukan untuk proses klasifikasi menggunakan metode K
– Nearest Neighbor.

Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Identifikasi dan Prediksi Pisang Candi

D. Perancangan Arstektural
Use Case diagram merupakan rangkaian atau uraian dari
sistem identifikasi kematangan pisang candi yang ditangani
oleh aktor. Pada use case ini didefinisikan kebutuhan
kebutuhan sistem. Pada gambar 1 dijelaskan bahwa sistem ini
memiliki 2 aktor yaitu user dan admin. Pada aktor admin aksi
yang bisa dilakukan oleh admin adalah:

V.

IMPLEMENTASI

Tahap Implementasi antar muka merupakan perubahan dari
sistem yang telah dirancang kemudian diterapkan ke dalam
program. Berikut ini adalah hasil dari proses implementasi
pembangunan sistem identifikasi dan prediksi tingkat
kematangan pada pisang candi, dengan menggunakan metode
klasifikasi K – Nearest Neighbor dan ekstraksi fitur Hue,
Saturation, Intensity dan Gray level Cooccurrence Matrix.

1) Admin dapat mengupload citra yang akan diolah, dengan
mengambil data gambar yang ada pada device berformat “jpg”.
2) Admin dapat melakukan identifikasi citra dari citra yang
telah dipilih, dengan include aksi ekstraksi fitur warna dan
tekstur dan include preprocessing yaitu resize dan segmentasi.
Hasil dari ekstraksi fitur kemudian extend proses simpan data
fitur kedalam database.

Sistem dibagi menjadi dua aplikasi yaitu aplikasi user dan
admin yang dibangun dengan platform yang berbeda. Dua
aplikasi tersebut terintegrasi dengan satu database menggunakan
API. Aplikasi User dibangun menggunakan platform mobile
android dan aplikasi admin menggunakan platform website

Pada aktor user aksi yang bisa dilakukan oleh user dalam
sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Database

3) User dapat mengupload citra yang akan diklasifikasikan,
setelah proses upload image akan extend aksi klasifikasi data
yang sesuai dengan fitur tersebut.

Gambar 2. Tabel Dataset Sistem Identifikasi dan Prediksi Pisang Candi

Gambar 2 adalah implementasi dari rancangan tabel database
yang untuk menyimpan data uji dari data pisang yang telah
dilabeli, yang dijadikan sebagai data training.
2) Sistem Admin
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tekstur Gray Level Cooccurrence Matrix. Hasil dari ekstraksi
fitur lalu akan disimpan dalam database server yang ditangani
oleh sistem ini.
Pada proses klasifikasi aplikasi server akan berisi algoritma
untuk klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor.
Proses klasifikasi ini mendapatkan inputan dari hasil ekstraksi
fitur yang dilakukan oleh server sebelumnya. Proses klasifikasi
ini memiliki beberapa tahap yaitu proses normalisasi,
dilanjutkan proses perhitungan jarak dan proses terakhir yaitu
klasifikasi..
VI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Sistem
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan dari sistem
yang telah dibuat yaitu sistem API Server, Sistem Admin,
Sistem user, disimpulkan bahwa, seluruh fungsi dari sistem yang
dibangun telah berjalan dengan baik sesuai dengan desain dan
rencana.

Gambar 3. Tabel Implementasi aplikasi admin berplatform web

Pada Gambar 3 dapat dilihat halaman peresbaran data
dan metode yang digunakan oleh sistem saat dijalankan. Pada
halaman ini juga berfungsi untuk mengolah dataset yang ada
pada sistem.

B. Pengujian Akurasi
Pengujian akurasi diperuntukan untuk mengukur
prosentase akurasi dari sistem identifikasi dan prediksi
kematangan pada pisang candi dengan menggunakan metode
ekstraksi fitur warna RGB ke HSI dan tekstur GLCM dengan
menggunakan klasifikasi K-Nearest Neighbor. Pada pengujian
ini terdapat 60 sampel data yang digunakan untuk pengujian.
Dengan 20 data dengan kategori mentah, 20 dengan kategori
setengah matang dan 20 dengan kategori matang.

3) Sistem User

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan akurasi
sebesar 95% pada tingkat kematangan dan prediksi sebesar 70%
untuk prediksi hari kematangan pada pisang kategori pisang
mentah, pada kategori pisang setengah matang didapatkan
akurasi sebesar 85% pada tingkat kematangan dan prediksi
sebesar 75% untuk prediksi hari kematangan pisang. Pada
kategori pisang matang didapatkan akurasi sebesar sebesar 85%
pada tingkat kematangan dan prediksi sebesar 75% untuk
prediksi hari kematangan pisang.
C. Pembahasan

Akurasi Metode untuk Klasifikasi

Gambar 4. Tabel Implementasi aplikasi admin berplatform mobile android

100%

Pada gambar 4 merupakan halaman hasil klasifikasi
pisang candi menggunakan perangkat mobile. Hasil dari
klasifikasi yang dihitung oleh server akan dijadikan output pada
sistem ini.

80%
60%

4) Aplikasi Server

90%

82%
60%

73%

65%
38%

40%
20%

Pada aplikasi ini adalah berisi tentang proses
menghubungkan aplikasi user dan database untuk proses
identifikasi, dan aplikasi admin dan database untuk proses
ekstraksi fitur dan menyimpan data. Aplikasi server memiliki
fungsi untuk proses preprocessing, sistem akan melakukan
proses merubah ukuran sesuai dengan arsitektur. Sistem server
juga melakukan proses segmentasi dengan memisahkan antra
objek dengan background. Hasil dari preprocessing akan
dilakukan proses ekstraksi fitur dari hasil tersebut.

0%
Fitur HSI

Fitur GLCM
Kategori

Fitur HSI & GLCM

Prediksi

Gambar 5. Tabel Pengujian akurasi sistem Identifikasi dan Prediksi

Dari gambar 5 didapatkan bahwa klasifikasi menggunakan
metode K-Nearest Neighbor dengan menggunakan fitur warn
Hue Saturation Intensity memiliki akurasi 82% terhadap

Pada server akan berisi algoritma untuk proses ekstraksi
fitur warna RGB ke HIS, dan algoritma untuk ekstraksi fitur
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kategori kematangan pisang candi yang terdiri dari matang,
setengah matang, dan mentah. Sedangkan akurasi terhadap
prediksi kematangan pisang candi memiliki akurasi sebesar
60%. Sedangkan klasifikasi dengan metode yang sama
menggunakan fitur tekstur Gray Level Cooccurrence Matrix
memiliki akurasi sebesar 65% terhadap kategori pisang,
sedangkan akurasi terhadap prediksi kematangan pisang candi
memiliki akurasi 38%. Pengujian dengan menggunakan fitur
warna Hue, Saturation, Intensity dan fitur tekstur Gray Level
Cooccurrence Matrix mendapatkan akurasi sebesar 90%
terhadap kategori pisang, dan memiliki akurasi sebesar 73%
terhadap prediksi kematangan pisang candi.

2)
Aplikasi dapat dikembangkan untuk mendeteksi
kualitas pisang..

Hasil analisa dari pengujian dan prediksi didapatkan bahwa
nilai prediksi bergantung pada hasil identifikasi tingkat
kematangan. jika hasil identifikasi dari tingkat kematangan
mendapatkan identifikasi yang benar, belum tentu hasil dari
prediksi akan mendapatkan hasil yang benar. Identifikasi yang
salah akan mendapatkan prediksi yang salah. Hasil tersebut
dipengaruhi oleh data yang dijadikan data latih memilik 2 label
yaitu kematangan dan prediksi. Dan sistem mengklasifikasikan
berdasar label kematangan, dan prediksi didapatkan dari
datalatih yang didapatkan dari label kematangan. Hasil dan
Pembahasan
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VII. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat
diambil beberapa kseimpulan sebagai berikut:

[9]
[10]

1) Dari Implementasi Sistem Identifikasi dan Prediksi
Tingkat Kematangan Pada Pisang Candi menggunakan
ekstraksi fitur warna dengan metode konversi warna RGB ke
HSI dan fitur tekstur dengan metode GLCM yang dibangun
oleh penulis memiliki hasil sesuai dengan tujuan yang telah
dibuat.
2) Dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor
dengan fitur warna HSI dan tekstur GLCM pengujian
identifikasi dan prediksi kematangan pisang candi
mendapatkan akurasi sebagai berikut :
a) Klasifikasi menggunakan fitur warna HSI dan fitur
tekstur GLCM mendapatkan akurasi sebesar 90% untuk
kematangan dan 73% untuk prediksi kematangan.
b) Klasifikasi menggunakan fitur warna HSI
mendapatkan hasil 82% untuk kematangan dan 60% untuk
prediksi kematangan.
c) Klasifikasi menggunakan fitur warna GLCM
mendapatkan hasil 65% akurasi untuk kematangan dan akurasi
sebesar 38% untuk prediksi kematangan.
3) Dari hasil pengujian prediksi dan identifikasi
kematangan saling berhubungan, hasil klasifikasi bernilai benar
belum tentu akan mendapatkan prediksi yang benar, sedangkan
hasil prediksi bernilai salah identifikasi yang dilakukan akan
mendapatkan hasil yang salah.
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat
kekurangan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya sebagai
berikut:
1) Menambahkan fitur pengenalan objek untuk identifikasi
objek yang di input merupakan buah pisang atau tidak,
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