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ABSTRAK 

 

IDENTIFIKASI JENIS PENYAKIT BUAH KAKAO (THEOBROMA 

CACAO L.) BERBASIS CITRA BUAH MENGGUNAKAN  

METODE DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORKS (CNN) 

  

 
Oleh 

 

 

Fadhila Tunnur Putri Aji 

 

Sistem untuk menganalisis penyakit pada tanaman kakao direalisasikan 

menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Sampel yang 

digunakan adalah buah kakao yang sudah terjangkit penyakit kepik penghisap buah, 

penggerek buah kakao, busuk buah, buah sehat dan antraknose. CNN merupakan 

metode yang dapat mempelajari sendiri fitur pada citra yang komplex. Diharapkan 

hasil evaluasi CNN untuk pengklasifikasian citra penyakit buah kakao dapat 

memberikan solusi untuk mengindentifikasi jenis penyakit buah kakao. Sejumlah 

250 citra penyakit buah kakao digunakan pada proses pelatihan dengan presentase 

pembagian 60% data latih, 20% data validasi dan 20% data uji. Arsitektur model 

CNN mampu mengidentifikasi lima indeks penyakit buah kakao dengan akurasi 

rerata pengenalan indeks sebesar 98%. 

Kata kunci: CNN, Kakao, Arsitektur Model, Neuron Hidden Layer, Citra  
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ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF COCOA FRUIT DISEASE (THEOBROMA 

CACAO L.) FRUIT IMAGE-BASED USING CONVOLUTIONAL  

DEEP LEARNING METHOD NEURAL NETWORKS (CNN) 

 

 

 

By 

 

 

Fadhila Tunnur Putri Aji 

 

 

The system for analyzing disease in cocoa plants is realized using the Convolutional 

Neural Network (CNN) method. The samples used were cocoa pods infected with 

fruit-sucking ladybugs, cocoa pod borer, fruit rot, healthy fruit and anthracnose. 

CNN is a method that can study its own features in a complex image. It is hoped 

that the CNN evaluation results for classifying cacao pod disease images can 

provide a solution to identify the type of cacao pod disease. A total of 250 cacao 

pod disease images were used in the training process with a percentage of 60% 

training data, 20% validation data and 20% test data. The CNN architecture model 

was able to identify five cocoa fruit disease indices with an average index 

recognition accuracy of 98%.  

Keywords: CNN, Cocoa, Model Architecture, Neuron Hidden Layer, Image 



iv 
 

IDENTIFIKASI JENIS PENYAKIT BUAH KAKAO (THEOBROMA 

CACAO L.) BERBASIS CITRA BUAH MENGGUNAKAN  

METODE DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORKS (CNN) 

 

Oleh 

 

Fadhila Tunnur Putri Aji 

 

 

Skripsi 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA SAINS 

 

Pada 

 

JurusanFisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



v 
 

 



vi 
 

 



vii 
 

 



 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis yang bernama lengkap Fadhila Tunnur Putri Aji 

dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Maret 1998 dari 

pasangan Bapak Alimin dan Ibu Mastom. Penulis 

menyelesaikan pendidikan di TK Al-Fajar tahun 2003, SD 

Negeri 1 Rantau Minyak tahun 2010, SMP Negeri 1 

Sidomulyo tahun 2013 dan SMA Negeri 1 Sidomulyo tahun 2016 di Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai 

mahasiswa di Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN).  

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Penulis juga aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan sebagai Anggota bidang Divisi Dana Usaha (Danus) 

periode 2016, Anggota Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI)  periode 

2017, Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Natural periode 2017, Staf Departemen 

Kajian dan Aksi Strategi periode 2018-2019. Penulis pernah menjadi asisten 

Praktikum Fisika Dasar 1 dan 2, Pemrograman Komputer, Elektronika Dasar 1 dan 

2, Fisika Eksperimen, OPTIK, Fisika Lingkungan dan Fisika Inti. Penulis 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pusat Penelitian Elektronika dan 

Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI) Bandung   



 

ix 
 

dengan judul ”PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI SENSOR AMONIA 

BERBASIS DE-CLADDING FIBER OPTIK” dan menyelesaikan penelitian 

skripsi di jurusan Fisika dengan judul IDENTIFIKASI JENIS PENYAKIT 

BUAH KAKAO (THEOBROMA CACAO L.) BERBASIS CITRA BUAH 

MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORKS (CNN). Selain itu, penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) di Desa Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten 

Lampung Barat pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019.  

 

  



 

x 
 

MOTTO 

 

Ambil Risiko, Bermimpi Lebih Besar, dan Berharap Besar 

 

 

Keraguan adalah Musuh Terbesar dalam Meraih Mimpi 

 
 

Berani Keluar dari Zona Nyaman 

 
 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 

(dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 

hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 

 ----- QS. Al Insyirah: 6-8 ----- 

 



 

xi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, karya ini 

dipersembahkan kepada : 

 

Kedua Orang tuaku Tercinta 

Bapak Alimin, S.Ag & Ibu Mastom, S.Ag  

Terimakasih sudah menunggu dengan sabar dan ikhlas serta selalu membumi 

langitkan do’a demi mendukung dan menguatkan hingga putrinya mampu 

menyelesaikan pendidikan di tingkat Universitas sebagai Sarjana 

Adik-Adikku Tersayang 

Birul Alwalidaen P.A & Dian Islamiati Fatwa P.A 

Terimakasih sudah membersamai dan senantiasa mendo’akan sehingga mampu 

bertahan untuk menyelesaikan pendidikan S1  

Rekan-rekan seperjuangan dan sahabat Fisika FMIPA 

Universitas Lampung Angkatan 2016   

Terimakasih atas segala do’a dan dukungannya sehingga mampu menyelesaikan 

pendidikan S1 

Para Dosen dan Civitas Akademika 

Terimakasih atas ilmu, dukungan, bimbingan yang telah diberikan untuk 

melangkah jauh lebih baik ke depan 

 

Almamater Tercinta  

UNIVERSITAS LAMPUNG 



 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh.  

Puji syukur penulis haturkan atas karunia Allah SWT, karena atas berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Identifikasi 

Jenis Penyakit Buah Kakao (Theobroma Cacao L.) Berbasis Citra Buah 

Menggunakan Metode Deep Learning Convolutional Neural Networks (CNN)”. 

Penulis menyadari dalam  penulisan skripsi ini masih terdapat  banyak kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

perbaikan kekurangan tersebut. Semoga skripsi  ini dapat bermanfaat dan menjadi 

literatur serta rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.  

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh  

 

 

Bandar Lampung, 10 Maret 2022 

Penulis 

 

 

Fadhila Tunnur Putri Aji  



 

xiii 
 

SANWACANA 

 

 

Alhamdullilahirobil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT pencipta alam  semesta yang telah  memberikan kebesarannya kepada 

penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak pernah terduga 

sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi berjudul “Identifikasi Jenis Penyakit Buah Kakao 

(Theobroma Cacao L.) Berbasis Citra Buah Menggunakan Metode Deep 

Learning Convolutional Neural Networks (CNN)”. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun banyak pihak yang memberikan 

bimbingan, motivasi, inspirasi, serta dukungan  agar penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Atas segala bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bpk. Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng selaku Dosen Pembimbing I yang 

senantiasa memberi ilmu, wawasan dan bimbingan kepada penulis. 

2. Bpk. Drs. Amir supriyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa 

membimbing penulis selama penelitian. 

3. Bpk. Junaidi S.Si, M.Sc. selaku  Dosen Penguji yang senantiasa memberi saran 

yang membangun kepada penulis dalam melakukan penelitian.   



xiv 

4. Bpk Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

5. Bpk. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T. selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

6. Dosen-dosen Jurusan Fisika FMIPA Unila beserta staf atas bimbingan dan ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. 

7. Orang tuaku, Bapak Alimin dan Ibu Mastom serta adik-adikku Birul Alwalidaen 

P.A dan Dian Islamiati Fatwa P.A yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan baik secara moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan 

di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung. 

8.  Partner ku Yudi dan sahabat seperjuangan ku Rianita, Anita dan Annisa  yang 

selalu mendukung, mendo’akan, memberi semangat serta berbagi suka dan duka. 

9. Rekan-rekan seperjuangan ku di Instrumentasi Bella, Syfa, Nila, Yani dan Fisika 

2016 yang tak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya. 

10. Serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta 

memberkahi hidup kita. Aamiin. 

Bandar Lampung, 10 Maret 2022 

 

 

Fadhila Tunnur Putri Aji 



 
 

xv 

 

DAFTAR ISI 

 Halaman 

ABSTRAK ............................................................................................................. ii 

ABSTRACT .......................................................................................................... iii 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iv 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. v 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ .vi 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................. vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii 

MOTTO ................................................................................................................. x 

PERSEMBAHAN ................................................................................................. xi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... xii 

SANWACANA ................................................................................................... xiii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xx 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2  Rumusan Masalah .................................................................................... 5 



 
 

xvi 

 

   1.3  Tujuan Penelitian ...................................................................................... 5 

1.4  Manfaat Penelitian .................................................................................... 6 

1.5  Batasan Masalah ....................................................................................... 6 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Kakao (Theobroma Cacao L.) .................................................. 7 

2.2 Citra ........................................................................................................ 10 

2.3  Pengolahan Citra .................................................................................... 11 

2.4  Akuisisi Citra .......................................................................................... 14 

2.5 Cropping ................................................................................................. 18 

2.6  Convolutional Neural Network (CNN) ................................................... 19 

  a. Convolutional Layer ................................................................................... 23 

  b. Rectified Linear Unit (ReLU) ................................................................... 24 

  c. Pooling Layer .............................................................................................. 25 

  d.  The Fully Connected Layer ...................................................................... 27 

2.7 Bahasa Pemrograman Python ........................................................................ 30 

II. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................. 33 

3.2  Alat dan Bahan ....................................................................................... 33 

3.3  Prosedur Penelitian ................................................................................. 34 

  1.   Persiapan/Pengumpulan Data ........................................................... 34 

  2.   Pelatihan Model CNN ....................................................................... 37 

  3. Perancangan Alat ................................................................................ 45 

  4. Pengujian dan Analisis Sistem ............................................................ 47  



 
 

xvii 

 

V. SIMPULAN DAN  SARAN 

A.    Simpulan .................................................................................................... 48 

B.    Saran .......................................................................................................... 48 

DAFTAR PUSTAKA



 
 

xviii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2. 1 Buah kakao (Theobroma Cacao L) .................................................. 8 

Gambar 2. 2 Koordinat citra digital ..................................................................... 11 

Gambar 2. 3 Grafika Komputer ........................................................................... 11 

Gambar 2. 4 Contoh perbaikan kualitas citra ...................................................... 13 

Gambar 2. 5 Pemrosesan citra digital .................................................................. 13 

Gambar 2. 6 Citra RGB dan Citra Grayscale ...................................................... 17 

Gambar 2. 7 Koordinat titik pojok bagian citra yang akan di crop ..................... 19 

Gambar 2. 8 Contoh operasi cropping (a) citra asli (b) citra hasil cropping ....... 19 

Gambar 2. 9 Arsitektur MLP Sederhana. ............................................................ 20 

Gambar 2. 10 Proses Konvolusi pada CNN ........................................................ 21 

Gambar 2. 11 Contoh dan arsitektur dari CNN. .................................................. 21 

Gambar 2. 12 Perbedaan arsitektur antara Neural Network pada umumnya 

dengan CNN. ......................................................................................................... 22 

Gambar 2. 13 Lapisan yang terdapat pada CNN. ................................................ 23 

Gambar 2. 14 Gambar Convulational Layer ....................................................... 24 

Gambar 2. 15 Contoh gambar ReLu .................................................................... 25 

Gambar 2. 16 Contoh dari max pooling .............................................................. 26 



 
 

xix 

Gambar 2. 17 Unit Dasar Jaringan Saraf ............................................................. 28 

Gambar 2. 18 Jaringan saraf kecil ....................................................................... 29 

Gambar 2. 19 Multilayer Feedforward Network ................................................. 30 

Gambar 2. 20 Bahasa Pemrograman Python ....................................................... 31 

Gambar 3. 1 Buah kakao (a) sebelum dipotong (b) sesudah dipotong ................ 34 

Gambar 3. 2 Folder nama buah kakao ................................................................. 35 

Gambar 3. 3 Dataset Antraknose ......................................................................... 35 

Gambar 3. 4 Dataset Busuk Buah ........................................................................ 36 

Gambar 3. 5 Dataset Kepik Penghisap Buah ....................................................... 36 

Gambar 3. 6 Dataset Penggerek Buah Kakao...................................................... 37 

Gambar 3. 7 Dataset Buah Sehat ......................................................................... 37 

Gambar 3. 8 Gambar buah kakao setelah di resize.............................................. 39 

Gambar 3. 9 Arsitektur Jaringan Saraf tiruan ...................................................... 41 

Gambar 3. 10 Cara Pengambilan Gambar Buah Kakao ...................................... 45 

Gambar 3. 11 Proses Identifikasi Citra Buah Kakao Menggunakan CNN ......... 46 



 
 

xx 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 3. 1 Akurasi Identifikasi Jenis Penyakit Buah Kakao Menggunakan Model  

      CNN..................................................................................................... 46 

Tabel 3. 2 Rancangan tabel confusion matrix ....................................................... 47 



2 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sejak tahun 1930 Kakao (Theobroma Cacao L.) merupakan salah satu komoditas 

perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kakao 

juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil 

devisa negara selain minyak dan gas. Potensi untuk menggunakan industri kakao 

sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka 

dan sangat menjanjikan. Permintaan biji kakao terus meningkat, terutama dari 

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Berbagai negara tersebut dikenal 

sebagai produsen makanan yang menggunakan kakao sebagai komponen utamanya. 

Indonesia sebagai salah satu produsen perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk 

meningkatkan devisa negara dengan meningkatkan ekspor biji kakao. Berorientasi 

pada pasar ekspor, peluang besar kakao Indonesia relatif masih terbuka. Beberapa 

hasil studi menunjukkan bahwa daya saing produk kakao Indonesia, khususnya biji 

kakao masih baik sehingga Indonesia masih mempunyai peluang untuk 

meningkatkan ekspor dan mengembangkan pasar domestik. Hal ini 

mengindikasikan peran penting kakao baik sebagai sumber lapangan kerja maupun 

pendapatan bagi petani. Di samping itu, areal dan produksi kakao Indonesia 

meningkat pesat pada dekade terakhir, 
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dengan laju 5,99% per tahun. Namun demikian, seiring dengan semakin luasnya 

daerah pengembangan kakao, akhir-akhir ini produksi dan produktivitas kakao di 

Indonesia terus mengalami penurunan yang sangat berarti. Indonesia merupakan 

negara produsen dan eksportir kakao terbesar ketiga dunia setelah Ghana dan Pantai 

Gading (Rubiyo dan Siswanto, 2012). 

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, urutan volume ekspor biji kakao adalah 

Kakao Butter sebesar 40,72 persen dari total ekspor, Tepung Kakao sebesar 23,60 

persen, Kakao paste sebesar 17,08 persen dan biji kakao sebesar 7,31 persen. 

Total ekspor kakao lima tahun terakhir mengalami fluktuatif naik turun peningkatan 

berkisar antara 6,78 sampai 7,53 persen per tahun sedangkan penurunan mencapai 

19,4 persen. Untuk tahun 2018 total ekspor mengalami peningkatan sebesar 7,31 

persen. Pada tahun 2014 total volume ekspor mencapau 333,68 ribu ton dengan 

total nilai sebesar US$ 1,24 milyar naik menjadi 380,83 ribu ton pada tahun 2018 

dengan nilai sebesar US$ 1,25 milyar. Produksi kakao Indonesia sebagian besar 

diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao 

Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan 

Australia dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2018, lima besar Negara 

pengimpor kakao Indonesia adalah Malaysia, Amerika, India, China, dan Belanda 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018).  

Persentase kakao di Provinsi Lampung 72, 343 ha dengan total produksi 34,474 

Ton, menjadikan Lampung sebagai daerah peringkat keenam nasional di Indonesia 

yang menyumbangkan produksi kakao cukup besar. Permasalahan yang
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dihadapi adalah bahwa produksi kakao hasil perkebunan Indonesia masih banyak 

diekspor ke negara tertentu dalam bentuk biji yang belum diolah atau belum 

difermentasi yang biasa disebut biji asalan dan pada umumnya biji asalan ini berasal 

dari perkebunan kakao rakyat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan 

bahwa sekitar 90 persen dari total produksi perkebunan kakao di Indonesia 

merupakan biji kakao yang belum difermentasi, sedangkan harga ekspor biji kakao 

ditetapkan di pasar Internasional berdasarkan biji kakao fermentasi (Direktorat 

Jenderal Perkebunan, 2018).  

Usaha pengembangan tanaman kakao secara luas sering mengalami hambatan, 

salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit 

merupakan salah satu faktor utama rendahnya produksi biji kakao. Selain itu, 

serangan hama dan penyakit juga berpengaruh besar terhadap kualitas biji kakao 

yang dihasilkan. Kakao termasuk tanaman perkebunan yang biasanya 

dibudidayakan di areal yang luas.Dengan demikian pembudidayaan tanaman kakao 

dapat menciptakan keadaan iklim mikro yang relatif stabil, baik dari sisi 

pencahayaan matahari, kelembaban dan sebagainya. Akibat negatif dari 

kondisiiklim yang stabil ini adalah berkembangnya hama dan penyakit dengan lebih 

baik, karena makanannya selalu tersedia (Wattimena, 2019). 

Usaha untuk meningkatkan produksi buah kakao tidaklah mudah, dikarenakan 

kendala yang dihadapi tanaman kakao pada saat masih di kebun. Beberapa hama 

dan penyakit dapat menyerang tanaman kakao, akan tetapi yang menjadi perhatian 

adalah penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora dan 

penggerek buah kakao, karena hama ini menggerek dan memakan daging dan biji 

buah. Pada serangan berat, biji sulit dikeluarkan karena saling lengket dengan kulit 
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buah. Akibat serangan hama penggerek buah kakao dapat menurunkan produksi 

sampai 80% (Baharudin and Muh Asaad, 2017). 

Di lain pihak, luas areal perkebunan kakao di Indonesia sebelum tahun 2018 selama 

empat tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, turun sekitar 0,21 sampai 

3,63 persen per tahun. Pada tahun 2014 lahan perkebunan kakao Indonesia tercatat 

seluas 1,73 juta hektar, menurun menjadi 1,65 juta hektar pada tahun 2017 atau 

terjadi penurunan 4,62 persen. Pada tahun 2018 diperkiran luas areal perkebunan 

kakao naik sebesar 0,52 persen dari tahun 2017 menjadi 1,66 juta hektar  (Direktorat 

Jenderal Perkebunan, 2018).  

Sebelum menanggulangi penyakit pada tanaman kakao biasanya dilakukan 

identifikasi terlebih dahulu. Selama ini identifikasi penyakit yang pernah dilakukan 

menggunakan sistem pakar berbasis android yang dilakukan penelitian oleh 

(Rizki,.dkk,2017), sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Multi 

Attribute Rating Technique (SMART) (Santoso,.dkk,2019) dan Image Processing 

citra tanamanmenggunakan metode Fuzzy Logic (Ardiansyah, 2015). 

Pengolahan citra pada tanaman untuk identifikasi atau mengenali penyakit 

mempunyai peluang besar menggunakan metode convolution neural network 

(CNN). Metode CNN ini merupakan pengembangan dari jaringan syarat tiruan 

(artificial neural network) atau disebut sebagai deep learning, karena jumlah 

lapisan di dalam jaringan syaraf makin bertambah banyak untuk menghasilkan 

sistem yang mampu meningkatkan kemampuan mengenali ciri suatu citra (image). 

Kemampuan CNN dalam mengenali ciri suatu citra atau karakter text telah 

dibuktikan pada mesin pencari informasi  Google, media sosial Facebook dan 
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market place terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. Di Tokopedia CNN digunakan 

untuk memudahkan para konsumen dalam mencari barang yang akan dibeli 

(Nurfita and Ariyanto, 2018). Di Google penelusuran informasi (searching dan 

browsing) yang begitu mudah berkat kemampuan CNN ini. Sedangkan di Facebook 

CNN ini digunakan untuk mengenali wajah penggunanya sehingga foto dalam 

berbagai pose dan ukuran wajah seseorang dapat dikenali dengan benar (Lina, 

2018).  

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini menawarkan metode yang lebih mudah 

yaitu Identifikasi Jenis Penyakit Buah Kakao (Theobroma Cacao L) Berbasis Citra 

Buah menggunakan Metode Deep Learning Convolutional Neural Networks 

(CNN). CNN  meniru sistem pengenalan citra pada visual cortex manusia, sehingga 

memiliki kemampuan mengolah informasi citra gambar yang lebih baik. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengidentifikasi hama tanaman kakao menggunakan metode 

CNN? 

2. Bagaimana merancang arsitektur jaringan saraf tiruan yang dapat 

mengidentifikasi penyakit buah kakao dengan baik? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  iniadalah sebagai berikut. 

1. Membuat cara identifikasi hama tanaman buah kakao menggunakan metode 

CNN? 
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2. Merancang arsitektur jaringan saraf tiruan yang dapat mengidentifikasi 

penyakit buah kakao dengan baik. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghasilkan suatu cara untuk melakukan identifikasi hama selain cara 

manual, yaitu klasifikasi dengan bantuan teknologi, seperti komputer, 

2. Adanya suatu aplikasi analisis pengolahan citra dengan menggunakan 

metode CNN untuk identifikasi hama tanaman buah kakao (Theobroma 

Cacao. L). 

1.5  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Citra dalam format JPEG, 

2. Data berupa citra buah kakao (Theobroma Cacao L), 

3. Batasan penyakit hanya pada buah kakao diambil tiga penyakit yaitu kepik 

penghisap buah, penggerek buah kakao, dan buah busuk, 

4. Penentuan kelas dibagi menjadi dua yaitu buah sehat dan buah sakit, 

5. Menggunakan modul OpenCv sebagai program pengolahan citra, 

6. Analisis pengolahan citra yang dilakukan menggunakan metode CNN,  

7. Menggunakan Framework Tensorflow+keras sebagai model machine 

learning, dan 

8. Menggunakan aplikasi Python 3 sebagai bahasa pemrograman 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Kakao (Theobroma Cacao L.) 

Kakao (Theobroma Cacao L.) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 

mendapatkan perhatian serius karena perannya cukup tinggi dalam perekonomian 

indonesia. Hal ini terlihat dari luas area tanaman kakao yang cukup tinggi di 

Indonesia yaitu 1.704.982 hektar, dengan total produksi 701.229 ton pada 2015. 

Luas lahan kakao tersebut 87,4% dikelola oleh rakyat, selebihnya dikelola 

perkebunan besar negara (6,0%) dan perkebunan besar swasta. Budidaya kakao 

secara luas tidak terlepas dari berbagai hambatan antara lain serangan hama dan 

penyakit pada tanaman kakao.keterbatasan seorang pakar yang dapat memeberikan 

informasi tentang serangan hama dan penyakit serta cara pengendaliannya, dapat 

mengakibatkan penurunan hasil produksi. Kemajuan teknologi dan infomasi saat 

ini membuat semakin banyak perangkat lunak yang dapat bekerja dalam semua hal 

seperti seorang pakar. Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan 

yang sangat cocok ditanam di daerah tropis, seperti wilayah Indonesia. Berdasarkan 

produktivitas dan kebutuhan masyarakat akan kakao, tanaman kakao merupakan 

tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Biji-biji kakao yang telah mengalami 

pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai campuran dalam makanan (Rizki,.dkk, 

2017). 
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Gambar 2.1 Buah Kakao (Theobroma Cacao L) (Rizki,.dkk, 2017) 

Pada Gambar 2.1 diatas menunjukkan buah kakao yang sehat. Selain curah hujan 

yg mempengaruhi meningkatnya hama pada tanaman kakao, pencegahan terhadap 

buah kakao agar tidak terserang hama juga perlu diperhatikan diantaranya rajin 

memangkas batang dan menjaga kebersihan lahan tanaman.  

Hama pada tanaman kakao diantaranya sebagai berikut : 

a) Kepik Penghisap Buah, Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu buah muda 

yang terserang mengering dan rontok, jika tumbuh permukaan kulit buah 

akan retak, dan terdapat bintik-bintik cokelat kehitaman, 

b) Penggerek Buah Kakao, Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu buah akan 

lebih awal berwarna kuning, jika digoyangkan tidak berbunyi, buah akan 

lebih berat, dan biji-biji saling melekat, 

c) Ulat Api, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh serangan ulat api antara lain 

daun berbintik-bintik transparan, daun menguning, daun mengering, dan 

daun berlubang, 

d) Ulat Kilan, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ulat kilan yaitu daun 

berlubang, pucuk tanaman gundul sehingga tinggal tulang dan daun saja, 
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e) Penggerek Batang, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh serangan 

penggerek batang adalah batang menjadi layu, batang menjadi kering, dan 

kemudian batang akan mati, 

f) Kumbang Apoginia. Sp, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh serangan 

kumbang apoginia seperti daun berlubang dan kerusakan yang terjadi pada 

bagian pinggir daun 

g) Tikus, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh serangan Tikus adalah buah 

menjadi berlubang, buah menjadi busuk, kerusakan sering terjadi pada buah 

yang sudah matang, 

h) Vascular Streak Dieback(VSD), Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh VSD 

yaitu daun menguning, ranting terlihat tanpa daun (ompong), permukaan 

kulit ranting menjadi kasar dan belang, jaringan pembuluh kayu yang rusak 

berupa garis-garis kecil (streak) berwarna kecoklatan, 

i) Busuk Buah, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh busuk buah yaitu buah 

nampak bercak-bercak coklat kehitaman, buah menjadi busuk, buah kakao 

terasa lembek dan basah jika tersentuh jari, 

j) Antraknose, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh antraknose adalah daun 

mengering, buah nampang bercakbercak coklat kehitaman, buah menjadi 

busuk, terdapat bintik-bintik coklat tidak beraturan pada daun, dan buah 

muda menjadi layu, kering, dan mengeriput,  

k) Jamur Upas, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh jamur upas yaitu adanya 

benang-benang jamur tipis seperti sutera pada ranting, terdapat seperti 

sarang laba-laba, daun banyak yang tetap melekat pada ranting meskipun 

sudah kering, dan tanaman mati, dan  
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l) Jamur Akar, Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh jamur akar aitu daun 

mengering, tanaman mati, dan daun kakao menjadi layu (Rizki,.dkk, 2017). 

Hama-hama pada tanaman kakao perlu dikendalikan dengan menerapkan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Penerapan PHT yaitu dengan 

mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian yaitu secara mekanik. 

Pengendalian hama secara terpadu pada tanaman di ladang merupakan salah satu 

metode pengendalian untuk menekan populasi serangga hama agar petani tidak 

tergantung pada pengendalian dengan cara kimiawi yang berefek negatif, baik 

terhadap lingkungan maupun manusia dan hewan (Salaki dan Dumalang, 2017).  

2.2 Citra  

Citra merupakan representasi atau tiruan dari suatu benda atau objek. Citra dibagi 

menjadi dua, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang 

dihasilkan sinyal kontinyu, misalnya foto yang dicetak di kertas foto, citra yang 

tampil di layar TV, citra yang dihasilkan oleh CT-scan, dan lain-lain (Irtawaty dan 

Jayanti, 2016).  

Citra adalah gambar pada bidang dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog 

dua dimensi dan kontinus menjadi gambar diskrit, melalui proses sampling gambar 

analog dibagi menjadi M baris dan N kolom sehingga menjadi gambar diskrit. 

Gambar 2.2 berikut ini menunjukkan koordinat citra digital terhadap sumbu (x,y) 

suatu bidang dua dimensi (Kumaseh dkk., 2013).  
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Gambar 2.2 Koordinat Citra Digital (Kumaseh dkk., 2013). 

2.3 Pengolahan Citra  

Pengolahan citra merupakan teknik pengambilan gambar pada dunia nyata untuk 

dijadikan sampel kemudian diolah dalam komputer. Citra digital secara umum 

didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi oleh komputer dengan 

melakukan manipulasi dan analisis citra (Purwandari, 2014).  

Pengolahan citra adalah istilah umum untuk berbagai teknik yang keberadaannya 

untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara. Biasanya 

gambar dua dimensi yang bisa diolah dengan mudah adalah foto, setiap foto dalam 

bentuk citra digital bisa diolah dengan melalui perangkat lunak tertentu. Citra ini 

dapat dihasilkan melalui kamera digital dan scanner ataupun citra yang telah 

mengalami proses digitalisasi (Putri, 2016). Pada Gambar 2.3 berikut 

menunjukkan pola grafika komputer.  

 

Gambar 2. 3 Grafika Komputer (Putri, 2016). 
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Biasanya pengolahan citra digital dilakukan untuk memperbaiki kualitas gambar 

digital sehingga menghasilkan citra yang sesuai dengan keinginan pengguna atau 

kuatlitas gambar menjadi lebih baik, selain itu pengolahan citra juga ditujukan 

untuk mengambil informasi atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang 

terkandung dalam citra dapat tersampaikan dengan jelas kepada pengguna (user). 

Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra yang kita memiliki 

mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya mengandung cacat atau derau 

(noise), warna yang terlalu kontras, kurang tajam, kabur (blur). Tentu saja citra 

semacam ini lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh 

citra tersebut menjadi berkurang (Sutrisno dkk., 2013). 

Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi. Format data pada citra 

digital berhubungan dengan warna, format citra yang biasa dipakai adalah citra 

monokrom dengan banyaknya warna 2, yaitu hitam dan putih, citra gray scale 

banyak warna tergantung pada jumlah bit yang disediakan memori untuk 

menampung kebutuhan warna, citra true color merupakan kombinasi dari tiga 

warna dasar Red, Green dan Blue, setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 

8 bit = 1 byte, penyimpanan citra true color dalam memori setiap piksel dari citra 

true color diwakili oleh 3 byte, dimana masing – masing byte merepresentasikan 

warna Red, Green, Blue (Sutikno dkk., 2007). Pada Gambar 2.4 berikut ini contoh 

gambar perbaikan kualitas citra. 
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Gambar 2. 4 Contoh Perbaikan Kualitas Citra (Sutikno dkk., 2007). 

Untuk mendapatkan citra digital diperoleh dengan meniru suatu objek pada 

kenampakan nyata.Secara sederhana citra digital dapat diperoleh dengan 

penggambaran secara digital melalui perangkat lunak. Pada sistem 8 bit, memiliki 

kemungkinan 28 atau 256 informasi pada tiap piksel. Jika sensor kamera yang 

mengambil objek citra dengan pantulan yang sangat lemah atau tidak ada cahaya 

yang masuk maka nilai yang muncul adalah 0, artinya sistem tidak mencatat ada 

arus yang masuk sehingga tampak hitam atau gelap. Sebaliknya jika sensor kamera 

menangkap sinyal pantulan yang kuat maka nilai yang muncul adalah 1 atau 255, 

yang artinya nilai tersebut adalah putih (Sidik dan Sunandar, 2016). Pada Gambar 

2.5 dibawah ini contoh pemrosesan citra digital. 

 

 

Gambar 2. 5 Pemrosesan Citra Digital (Sidik dan Sunandar, 2016). 
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2.4 Akuisisi Citra 

Akuisisi Citra merupakan tahap awal dalam proses pengolahan citra untuk 

mendapatkan citra digital dari data. Tujuan dari akuisisi citra ini adalah untuk 

menentukan data yang diperlukan dan memilih metode untuk perekaman citra 

digital (Iskandar, 2014).  

Citra digital merupakan gambaran yang jelas dari objek yang dapat diolah dengan 

komputer. Semakin besar ukuran (pixel) citra akan membutuhkan tempat 

penyimpanan yang besar pula. Dasar pengolahan citra yang dilakukan dalam 

penelitian ini terletak pada proses segmentasi pengolahan citra. Hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah objek dari citra gambar yang akan diidentifikasi. Proses 

pengolahan citra melibatkan beberapa proses mulai dari akuisisi citra, 

preprocessing dan proses pengolahan citra sampai hasilnya. Preprocessing 

dilakukan untuk proses segmentasi yaitu dengan mengubah citra menjadi citra 

grayscale, dan kemudian diubah menjadi citra hitam putih. Dalam setiap proses 

dilakukan padding haar untuk mengurangi ukuran (size on disk) dengan matrik haar 

8x8. Setelah itu dilakukan proses dilasi dan opening untuk membuat objek terlihat 

jelas serta menghaluskan permukaan untuk menghilangkan noise (Saifullah dkk., 

2016). 

Warna RGB dan Grayscale 

Model warna RGB (red, green, blue) mendiskripsikan warna sebagai kombinasi 

positif dari warna yaitu merah, hijau dan biru sehingga membentuk sebuah warna 

C dengan persamaan sebagai berikut: 
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...............................................(2.1) 

Jika skalar r, g, b diberikan harga antara 0 dan 1, maka semua definisi warna akan 

berada dalam kubus seperti Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Definisi Warna RGB (Putri, 2016). 

Ruang warna ini adalah dasar dari warna display monitor komputer, garis sepanjang 

titik hitam (0,0,0) RGB hingga titik putih (1,1,1) RGB disebut dengan titik keabuan 

atau grayscale sehingga dengan mudah kita dapatkan hubungan antara RGB dengan 

grayscale sebagai berikut :  

         ...............................................(2.2) 

Setiap titik pada layar yang berisi angka yang bukan menunjukkan intensitas warna 

dari titik tersebut, melainkan menunjukkan nomor warna yang dipilih dimana pada 

titik memiliki 256 warna maka fungsi-fungsi yang dimiliki oleh pengolahan citra 

tidak dapt mengolah atau memanipulasinya secara langsung hal ini karena citra 

tersebut tidak memiliki 8 kecerahan tertentu sedangkan masing-masing pallete 

warna table memiliki tiga buah kombinasi angka R<G<B dan yang menentukan 
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proporsi warna merah, hijau dan biru. Dengan demikian diketahui bahwa dalam 

suatu pixel akan diwakili dengan 3 byte memori yang masing-masing terdiri dari 1 

byte untuk warna merah, 1 byte untuk warna hijau dan 1 byte untuk warna biru 

(Putri, 2016). 

Grayyscale 

Citra yang tidak berwarna atau hitam putih dikenal juga sebagai citra dengan derajat 

keabuan (citra grey level /grayscale). Derajat keabuan yang dimiliki ini bisa 

beragam mulai dari dua derajat keabuan yaitu (0 dan 1) yang dikenal juga sebagai 

citra monokrome, 16 derajat keabuan dan 256 derajat keabuan. Dalam sebuah citra 

monokrome, sebuah pixel diwakili oleh 1 bit data yang berisikan data tentang 

derajat keabuan yang dimiliki oleh pixel tersebut. Data akan berisi 1 apabila pixel 

berwarna putih dan akan berisi 0 bila pixel berwarna hitam. Citra yang dimiliki 16 

derajat keabuan (mulai dari 0 mewakili warna hitam sampai 15 yang mewakili 

warna putih) dipresentasikan oleh 4 bit data. Sedangkan citra dengan 256 derajat 

keabuan (nilai 0 mewakili hitam sampai dengan 256 yang mewakili warna putih) 

dipresentasikan oleh 8 bit data.  

Dalam citra berwarna, jumlah warna bisa beragam mulai dari 16,256,65536 atau 16 

juta warna yang masing-masing dipresentasikan oleh 4,8,16 atau 24 bit data untuk 

setiap pixelnya. Warna yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu merah (red), nilai 

hijau (green) dan nilai biru (blue) (Putri, 2016). Pada Gambar 2.7 berikut ini 

contoh gambar Citra RGB dan Citra Grayscale. 
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Gambar 2.7 Citra RGB dan Citra Grayscale (Iskandar, 2014). 

Citra digital juga merupakan representasi dua dimensi yang merupakan bentuk 

representasi dari tiga dimensi. Pengolahan citra (image processing) merupakan 

proses yang berhubungan dengan cara untuk peningkatan kualitas suatu citra 

sehingga menciptakan representasi kepada manusia sesuai dengan yang diinginkan. 

Sedangkan pencitraan yang dilakukan dalam hal ini adalah machine vision 

merupakan bentuk representasi komputer dari suatu bentuk ke bentuk bahasa mesin 

sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Citra digital dapat direpresentasikan 

dalam bentuk larik (array) dua dimensi. Array dua dimensi tersebut dapat 

dinyatakan sebagai matrik. Besar ordo dari matrik yang digunakan tergantung pada 

tingkat kesesuaian titik-titik atau goresan pada citra digital. Semakin banyak ordo 

matrik yang digunakan, maka semakin detail pula representasi citra digital. 

Sebaliknya, semakin sedikit orde dalam matrik, maka tingkat kedetailan citra 

semakin berkurang. Setiap posisi pixel dalam matrik merepresentasikan tiap pixel 

goresan tulisan tangan dalam kertas yang telah di scan (Endarko dan Wardhana, 

2005).  

Thresholding  

Thresholding merupakan proses pemisahan piksel-piksel berdasarkan derajat 

keabuan yang dimilikinya. Piksel yang memiliki derajat keabuan lebih kecil dari 

nilai threshold yang ditentukan akan diberikan nilai 0, sementara piksel yang 
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memiliki derajat keabuan yang lebih besar dari threshold akan diubah menjadi 

bernilai 1. Secara sederhana, thresholding digunakan untuk menghilangkan 

informasi citra yang memiliki derajat keabuan di bawah nilai threshold (T) yang 

ditentukan. 

                               

  jika  ( , ) ,
( , )

  jika f(x,y) T

Ga f x y T
g x y

Gb

  
  

 
.......................................(2.3) 

Proses thresholding yang dideskripsikan oleh persamaan 2.1 mereduksi berbagai 

derajat keabuan citra sehingga hanya ada dua derajat keabuan, yaitu Ga dan Gb, 

sedangkan merupakan citra yang menampung dua derajat keabuan tersebut. 

Thresholding dapat mereduksi jumlah komputasi (reducing computation costs) 

pada pengolahan citra (Utama, 2011).  

2.5 Cropping 

Cropping adalah proses pemotongan citra pada koordinat tertentu pada area citra. 

Untuk memotong bagian dari citra digunakan dua koordinat, yaitu koordinat awal 

yang merupakan awal koordinat bagi citra hasil pemotongan dan koordinat akhir 

yang merupakan titik koordinat akhir dari citra hasil pemotongan. Sehingga akan 

membentuk bangun segi empat yang mana tiap-tiap piksel yang ada pada area 

koordinat tertentu akan disimpan dalam citra yang baru (Muwardi and Fadlil, 2018). 

Rumus yang digunakan untuk menggunakan operasi ini adalah  

   '     untuk     sampai   
L L r

x x x x x x   ………(2.4) 

  '     untuk     sampai    
r r B B

y y y y y y y   …………(2.5) 
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(xL,yT) dan (xR,yB ) masing-masing adalah koordinat titik pojok kiri atas dan 

pojok kanan bawah bagian citra yang hendak dicrop pada Gambar 2.8 dan pada 

Gambar 2.9 menunjukkan gambar contoh operasi cropping berikut ini. 

 

Gambar 2. 8 Koordinat Titik Pojok Bagian Citra Yang Akan Di Crop 

 

Gambar 2. 9 Contoh Operasi Cropping (A) Citra Asli (B) Citra Hasil Cropping 

2.6 Convolutional Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu metode machine learning 

dari pengembangan Multi Layer Perceptron (MLP) yang didesain untuk mengolah 

data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis Deep Neural Network karena 

dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. CNN 

memiliki dua metode; yakni klasifikasi menggunakan feedforward dan tahap 

pembelajaran menggunakan backpropagation. Cara kerja CNN memiliki kesamaan 

pada MLP, namun dalam CNN setiap neuron di representasi dalam bentuk dua 
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dimensi, tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi (Putra, 

2016). 

 

Gambar 2. 10 Arsitektur MLP Sederhana (Putra, 2016). 

Sebuah MLP seperti pada Gambar 2.10 memiliki i layer (kotak merah dan biru) 

dengan masing-masing layer berisi ji neuron (lingkaran putih). MLP menerima 

input data satu dimensi dan meneruskan data tersebut pada jaringan hingga 

menghasilkan output. Setiap hubungan antar neuron pada dua layer yang 

bersebelahan memiliki parameter bobot satu dimensi yang menentukan kualitas 

mode. Disetiap data input pada layer dilakukan operasi linear dengan nilai bobot 

yang ada, kemudian hasil komputasi akan ditransformasi menggunakan operasi non 

linear yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Pada CNN, data yang diteruskan pada 

jaringan adalah data dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada 

CNN berbeda. Pada CNN operasi linear menggunakan operasi konvolusi, 

sedangkan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi yang 

merupakan kumpulan kernel konvolusi seperti pada Gambar 2.10 Dimensi bobot 

pada CNN adalah:  

          neuron input x neuron output x tinggi x lebar…….....……(2.6) 
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Gambar 2. 11 Proses Konvolusi Pada CNN (Putra, 2016). 

CNN merupakan pengembangan lebih lanjut dari MLP karena menggunakan metode 

yang mirip dengan dimensi yang lebih banyak. Di algoritma CNN ini, input dari 

layer sebelumnya bukan array 1 dimensi melainkan array 2 dimensi. Jika di 

analogikan dengan fitur dari wajah manusia, layer pertama merupakan refleksi 

goresan-goresan berbeda arah, pada layer kedua fitur seperti bentuk mata, hidung, 

dan mulut mulai terlihat, hal ini karena di lakukan pooling/penggabungan dari layer 

pertama yang masih berupa goresan-goresan, pada layer ketiga akan terbentuk 

kombinasi fitur-fitur mata, hidung, dan mulut yang nantinya akan disimpulkan 

dengan wajah orang tertentu. Pada Gambar 2.12 berikut ini menunjukkan contoh 

dan arsitektur dari CNN  

 

Gambar 2. 12 Contoh dan Arsitektur dari CNN (Sofia, 2018). 

Sama halnya dengan Neural Network pada umumnya, CNN memiliki beberapa 

lapisan tersembunyi (hidden layers) dari sebuah input berupa vector tunggal. 
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Pada Gambar 2.12 dengan input berupa citra yang dijadikan vektor tunggal 32 × 

32. Di tiap hidden layer, terdapat beberapa neuron layaknya empat feature maps C1 

pada gambar tersebut. Neuron-neuron pada C1 dihubungkan dengan neuron di S1 

dan seterusnya. Lapisan terakhir yang terhubung dengan lapisan-lapisan 

tersembunyi sebelumnya disebut dengan output layer dan merepresentasikan hasil 

akhir klasifikasi kelas. Seperti n2 yang ditunjukkan oleh Gambar 2.12 yang 

merepresentasikan hasil pada output layer, seperti 30, 50, 60, dan lain-lain (Sofia, 

2018). 

Keseluruhan skala dalam objek sangat penting agar input tidak kehilangan informasi 

spasialnya yang akan diekstraksi fitur dan diklasifikasikan. Hal ini akan menambah 

tingkat akurasi CNN. Seperti pada kubus yang memiliki skala pada panjang, lebar, 

dan tinggi. Jika hanya menggunakan Neural Network biasa, mungkin hanya memuat 

skala panjang dan tinggi. Namun CNN bisa memuat semua informasi dari 

keseluruhan skala yang bisa mengklasifikasikan objek dengan lebih akurat karena 

bisa menggunakan skala lebarnya juga (yang mungkin tidak akan terlihat oleh neural 

network lainnya yang berdimensi dua). 

 

Gambar 2. 13 Perbedaan Arsitektur Antara Neural Network Pada Umumnya  

   Dengan CNN (Sofia, 2018).   

CNN terdiri dari berbagai lapisan dimana setiap lapisan memiliki Application 

Program Interface (API) alias antarmuka program aplikasi sederhana. 
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Pada Gambar 2.13 diatas ini menunjukkan CNN dengan input awal balok tiga 

dimensi akan ditransformasikan menjadi output tiga dimensi dengan beberapa fungsi 

diferensiasi yang memiliki atau tidak memiliki parameter. CNN membentuk neuron-

neuronnya ke dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) dalam sebuah lapisan 

(Putra, 2016). Pada Gambar 2.14 dibawah ini menunjukkan lapisan yang terdapat 

pada CNN. 

 

Gambar 2. 14 Lapisan Yang Terdapat Pada CNN (Sofia, 2018). 

 

Lapisan ekstraksi fitur ini terdiri dari Convolutional Layer, ReLu, Pooling Layer dan 

The Fully Connected Layer (Sofia, 2018). 

a. Convolutional Layer 

Proses konvolusi memanfaatkan apa yang disebut sebagai filter. Seperti layaknya 

gambar, filter memiliki ukuran tinggi, lebar, dan tebal tertentu. Filter ini diinisialisasi 

dengan nilai tertentu (random atau menggunakan teknik tertentu seperti Glorot), dan 

nilai dari filter inilah yang menjadi parameter yang akan di-update dalam 

proses learning. Setiap filter mengekstrak fitur berbeda dari gambar. Pada setiap 

posisi gambar, dihasilkan sebuah angka yang merupakan dot product antara bagian 

gambar tersebut dengan filter yang digunakan (Dharmadi, 2018). Misalkan filter 

ukuran 3x3 dan gambar ukuran 5x5. Operasi konvolusi merupakan perkalian elemen 
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antara nilai-nilai piksel gambar yang cocok dengan ukuran kfilter (kadang disebut 

dengan kernel) dan hasil perkalian tiap elemen kemudian dijumlahkan dan 

memberikan nilai tunggal (hasil penjumlahan) (Patel, 2019). Pada Gambar 2.15 

berikut ini menunjukkan contoh Convulational Layer 

 

Gambar 2. 15 Gambar Convulational Layer (Patel, 2019).  

Contoh formula perhitungan convolutional layer sebagai berikut. 

2*1 + 4*2 + 9*3 + 2*(-4) + 1*7 + 4*4 + 1*2 + 1*(-5) + 2*1 = 51 ………........(2.7) 

b. Rectified Linear Unit (ReLU) 

Adalah cara paling umum dan dasar untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam 

jaringan saraf. Bisa disebutkan bahwa ReLu adalah hasil penjumlah dari konvolusi. 

Fungsi ini hanya max(0, )x . Ada banyak fungsi aktivasi lainnya tetapi ReLu adalah 

fungsi aktivasi yang paling banyak digunakan untuk berbagai jenis jaringan saraf 

karena sifatnya yang linier, lebih mudah untuk dilatih dan sering mencapai kinerja 

yang lebih baik. Fungsi aktivasi memperkenalkan non-linearitas pada model yang 

memungkinkannya mempelajari pemetaan fungsional yang kompleks antara input 

dan variabel respons. Ada beberapa fungsi aktivasi yang berbeda seperti sigmoid, 

tanh, RelU, Leaky RelU, dan lain-lain (Patel, 2019). Berikut Gambar  2.16 adalah 

contoh gambar dari ReLu. 
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Gambar 2. 16 Contoh Gambar ReLu (Saxena, 2016).  

ReLu mengacu pada Unit Penyearah, fungsi aktivasi yang paling umum digunakan 

untuk output neuron CNN (Saxena, 2016). Secara matematis, ditulis pada persamaan 

dibawah sebagai berikut: 

    ReLu( ) max(0, )x x …………………………………..(2.8) 

Sayangnya, fungsi ReLu tidak dapat dibedakan pada asalnya, yang membuatnya sulit 

digunakan dengan pelatihan backpropagation. Sebaliknya, versi yang dihaluskan 

yang disebut fungsi Softplus digunakan dalam praktiknya: 

    ( ) ln(1 )xf x e  ………………………………………..(2.9) 

Turunan dari fungsi softplus adalah fungsi sigmoid sebagai berikut. 

  

' (ln(1 )) 1
( )

1 1

x x

x x

d e e
f x

dx e e


  

  ………………………….........(2.10) 

                    (Saxena, 2016). 

c. Pooling Layer 

Pooling layer adalah lapisan yang mengurangi dimensi dari feature map atau lebih 

dikenal dengan langkah untuk down-sampling, sehingga mempercepat komputasi 

karena parameter yang harus diupdate semakin sedikit dan mengatasi overfitting 
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(Putra, 2016). Fungsi dari pooling ini adalah untuk mereduksi input secara spasial 

(mengurangi jumlah parameter) dengan operasi down-sampling. Umumnya, 

metode pooling yang digunakan adalah max pooling atau mengambil nilai terbesar 

dari bagian tersebut. Namun terdapat metode pooling lain yang dapat digunakan 

seperti average pooling atau L2-norm pooling (Dharmadi, 2018). Pada Gambar 

2.17 adalah contoh dari Max  pooling. 

 

Gambar 2. 17 Contoh dari Max Pooling (Putra, 2016). 

Sama seperti operasi konvolusi yang dilakukan di atas, pooling layer mengambil 

jendela geser atau wilayah tertentu yang digerakkan secara bertahap melintasi input 

yang mentransformasikan nilai menjadi nilai representatif. Transformasi dilakukan 

dengan mengambil nilai maksimum dari nilai-nilai yang dapat diamati di jendela 

(disebut max pooling ) atau dengan mengambil rata-rata nilai-nilai tersebut. Max 

pooling lebih disukai peneliti karena karakteristik kinerjanya yang lebih baik (Putra, 

2016). 

Max pooling layer membantu mengurangi ukuran spasial dari fitur-fitur yang 

berbelit-belit dan juga membantu mengurangi over-fitting. Max pooling layer mirip 

dengan lapisan konvolusi tetapi dalam Max pooling layer mengambil titik antara 

input dan kernel atau filter. Max pooling mengambil nilai maksimum dari input 
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yang digunakan dimana max pooling juga membantu mengurangi kebisingan 

dengan membuang aktivasi berisik dan karenanya lebih baik daripada pooling rata-

rata (Patel, 2019). 

d.  The Fully Connected Layer 

Neuron buatan merupakan unit komputasi yang membuat perhitungan berdasarkan 

unit lain yang terhubung. Pada neuron buatan tunggal, neuron langsung terhubung 

ke deskripsi input dari objek yang ingin di ekstrak informasinya. Neuron buatan 

akan membaca informasi dari input dan melakukan perhitungan tertentu dengan 

menghitung nilainya. Berdasarkan nilainya, neuron akan memutuskan ada atau 

tidak beberapa karakteristik yang hadir dalam input tersebut (Malhotra, 2018). 

Langkah perhitungan ini dibagi menjadi dua bagian: 

a) Pra-Aktivasi Neuron (Aktivasi input) 

Dalam bentuk skalar, 

( ) i i

i

a x b w x  …………………………………….(2.11) 

Dalam bentuk vektor, 

( ) Ta x b w x  ………………………………………..(2.12) 

dengan 

a  = fungsi pra-aktivasi; 

x  =  input vector; 

w = vektor bobot koneksi. Ini mewakili kekuatan antar koneksi; 

b = bias. 

Jika kita tidak memiliki input, b akan menjadi input untuk neuron. Bias tidak lain 

adalah nilai negatif dari ambang batas. Ambang batas berarti nilai batas yang harus 

dimiliki fungsi aktivasi untuk masuk ke kategori lain (dalam kasus klasifikasi 
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biner). 

b) Aktivasi Neuron (Output) Kami menggunakan nilai-nilai dari fungsi pra-aktivasi 

untuk menghitung fungsi aktivasi. 

( ) ( ( )) ( )Th x g a x g b w x   …………………………(2.13) 

dengan, 

( )h x =   hasil dari neuron; 

( )g x =   fungsi aktivasi. 

Ada berbagai jenis fungsi aktivasi, yang dijelaskan di bagian selanjutnya (Malhotra, 

2018). Pada Gambar 2.18 berikut ini menunjukkan unit dasar jaringan saraf . 

 

Gambar 2. 18 Unit Dasar Jaringan Saraf (Malhotra, 2018). 

Jaringan saraf disatukan dengan menyatukan banyak "neuron" sederhana, sehingga 

output neuron dapat menjadi input dari yang lain. Sebagai contoh pada Gambar 

2.19 adalah jaringan saraf kecil. 
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Gambar 2. 19 Jaringan Saraf Kecil (Malhotra, 2018). 

Pada Gambar 2.19 digunakan lingkaran untuk menunjukkan input ke jaringan. 

Lingkaran berlabel "+1" disebut unit bias dan sesuai dengan istilah intersep. 

Lapisan paling kiri dari jaringan disebut lapisan masukan dan lapisan paling kanan 

disebut lapisan keluaran (dalam contoh ini hanya memiliki satu simpul). Lapisan 

tengah node disebut lapisan tersembunyi, karena nilainya tidak diamati dalam set 

pelatihan (Malhotra, 2018). 

Jaringan feedforward multilayer perceptron umumnya dibangun dengan tiga 

lapisan, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Pada 

penelitian ini digunakan sebuah lapisan tersembunyi karena umumnya jaringan 

dengan sebuah lapisan tersembunyi sudah cukup untuk dapat memetakan antara 

input dan target dengan tingkat ketelitian yang ditentukan (Riadi and 

Nurmahaludin, 2012). Seperti pada Gambar 2.20 dibawah sebagai berikut. 
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Gambar 2. 20 Multilayer Feedforward Network (Riadi dan Nurmahaludin, 2012). 

Jaringan saraf tiruan yang bersifat feedforward dibedakan dengan adanya 

keberadaan satu atau lebih lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi disini berarti 

bagian dari jaringan saraf tiruan ini secara langsung tidak terlihat dari input atau 

output dari jaringan tersebut. Fungsi dari hidden layer adalah untuk mengintervensi 

antara input eksternal dan output dari jaringan dalam cara yang berguna (Riadi dan 

Nurmahaludin, 2012). 

2.7 Bahasa Pemrograman Python 

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan, pertama 

kali diciptakan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Bahasa ini memberi 

penekanan kuat pada keterbacaan kode dan kesederhanaan, yang memungkinkan 

programmer untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat. Seperti bahasa 

pemrograman tingkat tinggi lainnya, kode Python menyerupai bahasa inggris yang 

tidak dapat dipahami oleh komputer. Kode yang kita tulis dengan Python harus 

ditafsirkan oleh program khusus yang dikenal sebagai juru bahasa Python, yang 

harus diinstal sebelum kita dapat membuat kode, menguji dan menjalankan 
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program Python kita. Py2exe atau Pyinstaller yang memungkinkan kita untuk 

mengemas kode Python kita ke dalam program yang dapat dieksekusi untuk 

beberapa sistem operasi paling populer seperti Windows dan Mac OS. Ini 

memungkinkan untuk mendistribusikan program Python tanpa mengharuskan 

pengguna untuk menginstal juru bahasa Python (Chan, 2014). 

 

Gambar 2. 21 Bahasa Pemrograman Python (Chan, 2014). 

Gambar 2.21 di atas ini merupakan symbol dari aplikasi  Python. Ada beberapa 

bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tersedia, seperti C, C ++, dan Java. Berita 

baiknya adalah semua bahasa pemrograman tingkat tinggi sangat mirip satu sama 

lain, yang berbeda adalah sintaksis, pustaka yang tersedia dan cara kita mengakses 

pustaka tersebut. Perpustakaan hanyalah kumpulan sumber daya dan kode pra-

tertulis yang dapat kita gunakan ketika kita menulis program. 

Anda adalah pemula dalam sebuah pemrograman, Python adalah tempat yang bagus 

untuk memulai. Salah satu fitur utama Python adalah kesederhanaannya, 

menjadikannya bahasa yang ideal untuk dipelajari pemula. Sebagian besar program 

di Python membutuhkan baris kode yang jauh lebih sedikit untuk melakukan tugas 

yang sama dibandingkan dengan bahasa lain seperti C. Hal ini menyebabkan lebih 
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sedikit kesalahan pemrograman dan mengurangi waktu pengembangan yang 

dibutuhkan. Selain itu, Python dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti 

untuk aplikasi desktop, aplikasi database, pemrograman jaringan, pemrograman 

game dan bahkan pengembangan ponsel. Python merupakan bahasa lintas platform, 

yang berarti bahwa kode yang ditulis untuk satu sistem operasi, seperti Windows, 

akan bekerja dengan baik pada Mac OS atau Linux tanpa membuat perubahan apa 

pun pada kode Python (Chan, 2014).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan Desa Rantau Minyak Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada bulan Agustus 2020 hingga 

Maret 2021. 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kamera digital/webcam sebagai alat perekaman gambar atau video secara 

realtime; 

2. Laptop sebagai media penyimpan hasil data seperti dokumen dan foto; 

3. Bahasa pemrograman python 3.7.9 sebagai bahasa pemrograman yang 

digunakan; 

4. Library openCv digunakan untuk mengolah gambar dan video; 

5. Tensorflow + keras sebagai frameworks komputasi untuk membuat model 

machine learning; 

6. Data Sheet citra gambar kakao sebagai bahan untuk melakukan penelitian.
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3.3  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya pengumpulan 

data, pre-processing, tahap pelatihan, tahap validasi serta tahap pengujian. Secara 

umum ditunjukkan prosedur penelitian sebagai berikut. 

1.   Persiapan/Pengumpulan Data 

a. Pengambilan gambar dan pre-processing dengan memotong gambar buah 

kakao sesuai dengan batas gambar. Pada Gambar 3.1 berikut ini menunjukkan 

buah kakao sebelum dan sesudah di resize. 

 

               
(a) Sebelum di resize  (b) Sesudah di resize 

Gambar 3. 1 Buah Kakao (A) Sebelum Dipotong (B) Sesudah Dipotong 

b. Menyusun data citra buah kakao ke dalam folder dan memberi keterangan 

penyakit dan nomor pada masing-masing gambar 

1. Membuat folder jenis penyakit, ditunjukkan pada Gambar 3.2 
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Gambar 3. 2 Folder Nama Buah Kakao 

2. Memberi keterangan dan nomor pada masing-masing gambar jenis 

penyakit, ditunjukkan pada Gambar 3.3, Gambar 3.4, Gambar 3.5, 

Gambar 3.6 dan Gambar 3.7 berikut ini. 

 

Gambar 3. 3 Dataset Antraknose 
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Gambar 3. 4 Dataset Busuk Buah 

 

Gambar 3. 5 Dataset Kepik Penghisap Buah 
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Gambar 3. 6 Dataset Penggerek Buah Kakao 

 

Gambar 3. 7 Dataset Buah Sehat  

2.   Pelatihan Model CNN 

Pelatihan model CNN menggunakan platform google colaboratory yang 

disediakan oleh google. Alur proses pelatihannya yaitu: 
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a. Menghubungkan google colaboratory dengan google drive tempat dataset 

penyakit buah kakao disimpan 

kode: 

from google.colab import drive 

drive.mount('/content/drive') 

 

b. Masuk ke direktori google drive dimana dataset disimpan 

kode: 

%cd drive/My Drive/Skripsi/Dataset Kakao Resize 

 

c. Memuat semua nama gambar yang tersimpan di direktori dataset ke dalam 

variabel fnames 

#menginisialisasi folder dataset 

folder_data = ['Antraknose Buah Kakao', 'Busuk Buah Kakao', 'K

epik Penghisap Buah Kakao', 'Penggerek Buah Kakao', 'Sehat Bua

h Kakao'] 

 

#memuat alamat gambar pada folder dataset ke variabel fnames 

fnames = [] 

for folder in folder_data: 

    file_names = os.listdir(folder) 

    full_path = [os.path.join(folder, file_name) for file_name

 in file_names] 

    fnames.append(full_path) 

 

d. Memuat setiap gambar jenis penyakit dalam variabel images 

#memuat setiap gambar dari alamat gambar (fnames) ke variabel 

images 

images = [] 

for names in fnames: 

    one_category_images = [cv2.imread(name) for name in names 

if (cv2.imread(name)) is not None] 

    images.append(one_category_images) 

print('Jumlah gambar setiap folder data:', [len(f) for f in im

ages]) 
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e. Mengubah ukuran gambar ke ukuran 224 x 224 

#mengubah ukuran gambar ke ukuran 224 x 224 

img_width = 224 

img_height = 224 

resized_images = [] 

for i,imgs in enumerate(images): 

    resized_images.append([cv2.resize(img, (img_width, img_hei

ght), interpolation = cv2.INTER_CUBIC) for img in imgs]) 

 

Pada Gambar 3.4 berikut ini menunjukkan gambar buah kakao setelah di resize 

 

Gambar 3. 8 Gambar Buah Kakao Setelah Di Resize 

f. Membagi data gambar menjadi data pelatihan, validasi, dan uji dengan rasio 60%;  

20%;  20%. 

#membagi data menjadi 60% data latih, 20% data validasi dan 20

% data test 

train_ratio = 0.60 

validation_ratio = 0.20 

test_ratio = 0.20 

 

train_images = [] 

val_images = [] 

test_images = [] 

for imgs in resized_images: 

    train, val_test = train_test_split(imgs, test_size = 1-

train_ratio) 

    val, test = train_test_split(val_test, test_size = test_ra

tio/(test_ratio + validation_ratio)) 

    train_images.append(train) 

    val_images.append(val) 

    test_images.append(test) 
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g. Membuat arsitektur model CNN 

 

Berikut adalah script program yang digunakan pada proses arsitektur model CNN. 
 

# mendefinisikan cnn model 

def define_model_optimasi_SGD(learning_rate): 

  model = Sequential() 

  model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', kernel_initi

alizer='he_uniform', padding='same', input_shape=(224, 224, 3)

)) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', kernel_initi

alizer='he_uniform', padding='same')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(MaxPooling2D((2, 2))) 

  model.add(Dropout(0.2)) 

  model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', kernel_initi

alizer='he_uniform', padding='same')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', kernel_initi

alizer='he_uniform', padding='same')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(MaxPooling2D((2, 2))) 

  model.add(Dropout(0.3)) 

  model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', kernel_init

ializer='he_uniform', padding='same')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', kernel_init

ializer='he_uniform', padding='same')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(MaxPooling2D((2, 2))) 

  model.add(Dropout(0.4)) 

  model.add(Flatten()) 

  model.add(Dense(128, activation='relu', kernel_initializer='

he_uniform')) 

  model.add(BatchNormalization()) 

  model.add(Dropout(0.5)) 

  model.add(Dense(5, activation='softmax')) 

  # compile model 

  opt = SGD(lr=learning_rate, momentum=0.9) 

  model.compile(optimizer=opt, loss='categorical_crossentropy'

, metrics=['acc']) 

  return model 
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Arsitektur model CNN yang dibangun seperti Gambar 3.9 sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 9 Arsitektur Model CNN 

Pada penelitian ini diperoleh arsitektur model CNN dengan menggunakan 

define_model_optimasi_SGD dan mendapatkan keluaran berupa Model : 

“sequential” sebagai berikut. 
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Model: "sequential" 

______________________________________________________________ 

 Layer (type)                Output Shape              Param #    

============================================================== 

 conv2d (Conv2D)             (None, 224, 224, 32)      896        

                                                                  

 batch_normalization (BatchN  (None, 224, 224, 32)     128        

 ormalization)                                                    

                                                                  

 conv2d_1 (Conv2D)           (None, 224, 224, 32)      9248       

                                                                  

 batch_normalization_1 (Batc  (None, 224, 224, 32)     128        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 max_pooling2d (MaxPooling2D  (None, 112, 112, 32)     0          

 )                                                                

                                                                  

 dropout (Dropout)           (None, 112, 112, 32)      0          

                                                                  

 conv2d_2 (Conv2D)           (None, 112, 112, 64)      18496      

                                                                  

 batch_normalization_2 (Batc  (None, 112, 112, 64)     256        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 conv2d_3 (Conv2D)           (None, 112, 112, 64)      36928      

                                                                  

 batch_normalization_3 (Batc  (None, 112, 112, 64)     256        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 max_pooling2d_1 (MaxPooling  (None, 56, 56, 64)       0          

 2D)                                                              

                                                                  

 dropout_1 (Dropout)         (None, 56, 56, 64)        0          

                                                                  

 conv2d_4 (Conv2D)           (None, 56, 56, 128)       73856      

                                                                  

 batch_normalization_4 (Batc  (None, 56, 56, 128)      512        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 conv2d_5 (Conv2D)           (None, 56, 56, 128)       147584     

                                                                  

 batch_normalization_5 (Batc  (None, 56, 56, 128)      512        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 max_pooling2d_2 (MaxPooling  (None, 28, 28, 128)      0          

 2D)                                                              

                                                                  

 dropout_2 (Dropout)         (None, 28, 28, 128)       0          

                                                                  

 flatten (Flatten)           (None, 100352)            0          

                                                                  

 dense (Dense)               (None, 128)              12845184   

                                                                  

 batch_normalization_6 (Batc  (None, 128)              512        

 hNormalization)                                                  

                                                                  

 dropout_3 (Dropout)         (None, 128)               0          

                                                                  

 dense_1 (Dense)             (None, 5)                 645        

                                                                  

============================================================== 

Total params: 13,135,141 

Trainable params: 13,133,989 

Non-trainable params: 1,152 

_______________________________________________________________ 
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Berikut ini adalah potongan script program yang digunakan pada proses pelatihan 

data generator. 

h. Membuat generator 

#membuat generator 

batch_size = 12 

 

train_datagen = ImageDataGenerator( 

    rescale=1./255, 

    rotation_range=8, 

    width_shift_range=0.1, 

    height_shift_range=0.1, 

    shear_range=0.01, 

    zoom_range=[0.9, 1.25], 

    horizontal_flip=True, 

    vertical_flip=False, 

    channel_shift_range = 0.1, 

    fill_mode='nearest', 

    brightness_range=[0.5, 1.5], 

) 

 

val_datagen = ImageDataGenerator( 

    rescale=1./255 

) 

 

train_generator = train_datagen.flow( 

    train_data, 

    train_labels, 

    batch_size=batch_size 

) 

 

val_generator = val_datagen.flow( 

    val_data, 

    val_labels, 

    batch_size=batch_size 

) 

 

 

 

 



44 
 

 

i. Pelatihan CNN 

Pelatihan dilakukan menggunakan epoch berjumlah 200, kemudian nilai learning 

rate bervariasi dari 0.001, 0.005, 0.01, dan 0.05. Pada sesi ini sebagai contoh 

menggunakan nilai dengan learning rate 0.001. 

#definisi model 1 

model_1 = define_model_optimasi_SGD(0.001) 

 

#proses pelatihan model 1 

start = time.time() 

EPOCHS= 200 

model_1_info = model_1.fit(train_generator, 

                    steps_per_epoch=STEP_SIZE_TRAIN, 

                    validation_data=val_generator, 

                    validation_steps=STEP_SIZE_VALID, 

                    epochs=EPOCHS, 

                    verbose=1) 

end = time.time() 

duration = end - start 

print ('\n Model membutuhkan waktu %0.2f detik (%0.1f menit) u

ntuk melakukan pelatihan model learning rate 0.001'%(duration,

 duration/60) ) 

model_1.save('Model From Scratch/model_1')    

 

j. Melakukan plot grafik pelatihan 

#plot grafik hasil pelatihan model 1 

plot_model_history('Model Dengan Laju Pembelajaran 0.001',  

model_1_info.history,'model-1') 

 

k. Evaluasi akurasi prediksi model terhadap data test 

print ('Evaluasi data test') 

print(model_1.evaluate(test_generator))  

 

l. Membuat confusion matriks model dengan nilai learning rate yang diterapkan 

pada proses pelatihan. Untuk mengevaluasi hasil pelatihan. 

plot_confusion_matrix(y_true, y_pred_model_1, classes=categori

es, normalize=False, 

                      title='Confusion Matrix Data Tes Model  

Learning Rate 0.001') 
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m. Matriks model  

Pada penelitian ini matriks yang dihitung yaitu presisi, recall, dan f1 score masing-

masing kelas penyakit 

#matriks performa perkelas model learning rate 0.001 

from sklearn.metrics import precision_recall_fscore_support as

 score 

 

precision, recall, fscore, support = score(y_true, y_pred_mode

l_1) 

 

print('presisi perkelas: {}'.format(precision)) 

print('recall perkelas: {}'.format(recall)) 

print('fscore perkelas: {}'.format(fscore)) 

 

 

3. Perancangan Alat 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini diperlihatkan penelitian pada Gambar 

3.10 sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 10 Cara Pengambilan Gambar Buah Kakao 

Pada Gambar 3.10 merupakan cara pengambilan data buah kakao yang terjangkit 

penyakit dengan menggunakan webcam, setelah dilakukan pengambilan beberapa 

sample penyakit buah kemudian data diolah menggunakan laptop sebagai media 

yang digunakan dalam penelitian ini.  
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Gambar 3. 11 Proses Identifikasi Citra Buah Kakao Menggunakan CNN 

Pada Gambar 3.11 menunjukkan proses identifikasi citra buah kakao dengan 

mengumpulkan sampel gambar buah kakao (Theobroma Cacao L.). Pada penelitian 

ini dilakukan proses cropping dan resize sampai batas gambar buah kakao. 

Kemudian memberi keterangan penyakit buah dan nomor pada masing-masing 

gambar buah. Setelah itu dilakukan tahap penelitian menggunakan CNN dengan 

tahap pelatihan, tahap validasi dan tahap uji coba.  

Pada penelitian ini dilakukan pelatihan Model CNN. Model CNN yang dibangun 

untuk mengidentifikasi jenis penyakit buah kakao dengan beberapa variasi learning 

rate 0.001, 0.005, 0.01 dan 0.05 dengan jumlah epochs 200. Proporsi pembagian 

data latih 60%, data validasi 20% dan data uji 20%. Hasil pelatihan Model CNN 

akan dicatat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Akurasi Identifikasi Jenis Penyakit Buah Kakao Menggunakan Model  

      CNN 

No 
Learning 

Rate 
Epochs 

Akurasi 

Pelatihan (%) 

Akurasi 

Validasi (%) 

Akurasi Data 

Uji (%) 

1 

2 

3 

4 

0.001 

0.005 

0.01 

0.05 
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4. Pengujian dan Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model CNN yang dibuat dengan cara 

melakukan pengujian terhadap lima buah penyakit yang berbeda yakni antraknose, 

busuk buah, kepik penghisap buah, penggerek buah dan buah sehat. Analisa 

dilakukan dengan membentuk confusion matrix seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2 

sebagai berikut.   

Tabel 3. 2 Rancangan  Tabel Confusion Matrix  

Label penyakit 

sebenarnya 

Label hasil prediksi penyakit 

Antraknose 
Busuk 

buah 

Kepik 

penghisap 

buah 

Penggerek 

buah 

Buah 

sehat 

Antraknose      

Busuk buah      

Kepik penghisap 

buah 

     

Penggerek buah 
     

Buah sehat 
     

 

Dari Tabel 3.2 dapat dicari nilai akurasi, presisi, recall dan fscore dari setiap model 

JST yang diperoleh dari hasil penelitian.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Hama tanaman kakao dapat diidentifikasi menggunakan metode CNN 

(Convolutional Neural Network) yang mampu mengidentifikasi lima indeks 

penyakit buah kakao. 

2. Arsitektur model CNN dengan jumlah neuron hidden layer 128 dan nilai 

learning rate 0.005 merupakan arsitektur model CNN dengan akurasi terbaik 

yang dihasilkan dari proses pelatihan. Arsitektur model CNN mampu 

mengidentifikasi penyakit buah kakao dengan akurasi rerata pengenalan indeks 

sebesar 98%. 

B.    Saran 

Saran untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yaitu 

dengan pengembangan sistem prediksi penyakit buah kakao berbasis android 

sehingga data hasil pengukuran penyakit buah kakao dapat diakses pada perangkat 

mobile.
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