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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN KLASIFIKASI PENYAKIT DAUN TANMAN 

CABAI MENGGUNAKAN HTML5 

Oleh 

ELVILLIA ANGGRAINI 

Penanganan penyakit tanaman cabai sejak dini adalah cara yang paling tepat untuk 

mengendalikan serangan hama dan penyakit. Produktivitas tanaman cabai dapat 

terganggu oleh beberapa faktor diantaranya teknik budidaya, kondisi lingkungan, 

dan gangguan hama penyakit. Dari ketiga faktor tersebut sampai sekarang yang 

menjadi masalah yaitu gangguan hama dan penyakit. Klasifikasi penyakit daun 

tanaman cabai merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam menentukan 

jenis penyakit dalam proses klasifikasi yang terfokus pada daun sehat, thrips, 

virus dan virus kuning. Setiap penyakit memiliki penanganan yang berbeda-beda, 

oleh karena itu dibutuhkannya suatu klasifikasi penyakit. Penelitian ini 

menggunakan image recognition yang bertujuan untuk mengenali pola penyakit. 

Kemudian menggunakan ml5 yang merupakan implementasi yang menggunakan 

HTML5 yang dibangun bertujuan untuk memudahkan pengkodean agar dapat 

dipahami oleh manusia. Sistem mempunyai fitur memasukkan citra, identifikasi 

citra, menghapus citra, melihat dataset, menambah dataset, menghapus dataset, 

dan menampilkan folder dataset. Dalam penelitian penulis menggunakan 

metodologi penelitian RAD (Rapid Application Development) untuk membangun 

dan merancang sistem. Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 300 

gambar, terdiri dari 210 gambar data latih dan 90 gambar data pengujian. Hasil 

pengujian dilakukan dengan confussion matrix. Hasil accuracy pengujian 

mencapai tingkat 91% dan recall 90% keberhasilan pada tingkat mengidentifikasi 

penyakit tanaman cabai.  

Kata kunci: cabai, penyakit cabai, identifikasi, HTML5, Rapid Application 

Development, Confussion Matrix 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CHILLY LEAF DISEASE IDENTIFICATION APPLICATION 

DEVELOPMENT WITH HTML5 TECHNOLOGY 

 

BY 

ELVILLIA ANGGRAINI 

 

Disease management chili plants early is how best to control the pest and disease 

.Productivity chili plants can be interrupted by a number of factors including 

technique cultivation , environmental conditions , pest diseases and disorders .Of 

the three factors are the until now as a pest and disease .The leaves of a plant 

diseases chili is one of the one conducted in determining illnesses in the 

classifications focus on healthy leaves , thrips , viruses and viral yellow .Any 

disease of having berbeda-beda handling , hence dibutuhkannya a classification of 

diseases .This study using image recognition that aims to recognize patterns of 

disease .Then use html5 built above that aimed to ease coding that can be 

understood by the people .The system has features include image , identification 

image , remove image , See a unique dataset , add a unique dataset , remove a 

unique dataset , and display the folder a unique dataset .In research the use writers 

research methodology rad ( rapid application development ) to develop and design 

systems .The data used in the pictures as many as 300 , consisting of 210 image 

data training and testing data 90 pictures .The result of testing done by confussion 

matrix .The accuracy testing reached the level of 90 and 91 % recall % success in 

identifying the disease of chili . 

 

Keywords: Chii, Disease Chili, Identification, HTML5, Rapid Application 

Development, and Confussion Matrix  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian 

sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Dengan demikian, 

sebagian penduduknya menggantungr45kmjkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Cabai merupakan tanaman sayuran yang mempunyai potensi jual tinggi. Menurut 

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di Jawa tahun 1980-2017 cenderung 

naik. Kenaikan produksi cabai diikuti oleh kebutuhan konsumen-konsumen yang 

melambung tinggi. Pada gambar 1 merupakan grafik perkembangan produksi 

cabai di Jawa. 

 

Gambar 1 Grafik Perkembangan Produksi Cabai  

‘] 

Perkembangan produksi cabai Jawa, tahun 1980-2017 
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Produksi tanaman cabai berkurang pada saat musim penghujan, sementara 

permintaan tetap dan berlanjut setiap hari, bahkan meningkat pada musim-musim 

tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah teknik 

budidaya, kondisi lingkungan serta gangguan penyakit. Dari ketiga faktor tersebut 

yang sampai sekarang menjadi masalah adalah gangguan penyakit. Tentunya hai 

ini sangat berdampak besar dalam pertumbuhan tanaman cabai. 

 

Gambar 2 Grafik Harga Cabai 

Harga cabai dapat dilihat melalui grafik diatas[1] Karakteristik daun cabai 

bermacam-macam sesuai dengan spesiesnya. Bentuk daun cabai ada yang lonjong, 

bulat maupun lanset. Daun cabai memiliki beberapa fungsi yang sangat penting 

untuk menunjang keberlangsungan hidup tanaman ini, karena identifikasi pertama 

saat tanaman cabai terserang penyakit yang pertama kali terlihat ialah dari 

daunnya. Oleh karena itu daun pada tanaman cabai membutuhkan perhatian 

khusus agar bisa dilakukan tindakan antisipasi untuk penyakit tidak menyebar ke 

bagian yang lain terlebih dahulu.  

Penanganan penyakit tanaman cabai sejak dini adalah cara yang paling tepat untuk 

mengendalikan serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Oleh karena itu 
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diperlukan suatu upaya pengendalian yang tepat dan cocok agar tidak terjadi gagal 

panen. Pengendalian tidak hanya saat serangan sudah atau sedang berlangsung, 

tetapi dapat melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Kurangnya 

pengetahuan petani dan masyarakat tentang jenis penyakit serta cara pengendalian 

sesuai dengan ciri penyakit yang ditunjukkan oleh tanaman cabai mengakibatkan 

terhambatnya proses klasifikasi suatu penyakit.  

Teknologi informasi dapat membantu dalam proses klasifikasi, keilmuan yang 

mempelajari klasifikasi berdasarkan citra yang tersedia disebut dengan image 

procecing yang merupakan bagian kecil dari machine learning. Proses tersebut 

dilakukan dengan cara melatih sistem berdasarkan dataset tertentu yang kemudian 

diproses setelah itu komputer dapat mengenali. Peluang ini memungkinkan untuk 

digunakan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh para petani.  

Analisa memerlukan proses klasifikasi yang tepat. Tingginya permintaan 

masyarakat terhadap penyeseleksian cepat dan tepat mengenai kebutuhan 

klasifikasi penyakit tanaman cabai sehingga memunculkan ide untuk membuat 

klasifikasi yang dilakukan dengan pengambilan citra, dibuatnya proses klasifikasi 

yang tepat dan cepat ini juga dapat membantu pekerjaan para pakar tanaman. 

Dalam penelitian ini mengklasifikasikan penyakit tanaman cabai digunakanlah 

HTML5 karena dapat memakai teknologi kamera dan video secara sekaligus dan 

memudahkan pengkodean agar dapat dipahami oleh manusia 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melalukan rancang bangun klasifikasi penyakit 

daun tanaman cabai menggunakan HTML5. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana melakukan rancang 

bangun klasifikasi jenis penyakit tanaman cabai berdasarkan citra daun 

menggunakan HTML5. 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tidak membahas proses klasifikasi penyakit daun tanaman cabai. 

2. Image classifier langsung menggunakan tools. 

3. Jenis penyakit tanaman cabai dibatasi hanya dua penyakit yaitu penyakit 

thrips dan virus kuning saja. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan masyarakat khususnya petani cabai untuk mengklasifikasikan 

penyakit pada tanaman cabai 

2 Memberikan pengalaman cara membuat sistem menggunakan HTML5 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penelitian dan memudahkan mengenai materi yang diangkat 

Dalam pembahasan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan mengurai secara umum mengenai latar belakang penelitian, tujuan 

penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 
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sistematika penulisan penelitian Rancang Bangun Klasifikasi Penyakit Daun 

Tanaman Cabai Menggunakan HTML5. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka menjelaskan mengenai, teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

pembuatan penelitian rancang bangun klasifikasi penyakit daun tanaman cabai 

menggunakan HTML5 yaitu tanaman cabai, penyakit tanaman cabai, pengertian 

rancang bangun, mobile computing¸ HTML5, ml5.js, computer vision, 

MobileNtes, confussion matrix, javascript, rapid application development, unified 

modelling language, activity diagram, use cage diagram, dan  penelitian-

penelitian terkait mengenai cabai, mobile computing, HTML5, rapid application 

development 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai waktu dan tempat pembuatan, alat 

dan bahan, metode yang digunakan, rancang bangun aplikasi, dan mockup aplikasi 

untuk Rancang Bangun Klasifikasi Penyakit Daun Tanaman Cabai Menggunakan 

HTML5. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian berupa 

Rancang Bangun Klasifikasi Penyakit Daun Tanaman Cabai Menggunakan 

HTML5 untuk membedakan setiap penyakit tanaman cabai, menjelaskan hasil 

dari Rancang Bangun Penyakit Daun Tanaman Cabai Menggunakan HTML5.   
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi mengenai kesimpulan serta saran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan penelitian klasifikasi dan saran hasil penelitian lanjutan untuk 

hasil yang lebih maksimal. 

Daftar Pustaka Bab ini memuat referensi daftar sumber kupitan teori – teori yang 

dijadikan sumber acuan penulis dalam menulis laporan. 

Lampiran.  

  



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penyakit Tanaman Cabai 

Dalam budidaya cabai petani, penyuluh pertanian dan petugas lainnya akan sering 

menemukan hama-hama dan penyakit pada tanaman cabai..Berikut beberapa 

penyakit yang umum dalam tanaman cabai[3]: 

Hama 

1. Thrips (Thrips parvispinus Karny) 

a. Gejala Seragan  

Hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun  

(terutama daun-daun muda). Serangan ditandai dengan adanya bercak keperak –  

perakkan. Daun yang terserang berubah warna menjadi cokelat tembaga,  

mengeriting atau keriput dan akhirnya mati. Pada serangan berat menyebabkan  

daun, tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor,  

pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil bahkan pucuk tanaman menjadi mati.  

Pada musim kemarau perkembangan hama sangat cepat, sehingga populasi lebih  

tinggi sedangkan pada musim penghujan populasinya akan berkurang karena  

banyak thrips yang mati akibat tercuci oleh air hujan 
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b. Cara Pengendalian : 

• Menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning.  

• Menggunakan mulsa perak  

• Pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama thrips,  

 

Gambar 3 Hama thrips pada tanaman cabai 

 

2. Kutu daun persik (Myzus persicae Sulz.)  

Kutu daun yang berada pada permukaan bawah daun mengisap cairan daun muda 

dan bagian tanaman yang masih muda. Daun yang terserang akan tampak 

berbercak-bercak. Hal ini akan menyebabkan daun menjadi keriting. Pada bagian 

tanaman yang terserang akan didapati kutu yang bergerombol. Bila terjadi 

serangan berat daun akan berkerut-kerut (menjadi keriput), tumbuhnya kerdil, 

berwarna kekuningan, daun-daunnya terpuntir, menggulung kemudian layu dan 

mati. Kutu daun persik merupakan hama yang menjadi hama utama karena 

beberapa alasan diantaranya mampu bertahan hidup pada hampir semua tanaman 
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Gambar 4 Kutu daun persik pada tanaman cabai 

 

3. Lalat Buah  

a. Gejala Serangan : 

Lalat buah menyebabkan kerusakan pada buah cabai yang masih muda maupun 

buah yang sudah matang. Buah yang terserang akan membusuk dan kemudian 

jatuh ke tanah. Gejala awal terlihat dari adanya titik hitam pada bagian pangkal 

buah, titik hitam pada pangkal buah muncul karena aktifitas lalat buah dewasa 

yang memasukkan telurnya pada buah cabai. Telur tersebut akan menetas dan 

berkembang di dalam buah cabai. Larva yang terdapat di dalam buah 

menimbulkan kerusakan dari dalam, buah menjadi berwarna kuning pucat dan 

layu. Kualitas buah cabai yang terserang hama ini akan menurun dan tidak layak 

untuk dipasarkan. 

b. Pengendalian : 

• Pemusnahan buah terserang  

• Pembungkusan buah  

• Rotasi tanaman 
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Penyakit 

1. Virus Kuning (Gemini Virus) 

a. Gejala Serangan: 

Helai daun mengalami vein clearing dimulai dari daun pucuk berkembang 

menjadi warna kuning jelas, tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas. 

Infeksi lanjut dari gemini virus menyebabkan daun mengecil dan berwarna kuning 

terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah. Keberadaan penyakit ini sangat 

merugikan karena mampu mempengaruhi produksi buah. 

b. Pengendalian 

• Mengendalikan serangga vektor virus kuning yaitu kutu kebul (Bemisia tabaci)  

    dengan menggunakan musuh alami predator.  

• Penanaman varietas tahan seperti hotchilli.  

• Melakukan sanitasi lingkungan terutama tanaman inang seperti ciplukan, terong,  

   gulma bunga kancing.  

 

Gambar 5 Virus kuning pada tanaman cabai 
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2. Bercak Daun Cercospora 

a. Gejala Serangan: 

Penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang dan akar. Gejala serangan 

penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun 

dan kering, ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna 

pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat 

menyebabkan lubang-lubang. Bercak daun mampu menimbulkan kerugian 

ekonomi yang besar pada budidaya cabai, daun yang terserang akan layu dan 

rontok. Penyakit bercak daun ini dapat menyerang tanaman muda di persemaian, 

dan cenderung lebih banyak 

b. Pengendalian:  

•. Sanitasi dengan cara memusnahkan dan atau sisa-sisa tanaman yang  

      terinfeksi/terserang  

•  Menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi oleh    

     patogen, baik dipersemaian maupun di lapangan 3. Perlakuan benih   

    sebelum tanam  

•  Waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan  

     pergiliran tanaman dengan tanaman non solanaceae 
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Gambar 6 Bercak daun cercospora pada tanaman cabai 

3. Layu Bakteri  

a. Gejala Serangan: 

Pada tanaman tua, layu pertama biasanya terjadi pada daun yang terletak pada 

bagian bawah tanaman. Pada tanaman muda, gejala layu mulai tampak pada daun 

bagian atas tanaman. Setelah beberapa hari gejala layu diikuti oleh layu yang tiba-

tiba dan seluruh daun tanaman menjadi layu permanen, sedangkan warna daun 

tetap hijau, kadang-kadang 13 sedikit kekuningan. Jaringan vaskuler dari batang 

bagian bawah dan akar menjadi kecokelatan. Bila batang atau akar dipotong 

melintang dan dicelupkan ke dalam air yang jernih, maka akan keluar cairan keruh 

koloni bakteri yang melayang dalam air menyerupai kepulan asap 

b. Pengendalian 

• Kultur teknis dengan pergiliran tanaman, penggunaan benih sehat dan sanitasi    

    dengan mencabut dan memusnahkan tanaman sakit.  

• Dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp. dan Gliocladium 

spp.    
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Gambar 7 Layu bakteri pada tanaman cabai 

2.2 Pengertian Rancang Bangun 

a. Rancang  

Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat program. 

Adapun dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang jelas lengkap 

kepada pemrogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan 

mudah dipahami sehingga mudah digunakan. Perancangan adalah sebuah Proses 

untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik 

yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta 

detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses 

pengerjaanya. perancangan atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk 

mentejermahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem di 

implementasikan[4]. 

b. Bangun  

Bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau 

memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa Rancang Bangun adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari 7 8 beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu 

kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun 

merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket 

perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem 

yang sudah ada 

2.4 Mobile Computing  

Dari segi bahasa, computing artinya komputasi atau sesuatu yang bisa berjalan 

dengan fungsi seperti komputer. Sedangkan mobile adalah sesuatu barang yang 

mudah dibawa kemana-mana. Jadi secara umum bisa diartikan bahwa mobile 

computing adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi 

canggih secanggih komputer dan mampu melakukan komunikasi walaupun 

pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan.  

Mobile computing adalah sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak 

terhubung secara fisik, atau dalam jarak atau lingkungan mobile. Secara umum 

mobile computing adalah interaksi antara manusia dan komputer dalam 

lingkungan bergerak. Mobile computing terdiri dari perangkat lunak, perangkat 

keras dan jaringan mobile. berkaitan dengan persyaratan aplikasi mobile. Juga 

hardware juga termasuk komponen dan perangkat yang diperlukan untuk 

mobilitas[5]. 
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Gambar 8 Mobile computing 

 

2.5 HTML5 

HTML5 adalah standar terakhir dari HTML. HTML5 didesain untuk 

menampilkan isi dari suatu website dengan menarik. HTML5 mempunyai 

beberapa script. Fitur dari HTML5 ini lebih menekankan pada integritas konten 

multimedia secara lebih baik. Untuk sintaks HTML5 seorang user memiliki fungsi 

tiga cara untuk menentukan pengkodean karakter[6]:  

1 Dengan menggunakan HTTP Conten-Type header 

2. Menggunakan Unicode byte order mark karakter pada awal file  

3. Menggunakan meta elemen dengan charset atribut yang menentukan 

pengkodean dalam 512 byte 

4. Mendefinisikan untuk mendorong implementasi interoperable 

HTML5 memberikan elemen dan atribut baru yang menyediakan fungsionalitas. 

Tag baru di HTML5 ini adalah “<audio>” dan  “<video>” yang memungkinkan 

user untuk membuat link ke file-file media. 

Ada beberapa elemen atau atribut baru di HTML5, yaitu : 
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1. Canvas 

Berfungsi untuk mendefinisikan sebuah area pada website secara realtime 

sehingga user dapat mengintegrasikan sebuah program gambar atau seluruh game 

browser tanpa harus menggunakan flash.  

2. Offline strorage database atau web storage  

Mirip dengan cookies super tetapi memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan 

data dalam jumlah lebih besar dari biasanya tanpa harus mengimplementasikan 

trik dengan cookie atau flash. 

3. Video atau audio 

Dengan HTML5 tidak perlu lagi menempelkan flash untuk memutar audio, karena 

ada tag <audio>  dan <video>  di HTML5. 

4. Web workes 

Salah satu fitur web worker adalah threading. Kini javascript bisa dipakai untuk 

melakukan beberapa proses sekaligus tanpa harus menghambat proses terkait. 

5. Geolocation  

HTML5 dapat menemukan lokasi yang hendak dicari. 

  

Gambar 9 Logo dari HTML5 

2.6 ml5.js  

ml5 dirancang bertujuan untuk membuat machine learning dapat didekati oleh 



17 
 

  

banyak kalangan seperti seniman, coders kreatif, dan siswa. Library ml5 

dikembangkan di New York University dan telah dirilis untuk umum pada Juli 

2018. Library ml5 menyediakan akses ke algoritma ML, tugas dan model di 

browser, dibangun di atas TensorFlow.js tanpa ketergantungan eksternal lainnya. 

Ml5 dapat dibandingkan dengan Keras. ml5.js dibangun di atas TensorFlow.js dan 

menggunakan fungsi TensorFlow.js di backend dengan membuat pengkodean lebih 

mudah bagi orang-orang yang baru mengenal arena Machine Learning. ml5.js 

sangat terinspirasi oleh sintaksis, pola dan gaya library p5.js. Namun, ada beberapa 

perbedaan dalam cara operasi async yang dimiliki oleh ml5.js. ml5.js mendukung 

error-first callbacks dan Promises di setiap metode. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa fungsi dari ml5 antara lain[7]: 

- addImage() 

 

Berfungsi untuk menambahkan gambar + label ke dalam dataset, serta 

melakukan resize gambar untuk proses selanjutnya. 

- featureExtractor 

 

Berfungsi untuk melakukan fungsi transfer learning serta melakukan import 

beban dari pretrained model 

- train() 

Berfungsi untuk melakukan fungsi training pada model klasifikasi. 

 

-   predict() :  

Berfungsi untuk melakukan prediksi pada model klasifikasi 

-  save() 

Berfungsi untuk menyimpan model klasifikasi yang sudah di train. 

 

-  load() 

Berfungsi untuk memuat model klasifikasi yang sudah di train. 
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Gambar 10 Pembagian dari machine learning 5 

2.7 Computer Vision 

Citra adalah sebuah gambaran pada bidang dua dimensi atau merupakan sebuah 

fungsi meneruskan dari sebuah intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. 

Sumber cahaya untuk menerangi sebuah objek, objek yang dipantulkan kembali 

sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat 

optic, seperti pada mata manusia, kamera, pemindai objek (scanner, dan lain-

lainnya. Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data bersifat[8]:  

1. Optik berupa foto 

2. Analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi 

3. Digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra merupakan 

sebuah pemprosesan citra, khususnya dengan menggunakan computer atau 

perangkat lainnya, menjadi citra dengan kualitas lebih baik. Pengolahan citra 

disebut juga dengan istilah image processing. 
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Gambar 11 Tiga bidang studi yang berkaitan dengan citra 

 

 

2.8 MobileNets 

MobileNet merupakan model yang memiliki ukuran kecil baik dari jumlah 

parameter maupun ukuran model yang dihasilkan. 18 MobileNetV adalah sebuah 

arsitektur model yang dikembangkan untuk pengembangan aplikasi pada 

perangkat mobile ataupun perangkat lain yang memiliki keterbatasan sumber daya 

perangkat keras dengan mengurangi ukuran dan kompleksitas model 

menggunakan depthwise separable convolutions. Penggunaan depthwise 

separable convolutions pada MobileNetV1 mengurangi jumlah parameter lebih 

dari 7 kali lipat dari penggunaan convolution standar, dengan penurunan akurasi 

hanya 1% pada ImageNet[9] 
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Gambar 12 MobileNets 

2. 9 Confusion Matrix  

 

Cunfusion Matrix dapat diartikan sebagai suatu alat yang memiliki fungsi untuk 

melakukan analisis apakah classifier tersebut baik dalam mengenali tuple dari 

kelas yang berbeda. Nilai dari true-positive dan true-negative memberikan 

informasi ketika classifier dalam melakukan klasifikasi data bernilai benar, 

sedangkan false-positive dan false-negative memberikan informasi ketika 

classifier salah dalam melakukan klasifikasi data[10] 

Tabel 2. 1 confusion matrix 
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1. TP (True Positive): data positif yang terdeteksi benar 

2. FP (False Positive): data negatif namun terdeteksi sebagai data positif 

3.  FN (False Negative): data positif yang terdeteksi sebagai data negatif 

4. TN (True Negative): jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar 

2.10 JavaScript 

 

JavaScript adalah bahasa yang berbentuk skrip yang pada fungsinya berjalan pada 

suatu dokumen HTML, bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk web. Bahasa 

pemrograman ini memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML 

dengan mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah di sisi client, yang arinya 

di sisi browser bukan di sisi server web[11]. 

2.11 Metode Rapid Application Development 

Rapid Application Development (RAD) merupakan salah satu metode 

pengembangan dari suatu sistem informasi dengan waktu yang relative singkat. 

Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu 

minimal 180 hari, tetapi dengan menggunakan RAD suatu sistem diselesaikan 

hanya dalam waktu 30-90 hari. Tujuan utama dari semua metode sistem 

development ini adalah memberikan suatu sistem yang dapat memenuhi harapan 

dari para pemakai, tetapi sering kali dalam melakukan pengembangan sistem tidak 

melibatkan para pemakai sistem secara langsung, sehingga hal ini dapat 

menyebabkan sistem informasi yang dibuat jauh dari harapan pemakai yang dapat 

berakibat sistem tersebut dapat diterima tetapi para pemakai enggan untuk 

menggunakan atau bahkan para pemakai menolak untuk menggunakan[12] 
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Gambar 13 Tahapan metode RAD 

 

Metode RAD mempunyai 5 peran utama yaitu: 

1. Requireents Planning atau Rencana Kebutuhan  

Pada tahap ini, user dan analisa melakukan semacam pertemuan untuk melakukan 

interview atau identifikasi tujuan dari sistem dan melakukan identifikasi 

kebutuhan informasi terkait kebutuhan fungsional untuk mencapai tujuan. Pada 

tahap ini terdapat hal penting yaitu, adanya keterlibatan kedua belah pihak, bukan 

hanya persetujuan proposal yang sudah dibuat.  

2. User Design 

Pada tahapan ini merupakan sebuah proses untuk melakukan desain dan 

melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih ada ketidaksesuaian desain antara 

user dan analis. Memerlukan keaktifan sebuah user yang terlibat karena sangat 

ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan untuk menentukan alur informasi secara 

rinci, Kemudian menentukan fitur-fitur dari setiap objek yang akan ditampilkan. 

User bisa langsung memberikan sebuah komentar apabila terdapat 

ketidaksesuaian pada desain yang dibuat. Pada tahap ini juga membutuhkan waktu 

yang cukup lama sesuai dengan besarnya sistem yang dibuat karena terjadi 

perubahan pada sistem.  

3. Contsruction  
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Pada tahap ini programmer mengembangkan source code dari sistem perangkat 

lunak. Dalam construction terurai menjadi persiapan untuk kerangka pengerjaan 

yang cepat pengembangan sistem. Memastikan mengembangkan dan 

mendokumentasikan rencana pengujian yang resmi. Melakukan iterasi perangkat 

lunak (setelah setiap perubahan perangkat lunak).  

4. Curtover 

Pada tahap ini adalah tahapan implementasi dimana produk jadi diluncurkan atau 

di keluarkan. Tahap ini termasuk konversi data, pengujian, dan penggantian ke 

sistem baru, serta pelatihan pengguna. Selanjutnya pengujian bertujuan untuk 

mengetahui kesalahan pada sistem untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna 

yang berhubungan dengan fungsi dan fitur yang terdapat pada sistem. Ketika 

sistem belum berhasil melakukan pengujian maka akan dilakukan pengembangan 

kembali atau kembali ketahap construciion untuk diperbaiki oleh analis sebelum 

diterbitkan kembali.  

 

2.12 Tool Pengembang 

2.12.1 Unified Modelling Language  

 

Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa pemodelan untuk sebuah 

system atau perangkat lunak yang digunakan untuk berparadigma objek. Suatu 

alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasi hasil analisa dan desain yang 

berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. Memiliki pengertian lain 

yaitu merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk 

menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait langsung 

dengan objek.  
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Konsep yang digunakan yaitu, konsep pemodelan Object Oriented karena 

penggunaan konsep ini menganalogikan sistem seperti kehidupan nyata yang 

didominasi oleh banyak dan digambarkan untuk dinotasikan dalam simbol-simbol 

yang cukup spesifik digunakan[13] 

2.12.2 Use Case Diagram 

Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, 

membuat sebuah daftar belanja, dan sebagainya.  Seorang/sebuah aktor adalah 

sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case diagram berguna pada saat kita 

melakukan requirement sebuah sistem, menggabungkan rancangan dengan cline 

dan merancang sebuah test case untuk semua feature yang ada pada sistem. 

Secara umum use case diagram dapat diasumsikan bahwa use case yang 

dimasukkan akan dipanggil setiap kali use case yang dimasukkan akan dieksekusi 

secara normal. Berikut komponen use case diagram[14].  

 

1. Actor  

 

Gambar 14 actor 

Actor merupakan pemakai sistem atau sistem yang akan berinteraksi dengan 

sebuah sistem yang akan memprsentasikan sebuah pesan, bukan sebagai pemakai 

individual. 
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2. Use Case 

2  

Gambar 15 Use Case 

 

Use case merupakan cara spesifik mempergunakan sebuah sistem yang dilakukan 

oleh actor.  

3.  Association / Directed Association 

 

Gambar 15 Association 

Asosiasi merupakan sebuah hubungan statis antar element. Panah navigability 

menunjukkan arah query antar element. 

4. Dependency/Include 

 

Gambar 16 Dependency 

Dependency/ketergantungan merupakan suatu jenis hubungan yang menandakan 

bahwa satu element, atau kelompok element, bertindak sebagai klien tergantung 

pada unsur lain atau kelompok element yang berlaku sebagai penyalur. 

 

2.13 Penelitian Terkait 

Tabel 1 Penelitian Terkait 

No. JUDUL Metode HASIL 

Cabai 

1. Diagnosa Penyakit 

Tanaman Cabai 

Menggunakan Metode 

Modified K-Nearesr 

Modified K-

Nearesr 

Neighbor 

Implementasi algoritme 

Modified K-Nearesr 

Neighbor (MKNN) untuk 

mengklasifikasikan 
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Neighbor (MKNN) penyakit tanaman cabai 

berdasarkan 18 gejala 

penyakit dapat memberikan 

diagnosa awal terhadap 4 

jenis penyakit cabai yaitu, 

penyakit busuk buah, 

bercak daun, layu dan 

penyakit virus. Penyakit 

beserta bobot untuk masing-

masing gejala dalam 

beberapa tingkatan dengan 

data total sebanyak 18 

tanaman cabai. Hasil dari 

pengujian menggunakan 

k=5 mendapatkan akurasi 

sebesar 94%. Pengujian 

menggunakan metode ini 

menunjukkan akurasi yang 

baik untuk melakukan 

klasifikasi pada penyakit 

cabai[15].  

2. Klasifikasi Penyakit 

Daun Kentang 

Berdasarkan Fitur 

Tekstur Dan Fitur Warna 

Menggunakan Suport 

Vector Machine  

Support Vector 

Machine (SVM) 

Penelitian ini mengusulkan 

penggunaan ciri tekstur 

GLCM yang 

dikombinasikan dengan 

tekstur warna color 

moment, yaitu 2 moment 

mean dan standar deviasi 

yang terbukti efisien dan 

efektif untuk mewakili 

distribusi warna untuk 

pengenalan penyakit early 

blight, late bligt, dan non 

disease pada citra daun 

kentang. Kombinasi dari 

fitur ini menghasilkan 7fitur 

tekstur dan 6 fitur warna. 

Penelitian ini menggunakan 

metode klasifikasi 

supervised learning 

sehingga membutuhkan 
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tahap training dimana data 

latih sebagai input dari 

tahap training. Pengenalan 

penyakit berdasarkan 

informasi ciri menggunakan 

metode multi SVM. Hasil 

pengujian ini memberikan 

akurasi rata-rata mencapai 

87% dari tiga jenis 

kategori[16]. 

Mobile Computing 

1. Sistem Pakar Diagnosa 

Penyakit Ayam Berbasis 

Mobile Computing 

Menggunakan Metode 

Inferensi 

Mobile 

Computing 

Pembuatan aplikasi ini 

bertujuan untuk membuat 

desain aplikasi sistem pakar 

penyakit pada ayam. 

Umumnya para peternak 

memiliki permasalahan 

yaitu pengetahuan yang 

minim mengenai teknis 

penanganan penyakit ayam. 

Sistem ini dibuat untuk 

membantu para peternak 

agar dalam mendapatkan 

informasi penyakit tidak 

diharuskan untuk 

berkonsultasi langsung 

dengan para pakar 

ayam[17]. 

HTML5 

1. Pembuatan HTML5 

Game Sebagai Media 

Cerita Dan Pengetahuan 

Sejarah Kebudayan Kota 

Solo 

HTML5 Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menemukan 

keterkaitan permainan 

sebagai media pembelajaran 

anak tentang sejarah Praja 

Mangkunegaran. 

Berdasarkan hasil pengujian 

permainan kepada 

responden berupa anak-

anak dengan umur 14 tahun 
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atau lebih, 82,5% responden 

menyatakan menyukai 

game sebagai media cerita 

alternative[18]. 

Rapid Apllication Development   (RAD) 

1.  Aplikasi Sistem Pakar 

Untuk Mendiagnosa 

Penyakit Paru Pada Anak 

Menggunakan Metode 

Rapid Apllication 

Development (RAD) 

Metode Rapid 

Apllication 

Development 

(RAD) 

Pembangunan aplikasi ini 

bertujuan untuk membuat 

sebuah sistem berbasis 

pengetahuan mendiagnosa 

penyakit secara cepat dan 

efisien. Metode Rapid 

Apllication Development 

(RAD) digunakan karena 

merupakan salah satu 

metode pembangunan 

sistem yang ditujukan untuk 

menyediakan 

pengembangan yang lebih 

cepat dengan kualitas hasil 

yang baik. Aplikasi ini 

dibuat dengan 

menggunakan bahasa 

pemrograman JAVA dan 

berjalan melalui software 

appinventor di platform 

android. Teknik yang 

digunakan adalah teknik 

teknik pelacakan ke depan 

forward chaining, 

sedangkan pengambilan 

keputusan dari setiap 

permasalahan digunakan 

metode pencarian best first 

search[19].  

2. Mengintegrasikan Rapid 

Apllication Developtment 

(RAD) dan Desain 

partisipasif atau 

participatory dasign”  

Metode Rapid 

Apllication 

Development 

(RAD) 

Membahas tentang 

pengembangan sistem 

informasi menggunakan 

RAD terhadap bisnis dan 

ketidakpastian 

pengembangan komersial 
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domain rekayasa sistem 

informasi. Participatory 

Design (PD) merupakan 

perangkat lunak 

pembangunan yang 

mendasari perangkat lunak 

domain pendekatan 

pembangunan. nanum, pada 

tingkat mikro ada banyak 

titik potensial sinergi, RAD 

dan PD ditinjau dibidang 

kemungkinan fertilisasi 

silang, yang berkaitan 

dengan aspek empiris 

penelitian tentang 

pendekatan RAD, 

khususnya di indonesia 

kaitannya dengan kegunaan 

konsep-konsep skenario dan 

desain rincian  pekerjaan 

RAD[20]. 

 

  



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu, Tempat dan Jadwal Kegiatan 

 

Waktu dan tempat untuk membangun sistem dalam penelitian ini yaitu: 

Waktu Penelitian :  November 2019 sampai dengan Agustus 2020 

Tempat Penelitian : Perkebunan cabai perkampungan Tegalsari, Kecamatan  

      Gading Rejo, Kabupaten Pesawaran 

Jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada table 3.1 

Tabel 2 Jadwal kegiatan penelitian 

No. Kegiatan Bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Requirements Planning        

2.  User Design         

3.  Construction        

4.  Testing        

5.  Cutover        
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat terdapat perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

digunakan untuk pengembangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 3 Alat (Hardware dan Software) pengembangan sistem  

No Perangkat Spesifikasi Kegunaan 

1. Laptop  Prosesor Intel® Core™ 

i7-6500U 

@2.40GHz(4CPUs), 

~2.4GHz, 4.00GB dan 

hardisk 1TB, Nvidia 

GT940MX 2BG, desktop-

U547A7 

Perangkat pembuat dan 

pengujian sistem 

2. Sistem 

Operasi 

Windows 10 64 Bit Sistem operasi yang 

digunakan pada perangkat 

keras 

3. Visual Code Versi 7.8.10 Merupakan aplikasi untuk 

pengeksekusian 

pembangunan sistem. 

 

4. Handphone  Realme 3 Pro  

(OS Android 9.0 (Pie), 

CPU Qualcomm SDM710 

Snapdragon 710 (10 nm), 

RAM 6 Gb, internal 64 G) 

Perangkat pengujian sistem 

5. Kamera 

DSLR 200D 

24.2MP Karena yang dibutuhkan 

untuk menangkap citra yang 

dibutuhkan dataset 

6 JavaScript JavaScript  Merupakan bahasa 

pemrograman untuk 

mengolah sistem 

7. Machine 

Learning 5 

Machine Learning 5 Merupakan pembuat 

keputusan maupun prediksi 

berdasarkan data-data 

8.  Mobilenet Mobilenet Membuat arsitektur yang 

dapat digunakan ponsel 
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3.2.2 Bahan Penelitian  
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 daun cabai yang dijadikan 

dalam bentuk 100 citra. Daun yang digunakan yaitu  daun cabai yang sehat, daun 

cabai dengan penyakit thrips, dan daun cabai dengan penyakit virus kuning. Daun 

yang digunakan dari masing-masing masing sampel sebanyak 70 citra daun untuk 

data latih dan sebanyak 30 citra daun untuk data uji. Data uji dan data latih dibuat 

dalam format file jpg atau png yang didapatkan dari perkebunan cabai di 

perkampungan Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung, Indonesia.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam rancang bangun aplikasi penyakit daun 

tanaman cabai berbasis HTML5 ditunjukkan pada gambar 25. Tahapan yang 

dilakukan pada penelitian menjelaskan tentang proses alur kegiatan dengan 

menggunakan metode RAD. Tahapan pertama yaitu rencana kebutuhan dimana 

penentuan dalam merancang kebutuhan dan perancangan yang dilakukan untuk 

membentuk tujuan melalukan melalui proses wawancara. Pada penelitian ini 

pengumpulan citra daun cabai, selanjutnya melakukan desain pengguna berupa 

desain sistem dalam bentuk mockup yang sesuai dengan kebutuhan, dengan 

memerlukan informasi-informasi user secara rinci sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama sesuai dengan besarnya sistem yang dibuat. Kemudian 

kontruksi, menjadi persiapan untuk kerangka pengerjaan dengan melakukan 

pengembangan source code dari sistem perangkat lunak berupa VisualCode 

dengan bahasa pemograman JavaScript. Kemudian melakukan testing beberapa 
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kali pengujian, pengujian dilakukan secara fungsional dan confussion martrix 

yang dilakukan terhadap sistem yang bertujuan untuk mengetahui kesalahan pada 

sistem. Kemudian melakukan cutover bertujuan untuk melakukan pengujian 

aplikasi terhadap pengguna. Kemudian menerapkan atau mengimplementasikan 

fungsi dari sistem untuk didefinisikan. Dalam melakukan pendefinisian sistem 

terdiri dari konversi data, pengujian, dan pergantian sistem baru. Barikut 

merupakan alur dari penelitian ini. 

 

Gambar 17 Tahapan penelitian 
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3.4. Tahapan Penelitian  

Dalam penelitian dan pengerjaan skripsi menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD). Metode RAD merupakan proses dalam pengembangan 

perangkat lunak bersifat intermental untuk waktu pengerjaan dalam waktu 

singkat. Tahapan-tahapan dalam pengerjaan skripsi menggunakan metode RAD 

yaitu sebagai berikut: 

 

3.4.1 Requireents Planning (Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahap ini penulis melakukan perencanaan dan membuat perancangan yang 

akan dilakukan untuk menentukan tujuan, rumusan masalah dan potensi yang 

perlu ditangani. User meminta kepada pembuat untuk menyediakan beberarapa 

fitur yaitu memasukkan citra, identifikasi citra, menghapus citra, melihat dataset,   

dan fitur menambah dataset, menghapus dataset, dan menampilkan folder dataset 

yang dapat diakses oleh pembuat, kemudian melakukan pengumpulan bahan-

bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi, setelah itu penulis 

melakukan analisis terhadap hasil dari aplikasi yang dibuat dalam mengenali 

penyakit cabai. 

3.4.2 User Design (Perancangan Kebutuhan Pengguna) 

Pada tahap ini penulis membuat pemodelan pada aplikasi yang akan dibuat, dalam 

melakukan pemodelan data diawali dengan mendefinisikan atribut-atribut beserta 

relasinya dengan data-data yang lain. Dalam melakukan perancangan kebutuhan 

pengguna ini juga penulis menjelaskan pengguna aplikasi beserta aktivitas yang 

bisa dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi. 
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1. Use case diagram 

Penulis mendefinisikan proses dengan membuat use case diagram, pada 

rancangan use case memberikan gambaran interaksi antara pengguna dalam 

menggunakan aplikasi. Berikut merupakan gambaran dari use case diagram pada 

aplikasi ini.  

 

Gambar 18 Use case diagram 

2. Definisi user  

Merupakan penjelasan mengenai pengguna dari aplikasi yang dibuat, aplikasi ini 

digunakan oleh petani cabai yaitu masyarkat. 

3. Definisi use case 

Merupakan penjelasan setiap aktivitas dari pengguna aplikasi ketika 

menggunakan aplikasi. Pengguna dapat memasukkan, indentifikasi , dan 

menghapus citra. Selain itu pengguna juga dapat melihat, menambah dan 

menghapus datasheet. Berikut penjelasan secara detail dari setiap aktivitas dalam 

menggunakan aplikasi. 
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Tabel 4 Definisi use case 

No Use Case Deskripsi 

1.  Memasukkan Citra Daun 

Cabai 

Pada tahap ini melakukan pengambilan berupa pengambilan 

gambar daun cabai oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 

kondisi penyakit yang diderita atau manampilkan folder 

citra daun cabai. 

2. Identifikasi Pada tahap ini user dapat melihat hasil dari 

pemrosesan sebuah klasifikasi dan identifikasi sebuah 

penyakit daun cabai melalui real time 

3. Menghapus Citra Pada tahap ini user dapat menghapus citra  

4.  Melihat Dataset Pada tahap ini user bisa melihat dataset yang 

sebelumnya telah disediakan menganai citra tanaman 

cabai cabai yang berjumlah 100 di setiap 

klasifikasinya. 

5. Menambah Dataset Pada tahap ini user bisa saja menambahkan dataset 

sesuai dengan kebutuhan. 

6.  Menghapus Dataset Pada tahap ini dataset bisa dihapus tetapi hanya oleh 

pembuat jika ingin merapikan dari awal lagi 

datasetnya. 

 

4. Use case scenario  

Merupakan penggambaran bagaimana proses user dalam menjalankan fungsi-

fungsi tertentu. 

a. Memasukkan Citra 

Tabel 5 Memasukkan Citra 
Use case  Memasukkan citra 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User melakukan memasukkan citra dengan memilih tombol pilih file 

Skenario:  
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Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih tombol pilih file  

 2. Menampilkan lokasi file yang 
akan dipilih 

3. Memilih citra yang dipilih  

 4. Menampilkan citra yang terpilih 
pada halaman utama aplikasi dan 
tulisan status:image test priview 

Post Kondisi User dapat memilih sendiri citra yang akan dimasukkan  

 

b. Identifikasi Citra 

Tabel 6 Identifikasi Citra 
Use case  Identifikasi Citra 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User melakukan identifikasi citra dengan memilih tombol predict 
video  

Skenario:  

Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih tombol predict video  

 2. Menampilkan kamera handphone 

3. Mengarahkan handphone ke citra 
yang dituju atau dipilih 

 

 4. Menampilkan hasil identifikasi 
dengan detail video: 100% with a 
confideince of virus kuning 

Post Kondisi User dapat melihat hasil identifikasi penyakit daun tanaman 
cabai dari hasil citra yang dianalisis 
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c. Menghapus Citra 

Tabel 7 Menghapus Citra 
Use case  Identifikasi Citra 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User melakukan hapus citra dengan memilih tombol clear image test 
priview  

Skenario:  

Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih tombol ciear image test 
preview 

 

 2. Menampilkan file yang kosong 
tanpa isi citra 

Post Kondisi User nantinya dapat memasukkan kembali citra daun cabai 
yang akan dipilih 

 

d. Melihat Dataset 

Tabel 8 Melihat Dataset 
Use case  Melihat dataset 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User memperoleh informasi mengenai jumlah dataset yang 
tersimpan disetiap klasifikasi masing-masing penyakit dengan 
melihat tabel dataset yang tersedia dibagian bawah halaman leaf 
disease classifier 

Skenario 

Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih navbar dengan tulisan 
leaf disiase classifier 

 

 2. Menampilkan tabel dataset dan 
jumlah dataset yang tersimpan 

Post Kondisi User mendapatkan informasi berapa banyak jumlah dataset 
yang tersimpan disetiap pembagian klasifikasi penyakit daun 
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cabai 

 

e. Menambahkan Dataset  

Tabel 9 Menambahkan Dataset 
Use case  Menambah dataset 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User dapat melakukan penambahan dataset jika dibututuhkan untuk 
kedepannya dengan memilih tombol load dataset  

Skenario 

Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih tombol pilih file   

 2. Menampilkan lokasi file yang 
akan dipilih sebagai dataset 

3. Memilih tombol load dataset  

 4. Menampilkan jumlah dataset 
terbaru pada tabel 

Post Kondisi User berada dalam tampilan tabel dataset 

 

f. Menghapus Dataset 

Tabel 10 Menghapus Dataset 
Use case  Menghapus dataset 

Pengguna  Petani cabai 

Rasional  Use case menggunakan sistem  

Pre Kondisi User sudah berada di halaman utama aplikasi 

Deskripsi  User dapat melakukan penghapusan aplikasi dengan memilih 
tombol clear all classes dan semua dataset akan terhapus  

Skenario 
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Aksi pengguna Reaksi sistem 

1. Memilih tombol clear all classes   

 2. Menampilkan dataset yang sudah 
kosong 

Post Kondisi User nantinya dapat memasukkan kembali dataset yang akan 
dipiih kembali 

 

g. Mockup aplikasi 

1. Tampilan Navbar Leaf Disease Classifier 

Ketika membuka aplikasi akan langsung menampilkan gambar seperti pada 

gamba 10 gambar ini merupakan halaman utama pada sistem. Pada gambar ini 

terdapat dua buah navbar yaitu leaf disease classifier dan train data preview. 

Pada bagian tengah atas terdapat logo sistem berupa daun cabai dan buah serta 

tulisan “statbai” yang merupakan kepanjangan dari status cabai. Kemudian 

terdapat dua button untuk predict yaitu predict video dan predict image. Fungsi 

dari button predict image yaitu untuk mengidentifikasi daun cabai menggunakan 

citra atau foto yang tersimpan perangkat user, sedangkan fungsi button predict 

video yaitu untuk mengidentifikasi daun cabai melalui video secara langsung atau 

secara realtime dengan cara mengarahkan kamera handphone kepada citra daun 

cabai yang dipilih. 

Tombol choose file berfungsi ketika akan memasukkan citra daun cabai yang akan 

diidentifikasi. Jika telah ada citra yang dimasukkan akan muncul tulisan sesuai 

dengan nama file yang tersimpan, tetapi jika tidak ada citra yang dipilih akan 

muncul tulisan no file chosen, ketika akan menghapus citra yang telah 

dimasukkan sebelumnya dapat menekan tombol clear image. Hasil identifikasi 

akan terlihat dari tulisan Video: …. With a confidance of …tidak terdapat 
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perbedaan yang signifikan ketikan sistem dibuka pada laptop maupun pada 

handphone. Perbedaan hanya terletak pada bagian atas navbar. Saat sistem dibuka 

melalui handphone tampilan navbar akan berbentuk garis dua atas bawah 

sedangkan ketika sistem dibuka melalui laptop tampilan navbar terlihat jelas 

dengan tulisan leaf disease classifier dan train data preview. Berikut merupakan 

tampilan dari navbar dari handphone dan laptop 

 

 

Gambar 19 Mockup aplikasi saat dibuka melalui handphone 
 

 

Gambar 20 Mockup aplikasi saat dibuka melalui laptop atau pc 
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2. Tampilan Dataset 

Tabel pada gambar 12 merupakan tampilan dataset pada sistem. Terdapat 3 kolom 

yaitu daun seat, thrips, dan virus kuning. Dimana masing-masing kolom berisikan 

button video, button image bacth, dan confidannce. Pada button video berfungsi 

untuk menambahkan dataset melalui video secara langsung atau secara realtime 

gambar daun cabai yang akan diklasifikasikan dengan cara mengarahkan kamera 

handphone ke daun cabai yang dipilih. Pada button image bacth berfungsi untuk 

menambahkan dataset melalui file yang telah dipilih sebelumnya pada halaman 

train data preview. Example berfungsi untuk menampilkan informasi berapa 

banyak jumlah dataset yang tersimpan dalam sistem ini. Saat ini dataset yang 

tersimpan pada daun sehat sebanyak 70 citra, pada thrips sebanyak 55 citra, dan 

pada virus kuning sebanyak 50 citra. Confidance berfungsi untuk menampilkan 

jumlah berapa banyak data yang telah diklasifikasikan pada setiap halamannya. 

Berikut merupakan tampilan dari dataset. 
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Gambar 21 Tampilan Dataset 

 

 

3. Train Data Preview 

Gambar 13 merupakan tampilan navbar train data preview. Terdapat tulisan file 

(s) dan button choose files yang berfungsi untuk menambahkan dataset pada 

perangkat yang tersimpan. Ketika belum ada data yang terpilih maka akan tertulis 

no fle chosen, saat telah ada citra yang dipilih nama akan berubah sesuai dengan 

nama citra yang tersimpan.  

Kemudian terdapat tulisan clear image train priview.  Dibawahnya terdapat button 

clear yang berfungsi untuk menghapus citra yang sudah dipilh sebelumnya. 

Selanjutnya terdapat dua button yaitu load dataset dan save dataset. Pada button 

load berfungsi untuk menampilkan atau memulihkan kembali dataset jika telah 

dihapus, dan fungsi dari button save dataset untuk menyimpan dataset yang 

sedang proses penambahan lalu dataset akan tersimpan dalam bentuk file json. 

Pada bagian paling bawah terdapat button berwarna merah dengan tulisan clear 
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all accessyang mana berfungsi untuk menghapus keseluruhan dataset. 

Penghapusan keseluruhan dilakukan jika sistem akan mengganti objek penelitian 

selain daun cabai. Berikut merupakan tampilan dari navbar train data preview. 

 

Gambar 22 Tampilan navbar train data preview 

 

3.4.3 Construction (Kontruksi Solusi)  

 

Pada tahap ini penulis membuat kerangka pengerjaan aplikasi, pengembangan 

program, dan melakukan coding pada sistem. Pengcodingan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software VisualCode dengan bahasa pemograman 

JavaScript untuk membuat program pada sistem, kemudian memperindah 

tampilan dengan menggunakan HTML 5 pada sistem hingga aplikasi berhasil 

dibuat. Kemudian penulis melakukan pengujian terhadap sistem dengan 

melakukan berdasarkan pengujian berdasarkan kebutuhan pengguna dan  

confussion martrix. 
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3.4.4. Cutover (Pembatasan Pengerjaan)  

 

Pada tahap ini penulis telah berhasil membuat apliksai, dalam tahap ini penulis 

melakukan pengimplementasian fungsi aplikasi yang telah didefinisikan 

sebelumnya. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap pengguna yang bertujuan 

agar aplikasi dapat dikembangkan jika mengalami kendala dan terjadi kesalahan, 

hal ini dilakukan bertujuan memberikan kepuasa kepada user dalam menggunakan 

aplikasi. 

3.4.5 Testing 

Pada tahap ini pengujian terhadap sistem tersebut apakah terjadi kesalahan atau 

tidak sebelum diterbitkan. Adapun hal terpenting adalah keterlibatan user 

diperlukan supaya sistem dapat dikembangkan jika terjadi kesalahan dan 

memberikan kepuasa kepada user. 

3.4.6 Pelaporan 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan dari semua kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan, kemudian data hasil penelitian dianalisis untuk 

menarik kesimpulan dan pemberian saran. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada tampilan aplikasi terdapat tabel tampilan hasil klasifikasi yang bertujuan 

untuk mempermudah penggunaa aplikasi oleh user  

2. Spesifikasi perangkat yang optimal bekerja di tipe handphone Samsung A5 

2017 dengan kecepatan identifikasi gambar yaitu 01,01 detik dan identifikasi 

video yaitu 01,30 detik.   

3. Dalam pengumpulan dataset terhambat dikarenakan kondisi pandemi yang 

mengakibatkan susahnya turun langsung ke lapangan untuk mengambil daun 

tanaman cabai. 
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5.2 Saran 

 

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Dataset citra daun tanaman cabai yang digunakan perlu ditambahkan agar 

tingkat akurasi dapat meningkat. 

2. Ruang lingkup jenis penyakit perlu ditambahkan lagi seperti bercak cercospora, 

layu keriting, dll agar sistem dapat mengklasifikasi jenis daun tanaman cabai 

lainnya.  

3. Mengembangkan proses pengenalan jenis tanaman cabai dengan menggunakan 

Aplikasi Android yang jauh lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.  
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