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ABSTRAK 

 
Pengenalan karakter daun mangga sebagai pembelajaran untuk mengetahui jenis pohon 

mangga khususnya mangga manalagi, mangga apel dan mangga gadung sangatlah penting. Banyak 

orang yang tidak mengenali bibit buah mangga dan sering kali orang tertipu oleh penjual bibit pohon 

mangga. 

Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengenali jenis pohon mangga berdasarkan daunnya, 

khususnya mangga manalagi, mangga apel dan mangga gadung, (2) membuat aplikasi untuk 

mengetahui jenis pohon mangga berdasarkan daunnya khususnya mangga manalagi, mangga apel dan 

mangga gadung, (3) mengetahui jenis pohon mangga berdasarkan daunnya dengan pengolahan citra 

menggunakan metode template matching. 

Dari hasil uji coba diperoleh akurasi 71,11% pada pengujian dengan data training sebanyak 15 

dan data testing sebanyak 45. Pada data training 30 dan testimg 30 didapat akurasi 76,67%. Pada data 

training 45 dan data testing 15 didapat akurasi 86,67%. Pada data training 48dan data testing 12 

didapat akurasi 83,33%. Sehingga didapat tingkat akurasi rata-rata 79,45%. 

 

KATA KUNCI  : Pohon mangga, daun manga, template matching 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pengenalan karakter daun 

mangga sebagai pembelajaran untuk 

mengetahui jenis pohon mangga 

khususnya mangga manalagi, 

mangga apel dan mangga gadung 

sangatlah penting. Banyak orang 

yang tidak mengenali bibit buah 

mangga dan sering kali orang tertipu 

oleh penjual bibit pohon mangga. 

Contoh: ketika seseorang membeli 

bibit buah mangga gadung orang 

tersebut tidak tahu jika penjual 

memberinya bibit buah mangga 

manalagi. Orang tersebut akan 

mengetahui ketika mangga tersebut 

sudah berbuah. 

Tesktur Daun” daun merupakan 

suatu bagian tumbuhan yang penting 

dan pada umumnya tiap tumbuhan 

mempunyai sejumlah besar daun. 

Otomatisasi yang dibuat dalam 
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penelitian ini adalah melakukan 

identifikasi jenis pohon mangga 

berdasarkan tekstur daun.  (Agustin, 

2011). 

 Penggolongan varietas mangga 

selama ini dilakukan secara manual, 

sehingga dibutuhkan suatu aplikasi 

yang dapat menggolongkan jenis 

mangga secara otomatis melalui 

serangkaian proses pengolahan citra 

daun mangga. 

Algoritma yang digunakan pada 

Metode aplikasi ini adalah Template 

Matching Correlation, yaitu teknik 

statistik yang digunakan untuk 

mencari dua variabel/matriks atau 

lebih yang sifatnya kuantitatif. 

Algoritma ini mencocokkan setiap 

pixel pada suatu matriks citra digital 

dengan citra yang menjadi template 

acuan.  

Algoritma Template 

Matching Correlation merupakan 

algoritma yang mudah 

diimplementasikan dan mempunyai 

persentasi keberhasilan pencocokan 

karakter yang sangat tinggi. Pada 

fitur tekstur daun mangga jenis 

manalagi, apel, dan gadung. Karena 

daun mangga umumnya berwarna 

hijau, maka fitur warna tekstur yang 

digunakan adalah fitur keabuan 

(grayscale). 

II. METODE 

Pendekatan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif 

dimana penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel biasanya 

dilakukan secara random, penelitian 

data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/ statistik dengan tujuan 

menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah (1) Studi 

Literatur, merupakqan tahap awal 

menentukan kebutuhan data 

penelitian dengan mengumpulkan 

data daun mangga manalagi, daun 

mangga apel, dan daun mangga 

gadung. Kemudian menyiapkan 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 04 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ratna Sari | 13.1.03.02.0077 

Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 4|| 

 
 

bahan penelitian, mencari dari 

berbagai sumber baik buku, internet, 

jurnal dan penelitian sebelumnya. (2) 

Metode Survei, untuk mengetahui 

masalah apa yang bisa dikerjakan 

sesuai dengan materi ilmu yang 

dimiliki. Hal yang di lakukan dalam 

metode pengamatan ini adalah, 

mengamati secara langsung tekstur 

daun pada mangga manalagi, daun 

mangga apel dan daun mangga 

gadung. (3) Metode Interview, 

Metode ini disebut juga metode 

wawancara, yaitu suatu metode 

pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tanya jawab secara langsung 

dengan sumber data. Data yang 

dikumpulkan berkaitan dengan 

pembangunan aplikasi ini. (4) 

Metode Analisis, dalam tahap ini 

dilakukan pengumpulan data dari  

berbagai sumber yang mendukung 

seperti buku-buku referensi, sekripsi, 

jurnal, serta data-data di internet 

yang terkait dengan pembangunan 

aplikasi ini. 

A. Grayscale 

Secara umum untuk 

menghasilkan citra berwarna menjadi 

citra grayscale, konversi dilakukan 

dengan mengambil rata-rata dari R, 

G, dan B sehingga menghasilkan 

nilai S sehingga nilai grayscale. 

Dengan rumus berikut : 

S = 
     

 
  ……………….(1) 

B. Metode Sobel 

Metode sobel merupakan 

pengembangan dari metode robert 

dengan menggunakan filter HPF 

(high pass filter) yang diberi satu 

angka nol penyangga. Kelebihan dari 

metode sobel ini adalah kemampuan 

untuk mengurangi noise sebelum 

melakukan perhitungan pendeteksian 

tepi. Kernel yang digunakan dalam 

metode sobel ini adalah sebagai 

berikut:  

 Sx =[
    
    
    

] …………….(2) 

 Sy =[
      
   
   

]………….(3) 

G =√        ………….(4) 

C. Metode Template Matching 

Tingkat kesesuaian antara citra 

masukan/testing dan template bisa 

dihitung berdasarkan nilai eror 

terkecil dengan menggunakan 

persamaan: 

 Min e = ∑                  
  ….. (5) 

 Keterangan: 

I  = pola pixel citra masukan/testing 

T = pola pixel template/training 
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Min e = minimal eror 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

  Ada beberapa kesimpulan 

yang dapat disampaikan penulis 

sebagai hasil dari evaluasi 

pengembangan  sistem dalam laporan 

skripsi ini. Antara lain sebagai berikut: 

1. Setelah melakukan pengujian 

sistem identifikasi jenis pohon 

mangga yang dibuat, aplikasi ini 

sudah berjalan dan mampu 

mengidentifikasi jenis pohon 

mangga berdasarkan daunnya 

khususnya mangga manalagi, 

mangga apel dan mangga gadung. 

2. Tingkat akurasi terkecil aplikasi ini 

terdapat pada sekenario dengan 

data training 25% dan data testing 

75%, sedangakan tingkat akurasi 

tertinggi terdapat pada skenario 

dengan data training 75% dan data 

testing 25%, dan diperoleh tingkat 

akurasi rata-rata mencapai 79,45%. 
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