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ABSTRAK 

 
Rizal Aziz: APLIKASI KLASIFIKASI TANAMAN REMPAH BERDASARKAN TULANG DAUN 

MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR, Skripsi, Teknik informatika, Fakultas 

Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pada saat 

orang akan mencari jenis tanaman rempah sering terjadi kesalahan mencabut dikarenakan bentuk daun 

yang hampir menyerupai, sehingga akan merusak tanaman tersebut karena kesalahan  mencabut. 

Rumusan masalah dari sistem klasifikasi jenis rempah-remah ini adalah bagaimana cara 

merancang sebuah aplikasi pengelompokan K-Nearest Neighbor dalam pengenalan citra tanaman 

rempah-rempah dilihat dari tulang daunnya. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah K-Nearest Neighbor. Metode K-Nearest 

Neighbor merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi (jarak) suatu 

data dengan data yang lain. 

Hasil penelitian ini adalah sistem ini dapat mempermudah orang dalam mengenali jenis 

tanaman rempah hanya melalui daunnya, dapat memberikan informasi yang akurat tentang jenis 

tanaman rempah karena deteksi tepi sobel dapat membaca tepi tulang daun rempah dan metode K-

Nearest Neighbor cukup akurat dalam mengklasifikasi jenis tanaman rempah dengan tingkat akurasi 

pada testing pertama terdapat 21 data training diperoleh akurasi sebesar 42%, dan pada testing kedua 

terdapat 70 data training diperoleh akurasi sebesar 74%. 

 

Kata Kunci: tanaman rempah, greyscale, deteksi tepi sobel, metode K-Nearest Neighbor. 
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I. LATAR BELAKANG 

Terdapat  beraneka ragam jenis 

tanaman yang tumbuh dan berkembang di 

permukaan bumi ini, sehingga masih 

banyak orang yang tidak mengetahui 

nama-nama dari tanaman tersebut. Salah 

satu upaya untuk membantu 

mempermudah mengetahui jenis tanaman 

tersebut dengan menggunakan jenis sistem 

klasifikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia sering melihat tanaman di 

sekitarnya dengan ciri-ciri beraneka ragam. 

Keanekaragaman tanaman tampak pada 

daunnya. Daun merupakan salah satu 

bagian tanaman yang sering digunakan 

untuk mengklasifikasikan jenis tanaman. 

salah satunya adalah tanaman rempah-

rempah. 

Tanaman rempah-rempah memiliki 

banyak jenis, tetapi yang akan di bahas 

disini adalah lengkuas, jahe, kunyit, 

kencur, temulawak, temukunci, 

lempuyang. Keanekaragaman jenis 

rempah-rempah tersebut ada yang mudah 

di bedakan dari bentuk daun namun ada 

pula yang sulit dibedakan dari bentuk 

daunnya. 

 Permasalahan yang muncul adalah 

pada saat seseorang ingin mengetahui jenis 

rempah-rempah yang dilihatnya. Untuk 

beberapa jenis rempah-rempah memiliki 

kemiripan bentuk daun maka akan 

kesulitan untuk membedakan jenisnya. 

Sebagai upaya untuk mengatasi 

keterbatasan kemampuan manusia untuk 

mengetahui jenis rempah-rempah maka 

perlu dibuat suatu sistem. Sistem tersebut 

akan membantu mendeteksi jenis rempah-

rempah dari gambar yang dimasukkan ke 

sistem. Sistem ini akan menggunakan 

deteksi tepi Sobel dan akan 

diklasifikasikan oleh metode K-Nearest 

Neighbor yang didasarkan pada tulang 

daun tanaman rempah-rempah. 

 

II. METODE 

A. Greyscale 

     Greyscale citra merupakan tahapan 

pertama dari proses penyelarasan, pada 

tahap ini terjadi pengkonversian citra 

warna RGB menjadi citra berwarna abu-

abu. Citra warna RGB terdiri dari 3 

parameter warna yaitu merah (red), hijau 

(green) dan biru (blue), jika citra warna 

RGB ini dimasukkan ke dalam proses 

ekstraksi, maka proses tersebut akan sulit 

dilakukan karna citra RGB terdiri dari 3 

parameter yaitu dengan melakukan tahap 

grayscaleini. Berikut ini adalah persamaan 

tahap grayscaling citra: 

X= 
𝑅+𝐺+𝐵

3
  (Balza, 2005). 

B. Metode Sobel 

Metode sobel merupakan 

pengembangan metode Robert dengan 
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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 

deteksi tepi (Basuki, 2005).  

Kernel filter yang digunakan dalam 

metode Sobel ini adalah : 

𝐻 = [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] dan 

 𝐻 = [
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

] 

 

C. Algoritma K-Nearest Neighbor 

Algoritma Nearest Neighbor (kadang 

disebut juga K-Nearest Neighbor / K-NN) 

merupakan algoritma yang melakukan 

klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi 

(jarak) suatu data dengan data yang lain. 

Pada algoritma K-NN, data 

berdimensi N, dapat dihitung jara dari data 

tersebut ke data yang lain, nilai jarak ini 

yang digunakan sebagai nilai kedekatan / 

ketidakmiripan antara data uji dengan data 

latih. Nilai K pada K-NN berarti K-data 

terdekat dari data uji. 

Pada algoritma K-NN, sebuah data 

uji z = (x’,y’), dimana x’ ada vektor/atribut 

data uji, sedangkan y’ adalah label kelas 

data uji yang belum diketahui, kemudian 

menghitung jarak (atau kemiripan) data uji 

ke setiap data latih d(x’,x), kemudian 

mengambil K tetangga terdekat pertama 

dalam Dz. Setelah itu dihitung jumlah data 

yang mengikuti kelas yang ada dari K 

tetangga tersebut. Kelas dengan data 

terbanyak yang mengikutinya menjadi 

kelas pemenang yang diberikan sebagai 

label kelas pada data uji y’. 

Algoritma Prediksi dengan K-NN : 

1. z = (x’,y’), adalah data uji dengan vektor 

x’ dan label kelas y’ yang belum 

diketahui. 

2. Hitung jarak d(x’,x), jarak diantara data 

uji z ke setiap vektor data latih, simpan 

dalam D. 

3. Pilih Dz D, yaitu K tetangga terdekat 

dari z. 

4. 𝑦1=arg max ∑ ∈ 𝐷𝑧(𝑥𝑖,𝑦𝑖)
I(v=𝑦1) 

               v 

Salah satu masalah yang dihadapi K-

NN adalah pemilihan nilai K yang sulit, 

cara voting mayoritas dari K-tetangga 

untuk nilai K yang besar bisa 

mengakibatkan distorsi data yang besar, 

jika K terlalu kecil bisa menyebabkan 

algoritma terlalu sensitif terhadap noise. 

Meskipun begitu, sebenarnya penentuan 

nilai K yang terbaik juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik 

crossvalidation (Tan et al, 2006). 

Seperti halnya pada teori fuzzy, 

sebuah data mempunyai nilai keanggotaan 

pada setiap kelas, yang artinya sebuah data 

bisa dimiliki oleh kelas yang berbeda 

dengan nilai derajat keanggotaan dalam 

interval [0,1]. Teori himpunan fuzzy men-
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generalisasi teori K-NN klasik dengan 

mendefinisikan nilai keanggotaan sebuah 

data pada masing-masing kelas. Formula 

yang digunakan : 

U(x,𝑦𝑖) =

∑ u(xj,yi)∗𝑑(𝑥,𝑥𝑗)
−2

(m−1)

𝑘

𝑗=1

∑ 𝑑(𝑥,𝑥𝑗)
−2

(m−1)

𝑘

𝑗=1

 

Dimana u(x,yi) adalah nilai 

keanggotaan data x ke kelas ci, K adalah 

jumlah tetangga terdekat yang digunakan, 

u(xk,yi) adalah nilai keanggotaan data 

tetangga dalam K tetangga pada kelas yi, 

nilainya 1 jika data latih xk milik kelas ci 

atau 0 jika bukan milik kelas ci, untuk d(x, 

xk) adalah jarak dari data x ke data xk 

dalam K tetangga terdekat, m adalah bobot 

pangkat (weight exponent) yang besarnya 

m > 1. 

D. Simulasi Algoritma 

1. Deteksi tepi sobel 

Misalkan Diketahui sebuah citra 

dengan ukuran 3x3 px, dengan citra 3 bit. 

1 4 2 

4 3 1 

2 1 3 

SX                                 SY 

-1 0 1  -1 -2 -1 

-2 0 2 0 0 0 

-1 0 1 1 2 1 

Jawab : 

Mencari nilai deteksi tepi sobel: 

Diketahui SX             Diketaui Piksel 

         [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]                  [
1 4 2
4 3 1
2 1 3

] 

Dicari deteksi tepi sobel SX sebagai 

berikut : 

SX = 

[(1. −1) + (4. −2) + (2. −1)] 

[(4. −1) + (3. −2) + (1. − 1)] 

[(2. −1) + (1. −2) + (3. −1)] 

[(1.0) + (4.0) + (2.0)] 

[(4.0) + (3.0) + (1.0)] 

[(2.0) + (1.0) + (3.0)] 

[(1.1) + (4.2) + (2.1)] 

[(4.1) + (3.2) + (3.1)] 

[(2.1) + (1.2) + (3.1)] 

Maka diperoleh nilai tepi sobel SX : 

[
−11 0 11
−11 0 11
−7 0 7

] 

2. Algoritma K-NN 

Mencari  nilai terdekat dengan 

menghitung hasil dari nilai sobel dengan 

menggunakan algoritma K-NN. Data dari 

nilai sobel yang dihitung yaitu 

menggunakan nilai sobel SX , sebagai 

berikut : 

Diketahui data SX : 

[
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] 

Diketahui tepi sobel : 

[
−11 0 11
−11 0 11

7 0 7
] 

Mencari nilai K-NN, sebagai berikut: 

 

K=1 
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√

(−11(−1))2 + (0 − (−2))2 + (11 − (−1))2 +

(−11 − 0)2 + (0 − 0)2 + (11 − 0)2 +

(−7 − 1)2 + (0 − 2)2 + (7 − 1)2

 

√

(−10)2 + (2)2 + (12)2 +
(−11)2 + (0)2 + (11)2 +

(−6)2 + (−2)2 + (6)2

 

√
100 + 4 + 144 +
121 + 0 + 121 +

36 + 4 + 36
 

√566 

=23,79 

Jadi hasil data nilai terdekat terdekat 

yang dicocokan yaitu = 23,79 

E. Tampilan Program 

1. Tampilan Menu Utama 

Gambar 1 Tampilan menu utama 

Form ini merupakan tampilan awal 

saat aplikasi dibuka. Dalam tampilan awal 

ini terdapat 3 tombol yang dapat dipilih 

yaitu tombol test citra daun, tombol data 

training dan tombol keluar. 

2. Tampilan menu data training 

Gamabar 2 Tampilan menu data training 

Pada proses data training, 

pengguna mengambil citra kemudian 

memilih jenis citra dan nomor urut citra di  

database kemudian citra di proses 

greyscale lalu di deteksi tepi oleh sobel 

maka akan muncul nilai sobel dan terakhir 

klik ok maka nilai sobel akan tersimpan. 

3. Tampilan menu tes citra daun 

 

Gambar 3 Tampilan menu tes citra daun 

Pada proses tes citra daun, pengguna 

mengambil citra kemudian pegguna 

memilih tombol proses untuk memproses 

greyscale dan mendeteksi tepi sobel 

sehingga muncul nilai sobel, dan terakhir 

di klasifikasi oleh metode K-Nearest 

Neighbor dengan cara klik tombol deteksi 

maka akan muncul nama jenis rempah 

serta jarak nilainya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pengenalan citra tanaman 

rempah yang dilihat dari tulang daunnya 

dapat dikelompokkan menggunakan 

metode K-Nearest Neighbor dengan 

melalui proses mengubah citra asli 

kedalam bentuk greyscale yang kemudian 

akan di deteksi tepi oleh metode Sobel dan 
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terakhir di klasifikasi oleh metode K-

Nearest Neighbor. Dalam aplikasi ini 

pengguna akan diperlihatkan hasil 

greyscale, hasil deteksi sobel dan hasil 

identifikasi tanaman rempah yang berupa 

nama dari jenis tanaman rempah tersebut.  
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