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ARSITEKTUR CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) UNTUK 

KLASIFIKASI JENIS DAN KESEGARAN BUAH PADA NERACA BUAH 

 

Nama Mahasiswa : Irzal Ahmad Sabilla 

NRP   : 05111850010020 

Pembimbing I  : Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom, M.Kom. 

 

ABSTRAK 

Neraca merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung berat suatu 

objek untuk menentukan harga. Adapun dua jenis neraca yang sering digunakan, 

yaitu neraca tradisional dan modern. Neraca modern mampu menampilkan harga 

sesuai dengan berat setelah kode buah di masukan. Namun, neraca modern masih 

memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu membedakan jenis buah tanpa bantuan 

petugas. Sehingga dibutuhkan sebuah otomatisasi pada neraca berbasis internet 

untuk klasifikasi jenis dan kesegaran buah dengan cepat dan akurat. Image 

processing dimanfaatkan dalam neraca otomatis untuk membedakan jenis dan 

kesegaran buah tanpa perlu memasukkan kode buah oleh petugas. Metode 

Convolutional Neural Network (CNN) sering digunakan untuk memproses 

klasifikasi gambar. Namun, beberapa arsitektur CNN yang sudah ada memerlukan 

waktu komputasi yang lama, misalnya Alexnet dan Googlenet. Hal ini dikarenakan 

banyaknya jumlah layer dan filter yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan arsitektur CNN dengan  jumlah layer dan filter, 

yang lebih sedikit. Layer dan filter direduksi untuk menghasilkan waktu komputasi 

yang lebih singkat dibandingkan dengan Alexnet dan Googlenet. Penelitian ini 

membangun konvolusi baru dan menggabungkan layer Fully-conected dengan 

beberapa metode klasifikasi seperti Support Vector Machine (SVM), Random 

Forest (RF), dan K Nearest Neighbor (KNN). Metode klasifikasi penelitian ini 

diimplementasikan pada neraca buah yang secara otomatis mampu mengklasifikasi 

jenis dan kesegaran buah menggunakan kamera. Hasil percobaan dari metode yang 

diusulkan menghasilkan nilai akurasi sebesar 96% dengan menggunakan dua layer 

konvolusi, 92 filter pada layer pertama, dan 64 filter pada layer kedua. Akurasi ini 
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didapatkan dengan menggunakan metode klasifikasi SVM pada layer fully-

connected CNN. Hal ini menunjukkan bahwa metode usulan memiliki nilai akurasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan akurasi arsitektur terdahulu seperti Alexnet 

dan Googlenet. 

 

Kata kunci: Convolution Neural Network, Alexnet, Googlenet, Klasifikasi 

gambar, Neraca. 
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CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) ARCHITECTURE FOR 
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Name    : Irzal Ahmad Sabilla 

Student Identity Number : 05111850010020 

Supervisor  : Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom, 

M.Kom 

 

ABSTRACT 

The scale sheet is a tool used to calculate the weight of an object to 

determine prices. There are two types of scale sheets that are often used. There are 

traditional and modern scale sheets. Modern scale sheets have been equipped with 

mini-computers to store price based on the type of fruit. Modern scale sheets display 

prices according to the weight and code of an object automa 

tically. An example is the modern scale sheet that is implemented in 

supermarkets. However, the modern scale sheet still has a drawback, which is not 

able to distinguish the types of fruit without the help of officers. Officers still need 

to enter the fruit code on the scale sheet to get the price per gram. Then, the 

accumulated price is displayed based on the total weight of the fruit. To overcome 

these problems, image processing is used in an automatic scale sheet to differentiate 

fruit types without the need for input of the fruit code by the officer. In image 

processing, the Convolutional Neural Network (CNN) method is often used to 

process image classification. CNN is used because it often gets high akurasi values. 

However, some existing CNN architectures require a long computational time, for 

example Alexnet and Googlenet. This is because of the large number of layers and 

filters used. 

This study proposes the CNN architecture form by reducing layers and 

filters, and modifying the fully-connected layer. Layers and filters are reduced to 

produce a shorter computational time compared to that of Alexnet and Googlenet. 

The fully-connected is modified using several classification methods such as 

Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), and K-Nearest Neighbor 
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(KNN). The new CNN architecture proposed in this study is implemented on a fruit 

scale that is automatically able to classify the type and freshness of fruit using a 

camera. The experimental results of the proposed method produce an akurasi value 

of 96% using two convolution layers, 92 filters in the first layer, and 64 filters in 

the second layer. This akurasi is also obtained by using the SVM classification 

method on the fully-connected CNN layer. 

 

Keywords : Alexnet, Convolution Neural Network (CNN), Googlenet, Internet 

of Thing (IoT), Transfer Learning 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa hal dasar dalam penelitian yang 

meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kontribusi penelitian, dan batasan masalah. 

 

1. 1. Latar Belakang 

Buah adalah salah satu makanan pelengkap yang dikonsumsi sehari-hari 

oleh banyak orang. Buah memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena di dalamnya 

terdapat banyak kandungan vitamin dan serat yang dapat menyehatkan tubuh. 

Terdapat berbagai jenis buah yang dapat ditemui di toko dan pasar tradisional. 

Masing-masing jenis buah memiliki harga yang berbeda-beda. Pada umumnya, 

penjual menggunakan timbangan atau neraca dengan satuan gram hingga kilogram 

untuk menghitung berat buah yang akan dibeli oleh konsumen. Dari hasil 

timbangan tersebut, penjual akan memberikan harga total sesuai dengan 

perhitungan harga buah per kilo dikali dengan jumlah beratnya.  

Dahulu, masyarakat menggunakan timbangan konvensional untuk 

memperkirakan berat buah yang ditimbang. Proses penimbangan ini sering 

menghasilkan nilai yang tidak valid karena adanya pembulatan pada hasil 

timbangan. Disisi lain, banyak penjual yang melakukan kecurangan pada saat 

proses penimbangan guna mendapatkan keuntungan lebih. Tidak sedikit pembeli 

yang kesulitan membedakan tipe, jenis, dan kesegaran buah. Sehingga, pembeli 

hanya mengikuti arahan dari pedagang.  

Terdapat beberapa jenis buah yang sangat mudah dikenali. Hal ini 

dikarenakan perbedaan fisik yang ditonjolkan, seperti ukuran dan warna. Dengan 

demikian, menggunakan intensitas berdasarkan grayscale cukup untuk 

membedakan jenis buah [1]. Dalam penelitian tersebut, Convolutional Nerural 

Network (CNN) digunakan untuk klasifikasi jenis buah, jumlah dimensi layer pada 

CNN direduksi untuk mempercepat waktu dan menghasilkan akurasi tinggi [1][2].  
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Penelitian lain mengusulkan metode untuk membedakan jenis buah dari 

kulit dan ukuran buah. Adapun objek yang diambil adalah buah pisang. Setelah 

jenis buah diseleksi, titik-titik hitam pada kulit buah diambil untuk mengukur 

tingkat kematangan buah pisang. Parameter buah matang sempurna adalah ketika 

memiliki bercak hitam sekitar 10% dari total kulit. Jika bercak hitam yang dimiliki 

lebih dari 10%, maka buah pisang dianggap mendekati terlalu matang atau busuk. 

Metode yang digunakan untuk mengukur bercak adalah Particle Swarm Optimized 

(PSO). Namun, varian data tersebut terlalu sedikit karena penelitian ini berfokus 

pada tingkat kematangannya [3]. 

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang melakukan percobaan untuk 

mengukur tingkat kesegaran tomat [4]. Berbeda dengan buah-buah lainya seperti 

pisang dan mangga, tomat tidak memberikan rasa yang signifikan antara matang 

dan tidak matang. Namun, tingkat merah yang dominan pada kulit tomat 

memberikan aroma dan warna yang bagus [5]. Oleh karena itu, intensitas warna 

merah pada kulit tomat dapat menjadi parameter untuk mengukur kematangan 

tomat.  

 United State Department of Agriculture (USDA) memiliki lima standar 

untuk menentukan kategori tingkat kesegaran atau kematangan, antara lain: 

a. Kategori 1 memiliki tingkat kesegaran atau kematangan antara 10%-20%,  

b. Kategori 2 memiliki tingkat kesegaran atau kematangan antara 30%-40%,  

c. Kategori 3 memiliki tingkat kesegaran atau kematangan antara 50%-60%,  

d. Kategori 4 memiliki tingkat kesegaran atau kematangan antara 70%-80%, dan  

e. Kategori 5 memiliki tingkat kesegaran atau kematangan antara 90%-100%.  

Jika terjadi penyusutan volume, maka tomat dianggap busuk atau kurang segar. 

Penyusutan volume disebabkan oleh banyak faktor, seperti suhu udara, 

kelembapan, dan cuaca. Penelitian ini mengusulkan metode pendeteksi kecacatan 

pada kulit tomat ,di antaranya berlubang, mengisut, hingga rusak [6]. 

Tomat yang dijual di supermarket memiliki jenis lain, yaitu Tomat Cherry. 

Sehingga, terdapat pengecualian dalam parameter ukuran. Tomat Cherry memiliki 

ukuran yang lebih kecil dibandingkan ukuran tomat jenis lain. Namun, tingkat 

kematangannya hampir mirip dengan membedakan kontur warna kulit [7][8][9]. 

Metode tersebut digunakan dalam pemilihan tomat pada robot. Robot tersebut 
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memilah tomat dengan kualitas terbaik untuk diolah menjadi saus. Dari rancangan 

tersebut, penulis mengusulkan implementasi metode deteksi kematangan buah pada 

neraca. Neraca adalah alat untuk mengukur satuan berat pada objek. Neraca terbagi 

menjadi beberapa kategori di antaranya neraca konvensional, analog, dan digital. 

Neraca digital merupakan neraca yang sering digunakan, karena neraca ini 

menghasilkan angka yang presisi sehingga dapat mencegah pembulatan angka. 

Namun neraca digital yang beredar memiliki harga yang cukup mahal. Neraca 

digital belum memiliki fitur koneksi internet, sehingga untuk memperbarui (update) 

data harga membutuhkan waktu yang sedikit lama pada setiap unit. Oleh karena itu, 

dibutuhkan mekanisme Internet of Things (IoT) untuk mempermudah update data 

harga dan controling pada setiap unit. Mekanisme IoT tersebut membutuhkan 

metode klasifikasi secara otomatis yang cepat dan akurat sehingga dapat digunakan 

secara real time.  

 Sebuah penelitian mengatakan bahwa metode deep learning merupakan 

metode klasifikasi yang paling akurat dibandingkan dengan Support Vector 

Machine (SVM), K-FNearest Neighbor (KNN). Hal ini dibuktikan dari hasil 

percobaan kebutuhan seleksi buah pada industri [1]. Alasan deep learning lebih 

unggul karena letak dimensi perwakilan yang diakumulasi lebih bagus untuk 

merepresentasikan matriks kecil. Pada parameter deep learning memiliki beberapa 

komponen yaitu jumlah filter, layer dan neuron. Epoch yang digunakan pada deep 

learning sangat kompleks yaitu bobot dan bias. Sehingga pendekatan yang 

dilakukan oleh machine learning lebih presisi dari hasil neuron yang telah 

diekstraksi fitur [2].  

Feed forward Neural Network (FNN) adalah metode berbasis CNN dengan 

sedikit dimodifikasi pada komponen layernya. Metode ini diusulkan untuk 

meningkatkan akurasi dengan memperbanyak jumlah layer [10]. Operasi arsitektur 

FNN mirip dengan CNN, karena berbasis dari Multi Layer Percepton (MLP). 

Hanya saja epoch yang dilakukan tidak sebanyak CNN dan berulang. Dibandingkan 

metode FNN, CNN memberikan akurasi yang lebih tinggi pada jenis dataset 

gambar objek benda, dibandingkan objek lain seperti dataset kata atau gelombang 

sinyal. Hal ini disebabkan oleh pengolahan konvolusi pada CNN menggunakan 

struktur matriks ukuran piksel. Mapping pada piksel terstruktur seperti matriks. 
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Sehingga CNN lebih mudah digunakan pada objek gambar atau matriks. [11]. 

Metode arsitektur CNN memiliki kelemahan yaitu memakan durasi waktu 

komputasi yang lebih lama diakibatkan kumulatif pengulangan dari convolutional 

matrix dengan kombinasi parameter terbaik. Semakin banyak jumlah layer dan 

filter maka akan semakin banyak perulangan komputasi yang berdampak pada 

durasi pemrosesan waktu komputasi.[12] Setiap objek memiliki posisi yang tidak 

sama. Kinerja pendekatan CNN akan menurun jika objek tersebut mengalami 

perubahan posisi pada dataset. Maka, augmentasi diusulkan saat preprosesing untuk 

memperbaiki data [13]. CNN sangat sensitif terhadap ukuran gambar dan posisi 

gambar. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan akurasi saat dilakukan pemutaran 

gambar atau augmentasi [14]. Selain itu, ukuran convolutional matrix pada CNN 

sangat mempengaruhi kecepatan durasi komputasi dan hasil akurasi. [15] 

Pada dunia deep learning, Alexnet adalah model yang diciptakan dengan 

kombinasi parameter mendekati sempurna. Arsitektur Alexnet telah di uji coba 

pada 1,2 juta gambar pada tahun 2010 dan mendapatkan akurasi tinggi [16]. Namun 

sesuai dengan penelitian sebelumnya, data yang akan diolah dilakukan preprosesing 

terlebih dahulu untuk mengatur tingkat kecerahan, kontras, hingga menghilangkan 

noise [17][18]. 

Tidak hanya Alexnet, Googlenet juga sangat populer di dunia deep learning. 

Terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan Googlenet untuk mendeteksi 

penyakit pada daun jagung. Penelitian tersebut mendapatkan nilai yang bagus dari 

modifikasi CNN pada model Googlenet. Modifikasi yang diusulkan adalah 

modifikasi Googlenet dengan dataset Cifar10 [19]. Selain itu, model transfer 

learning yang sudah populer juga diuji coba dengan data yang sama dan 

membandingkan hasil dari dataset Cifar100, Cifar10, dengan arsitektur Alexnet, 

Googlenet, dan resnet50. Sehingga disimpulkan Googlenet lebih unggul karena 

memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi [20][21]. 

Namun metode deep learning memiliki kelemahan yaitu waktu 

komputasinya lama. Untuk mengatasi permasalahan komputasi tersebut, terdapat 

penelitian yang menyebutkan bahwa mengurangi jumlah konvolusi dapat 

mempersingkat komputasi. Hal tersebut karena layer konvolusi akan mengonsumsi 

waktu seiring dengan jumlah yang di komputasi. Sehingga jumlah layer konvolusi 
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berbanding lurus dengan waktu komputasi yang terpakai. Penelitian oleh Simon, et 

al. mengusulkan untuk mereduksi jumlah layer pada bagian layer fullyconected 

dengan menggunakan arsitektur Alexnet [12]. Selain itu, strategi tersebut juga dapat 

mengurangi overfitting. Hal ini disebabkan oleh jumlah varians kelas yang 

digunakan hanya sedikit. Selanjutnya, Rui, et al. mengusulkan untuk memotong 

jumlah neuron dan layer fullyconnected pada arsitektur Alexnet. Sedangkan untuk 

ukuran layer pada konvolusi tetap menggunakan Alexnet yaitu lima layer. Hasil 

percobaan memiliki waktu yang lebih cepat saat menggunakan satu layer 

fullyconnected dibandingkan dengan menggunakan tiga layer fullyconnected milik 

Alexnet [22]. Hasil penelitian tersebut menunjukkan waktu komputasi yang lebih 

cepat dan nilai akurasi sepadan dengan Alexnet. Namun, tiga layer fullyconected 

yang digunakan menyebabkan waktu komputasi yang lama [23]. Sebuah penelitian 

mengatakan bahwa nilai akurasi menggunakan deep learning lebih tinggi apabila 

ditambahkan classifier KNN setelah fullyconnected [24]. Pada penelitian lainnya, 

SVM adalah metode machine learning terbaik dibandingkan dengan KNN dan 

Linear Discriminant Analysis (LDA) [25]. 

 Mereduksi layer fullyconected berdampak pada kecepatan komputasi 

sehingga lebih cepat, namun hal tersebut dapat menurunkan nilai akurasi. Hal ini 

diakibatkan karena setiap layer fullyconnected memiliki kompleksitas yang tinggi. 

Tingginya kompleksitas menyebabkan waktu komputasi yang lama. Selain layer 

fullyconected, jumlah filter pada konvolusi yang terlalu banyak juga dapat 

menyebabkan overfitting ketika jumlah varian data yang digunakan sedikit.   

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian sebelumnya, tesis ini 

mengusulkan pengembangan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) 

untuk klasifikasi jenis dan kesegaran buah pada neraca buah dengan cepat dan 

secara realtime. Untuk mendapatkan waktu komputasi yang cepat dan akurasi 

tinggi maka dilakukan efisiensi pada kompleksitas pemrosesan dengan mengurangi 

jumlah layer konvolusi dan memotong fullyconected dari Alexnet. Nilai akurasi 

yang tinggi diperoleh dengan menambahkan machine learning SVM setelah 

fullyconnected. Pengembangan metode tersebut diimplementasikan pada neraca 

buah otomatis untuk mengidentifikasi jenis dan kesegaran buah secara realtime. 
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1. 2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang alat neraca yang mampu merekam gambar dengan baik 

dan mudah digunakan? 

2. Bagaimana membangun arsitektur CNN baru untuk menghasilkan durasi waktu 

komputasi yang lebih cepat? 

3. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur CNN yang diusulkan untuk 

mengidentifikasi jenis dan kesegaran buah? 

4. Bagaimana mengevaluasi kinerja dari metode yang diusulkan? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengusulkan 

arsitektur convolutional neural network (CNN) yang baru dengan mereduksi 

jumlah layer dan jumlah filter agar mendapatkan waktu komputasi yang lebih 

singkat. Waktu komputasi dapat lebih cepat jika kompleksitas arsitektur CNN dapat 

dikurangi. 

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah menyempurnakan alat yang sudah ada 

pada industri besar di bidang robot untuk di implementasikan pada supermarket dan 

pasar tradisional, sehingga pembeli memiliki acuan tingkat kesegaran dan jenis 

buah yang dibeli. 

 

1. 5. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah arsitektur CNN 

dengan mereduksi jumlah layer dan filter pada klasifikasi kelas jenis dan kesegaran 

buah. Selain itu arsitektur CNN yang dibangun ini diharapkan juga mendapatkan 

waktu komputasi yang lebih singkat. 
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1. 6. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Buah yang digunakan untuk pengujian diambil dengan ukuran kecil yaitu 1 

cm hingga 3 cm. 

2. Dataset yang digunakan menampung dua jenis buah yaitu tomat dan cabai. 

3. Menentukan parameter dataset tingkat kesegaran pada buah tomat, dan 

cabai dengan cara manual.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan pembahasan dari referensi terkait yang telah dilakukan 

dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan uraian pada latar belakang. Bab 

ini diawali dengan menjabarkan beberapa metode yang diusulkan, kelemahan yang 

terdapat pada penelitian sebelumnya, membandingkan hasil penelitian sebelumnya. 

Selanjutnya dilanjutkan dengan kelebihan dari metode yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan mekanisme neraca buah berbasis 

gambar dengan pendekatan Convolutional Neural Network.  

 

2. 1. Neraca Buah berbasis Gambar 

 Neraca (timbangan) adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan 

berat atau massa benda. Alat ini digunakan untuk menentukan jumlah berat dari 

buah sehingga dapat dihitung harga total berdasarkan jumlah beratnya. Terdapat 

tiga macam neraca, yaitu neraca konvensional, neraca digital, dan neraca analog. 

Neraca konvensional adalah timbangan yang menggunakan beban penyeimbang. 

Saat benda diletakan pada tungku sebelah kiri maka pada sisi kanan akan diberi 

pemberat dengan jenis tertentu. Setiap pemberat terdiri dari 100gram, 500gram, 

1kilogram, 5kilogram dan seterusnya. Neraca konvensional sering ditemukan pada 

pasar tradisional karena harga neraca konvensional lebih murah dibandingkan 

neraca model lainya. Neraca konvensional memiliki kelemahan yaitu berat yang 

dihasilkan berdasarkan estimasi dari keseimbangan berat sehingga tidak presisi. 

Berbeda dengan neraca konvensional, neraca digital sering digunakan di 

supermarket modern karena satuan berat yang dihasilkan neraca digital lebih 

spesifik dan tidak berdasarkan pada perkiraan. Kelebihan dari neraca digital adalah 

penjual dapat memasukkan secara manual harga barang sesuai jenis barang yang 

sedang ditimbang. Neraca analog adalah neraca yang mengukur berat benda 

berdasarkan tekanan. Satuan berat yang ditampilkan menggunakan jarum seperti 

jarum pada jam. Harga neraca analog lebih mahal dari pada neraca konvensional 
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karena tingkat ketepatan pada neraca analog lebih tepat karena dapat dilihat hingga 

satuan gram melalui jarum. 

Dari penjelasan di atas, neraca saat ini hanya berfungsi sebagai alat 

mengukur berat buah atau benda. Neraca saat ini belum mampu menentukan jenis 

buah dan tingkat kesegaran berdasarkan gambar buah. Pada industri besar, berbagai 

cara untuk membedakan jenis buah telah banyak dilakukan. Hal ini dimanfaatkan 

untuk menentukan kualitas buah berdasarkan tingkat kematangan [1].  

 

 

2. 2. Convolution Neural Network 

Convolution Neural Network (CNN) adalah perkembangan metode dari 

Multi Layer Perception (MLP). Namun, CNN memiliki jumlah dimensi yang lebih 

banyak dibandingkan dengan MLP. CNN memiliki masukkan (input) array mulai 

dari dua dimensi hingga lebih. Contohnya pada buah tomat, input pada dimensi 

pertama adalah bentuk kulit dan sudut-sudut tertentu pada tomat. Selanjutnya, 

dimensi kedua merepresentasikan setiap bagian penting seperti sudut depan-

belakang,  

 

Gambar 2.1 Convolution Neural Network (CNN) [20]. 
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kelopak bunga, hingga kulit permukaan. Setiap layer memiliki banyak fitur. Fitur 

tersebut terbentuk dari layer pertama yang sanggup menentukan sudut-sudut atau 

tekstur hingga lekukan yang mencolok. Kemudian konvolusi dilakukan pada setiap 

filter dengan ukuran kernel yang diinginkan. Proses pooling dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses konvolusi. Fungsi dari proses pooling adalah 

mendapatkan angka perwakilan dari nilai maksimum pada satu kernel. Metode 

DropOut disematkan pada layer yang sama. Metode DropOut berfungsi untuk 

mengeliminasi fitur yang tidak digunakan.  

Gambar 2.1 menunjukkan model layer yang dibuat pada penelitian ini [20].  

Satu layer dapat melakukan tiga metodologi secara berurutan. Hasil layer 

pertama disimpan pada layer kedua. Layer kedua dapat melakukan metode yang 

sama dengan layer pertama. Jumlah layer yang ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan. Di sinilah letak keleluasaan penentuan jumlah neuron. Akan tetapi, 

semakin banyak layer dan neuron yang ditentukan, semakin lama durasi waktu 

komputasi untuk satu iterasi metode. 

CNN memiliki akurasi tinggi karena memiliki jumlah ekstraksi fitur yang 

dihasilkan oleh konvolusi dan jumlah neuron, serta penggabungan setiap neuron 

dengan menggunakan bobot yang diperbarui pada iterasi tertentu. Kombinasi 

terbaik akan menghasilkan akurasi tinggi. Adapun kombinasi terbaik dan sering 

dimodifikasi adalah: 

1. Ukuran dari convolution dibatasi untuk mendapatkan jumlah layer. Semakin 

banyak iterasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi, semakin 

sedikit iterasi juga akan memengaruhi hasil pendekatan kebenaran akibat jumlah 

fitur yang sedikit. 

2. Ukuran kernel berfungsi sebagai sub matriks. Sehingga pada matriks 2x2 

diwakilkan satu nilai yang didapat dari perkalian matriks. Semakin kecil ukuran 

kernel, semakin detail hasil yang dihasilkan. Akan tetapi, hal tersebut 

mengakibatkan waktu komputasi semakin lama.  
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3. Jumlah layer berfungsi sebagai penampung hasil konvolusi. Semakin banyak 

layer, fitur yang dihasilkan juga semakin banyak. Akan tetapi, hal tersebut 

berakibat pada waktu komputasi yang semakin lama. 

4. Jumlah Fully-Connected berfungsi menggabungkan ekstraksi fitur ke dalam 

kelas. Mekanisme yang digunakan adalah memberikan nilai perkalian acak dari 

bobot dan bias. Ketika nilai tersebut masih jauh, maka perkalian acak di perbarui 

dan diulang hingga mendapatkan bobot dan bias yang bagus untuk pendekatan 

kelas. Proses ini memakan waktu yang cukup lama tergantung jumlah fitur yang 

dihasilkan. 

5. Pooling layer adalah lapisan pengurangan fitur yang dihasilkan oleh ekstraksi 

fitur. Pooling mengeliminasi dimensi yang tidak digunakan. Parameter dari 

pooling umumnya menggunakan rata-rata atau nilai maksimum [28] [29][30]. 

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak parameter CNN yang dapat di 

optimalisasi untuk mendapatkan nilai presisi dan akurasi tinggi serta waktu yang 

singkat. Hal itu dilakukan dengan cara mencari kombinasi parameter yang paling 

tepat. Hasil kombinasi parameter yang sudah di optimalisasi pada dataset tertentu 

dapat digunakan untuk dataset yang lainnya atau disebut dengan transfer learning. 

Kombinasi arsitektur transfer learning yang sangat populer adalah 

Googlenet dan Alexnet. Kedua arsitektur tersebut memiliki model kombinasi yang 

berbeda, namun menghasilkan nilai akurasi bagus. Arsitektur Googlenet dan 

Alexnet memiliki akurasi yang tinggi dan telah diuji coba pada jutaan gambar. 

Parameter layer dan filter yang dimiliki kedua arsitektur tersebut berbeda, namun 

metode dasar yang digunakan adalah sama, yaitu CNN. 

 

2.3.1 Alexnet 

Alexnet adalah sebuah model convolution yang menggunakan CNN untuk 

transfer learning. Penelitian terdahulu telah menguji coba metode ini menggunakan 

1,2 juta dataset imagenet. Gambar 2.2 menunjukkan arsitektur dari Alexnet. Pada 

Tabel 2.1, Alexnet merumuskan kombinasi menggunakan CNN.  
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Gambar 2.2 Arsitektur Alexnet [16]. 

 

Di dalam arsitektur Alexnet terdapat convolution matrix sebanyak lima 

layer dan tiga layer fully connected. Convolution pertama memiliki 11 ×  11 ×  3 

ukuran filter. Jika mengasumsikan ukuran filter tersebut pada volume balok, maka 

𝑥 = 11, 𝑦 = 11, 𝑧 = 3. Volume tersebut adalah hasil representasi ukuran gambar 

227 ×  227 ×  3. Layer pertama memiliki jumlah filter sebanyak 96 dengan 

ukuran 55 ×  55 ×  96. Ukuran ini didapatkan hasil dari convolution dan 

maxpooling pada proses sebelumnya. Layer kedua memiliki ukuran 55 ×  55 ×

 96 dan akan dieliminasi (maxpooling) menggunakan ukuran kernel 3 ×  3 ×  27. 

 

Tabel 2.1 Komposisi Arsitektur Alexnet. 

 

Layer Size and 

Future 

Kernel 

Size 

Stride Activation 

Input Image 227 x 227 x 3 - - - 

1 Convolution 55 x 55 x 96 11 x 11 4 Relu 

 Max Pooling 27 x 27 x 96 3 x 3 2 Relu 

2 Convolution 27 x 27 x 256 5 x 5 1 Relu 

 Max Pooling 13 x 13 x 256 3 x 3 2 Relu 

3 Convolution 13 x 13 x 256 3 x 3 1 Relu 

4 Convolution 13 x 13 x 384 3 x 3 1 Relu 

5 Convolution 13 x 13 x 256 3 x 3 1 Relu 

 Max Pooling 6 x 6 x 256 3 x 3 2 Relu 

6 FullyConnected 9216 - - - 

7 FullyConnected 4096 - - - 

8 FullyConnected 4096 - - - 

Output FullyConnected 1000 - - Softmax 
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Tahapan tersebut mengakibatkan terbentuknya layer baru dengan jumlah filter 96. 

Layer kedua memiliki ukuran baru, yaitu 27 ×  27 ×  256 dengan maxpooling 

menggunakan matriks 3 ×  3 ×  26 dan filter sebanyak 384. Layer ketiga memiliki 

ukuran 13 ×  13 ×  384 dengan jumlah filter 384, begitu pula dengan layer 

keempat. Sedangkan layer kelima memiliki ukuran 6 ×  6 ×  256 untuk diekstrak 

guna memulai penggabungan berbagai fitur. Adapun penggabungan neuron ini 

dilakukan berdasarkan maxpooling dan DropOut [17][18].  

 

2.3.2 Googlenet 

Googlenet adalah sebuah model dan arsitektur berdasarkan modifikasi 

CNN. Arsitektur ini dikembangkan oleh Google dan telah melakukan training 

dengan jutaan gambar. Karena basisnya dari CNN, maka pengembangannya tidak 

berbeda jauh dari modifikasi yang dilakukan Alexnet. merupakan gambar arsitektur 

Googlenet [31]. Dari Tabel 2.2, disimpulkan bahwa Googlenet memiliki layer dan 

convolution dengan jumlah banyak. Secara ringkas, Googlenet memiliki lima layer 

hingga 13 layer. Di sini adalah perbedaan paling menunjang dari Alexnet dan 

Googlenet. Jika Alexnet berhenti pada lima layer dan dijadikan satu dengan fully 

connected, maka Googlenet melewati fase inception terlebih dahulu. Pada saat layer 

kelima, beberapa fitur melakukan fully conected neuron. Fitur yang lain akan tetap 

melanjutkan proses ekstraksi dengan convolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Arsitektur Googlenet[31]. 
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Tabel 2.2 Komposisi Arsitektur GoogleNet. 

 

Hal ini dilakukan hingga menjumpai tiga kumpulan fully connected. Dari 

tiga gabungan tersebut, maka akan dihitung nilai yang terbaik hingga 11 layer [32]. 

Penentuan inilah yang dilakukan oleh inception. Namun proses yang berulang ulang 

menyebabkan permutasi waktu yang lama. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

disimpulkan bahwa waktu komputasi yang ditempuh oleh Googlenet lebih lama 

karena fitur convolution dan jumlah layer lebih banyak dibandingkan oleh Alexnet. 

Namun, keduanya memiliki akurasi yang relatif mirip. 

 

2. 3. Klasifikasi 

Dalam melakukan klasifikasi data terdapat berbagai macam algoritme yang 

telah dikembangkan, antara lain: 

Layer Size and 

Future 

Kernel 

Size 

Stride 

Input Image 224 x 224 x 3 - - 

1 Convolution 112 x 112 x 64 3 x 3 2 

 Max Pooling 56 x 56 x 64 3 x 3 2 

2 Convolution 56 x 56 x 192 3 x 3 1 

 Max Pooling 28 x 28 x 192 3 x 3 2 

3 Inception (3a) 28 x 28 x 256 - - 

4 Inception (3b) 28 x 28 x 480 - - 

 Max Pooling 14 x 14 x 512 3 x 3 2 

5 Inception (4a) 14 x 14 x 512 - - 

6 Inception (4b) 14 x 14 x 512 - - 

7 Inception (4c) 14 x 14 x 512 - - 

8 Inception (4d) 14 x 14 x 528 - - 

9 Inception (4e) 14 x 14 x 832 - - 

 Max Pooling 7 x 7 x 832 3 x 3 2 

10 Inception (5a) 7 x 7 x 832 - - 

11 Inception (5b) 7 x 7 x 1024 - - 

 Average pool 1 x 1 x 1024 7 x 7 1 

 Dropout 0,4 1 x 1 x 1024 - - 

 linear 1 x 1 x 1000 - - 

 softmax 1 x 1 x 1000 - - 
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a) K-NN (K- Nearest Neighbour) 

K-NN sering digunakan untuk melakukan klasifikasi data. Metode yang 

digunakan pada K-NN adalah ketika terdapat data baru d yang akan 

diklasifikasikan, maka akan dipanggil data training yang digunakan untuk 

memprediksi kelas mana yang sesuai dengan data tersebut dengan melakukan 

pembandingan dengan tetangga-tetangganya (neighbour). Kelas dari tetangga-

tetangganya akan dibobotkan dengan melihat kesamaan antar tetangga dengan d 

yang akan diklasifikasikan. Pembobotan biasanya dilakukan dengan menggunakan 

euclidean distance. Persamaan 2.2 menunjukkan formula dari euclidean distance 

untuk menghitung similarity dari antar dokumen d1(w11, w12, w13,..., w1n) dan d2 ( 

w21, w22, w23, ...., w2n) . 

𝐸(𝑑1, 𝑑2)  =  √∑(𝑤2𝑖 − 𝑤1𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (2.1) 

K-NN memiliki kompleksitas 𝑂(𝑁𝑀) dengan 𝑁 adalah jumlah data training dan 

𝑀 adalah jumlah term dari setiap vektor data. Penelitian ini dilakukan 

pembandingan metode menggunakan KNN sebagai metode klasifikasi modifikasi 

FullyConnected layer pada arsitektur CNN.  

b) SVM (Support Vector Machine) 

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu metode dalam supervised 

learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi (seperti Support Vector 

Classification) dan regresi (Support Vector Regression). Metode ini didasarkan pada 

penggunaan hyperplane yang memisahkan antar dua kelas pada data training  

maupun testing. Hyperplane merupakan generalisasi dari line atau garis lurus (pada 

ruang 2D) atau plane atau bidang datar (pada ruang 3D). Pemilihan hyperplane di 

dasarkan pada support vector pada masing-masing kelas. Di dalam SVM, margin 

merupakan jarak antara titik-titk positif dan negatif terdekat di sekitar hyperplane. 
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Hyperplane yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti Gambar 2.6 posisinya 

berada di tengah di antara dua kelas, artinya jarak antara hyperplane dengan objek-

objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan (terluar) yang diberi tanda bulat 

kosong dan positif. Dalam SVM objek data terluar yang paling dekat dengan 

hyperplane disebut support vector. Objek yang disebut support vector paling sulit 

diklasifikasikan dikarenakan posisi yang hampir tumpang tindih (overlap) dengan 

kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vector ini yang 

diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. 

Untuk melakukan pemisahan antar 2 buah kelas, dalam SVM digunakan fungsi 

linear. Sedangkan untuk kelas yang tidak terpisah secara linear dapat digunakan 

kernel seperti RBF, Polynomial, Sigmoid, dll.  

Konsep dasar SVM adalah membedakan dua kelas besar, namun untuk jumlah 

kelas lebih dari dua kelas maka mekanisme hyperplane akan dibagi menjadi bagian 

bagian yang lebih dalam. Secara teoritis mirip dengan decision tree atau 

Hierarchical yaitu di dalam hyperplane kelas besar ada hyperplane kecil yang 

berfungsi membagi kelas lebih kecil hingga kelas terkecil dan membentuk rantai 

urutan hyperplane-hyperplane kecil [33]. Sehingga untuk multi-class pada 

klasifikasi SVM bukan menjadi masalah [34]. 

 

Gambar 2.6 Penjelasan metode SVM dengan hyperplane. 
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Classifier SVM memiliki dua cara pemrosesan dalam memilah data yaitu One 

Versus One (OVO) , dan One Versus All (OVA). OVO memilah data dengan 

berdasarkan perbandingan satu kelas dengan kelas lainya. Mekanisme ini seperti 

Neural network pada neuron. Setiap neuron akan di komparasikan dengan neuron 

lainya, pada SVM setiap satu kelas akan mengkomparasikan seluruh kelas dengan 

bertahap. Berbeda dengan OVO mekanisme OVA membandingkan kelas dengan 

dua kelas tetangga saja. Setelah itu tetangga selanjutnya akan dibandingkan dengan 

tetangga lainya. Kelebihan OVO adalah kelas semakin detail karena dibandingkan 

dengan seluruh kelas, namun mekanisme ini akan memakan waktu. Untuk OVA 

memiliki kelemahan pada akurasi dibandingkan OVO, namun waktu yang 

dibutuhkan lebih cepat.  

c) Linear Discriminant Analysis (LDA) 

LDA berkaitan erat dengan ANOVA (analysis of variance) dan analisis regresi, 

di mana varians diamati dalam variabel tertentu dan dibagi menjadi komponen yang 

timbul dari sumber yang berbeda variasi. Metode ini mencoba untuk 

mengekspresikan satu variabel dependen sebagai kombinasi linier dari fitur-fitur 

lainnya dalam pengukuran. Langkah untuk menggunakan metode LDA adalah : 

1. Dataset matriks X dengan dimensi m x n di mana kolom mewakili sampel yang 

berbeda data. 

2. Hitung matriks kovarians Sx. 

3. Hitung nilai eigen dan vektor eigen untuk Sx 

 

2. 4. Evaluasi Kinerja 

Pengukuran kinerja yang dibuat menggunakan basis konsep dari confusion 

matrix seperti pada Tabel 2.3 dimana kelas (+) merepresentasikan kelas actual data. 

Sedangkan kelas (-) merupakan kelas predicted data. Evaluasi kinerja model 

terhadap 2 kelas yang berbeda diberikan dalam bentuk Akurasi, Recall, Precision, 

F-Measure untuk masing-masing kelas. Formulasi masing-masing ukuran kinerja 

dapat dilihat dalam bentuk Persamaan 2.3 Persamaan 2.4. Akurasi adalah ketepatan 
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pengukuran tingkat kedekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Sebuah sistem 

pengukuran dapat akurat dan tepat, atau akurat tetapi tidak tepat, atau tepat tetapi 

tidak akurat atau tidak tepat dan tidak akurat. 

Precision merupakan perhitungan ketepatan klasifikasi pada jumlah data 

berlabel positif atau data kelas minoritas yang memang benar secara aktual 

merupakan kelas positif. Sedangkan, Recall (disebut juga sensitivity) adalah 

perhitungan ketepatan klasifikasi pada jumlah data positif yang teridentifikasi benar 

sebagai kelas positif. F-measure sendiri adalah relative importance antar precision 

dan recall.  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2.2) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (2.3) 

 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
(1 + 𝛽2 ) ×  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ×  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝛽2 ×  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ×  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 (2.4) 

 

 

Pengukuran kinerja pada tesis ini menggunakan confusion matrix, terdapat 4 

(empat) istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi. Keempat istilah tersebut 

adalah True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) dan False 

Negative (FN). Nilai True Negative (TN) merupakan jumlah data negatif yang 

terdeteksi dengan benar, sedangkan False Positive (FP) merupakan data negatif 

namun terdeteksi sebagai data positif. Sementara itu, True Positive (TP) merupakan 

data positif yang terdeteksi benar. False Negative (FN) merupakan kebalikan dari 

True Positive, sehingga data positif, namun terdeteksi sebagai data negatif. 

 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
     (2.5) 
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𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (2.6) 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

(2.7) 

 

Tabel 2.3 Confussion Matrix. 

 Prediksi (+) Prediksi (-) 

Aktual (+) TP FN 

Aktual (-) FP TN 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini memaparkan metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini, 

seperti data input, rancangan metode, skenario uji coba, dan evaluasi. Tahapan-

tahapan yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1, antara lain studi literatur, 

perancangan dan implementasi metode, pengujian, pengukuran performa, analisis 

hasil, dan dokumentasi berupa penyusunan laporan. 

Gambar 3.1 Tahapan penelitian. 

3. 1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahapan awal penelitian untuk mempelajari suatu 

pustaka dasar teori yang digunakan untuk menunjang penelitian makalah. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep, metode, dan teknologi 

yang berkaitan dengan image processing, yang meliputi kebutuhan data awal untuk 

dapat dilakukan pengolahan, tools apa saja yang dibutuhkan, bagaimana melakukan 

metode image processing, hingga bagaimana data dapat diproses ke dalam metode 

klasifikasi. Penelitian ini menggunakan dasar teori berupa buku, jurnal, dan 

penelitian terdahulu. 

 

3. 2. Perancangan dan Implementasi 

Bab ini akan menjelaskan proses perancangan alat untuk mengambil data, 

pengambilan data, pengolahan data, dan klasifikasi data. Proses awal dimulai dari 

perancangan alat, dimana pengguna meletakan objek (buah) di atas papan neraca 

dan di bawah kamera yang ada pada neraca. Kemudian, kamera yang terpasang 

pada neraca secara otomatis merekam dalam bentuk gambar dan mengambil satuan 

berat dari loadcell yang akan dikirim ke dalam server. 
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Gambar 3.2 Diagram Sistem Neraca Buah Otomatis. 

Sebelum dikirim ke server, ukuran gambar akan diperkecil (resize) pada tahap 

preprocessing untuk mempercepat proses pengiriman data (uploading). Penelitian 

ini mengusulkan alur proses implementasi seperti pada Gambar 3.2. Metode usulan 

CNN digunakan untuk klasifikasi jenis dan kesegaran buah yang tertanam di dalam 

server. Server akan menjalankan program klasifikasi yang telah dilatih (training) 

sebelumnya.  

3. 2. 1 Perancangan Proses Pengambilan Data 

Objek sampel diletakkan di dalam suatu wadah untuk pengujian atau 

pengambilan dataset. Wadah yang berisi sampel diletakkan di atas neraca yang 

telah dibuat pada penelitian ini. Gambar 3.3 merupakan contoh hasil pengambilan 

data langsung pada objek cabai. 

 

Gambar 3.3 Contoh Pengambilan Objek Cabai. 
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Hasil pengambilan data akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas folder 

yang sesuai untuk kebutuhan data training. Terdapat dua jenis buah yang 

digunakan, yaitu cabai dan tomat. Adapun contoh pengambilan objek tomat dan 

cabai ditunjukkan oleh Gambar 3.4.  

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

 

(c)     (d) 

 

 

 

 

 

(e)                                                      (f) 

Gambar 3.4 Dua Jenis Objek yang Diteliti meliputi Cabai (a) Cabai Hijau, (b) 

Cabai Merah, (c) Cabai Merah Kering, (d) Cabai Rawit, serta Tomat (e) Tomat 

Buah Matang, dan (f) Tomat Buah Mentah. 
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Gambar 3.5 Proses Pengambilan Data yang Setiap Kelas Dibedakan Berdasarkan 

Folder yang telah Disesuaikan. 

 

Kedua jenis buah tersebut memiliki fitur ekstraksi yang akan dibedakan 

berdasarkan kesegarannya. Penelitian ini menggunakan 16 kelas yang terdiri dari 

Tomat Buah dan Tomat Cerry dengan kondisi segar dan busuk, Cabai Merah, Cabai 

Hijau, Cabai Rawit, dan Cabai Keriting dengan kondisi segar dan busuk. Seluruh 

kelas akan dilatih (training) menggunakan modifikasi arsitektur CNN yang 

diusulkan pada penelitian ini. Modifikasi tersebut secara garis besar adalah 

mengubah komposisi ukuran layer dan filter yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan arsitektur CNN yang sudah ada. 

Gambar 3.5 menunjukkan proses alur untuk pengambilan data. Setiap kelas 

dibedakan berdasarkan nama folder yang telah di sesuaikan. Seperti contoh, jika 

hasil klasifikasi menunjukkan kelas Cabai hijau tidak segar maka gambar tersebut 

akan masuk ke dalam folder Cabai hijau tidak segar. 

 

3. 2. 2 Perancangan Preprosesing Data 

Sebelum data dikirim ke server, gambar akan diproses untuk diresize 

menjadi 128 ×  128 piksel agar ukuran file gambar lebih kecil sehingga 

mempercepat proses durasi waktu unggah ke server. Setelah berhasil di unggah, 

gambar akan terlebih dahulu memasuki tahap peningkatan kontras menggunakan 

metode Adaptive Histogram Equalization (AHE).  
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              (a)     (b) 

Gambar 3.5 Perbandingan Gambar (a) sebelum preprosesing dan (b) setelah 

preprosesing dengan menaikkan kontras menggunakan Adaptive Histogram 

Equalization. 

 

Gambar 3.5 menunjukkan hasil preprocessing, dengan menggunakan AHE 

dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kontras dapat membantu proses 

klasifikasi untuk mengukur tingkat kesegaran pada cabai. Hal tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.5 sebelum Gambar dipreprosesing dan Gambar 3.6 setelah di 

preprosesing. Hal ini terlihat pada saat gambar memiliki noda atau bitnik-bintik 

yang menandakan kesegaran buah terlihat setelah dilakukan preprosesing. Selain 

itu, hasil dari preprosesing pada buah dengan kondisi baik di tampilkan pada 

Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Penemuan Objek Busuk setelah Meningkatkan Kontras. 
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Gambar 3.7 Objek Cabai Rawit Dengan Kondisi Baik. 
 

3. 2. 3 Perancangan Metode Klasifikasi 

Penelitian ini mengusulkan metode untuk klasifikasi buah berdasarkan jenis 

buah dan tingkat kesegaran menggunakan arsitektur CNN baru. Proses klasifikasi 

layer convolution dilakukan di dalam server hingga selesai (finish). Gambar atau 

dataset akan ditraining ulang untuk mendapatkan model CNN yang akan digunakan 

seperti ukuran kernel, filter dan layer. Gambar 3.8 menunjukkan ukuran kernel, 

filter, dan layer yang diusulkan. Penelitian ini mengusulkan dua layer konvolusi 

beserta filter maxpooling, dan ekstraksi fitur. Layer pertama memiliki 128 ×  128 

piksel dan tiga dimensi warna. Hasil konvolusi pertama menciptakan 127 ×  127 

piksel dengan jumlah filter 64. Selain itu, piksel bergeser (stride) sejauh satu kolom 

menggunakan aktivasi ReLU. Selanjutnya, konvolusi dilakukan pada layer kedua 

dengan lebar dan tinggi kernel 3 ×  3. Selain itu, piksel bergeser (stride) sejauh 

satu kolom dan menghasilkan 126 ×  126 dan jumlah filter 92. Maxpooling dan 

DropOut ditambahkan untuk menghilangkan fitur informasi yang tidak dibutuhkan. 

Hal ini mengakibatkan adanya reduksi fitur. Hasil dari arsitektur CNN berupa 1024 

fitur. Fitur tersebit akan menjadi data input untuk klasifikasi sehingga menghasilkan 

16 kelas. Pada tahap klasifikasi, penelitian ini menggunakan algoritma Support 
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Vector Machine (SVM). Metode ini dipilih karena SVM memiliki waktu komputasi 

yang lebih singkat daripada Neural Network [22]. 

Usulan metode dalam tesis ini diharapkan mampu mempersingkat waktu 

komputasi dengan nilai akurasi yang lebih baik daripada Alexnet dan Googlenet. 

Tesis ini menggunakan dataset buah yang memiliki karakteristik tertentu seperti 

warna kulit buah dan jenis buah. Sedangkan Alexnet dan Googlenet digunakan 

untuk seluruh jenis dataset. Oleh karena itu, penelitian in mereduksi jumlah layer 

untuk meningkatkan efisiensi waktu komputasi agar lebih cepat. 

CNN pada penelitian ini digunakan untuk mengekstraksi fitur. Hasil 

ekstraksi tersebut akan diklasifikasi menggunakan SVM. Tesis ini mengusulkan 

metode untuk mengolah citra dengan ukuran yang telah diperkecil (128 ×  128 

piksel) dan memiliki warna Red, Green, dan Blue. Citra tersebut dapat berubah 

sesuai kebutuhan layer dan konvolusi akan dilakukan pada tiap layer yang ada. 

Setiap layer memiliki ukuran yang berbeda-beda untuk mendapatkan fitur secara 

detail. Stride pada layer memiliki perpindahan satu piksel untuk mendapatkan hasil 

yang lebih presisi dan detail meski memerlukan durasi waktu komputasi yang lebih 

lama. Padding digunakan untuk mengisi celah kernel dari ujung pertama hingga 

akhir. Tesis ini menambahkan padding sebanyak satu kolom dan baris. Rumus 

penambahan padding dan stride ditunjukkan oleh Persamaan (3. 1). 

 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =  
𝑊 − 𝑁 + 2𝑃

𝑆
+ 1 (3. 1) 

 

di mana 𝑊 adalah panjang atau tinggi input, 𝑁 adalah panjang atau tinggi filter, 𝑃 

adalah zero padding, 𝑆 adalah Stride. Persamaan (3. 2) menunjukkan fungsi 

Reactified Linear Unit (ReLU) yang digunakan untuk mengubah nilai negatif 

menjadi nol.  

𝑓(𝑥)  =  𝑚𝑎𝑥( 0, 𝑥) (3. 2) 

simbol x adalah nilai batasan ReLU. 
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Gambar 3.8 Metode CNN Yang Diusulkan. 

 

Pemilihan nilai yang dominan akan dilakukan pada layer yang terakhir. Para 

peneliti sering menggunakan metode Maxpooling, Average Pooling, dan Softmax 

untuk memilih nilai dominan. Penelitian ini menggunakan Maxpooling untuk 

mempercepat proses komputasi. Hal ini terjadi karena nilai tertinggi pada suatu 

filter yang dipilih. Komposisi ukuran layer, kernel, dan konvolusi arsitektur CNN 

yang diusulkan penulis dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pengguna dapat menentukan 

harga buah pada database yang telah disediakan. Server akan melakukan klasifikasi 

antara mapping dengan database secara otomatis pada jenis dan tingkat kesegaran 

buah.  

Proses klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu proses training dan proses 

testing. Proses training digunakan untuk membuat model arsitektur CNN dan 

proses testing digunakan untuk menguji model yang telah dibuat. 

 

Tabel 3.1 Arsitektur CNN Usulan. 

Layer Size dan 

feature 

Kernel 

Size 

Stride Activation 

Input Image 128 x 128 x 3 - - - 

1 Convolution 127 x 127 x 64 5 x 5 1 Relu 

 Max Pooling 126 x 126 x 64 2 x 2 1 Relu 

2 Convolution 125 x 125 x 96 3 x 3 1 Relu 

 Max Pooling 62 x 62 x 96 2 x 2 1 Relu 

3 Flatten 9216 - - - 

Output FullyConnected 1024 - - - 
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Gambar 3.8 Proses training pada model arsitektur CNN yang diusulkan. 

 

a. Training 

Proses training di awali dengan resize gambar menjadi 128 ×  128 piksel. 

Kemudian gambar di konvolusi pada layer pertama dengan ukuran kernel 5 ×  5 

dengan pergeseran satu dan jumlah filter sebanyak 64 serta melalui tahap 

maxpooling. Setelah itu gambar di konvolusi pada layer ke dua dengan ukuran 

kernel 125 ×  125 dengan pergeseran satu dan jumlah filter sebanyak 96 serta 

melalui tahap maxpooling. Hasil konvolusi dua dimasukkan ke dalam baris atau 

Flatten untuk dilakukan Neural network pada Fullyconected dengan dense 1024. 

Proses training dilakukan berulang sampai menemukan bobot dan bias terbaik 

(Back-Propagation). Setelah bobot terbaik didapatkan, maka disimpan ke dalam 

model sebagai acuan nilai bobot dan bias untuk digunakan pada saat testing. Hasil 

ekstraksi fitur pada layer Fullyconnected di klasifikasi menggunakan 

Machinelearning SVM sebanyak 16 kelas dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.9 Proses testing pada model arsitektur CNN yang diusulkan. 
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b. Testing 

Proses testing merupakan proses satu kali iterasi (epoch) tanpa ada Back-

Propagation untuk mencari bobot dan bias terbaik. Sehingga model bobot yang 

dihasilkan saat training di gunakan untuk proses testing. Gambar akan diresize 

menjadi 128 ×  128 piksel. Kemudian gambar di konvolusi pada layer pertama 

dengan ukuran kernel 5 ×  5 dan pergeseran (stride) satu dan jumlah filter 

sebanyak 64 serta melalui tahap maxpooling. Setelah itu gambar di konvolusi pada 

layer ke dua dengan ukuran kernel 125 ×  125 dengan pergeseran (stride) satu dan 

jumlah filter sebanyak 96 serta melalui tahap maxpooling. Hasil konvolusi dua 

dimasukkan ke dalam baris atau Flatten untuk dilakukan Neural network. Namun 

klasifikasi neural network dan konvolusi tidak mengalami Back-Propagation 

karena bobot dan bias yang digunakan adalah model yang telah di dapatkan saat 

training. Hasil ekstraksi fitur sebanyak 1024 di klasifikasi menggunakan machine 

learning SVM dengan 16 kelas dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

3. 2. 4 Desain Alat 

Penelitian ini mengusulkan dimensi 23 ×  22 ×  40 𝑐𝑚 untuk pembuatan 

prototype. Gambar 3.11 merupakan desain neraca yang diukur secara presisi pada 

setiap bagian. Hal tersebut dilakukan agar neraca memiliki fondasi yang kuat serta 

mampu menopang beban berat. Kamera diletakkan dengan aturan untuk 

menghindari kesalahan, seperti gambar miring, tidak jelas, dan gelap. 

Neraca ini terkoneksi dengan Internet of Things (IoT) sehingga 

mempermudah konektivitas dan control pada neraca. Neraca dibangun 

menggunakan motherboard dari RaspberryPi B+ untuk memudahkan operasi dan 

menunjang fitur neraca yang diusulkan. Adapun informasi fitur akan ditampilkan 

dengan layer tujuh inch beresolusi 1080 ×  720 full HD dengan touchscreen 

capasitivie untuk memudahkan pengguna. Alat neraca ini terhubung dengan cloud 

server untuk menyimpan dan mengelola data yang telah direkam menggunakan 

kamera. Proses klasifikasi dilakukan di cloud server sehingga uji coba alat dengan 

sampel buah akan berjalan dengan cepat. 
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Gambar 3.10 Desain Jadi untuk Teknik Pengambilan Gambar Objek pada Neraca. 

 

3. 2. 5 Cara Kerja Alat 

Adapun cara mengoperasikan alat neraca seperti di bawah ini dan 

ditampilkan pada Gambar 3.11:  

1. Pertama, power supply bertegangan 12V ditancapkan pada listrik yang 

tersedia. 
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Gambar 3.11 Cara Kerja Alat. 

 

2. Kemudian, cabai atau tomat diletakkan di atas nampan LoadCell. 

3. Tombol process ditekan untuk memulai klasifikasi neraca. 

4. Setelah beberapa detik, hasil klasifikasi beserta total berat buah tersebut 

akan terlihat. 

5. Tombol Home berfungsi untuk menu awal atau menu saat neraca siap 

digunakan kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Mekanisme Neraca. 
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Cara kerja dari netaca dengan semua sensor dan cahaya yang dikontrol oleh 

raspberryPi dijelaskan pada Gambar 3.12. Hasil data gambar yang direkam oleh 

kamera dikirimkan ke dalam Cloud server dan diklasifikasi. Hasil klasifikasi akan 

ditampilkan pada layar 7 inch beserta informasi dari berat buah. 

Gambar 3.13 menjelaskan tentang mekanisme cara kerja pada proses 

pengiriman data ke server. Berikut ini urutan proses gambar dari perekaman oleh 

RaspberryPi hingga cloud server dan hasil klasifikasi di kirim balik berupa 

informasi teks pada RaspberryPi. 

1. RaspberryPi mengirim gambar yang telah direkam oleh kamera pada 

Uniform Resource Locator (URL) server. 

2. Engine X sebagai perantara koneksi server yang akan meneruskan ke dalam 

Hypertext Preprocessor (PHP). Fungsi engine X yaitu meneruskan ke dalam 

folder komputer server dengan akses yang telah di atur. Sehingga komputer 

server dapat di akses atau menerima file dari internet dengan bebas. 

3. Setelah gambar berhasil masuk ke dalam folder komputer server maka 

fungsi PHP memberikan perintah pada python untuk melakukan klasifikasi 

testing. Hasil klasifikasi berupa teks dikirim PHP untuk diteruskan menuju 

engine X hingga diterima oleh RaspberryPi. 

Proses ini akan dilakukan terus berulang ketika ada sampel buah yang akan di uji 

coba. Penggunaan cloud server memudahkan untuk menyimpan data secara 

realtime  dan memudahkan pertukaran data antara platform. 

 

Gambar 3.13 Mekanisme Kerja Pengiriman Data ke Server. 
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3. 3. Uji Coba dan Analisis Hasil 

Uji coba dilakukan pada dataset cabai dan tomat yang telah direkam 

menggunakan alat neraca yang diusulkan penelitian ini. Penelitian ini telah 

menemukan parameter atau groundtruth dari cabai dan tomat. Parameter ini akan 

menjadi acuan untuk menentukan tingkat kesegaran pada dua buah ini. Pada proses 

pengujian, penelitian ini menggunakan beberapa skenario untuk mengetahui 

performa dari sistem yang dihasilkan. Adapun skenario tersebut adalah: 

1. Pengujian jumlah layer pada arsitektur CNN yang diusulkan. Pengujian ini 

untuk mendapatkan kombinasi jumlah layer kemudian dihitung 

performanya menggunakan nilai akurasi; 

2. Pengujian jumlah filter pada arsitektur CNN yang diusulkan. Pengujian ini 

untuk menentukan penggunaan filter 64 tau 92 kemudian dihitung tingkat 

keberhasilannya menggunakan perhitungan nilai akurasi; 

3. Pengujian algoritma klasifikasi sebagai pengganti layer fullyconnected pada 

arsitektur CNN. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

akurasi, sensitivitas, spesifisitas pada metode klasifikasi yaitu arsitektur 

CNN yang diusulkan, Googlenet, dan Alexnet dengan algoritma klasifikasi 

SVM, LDA, RF, dan KNN. 

Uji coba akan dilakukan terus berulang hingga mendapatkan kombinasi jumlah 

layer, ukuran filter, dan proses klasifikasi menggunakan dataset buah. Durasi waktu 

yang dihasilkan pada saat training akan di analisis sehingga tidak hanya akurasi 

dari hasil gambar, namun waktu komputasi ikut andil menentukan hasil uji coba.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan memberikan pemaparan mengenai implementasi sistem serta 

pengujian dari sistem berdasarkan skenario yang telah dirancang pada Bab 3. Dari 

hasil pengujian yang telah didapatkan, selanjutnya diberikan pembahasan dan 

analisis dari setiap pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

hasil dari penelitian, sehingga mendapatkan kesimpulan yang diberikan pada 

pembahasan selanjutnya.  

4. 1. Lingkungan Uji Coba 

Adapun lingkungan perangkat lunak yang digunakan pada uji coba penelitian 

ini adalah linux sebagai operating systems (OS) di dalam Raspberry. Komunikasi 

dengan cloud server menggunakan wi-fi atau GSM data yang tersedia di dalam 

Raspberrypi. Untuk software cloud server menggunakan Ubuntu Linux version 16.04 

LTS untuk OS komputer server. Komputer server yang digunakan adalah intel® 

core™ i9 dengan memori 32GB RAM DDR3. Pada sisi GPU menggunakan NVDIA 

GeForce RTX2080Ti sehingga proses klasifikasi dapat berjalan cepat. Fruit 

classification modul diimplementasi menggunakan bahasa pemrograman python dan 

dengan tiga source library yaitu Keras untuk membangun arsitektur dari CNN, 

Scikit-learn untuk memodifikasi beberapa machine learning, dan opencv untuk 

preproses gambar atau data yang digunakan. Pada sisi komunikasi web menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan Laravel framework. 

4. 2. Dataset Pengujian 

Uji coba dilakukan dengan data yang diambil menggunakan sistem yang 

dibuat pada penelitian ini. Pengambilan dataset direkam menggunakan kamera 

beresolusi 5 Mega Pixel (1080x768) dengan prosedur di bawah ini : 

a) Posisi jarak antara kamera dengan obyek sampel kurang lebih sejauh 20 cm; 

b) Nampan yang digunakan berukuran 15 cm x 15 cm; 

c) Diberi pencahayaan dengan menggunakan LED berwarna putih; 
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d) Setiap satu sampling diambil sebanyak 17 dengan kondisi baik dan buruk. 

Dataset yang terkumpul sebanyak 312 data dengan pembagian menjadi 16 

kelas. Kelas tomat dibagi menjadi 2 yaitu tomat buah dan tomat Cherry. Kelas 

Cabai dibagi menjadi 4 kelompok yaitu, cabai hijau, cabai rawit, cabai keriting, dan 

cabai merah. Masing-masing kelas dibagi lagi sesuai dengan kondisinya yaitu baik 

dan buruk sesuai dengan standar USDA. Dataset yang telah diambil akan digunakan 

pada beberapa proses skenario uji coba. 

4. 3. Hasil Skenario Uji Coba 

Bagian ini berisi skema uji coba untuk mengukur tingkat keberhasilan 

metode yang digunakan. Terdapat empat tabel hasil uji coba dengan kombinasi 

metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode Alexnet, Googlenet, 

dan proposed method. Hasil ketiga konvolusi di uji coba ulang pada layer 

fullyconected dengan beberapa metode klasifikasi yaitu LDA, KNN, SVM, dan 

Random forest.  

4.3.1 Hasil Uji Coba Jumlah Layer 

Hasil uji coba pada skenario ini adalah membandingkan nilai akurasi pada 

saat menggunakan 1 layer, 2layer, 3layer, dan 4layer secara berurutan untuk 

arsitektur CNN yang telah diusulkan. Tabel 4.1 merupakan hasil perbandingan 

akurasi dari penggunaan layer. Jika jumlah layer yang digunakan sebanyak 1 

dengan ukuran kernel konvolusi 2x2 dan jumlah filter 32 maka akurasi yang 

didapatkan menggunakan CNN yang di modifikasi pada layer fully connected 

menggunakan KNN adalah 0,7972 atau 79,72% (0,7972 dikali dengan 100%) untuk 

training dan untuk testing sebesar 69,15%. Akurasi ini didapatkan pada epoch ke 

40 dan param yang dihasilkan sebanyak 36.969.008. Penelitian ini mencoba 

menggunakan layer sebanyak 2 dengan ukuran kernel konvolusi tetap sama pada 

layer 1 dan layer 2 yaitu 2x2. Pada layer ke 2 filter yang digunakan sebanyak 64. 

Karena percobaan kedua menggunakan 2 layer, maka penelitian ini menggunakan 

max polling yang diberikan pada layer 2 untuk mendapatkan akurasi terbaik.  
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Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Mengukur Akurasi di Setiap Layer. 

Layer Size and 

feature map 

Kernel 

Size 

Stride Activation FullyConnec

ted 

Epoch Akurasi 

classfier KNN 

Input Image 128 x 128 x 3 - - - - - - 

1 Convolution 127 x 127 x 64 5 x 5 1 Relu 1024 40 0,6915 

 Max Pooling 126 x 126 x 64 2 x 2 1 Relu 

2 Convolution 125x125 x 96 3 x 3 1 Relu 18 0,9362 

 Max Pooling 62 x 62 x 96 2 x 2 1 Relu 

3 Convolution 60 x 60 x 256 3 x 3 1 Relu 19 0,9042 

4 Convolution 29 x 29 x 384 3 x 3 1 Relu 21 0,9149 
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Gambar 4.1 Persebaran data 16 kelas menggunakan konvolusi layer 1. 

Percobaan kedua menghasilkan akurasi yang cukup meningkat yaitu dengan 

menggunakan dua layer konvolusi yaitu 0,9954 atau 99,54% (0,9954 dikali dengan 

100%) untuk training dan 93,62% untuk testing. Akurasi yang didapatkan sangat 

bagus dan mendekati sempurna (100%), namun penelitian ini mencoba percobaan 

kembali untuk melihat apakah masih ada peningkatan akurasi atau tidak. Jika data 

di visualisasikan untuk melihat persebaran kelompok/kelasnya, penelitian ini 

memerlukan bantuan PCA karena dataset terbentuk oleh beberapa dimensi. Dengan 

menggunakan 3 komponen pada PCA, jika percobaan pertama digambarkan akan 

menjadi seperti Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.2  Persebaran data 16 kelas menggunakan konvolusi layer 2. 
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Gambar 4.3 Persebaran data 16 kelas menggunakan konvolusi layer 3. 

Terdapat persebaran dari 16 kelas dengan perbedaan warna untuk masing-masing 

kelas. Gambar 4.2 adalah persebaran kelas dari percobaan kedua yaitu 

menggunakan 2 layer. Dari gambar tersebut jika dianalisis terlihat lebih bagus 

untuk dibedakan. Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 merupakan percobaan ketiga dan 

keempat yang masing-masing menggunakan 3 layer dan 4 layer. 

 

Gambar 4.4 Persebaran data 16 kelas menggunakan konvolusi layer 4. 
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Hasil uji coba pada bab 4.3.1 dapat disimpulkan penelitian ini memilih 

menggunakan dua layer konvolusi dengan akurasi tertinggi yaitu 99,54%. Hasil dari 

percobaan kedua akan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu skenario uji coba 

menentukan jumlah filter. 

 

4.3.2 Hasil Uji Coba Jumlah Filter 

 Subbab ini dilakukan analisis untuk menentukan ukuran filter pada setiap 

konvolusi. Pada skenario ini adalah membandingkan nilai akurasi pada saat 

menggunakan 32 filter, 64 filter, 92 filter dan 128 filter untuk arsitektur konvolusi 

pada setiap layer yang diusulkan penelitian ini. Hasil uji coba untuk skenario jumlah 

filter dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Dari percobaan yang telah dilakukan 2 kombinasi terbaik didapatkan seperti 

pada Tabel 4.2. Dengan menggunakan 92 filter pada konvolusi layer 1 dan 64 filter 

pada konvolusi layer ke dua, akurasi yang didapatkan dapat meningkat yaitu 

94,68% untuk testing. Akurasi ini meningkat sebanyak 1,06% dari skenario 

sebelumnya yaitu menentukan jumlah layer. Penelitian ini juga mencoba untuk 

membandingkan layer 1 dan layer 2 menggunakan 64 filter, namun akurasi yang 

didapatkan masih kurang memuaskan yaitu 96.31% untuk training dan 92.55% 

untuk testing. Jika data divisualisasikan menggunakan arsitektur untuk menentukan 

jumlah filter pada percobaan pertama atau nomor 5, maka persebaran data dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Perbandingan Jumlah Filter. 

NO Ket epoch Conv1 
Max 

polling1 
Conv2 

Max 

polling2 
DropOut 

CNN+KNN 

(Train) 

CNN+KNN 

(Test) 

1 
Jumlah 

kernel 
26 2x2,64 - 2x2,64 2x2 0,1 0,9631 0,9255 

2 
Jumlah 

kernel 
35 2x2,92 - 2x2,64 2x2 0,1 0,9908 0,9468 
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Gambar 4.5 Persebaran data menggunakan 2 layer konvolusi dengan 64 filter. 

Sedangkan untuk percobaan kedua pada skenario ini atau nomor 6, 

persebaran data dapat dilihat pada Gambar 4.6 di mana terlihat data lebih menyebar 

dan lebih mudah dibedakan sehingga hasil akurasinya pun juga lebih bagus yaitu 

99,08%. Dari hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan pada penelitian ini 

bahwa menambah jumlah filter dapat meningkatkan hasil akurasi. Sehingga 

penelitian ini menggunakan ekstraksi fitur menggunakan konvolusi sebanyak dua 

layer dan menambah jumlah filter menjadi 92 dan 64. 

 

Gambar 4.6 Persebaran data menggunakan 2 layer konvolusi dengan 92 filter dan 

64 filter. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Coba arsitektur Alexnet dengan mengombinasikan pada layer 

Fully-connected dengan Beberapa Metode Klasifikasi. 

Keterangan Alexnet 
Alexnet+ 

LDA 

Alexnet+ 

RF 

Alexnet 

+KNN 

Alexnet 

+SVM 

Akurasi 0,778 0,697 0,744 0,751 0,757 

Time (sec) 0,241 0,001 0,002 0,033 0,023 

Sensitivity 0,919 0,906 0,921 0,941 0,914 

Specificity 0,994 9,993 0,994 0,994 0,994 

 

4.3.3 Hasil Uji Coba Klasifikasi Dari Ekstraksi Fitur 

Subbab ini merupakan hasil dari nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas dan 

membandingkan arsitektur CNN yang diusulkan dengan Googlenet, dan Alexnet. 

Pada layer FullyConnected, klasifikasi menggunakan algoritme SVM, LDA, RF, 

dan KNN sebagai komparasi dengan MLP. Input untuk subbab ini adalah hasil dari 

subbab sebelumnya yaitu menentukan filter dan layer. 

 

4.3.3.1 Hasil Uji Coba Alexnet dengan Machine Learning 

Metode pertama yang dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah 

arsitektur Alexnet dengan modifikasi layer fully connected menggunakan algoritma 

LDA, RF, KNN, dan SVM. Dari perbandingan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 

4.3 akurasi tertinggi diperoleh dengan menggunakan arsitektur Alexnet dengan tiga 

layer fullyconected yaitu 0,778 atau 77,8% (0,778 dikali dengan 100%) dan durasi 

komputasi selama 0,241 detik. Sensitifity dan specificity yang dihasilkan juga 

cukup baik mendekati 1 yaitu 0,919 dan 0,994. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa ada metode lain yang memiliki durasi komputasi lebih cepat 

yaitu 0,001 detik adalah LDA namun akurasi yang dihasilkan masih jauh di bawah 

daripada menggunakan fully connected milik Alexnet.  

Selain itu KNN lebih unggul dari sensitivity dan specificitynya dari pada 

fully connected, namun penelitian ini memilih nilai akurasi yang tertinggi sebagai 



43 

tingkat keberhasilan. Sehingga pada metode Alexnet memberikan akurasi yang 

bagus jika tidak memodifikasi fully connected nya. Hasil akurasi di atas adalah rata-

rata akurasi dari 5 kali percobaan. Namun, penelitian ini mendapatkan model 

terbaik dari metode Alexnet pada percobaan kedua. Dataset dibagi menjadi 2, 70% 

untuk training dan 30% untuk testing, penelitian ini akan menampilkan hasil 

akurasi terhadap training dan testing.  

Alexnet tanpa modifikasi mampu menghasilkan akurasi training sebesar 

0,9493 dengan nilai specificity dan sensitifity 0,9323 dan 0,9966. Gambar 4.7 

adalah hasil klasifikasi dalam bentuk confussion matrix, terdapat 11 data yang salah 

klasifikasi saat proses training. Setelah training berhasil dilakukan, selanjutnya 

menghitung nilai akurasi testing. Akurasi yang dihasilkan lebih rendah daripada 

akurasi training yaitu 0,8297.  Gambar 4.8 adalah hasil klasifikasi pada data testing, 

terdapat 15 data yang salah klasifikasi.  

 

Gambar 4.7 Hasil confussion matrix dari training menggunakan metode Alexnet 

tanpa modifikasi. 
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Gambar 4.8 Hasil confussion matrix dari testing menggunakan metode Alexnet 

tanpa reduksi layer dan fitur. 

 

Gambar 4.9 Grafik perjalanan penggunaan epoch dan loss untuk mendapatkan 

akurasi terbaik pada layer Fully-Connected. 
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Untuk meyakinkan hasil akurasi training dan testing, Gambar 4.9 

menjelaskan perjalanan penggunaan epoch pada metode Alexnet yang tidak 

dimodifikasi. Hasil akurasi dari training terbukti lebih unggul dibandingkan hasil 

akurasi testing. Loss pada neural network digunakan sebagai penanda bahwa model 

yang sedang dijalankan sudah tidak ada perubahan lagi dalam segi nilai akurasi. 

Gambar 4.9 menunjukkan perjalanan epoch dengan loss sampai mendapatkan 

akurasi terbaik. Loss akan terus diperbarui setiap iterasi epoch, sampai loss sudah 

tidak ada perbaikan (lebih rendah) dari sebelumnya. 

 

4.3.3.2 Hasil Uji Coba Googlenet dengan Machine Learning 

Metode kedua menggunakan Googlenet yang dimodifikasi maupun tidak. 

Tabel 4.4 menunjukkan perbandingan hasil uji coba menggunakan Googlenet dan 

hasil tertinggi diperoleh dengan menggunakan fully connected tanpa dimodifikasi 

yaitu sebesar 0,936. Nilai sensitivity dan specificity yang dihasilkan juga cukup 

baik, yaitu 0,976 dan 0,998. Arsitektur ini dapat dikatakan cepat karena durasi 

komputasi yang dihasilkan adalah 0,048 detik. Arsitektur ini lebih unggul daripada 

arsitektur Alexnet dari segi akurasi dan waktu komputasinya. 

Metode Googlenet juga membagi dataset menjadi dua, 70% data untuk 

training dan 30% data untuk testing. Metode ini menghasilkan nilai akurasi 

tertinggi dari 5 kali percobaan adalah 100% dengan waktu komputasi 0,02661.  

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba arsitektur GoogleNet dengan mengombinasikan 

beberapa Metode Klasifikasi. 

Keterangan Googlenet 
Googlenet 

+LDA 

Googlenet 

+RF 

Googlenet 

+KNN 

Googlenet 

+SVM 

Akurasi 0,936 0,693 0,634 0,921 0,712 

Time (detik) 0,048 1,989 0,065 2,105 7,081 

Sensitivity 0,976 0,630 0,721 0,973 0,715 

Specificity 0,998 0,976 0,992 0,998 0,981 
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Gambar 4.10 Hasil confussion matrix dari training menggunakan metode 

Googlenet tanpa reduksi.  

 

Hasil perhitungan sensitifity dan specificity adalah 1. Hasil klasifikasi untuk 

training dapat dilihat pada Gambar 4.10, karena akurasinya 100% maka dalam 

gambar tersebut semua data untuk training terklasifikasi semua dengan benar. 

Untuk data testing dapat dilihat pada Gambar 4.11 dengan akurasi yang dihasilkan 

sebesar 0,9255 dengan waktu komputasi 0,0101 detik. Akurasi yang dihasilkan 

masih di bawah dari akurasi training. Jika dilihat dari gambar confussion matrix 

terdapat 9 data yang salah klasifikasi. Ada 2 data yang seharusnya masuk ke dalam 

kelas 8 namun masuk ke dalam kelas 1. Ada 3 data yang seharusnya masuk ke 

dalam kelas 16 namun dua data salah klasifikasi ke dalam kelas 4 dan 1 data ke 

dalam kelas 9. Metode ini menghasilkan nilai sensitifity dan specificity sebesar 

0,9067 dan 0,9951. Gambar 4.12 merupakan perjalanan penggunaan epoch dan loss 

sampai menemukan akurasi terbaik untuk metode ini. 
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Gambar 4.11 Hasil confussion matrix dari testing menggunakan metode 

Googlenet tanpa modifikasi. 

 

Gambar 4.12 Grafik perjalanan penggunaan epoch dan loss pada Googlenet untuk 

mendapatkan akurasi terbaik pada layer Fully-Connected. 



48 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba arsitektur Yang Diusulkan Dengan Beberapa Metode 

Klasifikasi. 

Keterangan CNN 
CNN 

+LDA 
CNN +RF 

CNN 

+KNN 

CNN 

+SVM 

Akurasi 0,940 0,923 0,865 0,931 0,963 

Time (sec) 0,014 0,001 0,002 0,040 0,047 

Sensitivity 0,982 0,976 0,958 0,981 0,990 

Specificity 0,998 0,998 0,997 0,998 0,999 

 

4.3.3.3 Hasil Uji Coba Modifikasi Metode Usulan 

Metode yang ketiga adalah metode yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu 

modifikasi CNN pada fully connected layer menggunakan berbagai metode yaitu 

LDA, RF, KNN, dan SVM. Tabel 4.5 menunjukkan hasil perbandingan dari 

berbagai metode klasifikasi untuk fully connected layer dan didapatkan akurasi 

tertinggi yaitu CNN yang fully connected layernya menggunakan metode SVM 

yaitu 0,963 atau 96,3% (0,963 dikali dengan 100%). Hasil ini meningkat secara 

signifikan dari metode sebelumnya yaitu Googlenet. Untuk waktu komputasi, 

metode yang diusulkan juga lebih unggul 0,001 detik daripada Googlenet.  

Pembahasan terakhir adalah perbandingan hasil uji coba waktu komputasi 

dari masing-masing konvolusi yaitu Metode usulan, Alexnet dan Googlenet. Tabel 

4.6 menunjukkan hasil bahwa Metode usulan mampu menghasilkan waktu 

komputasi untuk training dan testing lebih cepat dari pada 2 metode lainnya. Jika 

di urutkan durasi waktu dari yang tercepat sampai terlama, Metode usulan berada 

pada urutan nomor 1 dengan total waktu komputasi keseluruhan 0,056 detik. Urutan 

kedua adalah arsitektur Alexnet dengan total waktu komputasi keseluruhan selama 

0,201 detik. Dan metode yang paling lama secara keseluruhan adalah arsitektur 

Googlenet. Selain dilihat dari segi total durasi waktu komputasi, penggunaan layer 

dan filter juga menjadi faktor yang paling berpengaruh.  
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Gambar 4.13 Grafik perbandingan metode usulan yang dimodifikasi. 

Metode yang diusulkan hanya dengan menggunakan 3 layer dengan pembagian 2 

konvolusi layer dan 1 fully connected layer mampu menghasilkan nilai akurasi 

tinggi dan total waktu komputasi yang singkat. 

Hasil nilai akurasi di atas adalah rata-rata nilai akurasi dari 5 kali percobaan. 

Namun, penelitian ini mendapatkan model terbaik dari metode usulan yang 

diusulkan pada percobaan pertama. Jika dibandingkan antara proposed method 

yang tidak di modifikasi dan metode CNN yang dimodifikasi menggunakan SVM 

nilai akurasi yang dihasilkan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.14 

dan Gambar 4.15 merupakan hasil dari confussion matrix yang dibandingkan. 

Gambar 4.14 merupakan hasil dari Metode usulan yang tidak di modifikasi. 

Percobaan ini, didapatkan hasil akurasi training 100% dengan waktu komputasi 

0,1036 detik. Selain itu, nilai sensitifity dan specificity yang dihasilkan adalah 1. 

Maka dari itu, hasil dari confussion matrix, semua data dalam 16 kelas diprediksi 

dengan benar. Sebaliknya untuk hasil akurasi testing didapatkan 0,9787 dengan 

waktu komputasi 0,0089 detik. Untuk hasil dari sensitifity dan specificity pada 

akurasi testing adalah 0,9821 dan 0,9986. Hasil ini berbeda jauh dari akurasi 

training. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Waktu Komputasi Konvolusi. 

Keterangan Metode  

Usulan 

Alexnet Googlenet 

Time Test Konvolusi (detik)  0,001 0,001 4,336 

Total 0,056 0,201 8,497 

Params 889.772 28.053.496 26.420.923 

Jumlah Layer 3 7 14 

Jumlah Konvolusi Layer 2 5 13 

 

Penelitian ini menggunakan akurasi testing sebagai indikator keberhasilan. 

Gambar 4.15 menunjukkan hasil prediksi dari testing. Didapatkan kesalahan 

klasifikasi pada kelas 2, dari 7 data yang di testing terdapat 2 data yang salah 

klasifikasi masuk kelas 8. Hal ini yang menyebabkan akurasi testing menurun 

dibandingkan akurasi training.  

 

Gambar 4.14 Hasil confussion matrix dari training menggunakan metode usulan 

tanpa modifikasi. 
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Gambar 4.15 Hasil confussion matrix dari testing menggunakan metode usulan 

dengan CNN. 

Untuk meyakinkan hasil akurasi training, Gambar 4.16 menjelaskan 

perjalanan penggunaan epoch pada CNN yang tidak dimodifikasi. Hasil akurasi dari 

training terbukti lebih unggul dibandingkan hasil akurasi testing. Loss pada neural 

network digunakan sebagai penanda dimana model yang sedang dijalankan sudah 

tidak ada perubahan lagi dalam segi nilai akurasi.  

 

Gambar 4.16 Grafik penggunaan epoch dan loss pada metode usulan tanpa 

modifkasi untuk mendapatkan akurasi terbaik pada saat training. 
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Loss akan terus diperbarui setiap iterasi epoch, sampai loss sudah tidak ada 

perbaikan (lebih rendah) dari sebelumnya. Setelah menganalisis dari metode usulan 

yang tidak dimodifikasi, selanjutnya adalah menganalisis proposed method yang 

dimodifikasi menggunakan SVM pada fully connected layernya. Model terbaik 

dihasilkan dengan menggunakan parameter C sebesar 100 dan gamma sebesar 

0.001 dengan akurasi training 100% dan waktu komputasi selama 0,0348 detik. 

Jika dibandingkan, akurasi ini masih sama dengan akurasi training pada model 

proposed method yang tidak di modifikasi. Namun untuk hasil akurasi testing, 

proposed method yang dimodifikasi menggunakan SVM menghasilkan akurasi 

yang sempurna yaitu 100%. Kesalahan 2 data yang didapatkan pada proposed 

method yang tidak dimodifikasi berhasil diperbaiki oleh modifikasi SVM. Akurasi 

100% ini didapatkan dengan waktu komputasi yang sangat cepat yaitu 0,0152 detik. 

Gambar 4.17 adalah hasil confussion matrix dari metode usulan dengan 

menggabungkan metode SVM. 

 

Gambar 4.17 Hasil confussion matrix menggunakan proposed method yang 

dimodifikasi dengan SVM. 
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4. 4. Evaluasi Hasil Uji Coba 

4.4.1.  Evaluasi Hasil Jumlah Layer 

Berdasarkan perancangan, pelaksanaan dan hasil uji coba untuk menentukan 

jumlah layer, terdapat beberapa hasil evaluasi sebagai berikut: 

a) Menentukan jumlah layer yang akan digunakan pada penelitian ini dapat 

menghasilkan kombinasi nilai akurasi dan yang tertinggi menggunakan 2 

konvolusi layer. 

b) Jumlah layer yang dihasilkan mampu memberikan akurasi yang lebih tinggi. 

c) Terlalu banyak jumlah layer juga dapat mempengaruhi durasi komputasi 

menjadi lebih lama. 

4.4.2. Evaluasi Hasil Jumlah Filter 

Berdasarkan perancangan, pelaksanaan dan hasil uji coba untuk menentukan 

jumlah filter, terdapat beberapa hasil evaluasi sebagai berikut: 

a) Menentukan jumlah filter yang akan digunakan pada penelitian ini dapat 

menghasilkan kombinasi nilai akurasi. 

b) Dari hasil menentukan jumlah layer didapatkan 2 layer, kemudian ditentukan 

jumlah filternya dan didapatkan layer 1 menggunakan 64 filter dan layer 2 

menggunakan 92 filter. 

c) Terlalu banyak jumlah filter juga dapat mempengaruhi durasi komputasi 

menjadi lebih lama. 

4.4.3.  Evaluasi Hasil Klasifikasi Dari Ekstraksi Fitur 

Berdasarkan perancangan, pelaksanaan dan hasil uji coba untuk menentukan 

klasifikasi dari ekstraksi fitur, hasil evaluasi sebagai berikut. 

a) Untuk tingkat sensitivity, metode SVM lebih unggul untuk modifikasi fully 

connected pada arsitektur CNN yaitu 0,990, diikuti oleh metode KNN pada 

urutan kedua dengan nilai 0,981 dan pada urutan ketiga adalah metode LDA 

dengan nilai 0,976. 
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b) Untuk tingkat akurasi, metode SVM juga lebih unggul untuk modifikasi fully 

connected pada arsitektur CNN yaitu 96,3%, diikuti dengan CNN tanpa 

modifikasi fully connected yaitu 94%. 

c) Dari penelitian ini, hasil klasifikasi untuk fully connected layer pada arsitektur 

CNN menggunakan metode SVM dipilih karena memiliki nilai sensitifity dan 

specificity serta akurasi yang lebih unggul dibanding dengan metode lain. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini, ditarik beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan atau riset selanjutnya 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji coba dari metode usulan memberikan beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Dari hasil percobaan skenario 1 dengan 2 layer konvolusi dapat memberikan 

nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1 layer dan 4 layer 

konvolusi. 

2. Dari hasil percobaan skenario 2 dengan menambah jumlah filter 

memberikan nilai akurasi yang lebih tinggi. 

3. Dari hasil percobaan pada skenario 3 jumlah layer konvolusi dan filter yang 

di usulkan dengan menggunakan klasifikasi SVM memberikan nilai akurasi 

tertinggi dan waktu komputasi tercepat. 

4. Metode CNN yang diusulkan dapat digunakan untuk klasifikasi jenis dan 

kesegaran buah pada neraca otomatis. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, saran yang diperlukan 

untuk perbaikan sistem maupun untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut 

: 

1. Memperbanyak data sehingga sistem dapat berkembang tidak hanya untuk 

tomat dan cabai saja. 

2. Algoritma bisa lebih ditingkatkan lagi jika data diperbanyak.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  

Metode proposed method dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0207171 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,925532 dengan 

waktu komputasi 0,0199194 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,979087 dan 0,998462. 

 

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 2  

 

Metode proposed method dengan modifikasi LinearDiscriminantAnalysis (LDA) 

untuk hasil training akurasi 1 dengan waktu 0,00112104 detik dan untuk hasil 

akurasi testing 0,957447dengan waktu komputasi 0, 000810385 detik. Metode ini 

menghasilkan sensitifity dan specificity 0,956696dan 0,997092. 

 

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 3 

Percobaan 1 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 

0.62212 dengan waktu 3.26956 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.702128 dengan 

waktu komputasi 0.0315995 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.628833 dan 0.976199.  

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 4 

Percobaan 1 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0.109769 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.925532 dengan waktu 

komputasi 0.081444 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.970014 dan 0.99848. 

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 5 

Percobaan 1 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 

1 dengan waktu 1.09536 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.957447 dengan 

waktu komputasi 1.39777 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.983718 dan 0.999132. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 6 

Percobaan 1 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 

0.110599 dengan waktu 2.61238 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.106383 

dengan waktu komputasi 1.1323 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.0625 dan 0.9375. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 7 

Percobaan 2 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0.059315 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.882979 dengan waktu 

komputasi 0.0426157 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.952739 dan 0.997596.  

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 8 

Percobaan 2 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 

0.580645 dengan waktu 3.20326 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.680851 

dengan waktu komputasi 0.0212572 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.586741 dan 0.973858. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 9 

Percobaan 2 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 

1 dengan waktu 1.08429 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.893617 dengan 

waktu komputasi 1.37868 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.965548 dan 0.997864. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 10 

Percobaan 2 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 

0.110599 dengan waktu 4.9422 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.106383 dengan 

waktu komputasi 1.12979 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.0625 dan 0.9375. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 11 

Percobaan 3 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0.0822473 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.893617 dengan 

waktu komputasi 0.0713 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0.964628 dan 0.997827. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 12 

Percobaan 3 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 

1 dengan waktu 0.0872238 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.893617 dengan 

waktu komputasi 0.0012424 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.968323 dan 0.997792. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 13 

Percobaan 3 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 

1 dengan waktu 0.0221374 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.914894 dengan 

waktu komputasi 0.0263784 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.972336 dan 0.998266. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 14 

Percobaan 3 GoogleNet 

Metode arsitektur Googlenet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 

1 dengan waktu 0.0734158 detik dan untuk hasil akurasi testing 0.893617 dengan 

waktu komputasi 0.0184648 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0.965432 dan 0.997835. 

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 15 

Percobaan 1 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0207171 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,925532 dengan 

waktu komputasi 0,0199194 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,979087 dan 0,998462 

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 16 

Percobaan 1 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0207171 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,925532 dengan 

waktu komputasi 0,0199194 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,979087 dan 0,998462 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 17 

Percobaan 1 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0207171 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,925532 dengan 

waktu komputasi 0,0199194 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,979087 dan 0,998462 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 18 

Percobaan 1 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi  

0,995392 dengan waktu 0,084317 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,765957 

dengan waktu komputasi 0,0362451 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,922042dan 0,995065 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 19 

Percobaan 2 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,00500727 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,723404 dengan 

waktu komputasi 0,00435996 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,91617 dan 0,994444 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 20 

Percobaan 2 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,207993 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,712766 dengan 

waktu komputasi 0 00148702 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,908766 dan 0 994203 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 21 

Percobaan 2 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0862708 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,734043 dengan 

waktu komputasi 0,0525212 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,913196 dan 0,994628 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 22 

Percobaan 2 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,111005 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,765957 dengan 

waktu komputasi 0 0482106 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0 92926 dan 0,919372 

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 23 

Percobaan 3 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0823815 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,723404 dengan 

waktu komputasi 0,0685356 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,910478 dan 0 994417 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 24 

Percobaan 3 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,223633 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,680851 dengan 

waktu komputasi 0,00148177 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,901676 dan 0,99352 

 

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 25 

Percobaan 3 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,141543 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,734043 dengan 

waktu komputasi 0,0760875 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,916169 dan 0,994639 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 26 

Percobaan 3 Alexnet 

Metode arsitektur Alexnet dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0678537 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,765957 dengan 

waktu komputasi 0,0298219 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,927027 dan 0,995281 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 27 

Percobaan 3 Alexnet 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 dengan 

waktu 0,00508547 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,734043 dengan waktu 

komputasi 0,00409412 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0,916691 dan 0,994654 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 28 

Percobaan 1 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0 0897763 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,93617 dengan 

waktu komputasi 0,00200033 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,979289 dan 0,998696 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 29 

Percobaan 1 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 

0,990783 dengan waktu 0,0586467 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,925532 

dengan waktu komputasi 0,0270329 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,968807 dan 0,998071 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 30 

Percobaan 1 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0888541 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,914894 dengan 

waktu komputasi 0,0176902 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,971343 dan 0,998261 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 31 

Percobaan 1 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 dengan 

waktu 0,0409305 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,893617 dengan waktu 

komputasi 0,034339 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0,965166 dan 0,99783 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 32 

Percobaan 2 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0835397 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,93617 dengan 

waktu komputasi 0,00123715 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,977535 dan 0,998707 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 33 

Percobaan 2 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0219595 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,946809 dengan 

waktu komputasi 0,0243857 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,978424 dan 0,998924 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 34 

Percobaan 2 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0385737 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,946809 dengan 

waktu komputasi 0,0166435 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,978424 dan 0,99892. 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 35 

Percobaan 2 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 dengan 

waktu 0,800276 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,93617 dengan waktu 

komputasi 0,74618 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0,977671 dan 0,998711 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 36 

Percobaan 3 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi LDA untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0848 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,861702 dengan waktu 

komputasi 0,00125432 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0,953593 dan 0,997175 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 37 

Percobaan 3 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi KNN untuk hasil training akurasi 

0,990783 dengan waktu 0,0574331 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,882979 

dengan waktu komputasi 0,0266471 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,954943 dan 0,997175 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 38 

Percobaan 3 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi SVM untuk hasil training akurasi 1 

dengan waktu 0,0429792 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,914894 dengan 

waktu komputasi 0,0186088 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan 

specificity 0,972952 dan 0,998246 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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Lampiran 39 

Percobaan 3 Metode Usulan 

Metode arsitektur CNN dengan modifikasi RF untuk hasil training akurasi 1 dengan 

waktu 0,0409904 detik dan untuk hasil akurasi testing 0,882979 dengan waktu 

komputasi 0,0350554 detik. Metode ini menghasilkan sensitifity dan specificity 

0,961077 dan 0,997597 

 

  

Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas Keterangan 

Label 

Keterangan Kelas 

1 Cabai hijau tidak segar 9 cabai rawit segar 

2 cabai merah tidak segar 10 tomat cherry segar 

3 cabai rawit tidak segar 11 tomat hijau tidak segar 

4 cabai hijau segar 12 tomat hijau segar 

5 cabai keriting tidak segar 13 tomat buah segar 

6 cabai merah segar 14 tomat buah tidak segar 

7 cabai keriting segar 15 tomat busuk 

8 tomat cherry tidak segar 16 cabai busuk 
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