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SISTEM DETEKSI PANEN PADI BERDASAR WARNA DAUN  

MENGGUNAKAN FUZZY C-MEANS CLUSTERING  

 

Abstrak 

Indonesia adalah salah satu Negara penghasil padi terbanyak di Asia. Padi merupakan 

tanaman pangan utama masyarakat Indonesia. Tanaman padi dapat dipanen sebanyak 

dua atau tiga kali dalam setahun. Namun beberapa petani masih belum mempunyai 

pengetahuan khusus tentang waktu yang tepat memanen padi. Teknologi informasi dapat 

dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di bidang pertanian, 

khususnya tanaman padi. Sehingga tujuan penelitian ini membangun sebuah aplikasi 

sistem deteksi panen padi. Deteksi dan pengenalan obyek pada citra telah banyak 

dikembangkan. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Fuzzy C-Means 

Clustering (FCM). Salah satu parameter petani dalam menentukan waktu panen padi 

yaitu melihat warna daun padi yang sudah menguning. Memanfaatkan warna daun padi 

dapat dibuat sebuah sistem deteksi untuk mengetahui padi yang belum panen dan padi 

yang siap panen. Aplikasi sistem deteksi dibangun melalui Toolbox Graphic User 

Interface (GUI) dari MATLAB yang dapat membantu memudahkan penelitian dan 

mendokumentasikannya untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Hasil akurasi atau 

keberhasilan sistem yang dibuat telah memenuhi target yang diinginkan yaitu 94,11%. 

Kata Kunci: Fuzzy C-Means Clustering, GUI, MATLAB, Panen Padi, Warna Daun. 

Abstract 

Indonesia is one of the most rice producing countries in Asia. Rice is the main food crop 

of the people of Indonesia. Rice crops can be hasvested two three times a year. However, 

some farmers still do not have specific knowledge about the right time to harvest rice. 

Information technology can be utilized to help solve problems in agriculture, especially 

rice crops. So the purpose of this research is to build an application of rice harvest 

detection system. Detection and recognition of objects in the image has been developed. 

One of the methods that can be used is Fuzzy C-Means Clustering (FCM). One of the 

parameters of famers in determining the time of rice harvest is to see the color of rice 

leaves that have been yellowing. Utilizing rice leaf color can be made a detection system 

to determine the harvest and the rice is not rice ready for harvest. The application of the 

detection system is built through the MATLAB Graphic User Interface (GUI) Toolbox 

which can help facilitate research and system made has met the desired target of 

94,11%. 

Keywords: Fuzzy C-Means Clustering, GUI, Leaf Color, MATLAB, Rice Harvest

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu Negara penghasil padi terbanyak di Asia. Padi merupakan tanaman 

pangan utama masyarakat Indonesia. Tanaman padi dapat dipanen sebanyak dua sampai tiga kali 

dalam setahun. Namun beberapa petani masih belum mempunyai pengetahuan khusus tentang waktu 
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yang tepat memanen padi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan di bidang pertanian, khusunya tanaman padi. 

 Deteksi dan pengenalan obyek pada citra telah banyak dikembangkan. Melalui warna, bentuk 

dan tekstur obyek dapat dikenali. Karena warna, bentuk, dan tekstur obyek satu dengan yang lainnya 

memiliki perbedaan. Misalnya warna buah kelapa muda dengan kelapa tua, bentuk angka 1 dengan 

angka 2, dan tekstur pasir dengan kerikil juga berbeda. Dalam penelitian ini obyek yang digunakan 

yaitu warna daun padi. Parameter yang digunakan petani dalam mendeteksi waktu panen adalah 

melihat daun padi yang sudah menguning (Utomo & Cahyono, 2014). Ada dua cara pengamatan 

untuk menentukan padi siap panen atau belum, yaitu pengamatan secara langsung dan pengamatan 

teoritis. Pengamatan secara langsung yaitu pengamatan secara visual dengan mata telanjang. 

Sedangkan secara teori, gabah bisa dipanen setelah 145 hari dari masa tanam. Sehingga tujuan 

penelitian ini adalah membangun sebuah sistem aplikasi deteksi panen padi berdasar warna daun 

menggunakan Fuzzy C-Means Clustering (FCM) dalam Toolbox Graphic User Interface (GUI) pada 

MATLAB. 

 (Utami, 2012) melakukan penelitian dengan judul pengenalan telur berdasarkan karakteristik 

warna citra. Obyek yang digunakan yaitu telur bebek, telur ayam negeri, telur ayam kampung. 

Tujuan penelitian ini untuk membedakan jenis-jenis telur. Langkah pertama preprocessing, model 

citra RGB (Red, Green, Blue) dikonversi menjadi model HSV (Hue, Saturation, Value). Obyek 

dipisahkan dengan background obyek menggunakan metode threshold dalam tahapan segmentasi. 

Nilai rata-rata hue dan saturasi digunakan sebagai ciri pembeda. Tahapan terakhir yaitu obyek 

diklasifikasikan menggunakan metode minimum distance classifier. Hasil yang diperoleh bahwa nilai 

hue 0.089 - 0.094 dan saturasi 0.12 – 0.32 untuk telur bebek, nilai hue 0.033 – 0.053 dan saturasi 

0.52 – 0.62 untuk telur ayam negeri, sedangkan telur ayam kampung memiliki nilai hue 0.061 – 

0.068 dan saturasi 0.21 – 0.25. 

 Klasifikasi apel menggunakan analisis tekstur dan ekstraksi fitur. K-nearest Neighbor 

digunakan untuk mengklasifikasikan buah apel menurut unsur warna dan teksturnya. Analisis tekstur 

digunakan untuk memperoleh ciri citra grayscale. Sedangkan untuk memperoleh ciri citra warna 

menggunakan ekstraksi fitur warna dengan nilai RGB. Hasil akurasi fitur homogenitas 93.33%, fitur 

tekstur 73.33%, dan fitur RGB 100% (Qur’ania, Karlitasar, & Maryana, 2012). 

 Menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) untuk membuat sebuah sistem 

deteksi pra panen  padi berdasarkan warna daun. Daun padi yang telah menguning digunakan petani 

sebagai parameter waktu panen. Hasil pengujian data latih memiliki akurasi 55%, sedangkan untuk 

data uji memiliki akurasi 50% (Utomo & Cahyono, 2014). 
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 Menggunakan Fuzzy C-Means (FCM) dan Statistical Region Merging (SRM) untuk 

mempermudah segmentasi citra. Dengan citra uji sebanyak 3 buah yaitu horses, chain, dan carriage 

sebagai perbandingan. Hasil untuk citra horses didapat rata-rata waktu proses 80s, iterasi 20 kali, 

rata-rata XB Index 0.5248133, dan paling bagus menggunakan 3 kluster. Pada citra chain didapat 

rata-rata waktu proses 247s, iterasi 67 kali, rata-rata XB Index 0.2530522, dan paling bagus 

menggunakan 2 kluster. Sedangkan hasil untuk citra carriage didapat rata-rata waktu proses 141s, 

iterasi 45 kali, rata-rata XB Index 0.142084, dan paling bagus menggunakan 2 kluster (Adnyana, 

Darmaputra, & Bayupati, 2015). 

 (Mukhti, 2016) melakukan penelitian menggunakan image processing dengan metode deteksi 

RGB untuk penyortiran tomat. Preprocessing mempengaruhi hasil akurasi sistem. Kondisi 

pencahanyaan juga mempengaruhi hasil akurasi. Jika gelap memberikan hasil kurang bagus, 

sedangkan kondisi terang memberikan hasil yang bagus. Hasil yang diperoleh jika menggunakan 

preprocessing 88.67%, sedangkan tanpa preprocessing 66.67%. 

 Penyempurnaan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk digunakan pada tahapan segmentasi. 

Algoritma FCM tradisional memiliki waktu yang lama dalam pengelompkan data yang banyak 

seperti data gambar. Algoritma yang diusulkan tidak bergantung pada keseluruhan data citra namun 

bergantung pada data yang mewakili frekuensi setiap item data dalam data citra asli. Citra uji yang 

digunakan ada 5 yaitu citra football, citra office, citra coloredChips, citra breast, dan citra house. 

Hasil dari algoritma yang diusulkan memiliki waktu yang lebih cepat dibandingkan algoritma FCM 

tradisional. Yaitu hasil citra football memiliki waktu segmentasi 3.828125 detik menjadi 0.015625 

detik, citra office 22.796875 detik menjadi 0.140625 detik, citra coloredChips 8.296875 detik 

menjadi 0.031250, citra breast 14.00000 menjadi 0.062500, dan citra house yang semula 24.828125 

detik menjadi 0.078125 detik (Mohammed, Alnoamani, & Jalil, 2016). 

 Menggunakan metode threshold dan fitur ekstraksi untuk mendiagnosis tumor otak pada citra 

Magnetic Resonance Imaging (MRI). Pertama dilakukan segmentasi menggunakan metode 

threshold, selanjutnya dilakukan ekstraksi bentuk, ukuran, dan operasi morfologi untuk 

menyempurnakan hasil. Hasil citra ekstraksi ciri ukuran didapat nilai MSE yaitu 0.0510118 dan nilai 

PSNR yaitu 61.1212 (Setiawan & Priyawati, 2017). 

 Penelitian dengan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dan Spatial Fuzzy C-Means (sFCM). 

Pada penelitian ini obyek yang digunakan ada 3, yaitu citra simulasi, citra batik, dan citra otak. Hasil 

menunjukkan bahwa sFCM optimal dengan parameter p dan q yang sama. Struktur data 

mempengaruhi hasil dari metode FCM dan sFCM. Maka belum didapat kesimpulan yang valid 
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mengenai mana yang lebih baik antara metode FCM dengan  metode sFCM (Safitri, Huda, & 

Awaludin, 2017). 

2. METODE 

Beberapa petani belum memiliki pengetahuan khusus kapan waktu yang tepat untuk memanen padi. 

Padi dapat dipanen dua sampai tiga kali dalam setahun. Petani dalam penentuan masa panen 

menggunakan dua cara pengamatan yaitu secara lagsung dan secara teori. Secara langsung yaitu 

petani melihat dengan mata telanjang kondisi tanaman padinya. Sedangkan secara teori, gabah dapat 

dipanen setelah 145 hari dari masa tanam. Parameter yang digunakan petani dalam penentuan waktu 

panen yaitu dengan melihat daun padi yang sudah menguning (Utomo & Cahyono, 2014). 

Menggunakan deteksi pengenalan obyek akan dibuat sebuah sistem aplikasi deteksi panen padi 

berdasar warna daun. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Fuzzy C-Means Clustering 

(FCM). FCM dipilih karena memiliki hasil segmentasi yang baik (Adnyana et al., 2015). 

 Penelitian ini melalui beberpa tahap seperti yang ditujukkan pada Gambar 1 merupakan 

tahapan alur penelitian. Gambar 2 merupakan tahapan alur sistem yang dibuat. 

  

 

Gambar 1. Alur Penelitian Gambar 2. Alur Sistem 
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2.1 Input Citra Digital 

Input atau memasukkan citra digital. Citra yang digunakan yaitu foto daun padi yang diambil 

dikawan persawahan UPT Kecamatan Ngemplak, tepatnya di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali. Contoh citra foto yang diambil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 citra 

belum panen dan Gambar 4 citra siap panen. 

 

 

 

Gambar 3. Contoh Padi Belum Siap Panen  Gambar 4. Contoh Padi Siap Panen 

2.2 Segementasi 

Segmentasi yaitu proses pembagian atau pemisahan citra menjadi kelompok-kelompok homogen, 

untuk memudahkan analisa pada citra input (Safitri et al., 2017). 

Sebelum dilakukan segmentasi, citra asli yang berada pada ruang warna RGB (Red, Green, 

Blue) diubah menjadi citra HSV (Hue, Saturation, Value) terlebih dahulu. Perubahan ini dilakukan 

karena citra HSV mempunyai warna yang murni belum bercampur seperti halnya citra RGB. Citra 

HSV merupakan turunan dari citra RGB. Tujuan diubah menjadi citra HSV yaitu untuk diambil 

nilai hue dan saturation sebagai nilai masukkan dalam proses segmentasi. Hue merupakan nilai 

yang merepresentasikan warna dari cahaya tampak (merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu). 

Sedangkan saturation merupakan tingkat kemurnian warna, semakin tinggi nilai saturasinya hasil 

warna akan menjadi lebih murni. Gambar 5 merupakan contoh ruang warna HSV. 
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Gambar 5. Contoh Citra HSV 

Implementasi code dalam Matlab sebagai berikut:  

 
Gambar 6. Code Perubahan Ruang Warna HSV 

Perintah “HSV = rgb2hsv (Img)” berfungsi untuk menjadikan nilai RGB dalam koordinat 

rona, kejenuhan, dan nilai warna yang murni (HSV). “(Img)” merupakan citra masukan yang akan 

diubah menajdi citra HSV.  

Setelah dilakukan proses perubahan ruang warna, selanjutnya yaitu proses segmentasi. Salah 

salu metode yang dapat digunakan yaitu Fuzzy C-Means Clustering (FCM), FCM memiliki hasil 

segmentasi yang baik (Adnyana et al., 2015). Metode segmentasi clustering lebih sederhana 

daripada metode lainnya, karena data training tidak diperlukan (Safitri et al., 2017). 

Berikut langkah-langkah metode FCM (Suganya & Shanthi, 2012) : 

1) Tentukan: 

 Jumlah kluster (N) 

 Maksimum iterasi 

 Fungsi objektif pemberhentian 

2) Menginisialisasi nilai keanggotaan kluster secara acak,     (1) 

3) Menghitung pusat kluster: 

   
    

   
 
   

    
  

   

    (2) 

4) Memperbarui     : 
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   (3) 

5) Menghitung fungsi objektif,    (4) 

6) Ulangi langkah 2-4 sampai    meningkat kurang dari ambang minimum yang ditentukan 

atau sampai jumlah maksimum iterasi tertentu. 

Keterangan: 

1) D merupakan jumlah titik data. 

2) N merupakan jumlah kluster 

3) m merupakan eksponen matrik partisi fuzzy sebegai pengendali tingkat tumpang tindih fuzzy, 

dengan m>1. Tumpang tindih fuzzy berdasarkan pada seberapa kaburnya batasan antar 

kluster, yaitu jumlah titik data yang mempunyai keanggotaan signifikan dalam kluster yang 

lebih dari satu. 

4)    merupakan titik data. 

5)    merupakan pusat kluster     

6)     merupakan tingkat keanggotaan    di kluster     . Untuk titik data tertentu   , jumlah 

nilai keanggotaan untuk semua kelompok adalah satu. 

Implementasi algoritma FCM dalam Matlab : 

 
Gambar 7. FCM Segmentasi 

 

Keterangan: 

1) nColor merupakan jumlah kluster yang digunakan, dalam tahapan ini digunakan 2 kluster. 

2) U merupakan pusat kluster 

3) HS merupakan masukkan data nilai hue dan saturation dari citra HSV. 

4) IterMax merupakan maksimum iterasi yang digunakan, NaN pemberhentian secara nilai 

default yaitu 2, 0.001 minimum fungsi objektif. 

Klasifikasikan setiap titik data ke dalam kluster dengan nilai keanggotaan terbesar : 
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Gambar 8. Klasifikasi Setiap Titik Data 

2.3 Ekstraksi Ciri 

(Mukhti, 2016) ekstraksi ciri merupakan proses pengambilan ciri citra yang memiliki informasi 

tertentu. Ciri citra yang diambil yaitu nilai hue dari citra HSV. Setelah proses segmentasi, 

selanjutnya nilai rata-rata hue pada obyek diambil. Menggunakan nilai hue yang merupakan nilai 

dari representasi warna dapat dijadikan sebagai penentuan warna hijau dan warna kuning. 

2.4 Klasifikasi 

(Mukhti, 2016) klasifikasi merupakan penentuan kelompok atau kelas yang benar dari citra 

berdasarkan hasil dari ekstraksi ciri sebelumnya. 

Implementasi code dalam Matlab : 

 
Gambar 9. Klasifikasi Citra 

Berdasarkan rata-rata nilai hue yang didapat dari citra data latih, citra uji diklasifikasikan 

masuk dalam kelas warna kuning atau kelas warna hijau. Hasil dari data latih diperoleh bahwa nilai 

hijau memiliki rata-rata nilai hue 0.23 – 0.32, sedangkan nilai kuning memiliki rata-raa nilai hue 

antara 0.10 – 0.20. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Toolbox GUI 

Sistem deteksi panen padi berdasar warna daun menggunakan Fuzzy C-Menas Clustering (FCM) 

telah berhasil dibangun. Menggunakan Matlab R2016a dirancang sebuah Toolbox Graphic User 

Interface (GUI). Gambar 9 merupakan tampilan awal antarmuka aplikasi. 
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Gambar 10. Antarmuka Aplikasi 

Keterangan penggunaan aplikasi : 

1) Tombol BUKA digunakan untuk membuka atau memilih gambar yang ingin di deteksi. 

Gambar 10 merupakan tampilan pemilihan citra atau gambar. Pilih gambar lalu tekan tombol 

Open. Maka gambar yang dipilih akan tampil dalam kotak citra asli. Gambar 11 

menunjukkan tampilan gambar citra asli dalam aplikasi.  
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Gambar 11. Pemilihan Gambar 

 

Gambar 12. Tampilan Citra Asli 

2) Tombol DETEKSI digunakan untuk melakukan proses deteksi pada citra atau gambar 

masukkan. Setelah menekan tombol deteksi citra hasil proses deteksi akan ditampilan dalam 

kotak citra deteksi dan pada panel keterangan akan muncul hasil dari deteksi, yaitu berupa 

nilai hue citra dan hasil deteksi yang didapat. Gambar 12 menunjukkan gambar hasil deteksi. 
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Gambar 13. Tampilan Citra Hasilm Deteksi 

3.2 Hasil Pengujian 

Menggunakan data latih berjumlah 66 foto dan data uji berjumlah 34 foto. Data latih digunakan 

sebagai acuan atau standar yang digunakan untuk melakukan pengujian. 

Tabel 1 Hasil Data Latih 

Belum Panen Siap Panen 

Citra Nilai Hue Citra Nilai Hue 

1 0.25 1 0.21 

2 0.30 2 0.15 

3 0.28 3 0.12 

4 0.27 4 0.10 

5 0.24 5 0.13 

6 0.27 6 0.15 

7 0.29 7 0.20 

8 0.27 8 0.11 

9 0.27 9 0.13 

10 0.28 10 0.24 

11 0.27 11 0.18 

12 0.23 12 0.18 

13 0.29 13 0.13 

14 0.26 14 0.18 

15 0.27 15 0.16 

16 0.17 16 0.11 
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17 0.29 17 0.16 

18 0.26 18 0.13 

19 0.27 19 0.13 

20 0.26 20 0.18 

21 0.28 21 0.10 

22 0.30 22 0.13 

23 0.26 23 0.12 

24 0.30 24 0.12 

25 0.30 25 0.18 

26 0.25 26 0.16 

27 0.27 27 0.13 

28 0.19 28 0.14 

29 0.28 29 0.14 

30 0.29 30 0.11 

31 0.34 31 0.15 

32 0.26 32 0.13 

33 0.31 33 0.11 

Rentang Nilai Hue 0.23 – 0.34 Rentang Nilai Hue 0.10 – 0.21 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil untuk data belum panen memiliki rata-rata nilai hue sebesar 

0.23 – 0.34, dan untuk data siap panen memiliki rata-rata nilai hue sebesar 0.10 – 0.21. Nilai yang 

berwarna merah merupakan nilai eror atau salah dalam deteksi. Nilai rata-rata hue yang didapat dari 

data latih digunakan sebagai nilai acuan atau standar untuk pengujian data uji. 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan data uji berjumlah 34 foto yang terdiri dari 17 data 

belum panen dan 17 data siap panen. 

Tabel 2. Hasil Pengujian 

Citra Jumlah Citra Citra Deteksi Benar Rata-rata Nilai Hue Akurasi 

Belum Panen 17 16 0.23 – 0.30 94,11% 

Siap Panen 17 16 0.11 – 0.18 94,11% 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa hasil akurasi dari sistem aplikasi yang dibuat menurut 

data uji belum panen sebesar 94,11%, sedangkan akurasi data siap panen sebesar 94,11%. 

Hasil akurasi keseluruhan data uji = 
                 

                   
 x 100% 

     = 
     

  
 x 100% 

     = 94,11% 
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Hasil dari akurasi sistem sudah memenuhi target yang diinginkan yaitu lebih dari 90% tepatnya 

94,11%. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu : 

1) Aplikasi sistem deteksi panen padi berdasar warna daun menggunakan metode Fuzzy C-

Means Clustering (FCM) telah berhasil dibangun. FCM mampu melakukan segmentasi 

dengan baik. 

2) Melalui ekstraksi ciri, menggunakan nilai hue dapat dijadikan acuan pengelompakan warna. 

3) Menggunakan data latih diperoleh bahwa rata-rata nilai hue data belum panen yaitu 0.23 – 

0.34, dan rata-rata nilai hue data siap panen yaitu 0.10 – 0.21. Nilai rata-rata hue yang didapat 

dari data latih digunakan sebagai nilai acuan atau standar untuk pengujian. 

4) Pengujian dari data uji berjumlah 34 data foto yang terdiri dari data belum panen 17 foto dan 

data siap panen 17 foto. Data belum panen dapat dideteksi dengan akurasi 94,11% dan data 

siap panen dengan hasil akurasi 94,11%. 

5) Hasil akurasi telah memenuhi target yang diinginkan yaitu 94,11%. 

Saran untuk penelitian selanjutnya : 

1) Tidak hanya daun padi saja yang dijadikan sebagai acuan panen. Butir padi juga bisa 

ditambahkan untuk dijadikan sebagai acuan. 

2) Sistem deteksi perlu dikembangkan, perlu adanya sistem deteksi hama. Karena hama 

menyebabkan kondisi daun dan padi menjadi rusak. 

3) Disarankan untuk penelitian selanjutnya perlu menggunakan data latih dan data uji yang lebih 

banyak. Agar akurasi nilai yang didapat lebih besar. 

4) Perlu percobaan menggunakan metode selain FCM sebagai pembanding metode yang lebih 

baik atau sebagai pendukung metode FCM agar menjadi lebih baik. 
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