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ABSTRACT 

 
This study was focused to identify the ripeness level of oil palm Fresh Fruit Bunch (FFB) 

using image processing. Laser Speckle imaging (LSI) is used as an optical method to find 

out bio-speckle activity. Image acquisition was obtained by laser illuminating the fruit 

and the light beam of the fruit would be recorded. Digital image feature extraction 

produced an average value, standard deviation and contrast from image pixel. The 

contrast value was obtained from the comparison between the standard deviation and the 

mean value. Data would be classified using the k-means algorithm based on contrast value 

into 3 clusters that is unripe, ripe, and overripe. The results of the research had shown that 

in the second experiment with 90 sample data with various levels of ripeness it produces 

71% accuracy, with 64 sample data identified correctly. In the third experiment with 64 

sample data with relevant contrast values resulting 100% accuracy which means all data 

was identified correctly. 

 

Keywords: classification, oil palm, k-means, ripeness, speckle 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Tandan Buah Segar 

(TBS) kelapa sawit menggunakan citra digital. Laser Speckle Imaging (LSI) digunakan 

sebagai metode optik untuk mengetahui aktivitas bio-speckle. Akuisisi citra diperoleh 

dengan laser menyinari buah dan berkas sinar cahaya buah tersebut  direkam. Ekstraksi 

fitur citra digital menghasilkan nilai rata-rata, standar deviasi dan kontras dari piksel citra. 

Data diklasifikasi menggunakan algoritma k-means berdasarakan nilai kontras menjadi 3 

cluster yaitu mentah, matang, dan lewat matang. Hasil Penelitian menunjukan pada 

percobaan kedua dengan 90 data sampel dengan berbagai tingkat kematangan 

menghasilkan akurasi 71%, dengan 64 data sampel berhasil diidentifikasi benar. Pada 

percobaan ketiga dengan 64 data sampel dengan nilai kontras relevan menghasilkan 

akurasi 100% artinya seluruh data teridentifikasi dengan benar. 

 

Kata Kunci: klasifikasi, oil palm, k-means, ripeness, speckle. 
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PENDAHULUAN 
 

Salah satu pemanfaatan utama tanaman buah sawit adalah buahnya yang memilki 

sari buah berupa minyak mentah yang biasa disebut Crude Palm Oil (CPO). Umur buah 

atau tingkat kematangan buah sangat berpengaruh terhadap kualitas dan mutu minyak 

yang dihasilkan. Ada tiga kategori tingkat kematangan buah sawit yaitu mentah, matang, 

dan lewat matang (Syuaib, Novita, & Dewi, 2015). Penentuan kematangan dan mutu 

kelapa sawit masih dilakukan secara manual atau tradisional menggunakan penglihatan 

(human vision) oleh petani sawit atau orang sudah berpengalaman di bidangnya. Teknik 

tradisional bersifat kualitatif dan subjektif yang menjadi kekurangan penentuan mutu saat 

ini. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu metode-metode menggunakan teknologi 

informasi sebagai langkah untuk memprediksi keaadaan hasil pertanian menentukan 

kematangan buah secara cepat, mudah, dan tidak merusak (non-destructive) mutu buah 

itu sendiri (Jatmika & Purnamasari, 2014).  

Pada penelitian ini dirancang sistem klasifikasi tingkat kematangan tandan buah 

segar kelapa sawit dengan metode k-means clustering berdasarkan citra digital yang 

diharapkan dapat membantu pabrik kelapa sawit atau petani dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas produksi minyak sawit. Citra digital kelapa sawit diperoleh dengan laser 

menyinari buah sawit sehingga aktivitas materi biologi akan terlihat atau disebut dengan 

bio-speckle kemudian direkam menggunakan kamera. Penelitian tentang tingkat 

kematangan buah sawit sendiri sudah banyak digunakan sebagai topik riset oleh peneliti, 

salah satunya penelitian tentang pembuatan alat bantu identifikasi kematangan buah sawit 

dengan memanfaatkan sensor warna (Radityo, Fadillah, Igwahyudi, & Dewanto, 2012), 

dan identifikasi kematangan buah sawit berdasarkan reflektansi gelombang cahaya 

tampak (Thariq, Herodian, & Agus, 2016). 
 

METODE PENELITIAN 

 
a. Teknik Pengumpulan Data 

 Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diteliti diidentifikasi terlebih dahulu 

oleh petani atau pemanen sawit dengan tiga tingkat kematangan, yaitu mentah, matang, 

dan lewat matang berdasarkan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sampel TBS 

yang digunakan dalam penelitian harus berumur tidak lebih dari 24 jam pasca panen untuk 

menjaga kualitas buah dan buah harus dibersihkan terlebih dahulu agar noise pada citra 

dapat diminimalisir. TBS dimasukan ke dalam kotak kedap cahaya yang sudah terpasang 

kamera dan laser. Sinar laser menyinari bagian TBS yang diambil citranya untuk 

memunculkan bulir speckle terang gelap dalam format derajat keabuan (gray value), 

kemudian citra direkam menggunakan kamera digital menggunakan sensor 

Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).  
 
b. Peralatan yang Digunakan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 

hardware dan software. Daftar hardware dapat dilihat pada Tabel 1 dan software pada 

Tabel 2.  
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Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Tandan Buah Segar 

Kelapa Sawit 

Sampel Varietas socfindo  

2 Bangku Optik Tempat sistem LSI Thorlabs 

3 Laser Dioda 650 nm Sumber cahaya Roithner 

4 Kamera CMOS 

Monochrome 

Merekam pola spekel Imaging Source 

5 Lensa Kamera 

1.4/12mm 

Mengatur aperture dan 

fokus cahaya pantulan 

Navitar 

6 Lensa Bikonkaf f = -50 

mm 

Memperbesar berkas 

sinar laser 

Thorlabs 

7 Laptop Pengolahan data Lenovo 

 

Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 IC Capture 2.4 Program perekaman data 

pada kamera 

Imaging Source 

2 Apache Web Server Versi 2.4.3 

3 PHP Bahasa Pemrograman Versi 5.4.7 

4 MySQL Database Penilitian Versi 5.5.27 

5 Matlab Pengujian skala lab Versi R2014b 

 

c. Metode K-Means 

 K-Means merupakan metode data clustering yang mempartisi data yang ada 

kedalam bentuk satu atau lebih cluster. Metode ini mempartisi data ke dalam 

cluster/kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke 

dalam satu cluster yang sama (Agusta & Yudi, 2007). K-means menggunakan Euclidean 

Distance Space untuk menghitung jarak antar cluster dalam pengelompokan. Hal ini 

dikarenakan hasil yang diperoleh merupakan jarak antar titik yang diperhitungkan. 

Berikut bentuk umum metode k-mean : 

d(x,y)=(x-y)=√∑ (x
i
-y

i
)
2

n

i=1

 

dimana 

dxy  = Jarak objek antara objek x dan y.  

n   = Dimensi data. 

xi          = Koordinat dari obyek x pada dimensi i. 

yi          = Koordinat dari obyek y pada dimensi i. 

 

 Setelah data telah diklasifikasikan berdasarkan kedekatan nilai atau bobotnya 

 (1) 
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dengan centroid, perlu untuk meng-update data centroid yang baru dengan mencari nilai 

rata-rata cluster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus : 

Ck =
1

nk
∑di 

dimana 

Ck   =  Centroid baru. 

𝑛𝑘        =  Jumlah data dalam cluster. 

𝑑𝑖          =  Jumlah dari nilai jarak yang masuk dalam masing-masing anggota 

cluster. 

 

K-means merupakan algoritma clustering yang berulang-ulang. Algoritma k-

means dimulai dengan pemilihan secara acak K, K disini merupakan banyaknya cluster 

yang ingin dibentuk. Kemudian tetapkan nilai-nilai K secara random, untuk sementara 

nilai tersebut menjadi pusat dari cluster atau biasa disebut dengan centroid atau means. 

Hitung jarak setiap data yang ada terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus 

Euclidian hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. 

Klasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid. Lakukan langkah 

tersebut hingga nilai centroid tidak berubah atau stabil (Rismawan & Kusumadewi, 

2008). 

 

d. Ekstraksi Fitur 

 Ekstraksi fitur adalah sebuah proses pengambilan ciri sebuah objek yang dapat 

menggambarkan karakteristik dari objek tersebut sehingga objek dapat dikenali dan 

dibedakan dengan objek lainnya. Ciri yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai 

parameter masukan pada tahapan identifikasi. Sebuah objek citra diolah menggunakan 

program komputer sehingga menghasilkan nilai-nilai kuantitatif. Selanjutnya nilai-nilai 

tersebut menjadi input bagi program komputer untuk menentukan kematangan tingkat 

kematangan TBS kelapa sawit. Nilai kontras menjadi nilai perbandingan untuk identifikasi 

kematangan TBS. Adapun persamaan kontrasnya adalah sebagai berikut:  

C= 
σ

I
 

I= 
∑f(x,y)

n
 

σ= √
∑(f(x,y)-I)2

n-1
 

dimana 

𝐶  = kontras. 

𝜎  = standar deviasi image. 

𝐼  = rata-rata intensitas gray value image. 

𝑓(𝑥, 𝑦)  = gray value pada koordinat spasial. 

𝑛  = jumlah koordinat spasial. 

 Rata-rata intensitas gray value menunjukkan distribusi intensitas tingkat keabuan, 

 (2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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standar deviasi menunjukkan keragaman intensitas tingkat keabuan dan kontras 

merepresentasikan variasi distribusi intensitas tingkat keabuan. Persamaan (3) menjadi 

algoritma ekstraksi fitur pada penelitian ini. 

 

e. Fraksi Kematangan 

 Proses pemasakan buah kelapa sawit dapat dilihat dari perubahan warna kulit 

buahnya, dari hijau pada buah muda menjadi merah jingga waktu buah telah masak dan 

dapat dilihat dari jumlah brondolan buah yang yang sudah mulai lepas dari tandannya. 

Semakin banyak buah yang terlepas semakin tinggi tingkat kematangan TBS. Tingkat 

kematangan pada TBS dapat dilihat pada Tabel 3 (Makky & Soni, 2013). 
 

Tabel 3. Tingkat kematangan pada setiap fraksi 

Fraksi Tingkat Kematangan 
Buah yang Membrondol dan 

Mulai Lepas dari TBS 
Warna TBS 

Warna Daging 

buah 

0 Mentah 0-12,5% dari TBS 
Ungu 

Kehitaman 
Kuning 

1 Mentah 12,5-25% dari TBS 
Ungu 

Kemerahan 

Kuning 

Keoranyean 

2 Matang I 25-50% dari TBS 
Oranye 

Kemerahan 
Oranye 

3 Matang II 50-75% dari TBS 
Oranye 

Kemerahan 
Oranye 

4 Lewat Matang I 75-100% dari TBS Merah Gelap 
Oranye 

Kemerahan 

5 Lewat Matang II Keseluruhan buah mulai lepas Merah Gelap 
Oranye 

Kemerahan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
a. Pengambilan Citra Sampel  

 TBS dimasukan ke dalam wadah berfungsi melindungi dan menghilangkan 

cahaya luar yang masuk selama proses perekaman, serta memperjelas aktivitas bio-

speckle pada citra. Sebelum memulai proses perekaman, komponen yang ada di dalam 

wadah seperti kamera dihubungkan terlebih dahulu ke komputer dan pengambilan citra 

menggunakan software IC Capture yang sudah terinstall di komputer. Perekaman citra 

menggunakan camera CMOS monokrom dengan panjang gelombang laser diode 650nm. 

Peralatan lainnya yaitu lensa bikonkaf dan lensa kamera. Lensa bikonkaf -50mm 

digunakan untuk menyebarkan berkas sinar laser. Pengaturan lensa bikonkaf difokuskan 

pada 4-8 buah yang ada pada TBS. Lensa kamera digunakan sebagai mengatur fokus dan 

aperture kamera. Perekaman gambar dilakukan secara eksperimen pada tingkat 

kematangan TBS yang berbeda. Jarak antara komponen ini dijaga tetap konstan, sehingga 

lebar berkas sinar laser yang mengenai permukaan TBS tetap konstan. Adapun bentuk 

fisik kotak kedap cahaya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

 



 

 6 

 
Gambar 1. Kotak kedap cahaya 

Ada 2 bagian pada buah sawit yaitu bagian belakang dan depan. Tiap bagian buah 

diambil citranya 2-4 buah gambar yaitu pada bagian ujung, pangkal, dan tengah pada 

TBS. Rekam dan simpan tiap sampel dengan namanya masing-masing, simpan dalam 

format JPG berukuran 1280x960 pixel. Nama sampel dibedakan berdasarkan fraksi buah, 

misalnya pada sampel F3S1AD, F3 menunjukan sampel berada fraksi tingkat 3 (Matang), 

S1 menunjukan nomor sampel buah, AD (Atas-Depan) menunjukan bagian pada TBS 

yang diambil citranya. 

 
b. Pengolahan Citra Sampel 

 Nilai kontras citra TBS kelapa sawit memiliki interval nilai yang berbeda tiap 
fraksinya, semakin kecil nilai kontras maka tingkat kematangan buah cenderung ke 
mentah dan sebaliknya Data citra sampel hasil perekaman memiliki banyak noise yang 
sangat mempengaruhi hasil dari ekstraksi fitur. Data citra diolah terlebih dahulu 
menggunakan algoritma filtering image untuk mengurangi noise yang membuat nilai 
kontras citra meningkat. Penggunaan aplikasi matlab untuk mengurangi noise pada citra 
salah satunya menggunakan algoritma mean filter average 10 untuk menghilangkan 
bercak-bercak putih yang terindikasi sebagai noise yang terdapat pada citra selain gambar 
buahnya/kanvas TBS pada citra. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2. Citra asli sebelum dilakukan reduksi noise 
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Gambar 3. Citra setelah dilakukan reduksi noise 

 Algoritma reduksi noise yang digunakan sama untuk seluruh sampel penelitian 
agar validalitas dan relevansi nilai kontras citra terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sebaran nilai kontras citra sebelum reduksi noise 
 Berdasarkan grafik yang ditunjukan pada Gambar 4, sampel F0 (Mentah) 

memiliki nilai kontras yang setara dengan nilai kontras sampel F4/F5 (Matang) yaitu 

sekitar 2 sampai 2,5. Hal ini dikarenakan citra sebelum dilakukan reduksi noise memiliki 

nilai kontras yang besar. Data mentah memiliki nilai kontras yang tidak konsisten dan 

tidak  dapat digunakan langsung sebagai sampel penelitian karena nilainya tidak relevan 

dengan teori yang digunakan. Seharusnya pola sebaran data nilai kontras dari F0 sampai 

F5 bertahap naik. 
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Gambar 5. Sebaran nilai kontras citra setelah reduksi noise 

 Gambar 5 menunjukan grafik nilai kontras setelah dilakukan reduksi noise. 
Terlihat bahwa F0 nilai kontrasnya mengalami penurunan yang sebelumnya berada di nilai 
2-2,5 turun menjadi 1,3 – 1,7 dan F4/F5 tetap pada rentang nilai 2-2,5. Namun tidak semua 
sampel F0 (Mentah) pada gambar 4.5 mengalami penurunan nilai kontras setelah 
dilakukan reduksi noise, sehingga data menjadi outlayer dan tidak bisa digunakan. Tahap 
sortir data sangat penting untuk memilah data yang relevan. 
 

c. Ekstraksi Fitur Sampel 

 Ekstraksi fitur dilakukan pada citra dengan menghitung nilai kontrasnya 
berdasarkan persamaan (3). Sebelum memperoleh nilai kontras dihitung rata-rata 
intensitas dengan persamaan (4) dan standar deviasi dengan persamaan (5). Perbandingan 
antara nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata menjadi nilai kontras.  
 
d. Pendataan dan Klasifikasi Data dengan Aplikasi Komputer 
 Pendataan data berguna untuk melihat bagian buah sawit mana yang nilai 

kontrasnya paling baik. Pada tahap ini sampel dipilih dan dibuang untuk hasil yang lebih 

relevan. Ekstraksi fitur dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh informasi nilai 

kontras pada citra sampel dengan efisien dan hemat waktu menggunakan aplikasi matlab. 

Hasil ekstraksi dirubah ke dalam bentuk grafik untuk melihat pola dan nilai range tiap 

fraksi kematangan, dari data sampel terbaik yang sudah dipilih dilakukan percobaan 

perhitungan klasifikasi k-means secara manual dengan aplikasi pengolah angka. Seluruh 

data yang terpilih diklasifikasikan menggunakan k-means clustering sesuai dengan 

persamaan (1) dan persamaan (2) untuk menentukan nilai centroid yang baru untuk iterasi 

selanjutnya. Nilai centroid terbesar diklasifikasikan sebagai anggota fraksi F4/F5 (lewat 

matang), nilai menengah sebagai anggota fraksi F2/F3 (matang), dan nilai centroid 

terkecil sebagai F0/F1 (mentah). Terakhir hitung persentase keberhasilan klasifikasi 

algoritma k-means dataset tersebut. 
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e. Pembuatan Aplikasi 
 Aplikasi identifikasi kematangan buah dibuat berbasis web. Aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.4.7 dan MySQL sebagai database. Input 
sistem berupa citra buah sawit yang diperoleh dari hasil perekaman. Sekumpulan citra 
yang dieksekusi oleh sistem diakumulasi nilai kontrasnya di kelompok/fraksi mana yang 
nilainya paling mendekati. Output sistem berupa keanggotaan tiap kelas berdasarkan nilai 
kontras yang telah di klasifikasi dengan metode k-means dan persentase kecocokan hasil 
anggota fraksi buah sawit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses pengolahan data di dalam aplikasi identifikasi kematangan 
  

 Gambar 6 menunjukkan alur proses yang terjadi pada di dalam aplikasi dimana 
hasil ekstraksi fitur dataset diklasifikasikan dengan metode k-means, hasil klasifikasi 
disimpan ke dalam database dan ditampilkan sebagai informasi sistem. 

 

f. Pengolahan Data Dengan Aplikasi  

 Perhitungan dilakukan dengan 3 fase perhitungan. Dataset perhitungan pertama 
yaitu percobaan perhitungan 18 buah sampel yg dipilih random dengan 3 sampel tiap fraksi 
kematangan.  Perhitungan kedua yaitu menggunakan dataset yang terdiri dari 90 data 
sampel. Perhitungan ketiga menggunakan dataset yang terdiri dari 64 sampel yang 
memiliki nilai kontras relevan sesuai dengan tingkat kematangannya. Perhitungan dengan 
3 fase ini bertujuan untuk melihat fleksibilitas dan pengaruh k-means dalam menghitung 
dataset yang berbeda. Tujuan lain yaitu melihat algoritma k-means melihat perbandingan 
nilai rentang kontras tiap kelas di dalam 3 fase perhitungan, apakah nilai centroid tiap 
dataset memiliki selisih nilai yang besar atau kecil.  
  
g. Akurasi Data 

 Percobaan yang dilakukan selama beberapa kali dalam beberapa fase adalah untuk 

melihat bagaimana akurasi yang dihasilkan. Akurasi yang dihasilkan setiap percobaan 

dihitung dan disimpan di database.  
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Tabel 4. Tingkat akurasi tiap percobaan perhitungan 
No. Total Sampel Rata-rata Persentase Akurasi 

Fase 1 18 88 % 

Fase 2 90 71 % 

Fase 3 64 100 % 

 

 Berdasarkan Tabel 4. hasil penelitian menunjukkan pada percobaan fase pertama 

terhadap 90 citra pengujian dihasilkan 3 tingkat kematangan yaitu, mentah, matang dan 

lewat matang menghasilkan akurasi 88%, dimana terdapat 2 sampel yang memiliki 

pembagian kelas kematangan yang salah. Pada percobaan fase kedua dari 90 citra 

pengujian, akurasi yang dihasilkan adalah 71% artinya sebanyak 64 buah sampel 

teridentifikasi benar. Fase perhitungan ketiga dengan data sampel yang memiliki nilai 

relevan menghasilkan persentase kecocokan sebesar 100% yang artinya seluruh data 

sukses diidentifkasi benar. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Perekaman citra buah harus dalam keadaan segar yaitu sebelum 24 jam pasca panen 

untuk menjaga kualitas TBS. 

2. Semakin tinggi nilai kontras pada citra, maka tingkat kematangannya semakin baik. 

3. Penggunaan mean filter average 10 digunakan untuk mereduksi noise citra TBS. 

4. Akurasi klasifikasi yang dihasilkan pada fase perhitungan terakhir menunjukan 

persentase tertinggi yaitu sebesar 100%. 
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