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ABSTRAK 

Semangka merupakan tanaman buah yang banyak digemari masyarakat. Selain 

rasa buahnya yang manis, hampir keseluruhan tanaman semangka dapat dimanfaatkan 

seperti buah, daun dan biji. Semangka merupakan tanaman buah yang rentan terhadap 

serangan hama dan infeksi patogen, salah satu pada daunnya. Sehingga perlu dibuatkan 

sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi jenis penyakit pada daun tanaman semangka. 

Tujuan sistem ini untuk mempermudah para petani dalam mengetahui jenis penyakit pada 

daun tanaman semangka. Pada penelitian ini membuat sistem pengolahan citra yang dapat 

mengidentifikasi penyakit pada daun semangka berdasarkan ekstraksi fitur tekstur Gray 

level co-occurrence matrix (GLCM) dan warna HSV yang diklasifikasikan dengan metode  

Probabilistic neural network (PNN). Hasil identifikasi dalam penelitian ini teridentifikasi 

20 citra berpenyakit Antraknosa, 18 citra penyakit Downy mildew , 10 Citra penyakit 

Powdery mildew dan 2 Citra normal (sehat). Akurasi  terbaik pada pengujian nilai  spread 

dengan  range  0,05  hingga  0,45  yaitu  100%. Berdasarkan pengujian dengan pembagian 

data latih 73 citra dan 20 citra data uji memperoleh akurasi tertinggi yaitu 100%. Akurasi 

terendah pada pembagian data latih 20 citra dan 73 citra data uji yaitu 52,04%.  

 

 

Kata kunci : penyakit daun semangka ( antraknosa, downy mildew dan powdery mildew), 

glcm, hsv, probabilistic neural network 
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ABSTRACT 

 

 

Watermelons are fruit plant that society used to like. Not only is its sweet fruit, most of 

parts of watermelon plant are usable such as its fruit, leaves, and seeds. Watermelon indeed 

is a fruit susceptible to pest and pathogen infection, which may attack its leaves. Therefore, 

it is essential to build a system that can identify various diseases on a watermelon leaves. 

The aim of this function is to ease farmers in identifying several types of disease that may 

occur in watermelon leaves. In this research, a system of imagery processing that can 

identify diseases in watermelon leaves was constructed. The system was constructed based 

on feature extraction of  Gray level co-occurrense matrix (GLCM) textures and HSV colors 

that are classified using Probabilistic neural network (PNN) method. Results identified in 

this study 20 images of diseased Antraknosa , 18 images diseases Downy mildew , Powdery 

mildew disease 10 images and 2 Citra not diseased . Best accuracy in testing the value 

spread with a range of 0,05 to 0,45 is 100 % . Based on testing with the distribution of 

training data 73 image and 20 images of test data obtained highest accuracy of 100 % . 

Lowest accuracy on training data sharing 20 images and 73 images of test data that is 

52,04 % . 

 

 

Keywords  : disaeses of watermelon leaf (anthracnose, downy mildew and powdery 

mildew) glcm, hsv, probabilistic neural network. 

 

 

 

 



 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semangka (Citrullus vulgaris, 

Schard) merupakan salah satu tanaman 

buah unggul yang sangat dikenal dan 

banyak dikonsumsi masyarakat. Buah 

semangka banyak digemari masyarakat 

karena rasanya manis dan sangat cocok 

dihidangkan sebagai makanan penutup 

(pencuci mulut) di berbagai macam acara 

yang diadakan oleh masyarakat 

Indonesia. Selain itu hampir semua 

tanaman semangka ini dapat 

dimanfaatkan. Buah semangka 

mengandung gizi diantaranya vitamin 

A,B,C, kalsium, besi, fosfor dan 

sejumlah asam amino yang bermanfaat 

untuk kesahatan. Bijinya dapat diolah 

menjadi makanan ringan yaitu kwaci dan 

kulit buah semangka dapat diolah 

menjadi acar/asinan serta daun dan buah 

semangka yang muda di manfaatkan 

sebagai bahan sayuran.   

Daya tarik budidaya semangka bagi 

petani terletak pada nilai ekonomiknya 

yang tinggi. Beberapa kelebihan usaha 

tani semangka diantaranya berumur 

relative singkat (genjah) hanya sekitar 

70-80 hari, dapat dijadikan tanaman 

penyelang di lahan sawah pada musim 

kemarau, mudah dipraktikan para petani 

dengan cara biasa (konvensional) 

maupun semi intensif hingga intensif, 

serta memberikan keuntungan usaha 

yang memadai (Rahmat, 1993). Seperti 

tanaman buah lain, semangka juga 

merupakan salah satu tanaman buah yang 

rentan terhadap serangan hama dan 

infeksi patogen tanaman. Serangan hama 

dan patogen merupakan gangguan 

pertumbuhan semangka yang perlu 

diwaspadai, karena selain mengganggu 

pertumbuhan dengan adanya serangan 

hama dan penyakit mengakibatkan 

penurunan hasil panen. Penyakit tanaman 

adalah kondisi dimana sel dan jaringan 

tanaman tidak dapat berfungsi secara 

normal yang disebabkan adanya 

gangguan terus menerus oleh gen 

patogenik (biotik) atau faktor 

lingkungan. Penyakit yang menyerang 

tanaman semangka diantaranya Layu 

Fusarium, Downy Mildew/ Powdery 

Mildew (tepung palsu), Virus Mosaik, 

Penyakit kurang Boron, dan Antraknosa 

(Rahmat, 1993). Jika penyakit tersebut 

menyerang tanaman semangka dapat 

mengakibatkan kematian dan penurunan 

kualitas dan kuantitas hasil pertanian 

secara signifikan secara ekonomis dapat 

menyebabkan kerugian bagi petani. 

Untuk itu diperlukan identifikasi dini 

terhadap penyakit yang menyerang 

tanaman agar mudah dilakukan 

pencegahan.  Dalam mengidentifikasi 

penyakit pada tanaman ini dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara, 

salah satunya dengan menggunakan 

teknik pengolahan citra. Dimana dalam 

prosesnya dilakukan ekstraksi fitur 

maupun proses klasifikasi.  

Untuk penelitian terkait hal tersebut 

telah dilakukan oleh (Pertiwi, 2014) 

“Identifikasi Varietas Durian 

Berdasarkan Tekstur Daun Dengan 

Metode Ekstraksi Grey Level Co-

occurrence Matrix (GLCM) 

Menggunakan Probabilistic Neuron 

Network (PNN)” dalam penelitiannya 

menggunakan 90 citra daun dari 9 

varietas durian yang akurasi tertinggi di 

peroleh sebesar 76,67% dan nilai 

smoothing parameter () 0,1. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 

ekstraksi fitur tekstur menggunakan 

metode GLCM dan model warna hue 

saturation value (HSV) yang 



 

 

 

diklasifikasikan dengan metode 

Probabilistic Neuron Network (PNN). 

Dengan memanfaatkan teknologi digital, 

melalui foto akan memudahkan 

menganalisa jenis penyakit pada daun 

semangka.  

 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Landas Teori 

1. Penyakit Tanaman Semangka 

Upaya budidaya semangka dan 

pemuliaan tanaman semangka menjadi 

sangat penting terutama yang berkaitan 

dengan ketahanan terhadap penyakit 

(Wehner, 2007).  Dalam budidaya 

semangka ini tidak terlepas dari serangan 

berbagai macam penyakit sama seperti 

tanaman budidaya lainnya. Serangan 

penyakit dapat merugikan para petani. 

Untuk jenis penyakit utama yang 

menyerang tanaman semangka sebagai 

berikut (Rukmana, 1993):  

a) Antraknosa  

Penyakit ini disebut penyakit krapak 

atau kresek. Penyebab penyakit 

antraknosa ini adalah cendawan 

Colletotrichum. Serangan penyakit ini 

biasanya mulai dari daun-daun pusat 

tanaman, berupa bercak-bercak bundar. 

Bila diamati secara seksama,  bercak-

bercak tersebut bagian luarnya berwarna 

coklat, sedangkan bagian dalamnya 

berwarna coklat muda konsentris. Untuk 

pengendalian penyakit antraknosa ini 

dapat dilakukan dengan kultur teknik, 

yaitu rotasi tanaman yang bukan sefamili 

dan menjaga kebersihan kebun (sanitasi) 

dapat juga dengan dengan semprotan 

fungisida. 

 

b) Downy mildew atau Embun bulu 

Penyakit ini merupakan salah satu 

penyakit penting yang menyerang 

tanaman semangka . Gejala penyakit ini 

yaitu daun yang terserang menunjukan  

bercak kuning bersudut, seperti 

mengikuti alur tulang dan dapat 

menyerang dalam satu daun secara 

terpisah-pisah. Jika serangan penyakit 

parah, daun-daun tersebut dapat 

mongering sehingga daun akan mudah 

hancur. Penyakit ini juga dapat 

menyerang pada buahnya, buah yang 

dihasilkan dari tanaman yang terinfeksi 

berukuran kecil dan tidak bagus. 

Pengendalian dapat dilakukan melalui 

bercocok tanam seperti menghindari 

pengairan yang berlebihan dan lakukan 

penyemprotan fungisida secara tepat dan 

benar.  

c) Powdery mildew 

Gejala serangan penyakit ini adanya 

daun dan batang yang dilapis semacam 

tepung berwarna putih. Jika tanaman 

terserang penyakit ini, daun akan 

mengkerut dan kerdil karena penyakit ini 

menghambat pertumbuhan tanaman. 

Pengendalian penyakit powdery mildew 

secara kimiawi menggunakan fungisida 

sistemik berbahan aktif benomil, 

karbendazim, difenokonazol, metil 

tiofanat, atau tebukonazol, dan fungisida 

kontak berbahan aktif klorotalonil, 

mankozeb atau azoksistrobin. 

Dosis/konsentrasi sesuai petunjuk di 

kemasan.  

 

2. GLCM 

Metode  GLCM  (gray-level  co-

occurrence  matrix) adalah suatu matriks 

yang elemen-elemennya merupakan 

jumlah pasangan piksel yang memiliki 

tingkat kecerahan tertentu, dimana 

pasangan piksel itu terpisah dengan jarak  

d  dan dengan sudut θ.    Kookurensi 



 

 

 

berarti kejadian bersama, yaitu jumlah 

kejadian. Satu level nilai piksel 

bertetangga dengan satu level nilai piksel 

lain dalam jarak (d) dan orientasi sudut ( 

θ ) tertentu. Jarak dinyatakan dalam 

piksel dan orientasi dinyatakan dalam 

derajat. Orientasi dibentuk dalam empat 

arah sudut yaitu 0°, 45°, 90°, dan 135°. 

Sedangkan jarak antar piksel biasanya 

ditetapkan sebesar 1 piksel (Haralick, 

1973). 

 

Gambar 1. Ilustrasi arah dalam menghitung 

GLCM 

 

Tahap-tahap dalam menentukan 

ektraksi ciri tekstur dengan metode 

GLCM yaitu (Kadir dkk , 2012) :  

 

1) Konversi RGB ke Grayscale 

Bertujuan untuk menyederhanakan 

pemorsesan objek tiap gambar.  Untuk 

mengubah citra berwarna yang 

mempunyai nilai matrik masing-

masing R,G,B menjadi citra grayscale, 

maka konversi dapat dilakukan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

𝐺𝑟𝑎𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =
𝑅 +𝐺+𝐵

3
      

 

Setelah mendapatkan nilai grayscale, 

tahap selanjutnya melakukan kuantitas. 

Proses kuantitasi berfungsi untuk 

mereduksi jumlah aras keabuan. Jadi 

untuk proses kuantitasi dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut.  

i =⌊
𝑦−𝑦𝑙

𝑦𝑢−𝑦𝑙
(𝑁 − 1)⌋        

y = nilai piksel aras keabuan yang belum 

dikuantitasi 

yl = nilai batas bawah aras keabuan 

yu = nilai batas atas aras keabuan 

N = batas atas piksel aras keabuan hasil 

kuantitasi 

 

2) Menghitung jumlah pasangan piksel 

yang memiliki intensitas sama dan 

memasukkan nilainya ke dalam area 

kerja matriks GLCM, sehingga 

menghasilkan matriks kookurensi. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Gambar 2. Menghitung piksel bertetangga 

 

 

3) Mengubah matriks kookurensi agar 

menjadi simetris dengan cara 

menjumlahkan matriks kookurensi 

tersebut dengan transposenya. 

 

4) Menormalisasi matriks  GLCM 

simetrik menjadi bentuk 

probabilitas.                        

Setelah dibuat matriks  kookurensi  

tersebut, selanjutnya  dihitung ciri 

statistik  orde  dua  yang  

merepresentasikan  citra.  Ciri  digunakan 

pada penelitian  ini  menggunakan  6  ciri,  

yaitu  Angular  Second  Moment, 

Contrast,  Correlation,  Variance,  

Inverense  Different  Moment  dan 

Entropy (Haralick,1973).  

 

1) Angular Second Moment (ASM) 



 

 

 

Angular  Second  Moment (ASM)  

menunjukkan  ukuran  sifat  homogenitas 

citra.  

    

∑   𝑷 𝒊, 𝒋𝟐

𝑵−𝟏 

𝒊,𝒋=𝟎

 

  

2) Contrast 

Contrast menunjukkan  penyebaran  

elemen-elemen matriks  citra.  Secara 

visual, nilai kekontrasan adalah ukuran 

variasi antar derajat keabuan suatu 

daerah  citra.  

∑ 𝒏𝟐

𝑵−𝟏

𝒏=𝟎

{∑ ∑ 𝑷(𝒊, 𝒋)

𝑵

𝒋=𝟎

𝑵

𝒊=𝟎

} , |𝒊 − 𝒋| = 𝒏 

   

3) Correlation 

Correlation menunjukkan  ukuran  

ketergantungan  linear  derajat  keabuan 

citra  sehingga  dapat  memberikan  

petunjuk  adanya  struktur  linear  dalam  

citra.  

 

∑ ∑
(𝒊, 𝒋)(𝒑𝒊,𝒋) − (𝝁𝒙𝝁𝒚)

𝝈×𝝈𝜸

𝑵−𝟏

𝒋=𝟎

𝑵−𝟏

𝒊=𝟎

 

 

 

4) Variance 

Variance menunjukkan  variasi  

elemen-elemen  matriks  kookurensi.  

Persamaan untuk menghitung Variance.  

      

∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗(𝔦 −

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

𝜇)2    

 

 

5) Inverse Different Moment (IDM) 

Inverse  Different  Moment 

menunjukkan  kehomogenan  citra  yang 

berderajat keabuan sejenis. Persamaan  

untuk  menghitung Inverse  Different 

Moment . 

 

∑ ∑
𝑃(𝑖, 𝑗)

1 + (𝑖 − 𝑗)2

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

 

 

6) Entropy 

Entropy digunakan untuk  

menunjukkan  ukuran  ketidak teraturan  

bentuk. Persamaan untuk menghitung 

Entropy. 

∑ ∑ 𝑃(𝑖, 𝑗)

𝑁−1

𝑗=0

𝑁−1

𝑖=0

 𝑙𝑜𝑔2(𝑃𝑖,𝑗) 

     

3. Model warna hsv 

HSV  (hue,  saturation,  value)  

merupakan  model  warna  yang  

diturunkan dari  RGB. HSV disebut juga 

dengan HSB (B untuk kecerahan).  

Model  warna  HSV  mendefinisikan  

warna  dalam  terminologi Hue, 

Saturation, dan Value.  Hue  merupakan 

suatu ukuran panjang gelombang yang 

terdapat pada warna dominan yang 

diterima oleh penglihatan. Saturation 

menyatakan  tingkat  kemurnian  suatu  

warna,  yaitu  mengindikasikan  seberapa 

banyak warna putih diberikan pada 

warna hue. Value adalah atribut yang 

menyatakan banyaknya  cahaya  yang   

 

4. PNN 

Probabilistic neural network (PNN) 

dikembangkan oleh Donald Specht pada 

tahun 1988.  Menurut Fausett (1994) 

Probabilistic Neural Network dirancang 

menggunakan ide dari teori probabilitas 

klasik yaitu Bayesian dan estimator 



 

 

 

pengklasifikasi Parzen untuk Probability 

Density Function (PDF). Dengan 

menggunakan pengklasifikasi Bayesian 

dapat ditentukan bagaimana sebuah data 

masukan diklasifikasikan sebagai 

anggota suatu kelas dari beberapa kelas 

yang ada, yang mempunyai nilai 

maksimum pada kelas tersebut 

(suhartono, 2007).  Keuntungan utama 

menggunakan PNN adalah  pelatihannya  

yang  mudah  dan  cepat.  

 

Pada klasifikasi PNN terdiri dari 

empat lapisan yaitu lapisan masukan 

(input layer), lapisan pola (pattern layer), 

lapisan penjumlahan (summation layer) 

dan lapisan keputusan (output layer) 

(Cheung, 2002). Arsitektur jaringan 

syaraf tiruan probabilistik dapat dilihat 

pada gambar 3 . 

 

 

 

Gambar 3. Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Probabilistik (kadir dkk, 2011) 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah 

dengan observasi dan studi literature 

kepada obyek data. Data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini berupa 

data citra primer dan citra sekunder. Citra 

primer berupa data yang diambil peneliti 

di lapangan, sedangkan citra sekunder 

berupa data yang citra peneliti terdahulu. 

Data sekunder berjumlah 43 citra 

sedangkan data primer yang ingin 

diidentifikasi berjumlah 50 citra. 

 

IV. PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI 

 

Pada proses ini akan dibahas 

tahapan-tahapan dalam 

mengidentifikasi penyakit pada daun 

semangka. Proses identifikasi 

tersebut terdiri mulai dari Ekstraksi 

Fitur data latih, ekstraksi fitur data uji, 

klasifikasi Probabilistic Neural 

Network (PNN). Input data latih, 

kemudian lakukan ekstraksi fitur 

tekstur menggunakan metode GLCM 

dan ekstraksi fitur warna 

menggunakan metode HSV. Setelah 

mendapatkan nilai matriks dari 

GLCM dan HSV, selanjutnya 

menghitung nilai feature vector 

GLCM dan nilai mean HSV untuk 

menjadi nilai acuan data latih. Untuk 

data uji dilakukan proses ekstraksi 

yang sama seperti data latih, 

kemudian nilai feature vector GLCM 

serta nilai mean HSV dari data latih 

dan data uji diklasifikasikan 

menggunakan metode PNN. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar flowchart 4 .  

 
Gambar 4. Proses Identifikasi Citra 

 
 

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 



 

 

 

a. Analisa Nilai Spread Terbaik 

Pada penelitian ini pengujian nilai 

spread yang digunakan dengan range 

0.05 hingga 1 sedang (Sankari dkk, 

2011). Mencari nilai spread yang terbaik 

dengan cara menguji citra sekunder yang 

berjumlah 43 citra terdiri dari citra 11 

penyakit antraknosa, 11 citra downy , 12 

citra penyakit powdery dan 9 citra daun 

normal . Sedangkan untuk citra latihnya 

citra sekunder itu sendiri.  

Dari proses pengujian tersebut nilai 

spread dengan range 0,05 hingga 0,45 

citra  teridentifikasi benar 43 dari 43 

citra, nilai spread dengan range 0,5 

hingga 0,95 citra yang teridentifikasi 

benar 42 dari 43 citra, sedangkan dengan 

pengujian nilai spread 1 citra yang 

teridentifikasi benar 39 dari 43 citra. 

Untuk mencari keakurasi pengujian nilai 

spread dapat dicari dengan persamaan 

akurasi 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 (0,05 − 0,45)

=
43

43
𝑥100% = 100% 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 (0,5 − 0,95)

=
42

43
𝑥100%

= 96,88% 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 (1) =
39

43
𝑥100%

= 90,69% 

 

 

 

Data primer yang diambil dilapangan 

berjumlah 43 citra. citra tersebut belum 

diketahui jenis penyakitnya. Maka untuk 

melakukan identifikasi dengan cara dan 

proses yang sama seperti yang dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Data latih yang 

digunakan dalam proses yaitu data citra 

sekunder yang terdiri dari 11 citra 

penyakit antraknosa, 11 citra penyakit 

downy, 12 citra penyakit powdery dan 9 

citra daun normal. Berdasarkan 

pengujian nilai spread  diatas, maka  nilai 

spread  yang digunakan yaitu nilai 

0.05. Hasil dari identifikasi tersebut 

terdapat 20 citra penyakit antraknosa, 

18 citra penyakit downy, 10 citra 

penyakit powdery dan 2 daun normal. 

Jadi total kesuluruhan citra yaitu 

sebanyak 93 citra. 

 

Setelah mendapatkan hasil 

identifikasi, selanjutnya hitung 

tingkat keakurasi dari proses 

identifikasi tersebut. Misalnya pada 

pengujian 73 citra latih dan 20 citra 

uji yang teridentifikasi penyakit 

antraknosa sebanyak 5 citra, penyakit 

downy 5citra, penyakit powdery 5 

sedangkan daun normal sejumlah 5 

citra. Total keseluruhan citra yang 

teridentifikasi berjumlah 20 citra. 

untuk mencari tingkat keakurasi dapat 

dicari dengan persamaan  (20). 

 𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
20

20
𝑥100% =

100% 

Sesuai dengan perhitungan 

diatas maka didapatkan nilai akurasi 

keseluruhan yang dilakukan dengan 

cara dan rumus yang sama, maka hasil 

dari pengujian dengan beberapa 

pembagian dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Akurasi Keseluruhan Sistem 

Identifikasi 



 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah 

sistem identifikasi citra jenis penyakit 

pada daun semangka berdasarkan 

ekstraksi fitur warna HSV dan fitur 

tekstur GLCM dengan klasifikasi PNN 

berhasil mengidentifikasi jenis penyakit 

yang terdapat pada daun semangka. Hasil 

dari identifikasi terdapat 20 citra yang 

berpenyakit Antraknosa, 18 citra yang 

berpenyakit Downy Mildew dan 10 citra 

yang berpenyakit Powdery Mildew serta 

2 citra yang normal (sehat). Akurasi 

terbaik pada pengujian nilai spread 

dengan range 0.05 hingga 0.45 yaitu 

100%. Berdasarkan pembagian data 

akurasi tertinggi dengan pembagian data 

latih 73 dan 20 data uji dengan 

akurasiyaitu 100%. Sedangkan pada 

pembagian data latih 20 dan 73 data uji 

memperoleh akurasi terendah yaitu  

52,04%. 
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