
 Diterima Redaksi: xx-xx-2022 | Selesai Revisi: xx-04-2022 | Diterbitkan Online: xx-04-2022 

1 

 

 

Terakreditasi SINTA Peringkat 2 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor: 158/E/KPT/2021 

masa berlaku mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026  

 

Terbit online pada laman web jurnal: http://jurnal.iaii.or.id 

 

JURNAL RESTI 

(Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)  

    Vol. 6 No. x (2022) x - x      ISSN Media Elektronik: 2580-0760 

IMPLEMENTASI MODEL CONVOLUTIONAL NEURAL 

NETWORK UNTUK KLASIFIKASI DAUN SIRIH DAN DAUN 

PANDAN 

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL IMPLEMENTATION 

FOR CLASSIFICATION OF SIRIH LEAF AND PANDAN LEAF 

Arolina Rinardi1, Vita Amalia Herlinda2  
1Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang,  Jl. Raya Tlogomas No.246 , Kota Malang, Jawa Timur, 

Indonesia 

2 Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang,  Jl. Raya Tlogomas No.246, Kota Malang, Jawa Timur, 

Indonesia 

*email: arolina0904@webmail.umm.ac.id1*, vitaamaliaherlinda@webmail.umm.ac.id2 

Abstract  

In general, the leaves have variations and characteristics of each. Variations in leaves that can distinguish one type of leaf 

from another. However, people generally cannot identify the types of leaves on plants because of the limited ability of the 

human brain. A classification technique that can be used to be able to distinguish between an object. The classification 

technique must use the right method in order to achieve good and maximum accuracy results. This research presents a 

neural network that is widely used to classify images by using a Convolutional Neural Network (CNN). This classification 

is supported by 2 models, namely the training model and model validation. With the right model and using the right 

mechanism will get maximum results. The results of this study obtained an accuracy of 1.0000 with a precision value of f1-

1.00 and a recal of 1.00 
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Abstrak 

Pada umumnya daun memiliki variasi dan ciri khasnya masing-masing. Variasi pada daun yang dapat membedakan antara 

daun jenis satu dengan yang lainnya. Namun orang pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi jenis daun pada tanaman 

karena terbatasnya kemampuan otak manusia. Teknik klasifikasi yang dapat digunakan untuk dapat membedakan antara 

sebuah objek. Teknik klasifikasi harus menggunakan metode tepat agar tercapai hasil akurasi yang baik dan maksimal. Pada 

penelitian ini disajikan sebuah neural network yang banyak digunakan untuk mengklasifikasikan citra yaitu dengan 

menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). Klasifikasi ini didukung dengan 2 model yaitu training model dan 

validasi model. Dengan model yang tepat dan menggunakan mekanisme yang tepat akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Hasil dari penelitian ini akurasi yang didapat sebesar 1.0000 dengan nilai presisi f1-1.00 dan recal sebesar 1.00 

Kata kunci : CNN, neural network, klasifikasi, training model, validasi model, daun 
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1. Pendahuluan  

Pada umumnya tanaman memiliki banyak sekali jenis 

daun yang dimilikinya. Daun yang dimiliki tanaman 

memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari berbeda 

semuanya hingga perbedaan yang sangat tipis yang 

hanya daunnya saja atau daun yang sama tetapi struktur 

tanamannya berbeda [1]. Pada ilmu morfologi 

tumbuhan terdapat tiga organ atau struktur yang 

membangun suatu tumbuhan yaitu akar,batang,dan 

daun. Tumbuhan juga memiliki organ-organ sekunder 

yaitu bunga,buah,duri dan lain-lain [2]. 

Daun adalah bagian dari tanaman, tetapi mudah 

dipisahkan dengan mata telanjang. Namun terkadang 

tumbuhan tertentu memiliki satu atau lebih jenis Bentuk 

daunnya sama, hanya perbedaan kecil pada warna dan 

bentuk daun struktur tumbuhan itu sendiri Gen 

memegang peranan penting dalam pembentukan 

morfologi Tanaman karena digunakan untuk 

membedakan spesies tanaman. Saat ini jenis Tanaman 

dapat mengambil banyak bentuk. Dalam berbagai 

bentuk Menyortir daun tanaman ini bisa sangat 

membosankan apalagi jika hanya dilakukan  dengan 

cara tradisional [2]. 

Kemajuan teknologi yang ada saat ini yang dapat 

digunakan untuk membedakan daun adalah machine 

learning (ML). Machine learning merupakan salah satu 

teknologi terbaru yang berkembang pesat saat ini.di 

mana mesin diprogram dengan mengembangkan  

algoritma untuk dapat belajar mandiri. Deep Learning 

adalah cabang dari Machine Learning (ML) yang 

dimodelkan pada sistem saraf manusia. Metode 

pembelajaran mendalam yang memberikan hasil yang 

konkret dan bermakna adalah metodeJaringan saraf 

convolutional (CNN). Beberapa metode berdasarkan 

Deep Learning telah dipelajari secara ekstensif untuk 

tanaman menggunakan arsitektur CNN. Data yang diuji 

biasanya berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan 

tanaman lainnya tergantung dari jenis stres, ukuran 

dataset, ukuran pelatihan atau pengujian, dan 

kedalaman jaringan [2]. 

Pada penelitian ini mengambil dataset yaitu daun sirih 

dan daun pandan. Seperti yang sudah dijelaskan di 

paragraf awal bahwa daun pada tanaman memiliki ciri 

khas masing-masing. Di angkat dari kasus itulah 

penelitian ini dilakukan, untuk mengklasifikasikan 

daun sirih dan daun pandan menggunakan metode CNN 

di dukung dengan training model dan validasi model. 

Metode Convolution Neural Network (CNN) untuk 

mencapai accuracy,Precision,dan recall terbaik. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai klasifikasi  

tanaman pada sirih dan binahong menggunakan CNN. 

Metode CNN merupakan metode yang sangat umum 

digunakan untuk klasifikasi gambar karena metode ini 

menghasilkan akurasi yang paling signifikan dalam 

pengenalan citra. Penelitian ini menggunakan data 

berjumlah 900 gambar dengan perbandingan data 

training, validasi, dan testing yaitu 7:2:1. Berdasarkan 

hasil pengujian menggunakan epoch sejumlah 15, 20, 

dan 25 terhadap gambar daun sirih dan binahong, 

menunjukan akurasi terbesar sebesar 95,67% terhadap 

data test. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik 

Deep Learning dengan CNN mampu melakukan 

klasifikasi gambar daun sirih dan binahong dengan 

baik. [1].  Pada penelitian klasifikasi daun sirih dan 

daun pandan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan model-model klasifikasi daun 

pada suatu tanaman. 

2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode CNN yang 

merupakan salah satu algoritma deep learning yang 

banyak digunakan dengan citra yang dapat 

mengenali objek-objek oada suatu citra. sebuah 

neural network yang banyak digunakan untuk 

mengklasifikasikan citra yaitu dengan menggunakan 

Convolutional Neural Network (CNN). Klasifikasi 

ini didukung dengan 2 model yaitu training model 

dan validasi model. Dengan model yang tepat dan 

menggunakan mekanisme yang tepat akan 

memperoleh hasil yang maksimal. Hasil dari 

penelitian ini akurasi yang didapat sebesar 1.0000 

dengan nilai presisi f1-1.00 dan recal sebesar 1.00 

2.1. Membuat Dataset 

Dataset digunakan untuk menyimpan informasi yang 

dibutuhkan oleh aplikasi atau sistem operasi tertentu. 

Penelitian pada dataset ini memiliki metode yang 

pertama adalah menyiapkan sebuah dataset yang 

diperlukan untuk sistem klasifikasi. Dataset yang 

digunakan yaitu daun sirih dan daun pandan dengan 

masing-masing subjek memiliki 350 gambar disetiap 

kelas. Dalam setiap subjek gambar akan menjadi 

dataset training 518 dan validasi 174 gambar untuk di 

uji. 

2.2. Merancang Model  

Metode selanjutnya adalah merancang model setelah 

mengumpulkan dataset daun pada langkah awal, tahap 

berikutnya untuk pra-proses sebelum melatih dataset. 

Pada proses ini dataset akan melakukan proses 

pelatihan menggunakan metode Convolutional Neural 

Network (CNN),yang nantinya akan membentuk 

sebuah model yang diuji kinerjanya. Model yang 

digunakan ini menggunakan training model dan 

validasi model. 
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2.3. Arsitektur CNN 

Dalam artikel ini, menerapkan arsitektur CNN sebagai 

salah satu jenis neural network tiruan yang biasa 

digunakan dalam pengolahan dataset. Convolution atau 

biasa disebut konvolusi adalah matriks yang berfungsi 

untuk menyaring Data. Convolutional Neural Network 

memiliki beberapa lapisan yang digunakan untuk 

menyaring setiap proses. Proses tersebut disebut proses 

training atau pelatihan.  

2.4. Gambar 

Arsitektur CNN memilki lapisan yang digunakan untuk 

proses training. Ada tiga tahap dalam proses pelatihan: 

Convolutional layer, Pooling layer, dan Fully connected 

layer. 

 

Gambar 1. Arsitektur CNN 

Pada proses CNN, semua fitur akan dilakukan 

konvolusi pada layer konvolusi dapatkan fitur  paling 

informatif di setiap kelas. Lapisan yang mengonversi 

setiap filter menjadi keseluruhan bagian dari input data  

dan menghasilkan peta aktivasi atau peta fitur 2D. Filter 

termasuk dalam lapisan konvolusi memiliki panjang, 

tinggi (piksel) dan ketebalan tergantung pada saluran 

data masukan. Setiap filter akan mengalami operasi 

pergeseran dan "titik" antara input data  dan nilai filter. 

Lapisan konvolusi secara signifikan dipengaruhi oleh 

kompleksitas model melalui optimasi hasil. Hal ini 

dapat dioptimalkan melalui tiga parameter yaitu depth, 

stride dan zero padding. 

 

Gambar 2. Convolutional Layer 

Pooling memilki dua macam pooling yang sering 

digunakan yaitu average pooling dan max pooling. 

Dalam artikel ini mengimplementasikan Max pooling 

dan Average Pooling dengan ukuran 2x2 dan Stride 1. 

Dengan menggunakan Max pooling, nilai yang diambil 

adalah yang terbesar pada area 2x2 

 

Gambar 3. Pooling layer 

Fully Connected Layer feature map yang dihasilkan 

pada tahap sebelumnya berbentuk array multidimensi. 

Sebelum memasuki tahap Fully Connected Layer, 

Feature Map akan melalui proses “flatten” atau reshape. 

Fully Connected Layer memiliki beberapa yaitu Hidden 

Layer, Action Function, Output Layer, dan Loss 

Function. 

 

Gambar 4. Fully Connected Layer feature map 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

Pada hasil dan pembahasan artikel ini, menyajikan hasil 

pengujian arsitektur Convolution Neural Network  

(CNN) untuk mengukur efek lapisan pada kinerja 

Neural Network. Pada tahap awal menghitung akurasi 

sebagai metrik yang diterapkan oleh tugas lasifikasi 

daun. Selanjutnya, memperoleh skor loss sebagai jarak 

antara nilai sebenarnya dari maslah dan nilai yang 

diprediksi oleh model. 

 

 

Gambar 5. Training dan Validation loss 

Pada gambar 5 menunjukkan hasil dari training dan 

validation. Tingkat akurasi validasi data yang optimal 

100%. Neural Network menerapkan lebih banyak layer 

untuk menguji kinerja model. Namun, menyebabkan 

waktu training lebih lama. Kesimpulnya bahwa 

semakin banyak layer yang digunakan, maka semakin 

baik hasil klasifikasi daun.  

 

 

 

 

Gambar 6. Classification report 

Pada gambar 6. Menjelaskan bahwa kinerja model pada 

artikel yang dibahas ini,juga menghitung skor F1 untuk 

rata-rata keselarasan antara Precision dan recall. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasilnya pada 

penerapan deep learning untuk pengklasifikasian 

daun siirh dan daun pandan yang mana kedua daun 

tersebut berbeda. Setelah dibuktikan pada penelitian 

artikel ini dengan menggunakan metode 

Convolution Neural Network  (CNN) sebagai salah 

satu jenis neural network yang biasa digunakan 

dalam pengelolahan dataset oleh kedua daun masing 

masing memiliki subjek 350 gambar disetiap kelas. 

Hasil dari penelitian ini adalah akurasi yang didapat 

sebesar 1.0000 dengan nilai presisi f1-1.00 dan recal 

sebesar 1.00 
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