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INTISARI 

 

Pisang merupakan buah yang banyak dikonsumsi dalam bentuk segar. 

Permasalahan konsumsi pisang dalam bentuk segar adalah mudah rusak dan cepat 

mengalami perubahan mutu setelah panen, karena memiliki kandungan air tinggi 

dan aktifitas proses metabolismenya meningkat setelah dipanen. Selain untuk 

dikonsumsi dalam negeri pisang juga merupakan salah satu produksi Indonesia 

yang di ekspor. Dalam proses ekspor dibutuhkan proses sortasi terhadap pisang 

terlebih dahulu, proses yang dilakukan masih bersifat manual sehingga diperlukan 

suatu algoritma yang bisa mensortasi secara otomatis. Untuk itu penelitian ini 

membuat suatu algoritma untuk mensortir otomatis menggunakan Convolutional 

Neural Networ (CNN) dengan menggunakan citra digital. Citra digunakan sebagai 

sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi objek. Salah 

satu metode Deep Learning yang efektif untuk digunakan yaitu CNN dikarenakan 

kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. CNN 

merupakan pengembangan dari Multilayer Perceptron (MLP) yang didesain untuk 

mengolah data dua dimensi dalam bentuk citra. Sortasi otomatis menggunakan 

metode CNN yaitu dengan mengklasifikasikan mutu pisang menjadi layak dan 

tidak layak. Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan metode CNN terhadap 

kelayakan citra buah pisang menggunakan model yang telah dibentuk  diperoleh 

terdapat satu kesalahan pengklasifikasian citra buah pisang dengan tingkat akurasi 

sebesar 95%. 

 

Kata Kunci: Pisang, Convolutional Neural Network, Ekspor, Deep Learning, 

Mutu 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Banana is a fruit that is widely consumed in fresh form. The problem of 

consumption of bananas in fresh form is easily damaged and quickly undergoes 

quality changes after harvest, because it has a high water content and its metabolic 

processes increase after being harvested. Apart from being consumed in the 

country, bananas are also one of Indonesia's exported products. In the export 

process, a banana sorting process is needed first, the process carried out is still 

manual so an algorithm is needed that can sort automatically. Therefore, this 

research makes an algorithm to sort automatically using Convolutional Neural 

Networ (CNN) using digital images. Imagery is used as a source of information that 

can be used to classify objects. One of the effective Deep Learning methods to use 

is CNN because of the high network depth and much applied to image data. CNN 

is a development of Multilayer Perceptron (MLP) which is designed to process two-

dimensional data in the form of images. Automatic sorting using the CNN method 

is by classifying the quality of bananas to be feasible and not feasible. Based on the 

classification results using the CNN method on the image feasibility of bananas 

using a model that has been formed, there is one error in the classification of banana 

images with an accuracy rate of 95%. 

 

Keyword: Banana, Convolutional Neural Network, Export, Deep Learning, 

Quality 
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