
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daging adalah salah satu bahan makanan utama yang dikonsumsi oleh 

manusia. Jenis- jenis daging yang biasa dikonsumsi adalah daging sapi, kambing, 

ayam dan lain sebagainya. Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya tinggi, pada daging terdapat 

pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Keunggulan 

lain dari daging yaitu, protein daging lebih mudah dicerna dibanding dengan yang 

berasal dari nabati (Kiswanto, 2012). 

Dalam mengkonsumsi daging, masyarakat Indonesia lebih menyukai 

mengkonsumsi daging sapi untuk  salah satu sumber protein hewani mereka. 

Kebutuhan daging  di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 dibawah ini (Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat 

Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan 2010-2014) :  

 

Gambar 1. 1 Produksi daging sapi dari tahun 2010-2014 di Indonesia 
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Karena tingkat konsumsi daging yang sangat tinggi maka daging-daging 

konsumsi tersebut banyak ditemukan di pasar. Normalnya, daging-daging 

kosumsi tersebut dijual oleh pedagang sesuai dengan namanya, tetapi karena ada 

beberapa pedagang khususnya di Indonesia ingin memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya maka beberapa pedagang tersebut melakukan tindakan 

pencampuran daging konsumsi. Jenis daging konsumsi yang biasanya dicampur 

antara lain, daging sapi dengan babi. Para konsumen banyak yang tidak menyadari 

tindakan pencampuran daging-daging konsumsi tersebut karena secara kasat mata 

daging sapi dan daging babi susah sekali dibedakan oleh orang awam. Tindakan 

pencampuran ini sangat merugikan konsumen khususnya bagi umat muslim yang 

diharamkan mengkonsumsi daging babi. 

Berikut beberapa kasus pencampuran daging sapi dan daging babi (daging 

oplosan) di Indonesia: 

1.  Berita (suaramerdeka.com 11-2-2015) ulasan kutipannya, “yang paling 

mudah, manakala ada tawaran harga daging sapi dengan harga sangat 

murah. Pasaran harga daging sapi saat ini, yakni Rp 90 ribu per kilogram. 

Bila ada tawaran harga daging sapi jauh di bawah harga itu, sebaiknya 

jangan dibeli. “Harga yang murah bisa saja itu merupakan daging sapi 

oplosan atau daging celeng.” 

2. Berita (Detiknews 2014),  pada berita ini diterangkan bahwa daging sapi 

yang dioplos dengan daging babi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp 2 juta untuk sekali oplos. Kutipan beritanya sebagai berikut : “Daging 

celeng tersebut dioplos dengan daging sapi dan dijual dengan harga 80 

ribu/Kg pada konsumen. Dengan penjualan daging oplosan tersebut, 

pelaku bisa mendapat keuntungan Rp 2 juta untuk sekali mengoplos”. 

3. Di pasar Taji, Kecamatan Tambakrejo oleh Dinas Peternakan dan 

Perikanan Bojonegoro. Sampel daging yang telah diuji dinyatakan positif 

terdapat kandungan daging celeng (Tempo.com, 2014). 
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Banyaknya kasus-kasus daging sapi oplosan, menimbulkan dampak yang 

merugikan bagi konsumen. Apalagi bagi masyarakat muslim yang tertipu 

membeli daging tersebut, sebab dalam agama islam daging babi haram untuk 

dimakan. Terkait dari haramnya daging babi banyak dijelaskan dalam Al-

quran. Salah satunya telah firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 173: 

 

 “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Kemudian dalam surat Al-Ma’idah ayat 3: 

 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 

yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” 

Dalam hadist, banyak juga hadist-hadist yang menyatakan daging babi itu 

haram, seperti hadist dibawah ini: 

“Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

Demi Zat yang menguasai diriku. Sungguh, telah dekat waktunya Isa bin Maryam 

turun kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, 

membunuh babi dan tidak menerima upeti. Harta akan melimpah, sehingga tak 

seorang pun mau menerimanya.” (Shahih Muslim No.220) 
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“Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah 

saw. bersabda pada tahun penaklukan, ketika beliau masih berada di Mekah: 

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan penjualan khamar, 

bangkai, babi dan berhala. Lalu beliau ditanya: Wahai Rasulullah, bagaimana 

dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit 

dan untuk menyalakan lampu? Beliau menjawab: Tidak boleh, ia tetap haram.” 

(Shahih Muslim No.2960) 

Selama ini untuk mengetahui perbedaan daging sapi dan daging babi 

dilakukannya identifikasi evaluasi kualitas dan identifikasi daging secara manual 

melalui pengamatan visual, karena apabila dilakukan secara kasat mata susah 

untuk dibedakan. Identifikasi dengan cara ini memiliki kelemahan, antara lain 

membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan produk dengan kualitas yang 

tidak konsiten karena keterbatasan visual manusia. Pengolahan citra merupakan 

alternatif untuk persoalan ini (Kiswanto, 2012). 

Sistem ini menggunakan teknik pengolahan citra, karena teknik ini mampu 

untuk menganalisis penampilan suatu bahan berdasarkan ukuran, warna dan 

bentuk. Citra merupakan hasil proyeksi dua dimensi dari benda tiga dimensi, 

sehingga informasi tidak bisa didapat begitu saja, melainkan harus diperbaiki. 

Untuk memperbaiki diperlukan pengetahuan dan proyeksi geometri dari obyek 

dalam suatu pemandangan (Dinar et al., 2013). 

Identifikasi citra yang dilakukan pada kasus kali ini adalah pada daging 

sapi segar, daging babi segar dan daging oplosan (daging sapi campur daging 

babi). Pada tahap identifikasi citra dilakukan ekstrasi ciri. Ekstrasi ciri yang 

dilakukan adalah ekstrasi ciri tekstur menggunakan Local Binary Pattern (LBP) 

dan ekstrasi ciri warna menggunakan HSV (Hue-saturation-Value). Kemudian 

metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Learning 

Vektor Quantization (LVQ). 

Penelitian sebelumnya tentang citra daging yaitu dengan judul penelitian  

“Identifikasi Citra Untuk Mengidentifikasi Jenis Daging Sapi dengan 

Menggunakan Transformasi Wavelet Haar” (Kiswanto 2012). Penelitian berguna 

untuk menentukan kualitas daging sapi menurut tingkat kesegaran dari daging. 
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Kiswanto menggunakan metode Wavelet Haar dimana beliau membedakan citra 

daging sapi berdasarkan kadar warna merah yang terdapat pada daging sapi segar 

sampai daging tersebut menjadi busuk. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, 

penulis melakukan ekstrasi ciri tekstur dengan menggunakan Local Binary 

Pattern (LBP) dan ekstrasi ciri warna dengan menggunakan HSV (Hue-

saturation-Value). Kemudian metode klasifikasi yang digunakan adalah metode 

Learning Vektor Quantization (LVQ) dengan menambahkan objek baru yaitu 

daging babi. 

Metode ciri warna HSV (Hue-saturation-Value) telah banyak digunakan 

untuk meneliti berbagai macam kasus pengolahan citra digital contohnya 

“Klasifikasi Warna Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV (Hue-

Saturation-Value).” (Kusumanto, dan W.S Pambudi, 2011). HSV digunakan 

untuk membedakan resistor menggunkan seleksi model, dimana Hue digunakan 

untuk menspesifikasi warna, Saturation digunakan untuk mengetahui tingkat 

kejenuhan atau kedalaman dari warna dan Value digunakan untuk menentukan 

banyaknya intensitas cahaya yang terdapat dalam warna.  

Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode ekstraksi ciri tekstur 

LBP (Local Binary Pattern) yaitu penelitian dengan judul “A Comparison Of 

Texture Feature Algorithms For Urban Settlement Classification” (L.P. Abeigne 

et al. 2008). Penelitian ini tentang perbandingan ekstraksi ciri tekstur GLCM 

dengan ekstraksi ciri tekstur LBP untuk mengklasifikasi pemungkiman perkotaan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu ekstraksi ciri tekstur menggunakan LBP memiliki 

akurasi yang lebih tinggi dari GLCM dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini: 

 

Gambar 1. 2 Perbandingan GLCM dan  LBP (L.P. Abeigne et al. 2008) 
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Untuk metode klasifikasi yang dilakukan pada sistem ini yaitu metode 

klasifasil LVQ. Sebelumnya sudah ada penelitian yang menggunakan metode 

klasifikasi Learning Vektor Quantization (LVQ) dengan judul “Jaringan syaraf 

tiruan LVQ (Learning Vektor Quantization) dalam mengidentifikasi cita daging 

babi dan daging sapi” (Meyki, 2015). Hasil akurasi pengujian secara keseluruhan 

mencapai 89,52% dengan waktu rata-rata 19,41 detik. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah dalam penggunaan ekstraksi ciri tekstur. 

Penelitian ini menggunakan ekstraksi ciri tekstur Gray Level Co-occurence Matrix 

(GLCM), sedangankan penelitian penulis menggunakan ekstraksi ciri tekstur LBP 

(Local Binary Pattern). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem dengan mengimplementasikan 

ekstrasi ciri warna Hue, Saturation dan Value (HSV), ekstrasi ciri tekstur 

LBP (Local Binary Pattern) dengan menggunakan klasifikasi LVQ 

(Learning Vektor Quantization)  untuk membedakan citra dari daging sapi, 

daging babi dan oplosan. 

2. Bagaimana mengukur akurasi sistem setelah mengimplementasikan 

metode ekstrasi ciri warna Hue, Saturation dan Value (HSV), ekstrasi ciri 

tekstur LBP (Local Binary Pattern) dengan menggunakan klasifikasi LVQ 

(Learning Vektor Quantization) untuk membedakan citra dari daging sapi, 

daging babi dan oplosan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian tugas akhiri ini dibutuhkan batasan masalah. Maka 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem ini hanya digunakan untuk mencari perbedaan citra antara daging 

sapi dan daging babi menggunakan metode klasifikasi LVQ (Learning 

Vektor Quantization) dengan ciri tekstur menggunakan metode LBP(Local 
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Binary Pattern) dan ciri warna menggunakan metode Hue, Saturation, dan 

Value (HSV). 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari daging sapi segar, 

daging babi segar dan daging oplosan (daging sapi bercampur daging 

babi).  

3. Sistem ini dirancang dan digunakan menggunakan PHP. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian dan penyusunan tugas akhir 

ini yaitu: 

1. Dapat membangun sistem untuk identifikasi perbedaan citra daging 

sapi dan daging babi menggunakan ekstrasi ciri LBP (Local Binary 

Pattern) dan HSV (Hue-Saturation-Value) menggunakan klasifikasi 

LVQ (Learning Vektor Quantization) 

2. Dapat mengukur sejauh mana tingkat akurasi identifikasi perbedaan 

citra daging sapi dan daging babi menggunakan ekstrasi ciri Local 

Binary Pattern (LBP) dan HSV (Hue-Saturation-Value) menggunakan 

klasifikasi LVQ (Learning Vektor Quantization). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini terdiri dari enam bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dari permasalahan, sehingga 

masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan serta didapatkan tujuan dari 

penelitian. Batasan masalah diberikan agar terlihat jelas apa yang saja 

yang dikerjakan pada penelitian ini dan tidak keluar dari topik 

pembahasan, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori pendukung yang digunakan untuk membangun 

sistem. Teori yang diangkat yaitu mengenai ciri-ciri daging sapi dan 

daging babi, pengolahan citra digital, identifikasi citra untuk ekstrasi ciri 
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tekstur LBP (Local Binary Pattern), ekstraksi ciri warna HSV (Hue-

Saturation-Value) dan klasifikasi LVQ (Learning Vektor Quantization). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan rangkaian dari tahapan penelitian, tahapan identifikasi 

masalah, pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi, 

pengujian, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini membahas mengenai analisa citra antara data yang 

digunakan yakni daging sapi dan daging babi, dengan menggunakan 

ekstrasi ciri tekstur Local Binary Pattern (LBP) dan ekstraksi ciri warna 

HSV (Hue-Saturation-Value) serta menggunakan klasifikasi LVQ 

(Learning Vektor Quantization) dalam rancangan sistem yang akan 

dibangun. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem yang telah dibangun 

serta pengujian terhadap sistem untuk mengetahui apakah sistem yang 

dibuat mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat berfungsi 

sesuai kegunaannya. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang telah diteliti dan 

menjelaskan saran – saran penulis kepada pembaca agar penggunaan 

ekstrasi ciri tekstur Local Binary Pattern (LBP) dan ekstraksi ciri warna 

HSV (Hue-Saturation-Value) untuk mengidentifikasi daging sapi dan 

daging babi dengan klasifikasi LVQ (Learning Vektor Quantization) dapat 

dikembangkan lagi. 

 

 

 

  

 


