
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra Digital 

Secara umum, pengolahan citra digital menunjuk pada pemprosesan 

gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, 

pengolah citra mengacu kepada pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital 

merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai real maupun komplek yang 

dipresentasikan dengan deretan bit tertentu (Darma,2010). 

Citra merupakan istilah lain dari gambar, yang merupakan informasi 

berbentuk visual pada bidang dua dimensi, maka sebuah citra merupakan dimensi 

spasial atau bidang yang berisi informasi warna yang tidak bergantung waktu. 

Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus atas 

intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sumber cahaya menerangi objek, 

objek memantulkan kembali sebagian berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini 

ditangkap oleh alat optik sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut 

terekam (Kiswanto,2012). 

Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel (pixel 

atau “picture element”). Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil. 

Setiap piksel mempunyai koordinat posisi (Kadir dan Susanto, 2013). 

Suatu citra dapat didefenisikan sebagai fungsi f(x,y) berukuran M baris 

dan N kolom, dengan x dan y adalah koordinasi spasial, dan amplitudo f di titik 

koordinat (x,y) dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada titik 

tersebut. Apabila nilai x,y dan nilai amplitudo f secara keseluruhan berhingga 

(finite) dan bernilai diskrit maka dapat dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra 

digital. Gambar 2.1 menunjukan posisi koordinat citra digital (Darma,2010). 
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Gambar 2. 1 Koordinat citra digital 

2.2 Resolusi Citra 

Resolusi citra merupakan tingkat detail suatu citra, semakin tinggi resolusi 

citra maka akan semakin tinggi pula tingkat detail dari citra tersebut . Resolusi 

sebuah citra dapat diukur dengan berbagai cara sebagai berikut (Darma,2010). 

1. Resolusi pixel 

Resolusi pixel merupakan perhitungan jumlah pixel dalam sebuah citra 

digital. Sebuah citra dengan tinggi N pixel dan lebar M pixel berarti 

memiliki resolusi sebesar M x N. Resolusi pixel akan memberikan dua 

buah angka integer yang secara berurutan akan mewakili jumlah pixel 

lebar dan jumlah pixel tinggi dari citra tersebut. 

2. Resolusi Spasial 

Resolusi spasial menunjukan seberapa dekat jarak setiap garis pada citra. 

Jarak tersebut tergantung dari sistem yang menciptakan citra tersebut. 

Resolusi spasial menghasilkan jumlah pixel per satuan panjang. Resolusi 

spasial dari sebuah monitor komputer adalah 72 hingga 100 garis per inchi 

atau dalam resolusi pixel 72 hingga 100ppi. 

3. Resolusi Spektrum 

Sebuah citra digital membedakan intensitas ke dalam beberapa spektrum. 

Itra multi spektrum akan memberikaan spektrum atau panjang gelombang 

yang lebih baik yang akan digunakan untuk menampilkan warna. 
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4. Resolusi Temporal 

Resolusi temporal berkaitan dengan video. Suatu video merupakan 

kumpulan frame statis yang berupa citra yang berurutan dan ditampilkan 

secara cepat. Resolusi temporal memberikan jumlah frame yang dapat 

ditampilkan setiap detik dengan satuan frame per second (fbs). 

5. Resolusi Radiometrik 

Resolusi ini memberikan nilai atau tingkat kehalusan citra yang dapat 

ditampilkan dalam satuan bit contoh citra 8 bit dan citra 256 bit. Semakin 

tinggi resolusi radiometrik ini maka semakin aik perbedaan intensitas yang 

ditampilkan. 

2.3 Jenis Citra 

Ada tiga jenis citra yang umum digunakan dalam pemrosesan citra. Ketiga 

jenis citra tersebut yaitu citra berwarna, citra berskala keabuan, dan citra biner 

(Kadir dan Susanto, 2013). 

1. Citra Berwarna 

Citra berwarna, atau biasa dinamakan citra RGB, merupakan jenis citra 

yang menyajikan warna dalam bentuk komponen R (merah), G (hijau), dan B 

(biru). Setiap komponen warna menggunakan 8 bit (nilainya berkisar antara 0 

sampai dengan 255). Dengan demikian, kemungkinan warna yang bisa disajikan 

mencapai 255 x 255 x 255 atau 16.581.375 warna. Berikut Tabel 2.1 yang berisi 

nilai penyusun warna. 

Tabel 2. 1 Warna dan nilai penyusun warna 

Warna R G B 

Merah 255 0 0 

Hijau 0 255 0 

Biru 0 0 255 

Hitam 0 0 0 

Putih 255 255 255 

Kuning 0 255 255 
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Berikut Gambar 2.2 dari citra asli untuk memperoleh citra R, G, B 

 

Gambar 2. 2 Citra daging asli 

Sedangkan representasi citra warna R, G, dan B berturut-turut 

ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

(a)                          (b) 

 

(c) 

Gambar 2. 3 a. Citra R, b. Citra G, dan c. Citra B 
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2. Citra berskala keabuan 

Sesuai dengan nama yang melekat, citra jenis ini menangani gradasi warna 

hitam dan putih, yang tentu saja menghasilkan efek warna abu-abu. Pada jenis 

gambar ini, warna dinyatakan dengan intensitas. Dalam hal ini, intensitas berkisar 

antara 0 sampai dengan 255. Nilai 0 menyatakan hitam dan nilai 255 menyatakan 

putih. Berikut contoh gambar grayscale (citra berskala keabuan) dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Citra daging asli (kiri) dan citra berskala keabuan (kanan) 

3. Citra Biner 

Citra biner adalah citra dengan setiap piksel hanya dinyatakan dengan 

sebuah nilai dari dua buah kemungkinan (yaitu nilai 0 dan 1). Nilai 0 menyatakan 

warna hitam dan nilai 1 menyatakan warna putih. Citra jenis ini banyak dipakai 

dalam pemrosesan citra, misalnya untuk kepentingan memperoleh tepi bentuk 

suatu objek. Sebagai contoh, perhatikan Gambar 2.5, bagian kiri menyatakan citra 

asli, sedangkan bagian kanan adalah hasil konversi ke citra biner. 

 

Gambar 2. 5 Citra daging asli (kiri) dan citra biner (kanan) 
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2.4 Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra digital merupakan bentuk dari signal processing, dimana 

inputnya berupa citra (image), seperti foto atau video, dan output dari image 

processing tersebut berupa karakteristik atau parameter yang berhubungan dengan 

citra tersebut. Pengolahan citra juga merupakan pemrosesan citra, khususnya 

dengan menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik 

(Ahmad, 2005). Hasil output dari pengolahan citra tidaklah harus berupa citra, 

tetapi dapat berupa bagian dari cittra tersebut. Secara garis besar proses yang 

dapat dilakukan terhadap citra dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2. 6 Proses pada suatu citra 

Uraian penjelasan dari gambar 2.6 adalah sebagai beriukut: 

1. Preprocessing 

Pre-procesing image merupakan proses pengolahan data-data citra 

untuk di analisis lebih lanjut. Preprocesing ini bisa pembersihan noise 

pada citra, pengubahan format warna citra, proses deteksi edge dan 

pojokan-pojokan pada citra. Beberapa proses yang ada diantaranya 

adalah komposit, cropping dan mozaik citra. Pada penelitian ini 

preprocessing dilakukan cropping atau pemotongan dan mengubah 

ukuran (resize) citra supaya ukurannya sama dengan citra lainnya. 
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2. Intermediate Processing 

Intermediate processing adalah kegiatan yang melanjutkan dari proses 

sebelumnya dalam bentuk yang dapat disimpan dan diangkut. 

3. Pattern Recognition 

Pattern Recognition (Pengenalan Pola) adalah pengelompokkan data 

numerik dan simbolik (termasuk citra) secara otomatis oleh komputer 

agar suatu objek dalam citra dapat dikenali dan diinterpretasi. 

Pengenalan pola juga merupakan tahapan selanjutnya atau analisis dari 

pengolahan citra. Tiga pendekatan pembuatan sistem pengenalan pola 

adalah statistik (statistical), sintaksis (syntacsic) dan Jaringan Saraf 

Tiruan (JST).   

2.5 Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri adalah proses mengambil ciri-ciri yang terdapat pada citra. 

Ciri-ciri tersebut adalah besaran komponen tertentu dari citra objek yang mewakili 

sifat utama citra objek, sekaligus mengurangi dimensi citra objek menjadi 

sekumpulan bilangan yang lebih sedikit tetapi representative (Munir,2004) . 

Pada penelitian ini, ciri yang digunakan sebagai proses ekstraksi adalah 

ciri tekstur dan ciri warna. 

2.5.1 Ekstraksi Ciri Tekstur 

Tekstur adalah sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu area 

objek yang cukup besar sehingga secara alami sifat-sifat tadi dapat berulang 

dalam area objek tersebut. Pengertian dari tekstur dalam hal ini kurang lebih 

adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel 

dalam citra digital. Sehingga informasi tekstur dapat digunakan untuk 

membedakan sifat-sifat permukaan suatu benda dalam citra yang berhubungan 

dengan kasar dan halus, juga sifat-sifat spesifik dari kekasaran dan kehalusan 

permukaan, yang sama sekali terlepas dari warna permukaan tersebut (Dinar et al., 

2013). 
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2.5.1.1 Local Binary Patern (LBP) 

LBP merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan untuk klasisfikasi 

tekstur, segmentasi, image retrieval dan surface inspection dalam computer 

vision. LBP didefinisikan sebagai perbandingan nilai biner piksel pada pusat citra 

dengan 8 nilai piksel disekelilingnya (circular neighborhoods) dengan pusat 

piksel berada di tengah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.7 (Julian et al, 2011). 

 

Gambar 2. 7 Circular neighborhood 

Notasi g1-g7 pada gambar merupakan nilai gray level piksel ketetanggaan 

dan notasi gc merupakan nilai titik tengah yang akan dicari. Rataan semua piksel 

(piksel ketetanggaan dan piksel pusat) digunakan sebagai nilai ambang batas 

(threshold) untuk memotong setiap nilai piksel ketetanggaan. Nilai LBP 

dihasilkan dengan mengalikan nilai piksel yang telah melalui tahap pemotongan 

dengan pembobotan biner sesuai posisi piksel ketetanggaan tersebut berada (Yeni 

et al., 2013). 

Perhitungan nilai LBP seperti pada Gambar 2.7 ditentukan oleh radius (R) 

dari jumlah sampling points (P), sehingga Local Binary Patterns dinotasikan 

sebagai        ) (P mewakili jumlah pixel tetangga yang digunakan dalam 

komputasi sementara R adalah radius antara pixel titik pusat dan pixel tetangga).  

Untuk memulai ekstraksi ciri tekstur LBP lakukan konversi model warna 

RGB ke Grayscale terlebih dahulu. Grayscale merupakan aras keabuan dari 

sebuah warna. Konversi ini menjadikan model warna RGB menjadi warna yang 

lebih sederhana yaitu hitam dan putih. Mengubah citra RGB menjadi citra 

grayscale dapat diperoleh dari persamaan berikut (Herbana, 2015) : 
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                                    .......... …………………... 2.1) 

Keterangan: 

R  = Nilai Red 

G = Nilai Gray 

B = Nilai Blue 

Contoh komputasi LBP dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut : 

 

Gambar 2. 8 Proses perhitungan pixel LBP 

Penjelasan dari Gambar 2.8 diatas adalah gambar (a) merupakan nilai hasil 

grayscale dari konversi citra RGB, dari nilai tersebut dilakukan threshold berpusat 

pada titik tengah. Bila nilai intensitas piksel pusat lebih besar dibandingkan nilai 

intensitas piksel tetangganya maka nilai transformasi biner untuk piksel pusat 

adalah 1. Sebaliknya, bila nilai intensitas piksel pusat lebih kecil dibandingkan 

nilai intensitas piksel tetangganya maka nilai transformasi biner untuk piksel pusat 

adalah 0, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8 (b). Gambar panah pada 2.8 

(b) merupakan susunan nilai biner yang akan dikonversi ke nilai desimal, dengan 

cara mengalikan nilai biner dengan bobotnya, yang akan menghasilkan nilai 

seperti gambar 2.8 (c) (Ariee et al,2014). 

Formulasi LBP (mencari matriks LBP) dapat dituliskan sebagai berikut 

(Yeni et al., 2013). 

         xc yc) ∑ s g
p
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c
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xc dan yc adalah koordinat pusat piksel ketetanggaan,  

  adalah circular sampling points,  

  adalah banyaknya sampling points,  

 
 
 adalah nilai keabuan dari  ,  

 
 
adalah nilai piksel pusat, dan  

  adalah sign (kode biner). 

Setelah didapat matrik nilai LBP, kemudian matrik nilai tersebut dihitung 

nilia mean yang merupakan hasil akhir dari proses LBP dengan rumus. 

       
           

       
 ∑  ∑          

   
 
   ........................................................(2.3) 

2.5.2 Ekstraksi Ciri Warna 

Ada berbagai jenis sistem koordinat warna atau sistem ruang warna yang 

diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu atau yang diciptakan untuk platfrom 

perangkat keras tertentu. Menurut teori T. Young setiap warna tertentu dapat 

diciptakan dengan menggabungkan (tristimulus) tiga warna utama C1, C2, dan C3 

dengan persentase tertentu. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa mata 

manusia memiliki tiga bagian pada retina yang dapat menangkap puncak-puncak 

spektrum dari warna kuning-hijau, hijau, dan biru. 

Warna merupakan salah satu ciri khusus didalam citra. Ada 4 model warna 

(Koschan, 2008) yaitu model colorimetric yang digunakan untuk perhitungan 

colorimetric, contohnya model warna XYZ. Kedua, model Device-oriented yang 

terbagi menjadi Non-uniform spaces contohnya RGB, YIQ, YCC, dan Uniform 

Spaces, seperti model warna Lab, Luv. Ketiga model user-oriented, contohnya 

model warna HIS, HSV, HSL, I1I2I3, model warna ini dekat dengan persepsi 

warna manusia. Keempat, model warna Munsell yang digunakan untuk sistem 

visual manusia. 

2.5.2.1 HSV (Hue-Saturation-Value) 

Model warna HSV adalah model warna yang memrepresentasikan warna 

seperti yang dilihat oleh mata manusia. H (Hue) adalah warna yang dikenal dan 

ditangkap oleh mata manusia yang menanggapi berbagai nilai panjang gelombang 
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cahaya seperti warna merah dan hijau. S (Saturation) yang menyatakan tingkat 

kemurnian warna atau seberapa banyak cahaya putih yang tercampur dengan Hue. 

V (Value) sama seperti brightness atau kecerahan yang menyatakan intensitas 

pantulan objek yang diterima oleh mata. Model warna HSV pertama kali 

dikenalkan oleh A.R. Smith pada tahun 1978 seperti pada Gambar 2.9 (Kadir & 

Adhi, 2012). 

 

Gambar 2. 9 Ruang Warna HSV 

Ada beberapa cara dalam mengkonversi warna RGB ke HSV, tetapi pada 

penelitian ini menggunakan cara yang dilakukan oleh Acharya dan Ray pada 

tahun 2005 rumus-rumus yang digunakan yaitu (Kadir & Adhi, 2012) : 
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Nilai hasil dari ekstraksi ciri warna HSV akan dilakukan perhitungan nilai 

mean dengan rumus statis rerata untuk proses identifikasi yang akan dilakukan 

selanjutnya (Kadir et al., 2012) : 

   
 

  
 ∑ ∑   

 

   

 

   

                                           (   ) 

Keterangan : 

M dan N = Nilai piksel 

i dan  j  = Koordinat piksel 

P  = Matriks citra 

2.6  Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning Vector Quantization merupakan suatu metode untuk melakukan 

pelatihan terhadap lapisan-lapisan kompetitif yang terawasi. Lapisan kompetitif 

akan belajar secara otomatis untuk melakukan klasifikasi terhadap vektor input 

yang memiliki diberikan. Apabila beberapa vektor input memiliki jarak yang 

sangat berdekatan, maka vektor-vektor input tersebut akan dikelompokkan dalam 

kelas yang sama. Pemprosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari 

jarak antara suatu vektor input ke bobot yang bersangkutan (w1 dan w2), w1 adalah 

vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron 

pertama pada lapisan output, sedangkan w2 adalah vektor bobot yang 

menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron kedua pada lapisan 

output (Kusumadewi, 2004). Berikut Gambar 2.10 tentang Arsitektur LVQ. 

 

Gambar 2. 10 Arsitektur LVQ (Learning Vektor Quantization) 
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Gambar 2.10 adalah arsitektur jaringan LVQ yang terdiri dari 6 node 

lapisan masukan (input layer), 2 node lapisan tersembunyi (hidden layer) serta 2 

node lapisan keluaran (output layer). Lapisan input memiliki 6 node yang 

disimbolkan dengan nilai x1, x2, x3, x4, x5 dan x6. Pada tiap lapis masukan 

terlebih dahulu diberikan dua nilai bobot yang berbeda yaitu w1 dan w2. Sehingga 

jaringan memiliki dua buah kelas yang berbeda, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 

memiliki bobot w1 dan kelas 2 memiliki bobot w2. Keluaran dari lapisan ini akan 

menjadi masukan bagi lapisan tersembunyi (hidden layer) sebanyak 2 node yaitu 

Y_in1 dan Y_in2. Sedangkan F1 dan F2 merupakan fungsi pembanding (Salman 

dan Agus, 2013). 

LVQ mempunyai beberapa vektor bobot yang menghubungkan setiap 

neuron masukan dengan neuron keluaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 

neuron keluaran pada LVQ berhubungan dengan sebuah vektor bobot. Untuk 

melakukan proses pengenalan dan pembelajaran, LVQ menggunakan operasi-

operasi vektor. Pola yang akan dilatih dan dikenali disajikan dalam bentuk vektor. 

LVQ mengenali pola berdasarkan pada kedekatan jarak antara dua vektor. Jika |v| 

mendekati sama, maka v tersebut dikelompokkan ke dalam kelas yang sama. 

(Andri, 2012). 

2.6.1 Proses Pembelajaran LVQ 

Proses pembelajaran pada LVQ bertujuan mencari nilai bobot yang sesuai 

untuk mengelompokkan vektor – vektor input kedalam kelas yang sesuai dengan 

inisialisasi bobot awal pada saat pembentukan jaringan (Hidayati dan Warsito 

2010). 

Pada algoritma pembelajaran LVQ dibutuhkan beberapa parameter 

diantaranya adalah (Budianita, 2013):  

1.  X, vektor-vektor pelatihan  X1 …Xi …Xn). 

2.  T, kategori atau kelas yg benar untuk vektor-vektor pelatihan.  

3. Wj, vektor bobot pada unit keluaran ke-j  W1j …Wij … Wnj).  

4. Cj, kategori atau kelas yang merepresentasikan oleh unit keluaran ke-j  
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5. Learning rate ( ),   didefinisikan sebagai tingkat pembelajaran. Jika 

   terlalu besar, maka algoritma akan menjadi tidak stabil sebaliknya 

jika   terlalu kecil, maka prosesnya akan terlalu lama. Nilai    adalah 

0 <    < 1.  

6.  Nilai pengurangan learning rate, yaitu penurunan tingkat 

pembelajaran.  engurangan nilai α yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebesar 0.1* .  

7. Nilai minimal learning rate (Min  ), yaitu minimal nilai tingkat 

pembelajaran yang masih diperbolehkan.  

8. Pembaharuan bobot dilakukan dengan kondisi:  

jika T = Cj  

maka : Wj(t+1) = wj (t) +    (t) [x(t) – wj t)]………………...… 2.1 ) 

jika T ≠ Cj  

maka : Wj(t+1) = wj (t) -    (t) [x(t) – wj t)]………………...….(2.11) 

Berikut langkah-langkah algoritma pembelajaran atau pelatihan LVQ 

(Fausett, 1994 dalam Nugroho, 2011): 

1. Inisialisasi bobot wj dan derajat pembelajaran   (0). 

2. Selama kondisi berhenti masih salah, kerjakan langkah 2-6. 

3. Untuk setiap vektor masukan pelatihan x, kerjakan langkah 3-4. 

4. Temukan D sehingga |x-wj| minimum. 

   √(     )       (     )  ....... 

 ……...……… 2.12) 

5. Perbaharui wj sebagai berikut : 

Jika T = Cj maka    (   )       ( )     ( )  ( ) –    ( )  

Jika T ≠ Cj maka    (   )      ( )    ( )  ( ) –    ( )   

6. Lakukan langkah yang sama hingga Epoch maksimal. 

7. Tes kondisi berhenti dengan, 

a) X = vektor-vektor pelatihan (X1  …Xi …Xn) 
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b) D = jarak antara bobot vector masukan dengan bobot vektor 

data latih.  Rumus untuk menghitung D (Jarak eucledian) ada 

pada persamaan (2.11), berikut penjelasan dari simbol 

persamaan: 

Rumus:  

   √(     )       (     )  

Keterangan: 

a. D adalah jarak eucledian antara data latih inputan 

dengan bobot kelas 

b. x1, xn adalah nilai – nilai pada data latih inputan 

c. w1, wn adalah bobot – bobot pada suatu kelas 

c) T = kategori atau kelas yg benar untuk vektor-vektor 

pelatihan. 

d) Wj = vektor bobot pada unit keluaran ke-j (W1j …Wij  

...Wnj) 

e) Cj = kelas yang merepresentasikan oleh unit keluaran ke-j 

f) ||x-wj|| = jarak Euclidean antara vektor masukan dan vektor 

bobot data latih. 

Tabel 2. 2 Algoritma LVQ (Learning Vektor Quantization) 

NO Algoritma 

1 Tetapkan: 

 Bobot (W), Maksimum epoh (MaxEpoch), error minimum yang diharapkan 

(eps), Learning rate ( ) 

2 Masukkan: 

 Input      : x (m,n) 

 Target    : T (1,n) 

3 Tetapkan kondisi awal: 

 epoch = 0 

 err = 1 
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NO Algoritma 

4 

4 

Kerjakan jika: (epoch MaxEpoh) atau  α> eps) 

a. Epoch =  epoch + 1 

b. Kerjakan untuk i = 1 sampai n 

 Tentukan J sedemikian hingga || x – wj || minimum (sebut sebagai Cj) 

 Perbaiki wj dengan ketentuan: 

1. Jika T = Cj maka: 

wj (baru) = wj (lama) +   (x - wj (lama)) 

2. Jika T ≠ Cj maka: 

wj (baru) = wj (lama) -   (x - wj (lama)) 

c. Lakukan langkah yang sama hingga Epoch maksimal. 

 

Adapun algoritma proses pembelajaran pada metode LVQ dijelaskan pada 

Gambar 2.11 berikut (Budianita, 2013):: 

Mulai

Inisialisasi bobot awal (Wj),vektor 
pelatihan (Xi), Target Daging (K1 dan K2), 
Learning Rate (α) , penurunan Learning 
Rate, dan nilai minimun Laerning Rate 

(Mina)

Set Epoch = 0

α  > Mina ?

Baca Xi

Hitung jarak eucledien antara Xi dan Wj

Temukan jarak minimum Xi dan Wj ditandai 
indeks vektor bobot sebagai Cj

T = Cj ?

Wj = Wj + α [Xi - Wj] Wj = Wj - α [Xi - Wj]

α = α – (0.1 * α)
Epoch = epoch = 1

Bobot akhir hasil traning atau 
pembelajaran

Selesai

YA TIDAK

YA

TIDAK

 

Gambar 2. 11 Algoritma proses pembelajaran pada metode LVQ 
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2.6.2 Proses Pengujian LVQ 

Setelah dilakukan proses pembelajaran pada LVQ, akan didapatkan bobot 

akhir untuk setiap kelas. Bobot akhir inilah yang akan digunakan pada proses 

pengujian. Adapun alur proses pengujian pada LVQ dapat dilihat pada Gambar 

2.12  berikut. 

Mulai

Masukkan inputan data uji 

dan bobot akhir

Hitung jarak eucledian

Pilih Kelas dengan jarak 
eucledian minimum

Kelas data uji 

ditetapkan

selesai
 

Gambar 2. 12 Algoritma proses pengujian pada metode LVQ 

Pada tahap pengujian, data uji diuji dengan mencari jarak eucledian 

terdekat antara data uji dengan bobot akhir setiap kelas. Kelas dengan jarak yang 

terdekatlah yang menyatakan kelas data citra uji yang dimasukkan. 

2.7 Pengujian Tingkat Akurasi 

Tingkat keberhasilan sistem dihitung berdasarkan perbandingan jumlah 

klasifikasi yang sesuai terhadap seluruh sampel citra yang diujikan. Performa dari 

suatu model klasifikasi dapat diukur dengan tingkat akurasinya. Akurasi dari 

sebuah klasifikasi memberikan hasil latih dengan bentuk persentase dari 
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kelompok data latih yang diklasifikasikan benar dari pengklasifikasian yang telah 

dilakukan. Perhitungannya adalah (Han, 2006) : 

                     
∑                              

∑               
       ..............................................(2.13) 

2.8 Karakteristik Daging 

Berikut karakteristik dari daging babi dan daging sapi (hmi-peternakan 

ugm.wordpress.com. 2015) : 

1. Karakteristik Daging Sapi 

Daging sapi mempunyai warna merah. Otot merah pada daging 

mengandung serabut merah. Dari segi keempukan, daging sapi kurang empuk jika 

dibandingkan dengan keempukan daging babi. Hal ini disebabkan karena daging 

sapi memiliki perototan yang lebih besar dan struktur yang lebih kasar. aroma 

pada daging sapi yang dimasak hampir sama atau identik dengan daging babi. 

Menurut Sudarmo (2008), menerangkan bahwa daging sapi mempunyai kadar 

prminat pd daging, Protein 16% sampai 22% dan kadar air 65% sampai 80%. 

Berikut contoh dari gambar daging sapi dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2. 13 Contoh dari citra daging sapi 

2. Karakteristik Daging Babi 

Daging babi mempunyai warna putih dan banyak ditemui serabut putih. 

Karkas babi rata – rata berwarna pucat, karena selain banyak mengandung serabut 

putih anaerobik juga kandungan glikogennya tinggi. Daging babi yang disimpan 

lama sebelum pemasakan dapat mempunyai flavor seperti keju, karena ransiditas 

lemak. 
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Berikut contoh dari gambar daging babi dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2. 14 Contoh dari citra daging babi 

Ada beberapa daging yang dikenal, untuk permasalahan kasus ini yang 

akan dibahas adalah daging sapi dan daging babi. Menurut Dr. Ir. Joko Hermanto, 

Guru besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, setidaknya ada 5 aspek 

yang secara kasat mata bisa kita gunakan untuk membedakan daging sapi dan 

daging babi (Liputan6.com,2014).  Berikut Tabel 2.3 yang menjelaskan perbedaan 

daging sapi dan daging babi secara kasat mata. 

Tabel 2. 3 Perbedaan daging sapi dan daging babi secara kasat mata 

No Perbedaan Daging Babi Daging Sapi 

1

1 

Warna 

 

Pucat Merah 

2

2 

Serat 

 

Samar – samar dan sangat 

renggang 

Padat, garis serat 

terlihat jelas 

3

3 

Penampakan Lemak Lebih elastis, sangat 

basah, dan sulit dilepas 

dari dagingnya 

Lebih kaku dan 

berbentuk 
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No Perbedaan Daging Babi Daging Sapi 

 

4

4 

Tekstur Daging 

 

Sangat kenyal, lembek 

dan mudah 

direnggangkan 

Kaku, padat, keras, 

terasa solid dan 

cukup sulit 

direnggangkan 

5

5 
Aroma Khas tersendiri Anyir 

 

2.9 Penelitian Terkait 

Penelitian sebelumnya yang mempunyai kasus yang sama dengan 

penelitian penulis yaitu penelitian yang menggunakan metode Learning Vektor 

Quantization   VQ) dengan judul “Jaringan Saraf Tiruan  VQ (Learning Vektor 

Quantization) Dalam Mengidentifikasi Citra Daging Babi Dan Daging Sapi” 

(Meyki, 2015). Hasil akurasi pengujian secara keseluruhan mencapai mencapai 

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

penelitian penulis adalah dalam penggunaan ekstraksi cirri tekstur. Penelitian ini 

menggunakan ekstraksi ciri tekstur Gray Level Cooccurence Matrix (GLCM), 

sedangkan penelitian penulis menggunakan ekstraksi cirri tekstur LBP (Local 

Binary Pattern). Penulis menggunakan LBP karena pada sebuah penelitian yang 

menggunakan ekstraksi cirri tekstur yang sama yaitu LBP (Local Binary Pattern) 

dengan judul penelitian “A Comparison Of Texture Feature Algorithms For 

Urban Settlement Classification” (L.P. Abeigne et al. 2008) mendapatkan hasil 

akurasi yang lebih tinggi dari Gray Level Cooccurence Matrix (GLCM). 

Penelitian ini tentang perbandingan ekstraksi cirri tekstur LBP dengan GLCM 
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untuk mengklasifikasi pemungkiman perkotaan. Hasil dari penelitian yaitu 

ekstraksi ciri tekstur menggunakan LBP memiliki akurasi yang lebih tinggi dari 

GLCM dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini: 

Tabel 2. 4 Perbandingan akurasi GLCM dan LBP 

No 
GLCM LBP 

Class 
Prec Rec Prec Rec 

1 0,964 0,976 0,984 1,000 Formal suburban 

2 0,935 0,943 0,955 0,941 FT_Type 1 

3 0,916 0,858 0,98 0,980 FT_Type 2 

4 1,000 0,968 0,989 0,995 FTIS_Type 1 

5 0,896 0,943 0,954 0,973 FTIS_Type 2 

6 0,735 0,830 0,994 0,994 FTIS_Type 3 

7 0,960 0,950 0,942 0,942 Informal township 

8 0,994 1,000 0,986 0,997 IS_Type 1 

9 0,974 0,956 0,996 0,973 Non-urban 

2.9.1 Akurasi Penelitian Terkait 

Berikut Tabel 2.5 yang berisi akurasi penelitian sebelumnya yang 

membahas daging sapi dan daging babi. 

Tabel 2. 5 Akurasi penelitian terkait daging sapi dan daging babi 

Judul Penelitian Metode Akurasi 

Implementasi Jaringan Syaraf 

Tiruan Backpropagation sebagai 

Sistem Pengenalan Citra Daging 

Babi dan Citra Daging Sapi 

(Ahmad,2012) 

Ekstrasi ciri warna : Principal 

Component Analysis (PCA) 

Proses Klasifikasi : Jaringan 

Syaraf Tiruan Backpropagation 

Maksimum : 

88,3% 

Minimum :  

- 

Klasifikasi Jenis Daging 

Konsumsi berdasarkan Analisis 

Tekstur dengan Pengolahan Citra 

(Ghandi, 2011) 

Ekstrasi ciri warna : RGB yang 

dikonvers kegrayscale 

Proses Klasifikasi : k-Nearest 

Neighbor 

Maksimum : 

82,8% 

Minimum : 

37,33%  

Identifikasi Citra untuk 

Mengidentifikasi Jenis Daging 

Sapi dengan menggunakan 

Transformasi Wavelet Haar 

(Kiswanto, 2012) 

Ekstrasi ciri warna : RGB dan 

HSI 

Prses Klasifikasi : Wavelet Haar 

Maksimum : 

80% 

Minimum :  

- 

 


