
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I  Latar Belakang 

Indonesia memiliki wilayah  peraiaran yang sangat luas, karena wilayah 

Indonesia terdiri-dari kepuluauan. Banyak masyarakat Indonesia yang 

memaanfaatkan situasi tersebut dengan bekerja sebagai petani ikan, pencari ikan 

dan bahkan menjual ikan. Dengan banyaknya ketersediaan ikan tersebut, 

membuat beberapa orang memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual ikan 

yang tidak layak Konsumsi. Ikan tidak layak Konsumsi sangat berbahaya bagi 

kesehatan manusia. Hal  ini di karenakan oleh konsumsi ikan yang sudah tidak 

layak dapat menimbulkan penyakit (Mulia PPS, 2011). 

Keberagaman jenis ikan memang memberikan peluang usaha yang besar 

saat ini, karena didalam ikan mengandung protein dan gizi yang sangat baik. 

Masyarakat pada umumnya sudah banyak yang konsumsi ikan, karena ikan dapat 

meningkatkan kesehatan (Syaiful eddy, 2013).  

 Meningkatnya produksi akan konsumsi ikan, membuat banyak orang 

memanfaatkan kondisi tersebut, dengan menjual ikan yang tidak layak konsumsi 

seperti ikan busuk, ikan berklorin dan berformalin (Sudrajat, 2011). Meski 

Pemerintah sudah memberi larangan keras berdasarkan UU No 7 Tahun 1996 

tentang pangan pada pasal 21 huruf e, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang 

mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa (UU, 1996), dan peraturan 

Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, 

karena menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi ancamannya berupa pidana 

maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 600 Juta (Peraturan Pemerintah, 

2004). 

Pada konsumen ikan tersebut tentu juga terdapat berbagai permasalahan 

seperti kurangnya kesegaran ikan, ikan mati, ikan sudah busuk yang disebabkan 

oleh ancaman parasit, jamur, dan bakteri yang terdapat pada ikan. Salah satu 

kendala yang banyak ditemukan pada saat sekarang ini, yaitu efektifitas dalam 
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pendampingan terhadap konsumen ikan untuk mengidentifikasi kesegaran ikan, 

terutama ditemui pada konsumen yang belum memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup mengenai Ikan (Pariyadi, 2015). 

Dalam konsumsi ikan, Konsumen sering menemukan berbagai kendala yang 

dapat mempengaruhi produksi dari ikan tersebut. Seperti kurangnya kesegaran  

pada ikan yang dijual dan bila sudah memasuki fase yang cukup parah akan 

mengakibatkan kematian pada ikan dan bahkan ikan menjadi bisa busuk. 

Kesegaran ikan menjadi salah satu tolak ukur bagi konsumen dalam memilih ikan 

yang berkualitas atau yang baik untuk dikonsumsi. Kesegaran ikan dapat kita lihat 

melalui perubahan yang terjadi pada warna matanya. Dengan berubahnya warna 

dari mata ikan tersebut, dapat menimbulkan turunnya harga jual dipasaran dan 

menyebabkan kerugian bagi penjual ikan itu sendiri (Mulia PPS, 2011). 

Pemeriksaan kesegaran ikan dapat dilakukan melalui analisis mikrobiologi 

dan kimiawi tetapi dengan cara ini kurang efektif karena membutuhkan tenaga 

manusia yang tidak sedikit, membutuhkan biaya yang cukup mahal, 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga manusia rentang dari kelelahan 

fisik, sehingga mempengaruhi produksi ikan. Maka dibutuhkan sistem pendeteksi 

kesegaran ikan menggunakan citra berdasarkan parameter pengujian pada warna 

mata ikan tersebut. 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan sebuah sistem buatan yang 

memiliki karakter yang sama dengan jaringan syaraf yang ada pada otak manusia. 

JST dimaksudkan dapat bekerja seperti pola pikir manusia dengan pelatihan dan 

pembelajaran sehingga JST dapat mengenali pola dari pembelajaran tersebut dan 

dapat menarik sebuah kesimpulan. Jaringan Syaraf Tiruan adalah suatu metode 

untuk klasifikasi pola yang masing-masing keluaran mewakili suatu kategori atau 

kelompok tertentu. Pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari 

jarak terdekat antara suatu vektor masukan ke bobot yang bersangkutan 

(Kusumadewi, 2006). Metode jaringan syaraf tiruan yang bisa diterapkan untuk 

klasifikasi adalah Learning Vector Quantization (LVQ). Learning Vector 

Quantization (LVQ) adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada 

lapisan kompetitif yang terawasi (Budianita. 2013). Suatu lapisan kompetitif akan 
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secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Vektor 

referensi yang paling dekat dengan vektor input saja yang diperbaharui. 

Penelitian sebelumnya dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan Untuk 

Identifikasi Kualitas Panen dan Penyakit Ikan Patin Menggunakan Algoritma 

Backpropagation (Studi Kasus Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi. 

Pariyadi, 2012) yang hasilnya Jaringan Syaraf Tiruan Algoritma Backpropagation 

dapat diterapkan dalam proses identifikasi kualitas panen dan penyakit ikan Patin 

karena memiliki keunggulan salah satunya dapat melakukan proses pelatihan atau 

belajar terhadap data-data yang menjadi bekal layaknya manusia. Algoritma 

Backpropagation telah memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dengan 

persentase sebesar 100 %.  

Inventariasi dan Identifikasi jenis-jenis ikan saat pasang surut di perairan 

sungai Musi Kota Palembang (Syaiful Eddy, 2013) hasilnya Spesies yang 

ditemukan saat pasang adalah sebanyak 29 spesies yang tergolong ke dalam 5 

ordo, 12 familia dan 24 genus. Sedangkan spesies yang ditemukan saat air sungai 

surut sebanyak 24 spesies yang tergolong ke dalam 7 ordo, 14 familia dan 20 

genus. Aplikasi metode Akustik untuk Uji kesegaran Ikan (Indra jaya dan Dewi 

Kartika Ramadhan, 2006) metode akustik untuk mengukur kesegaran Ikan telah 

berhasil diuji pada ikan patin selama 24 jam dengan berbagai perlakuan dengan 

menggunakan sensor Ultrasonik (sensor suara berfrekuensi tinggi).  

Berdasarkan dari saran penelitian yang sudah ada perlu dikembangkan 

seuah sistem dengan judul “ Identifikasi kesegaran ikan berdasarkan warna 

pada mata ikan menggunakan algoritma Learning Vektor Quantization (LVQ) 

“ agar tingkat akurasinya dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.  

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah bagaimana menerapkan 

jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan Algoritma Learning Vektor 

Quantization  (LVQ) untuk identifikasi kesegaran ikan berdasarkan warna mata 

ikan tersebut. 
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1.3 Batasan Masalah  

Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup permasalahan dalam penelitian 

ini, maka penulis membuat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini  adalah: 

1. Parameter yang digunakan adalah warna mata pada ikan 

2. Ikan yang menjadi objek adalah ikan Patin, Ikan Nila, Ikan Lele dan 

ikan Mas pada penjual di pasar-pasar tradisional Desa Koto Ranah. 

3. Hasil yang diperoleh dari sistem berupa ikan segar, ikan  kurang segar 

dan ikan tidak segar. 

I.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) untuk identifikasi kesegaran ikan berdasarkan warna mata dengan 

menggunakan perhitungan metode Algoritma Learning Vector Quantization  

(LVQ ). 

I.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 BAB yang diperinci sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN  TEORI 

Berisi penjelasan teori-teori dasar yang mendukung pembahasan pada bab 

selanjutnya. 

BAB III METODE  PENELITIAN 

Menguraikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

seperti tahapan pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi, 

pengujian, kesimpulan dan saran. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menbahas tentang analisa dan perancangan sistem dengan metode 

yang digunakan dalam merancang dan membangun sistem, yaitu Algoritma 

Learning Vektor Quantization (LVQ). 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menjelaskan mengenai implementasi dari hasil analisa dan pembahasan 

metodeyang diterapkan dan membandingkannya. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan kesimpulan dan hasil penelitian yang diimplementasikan dan 

di uji serta saran  untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 


