
BAB II 

  LANDASAN TEORI 

2.1  Pengolahan Citra Digital 

Citra merupakan gambaran, kemiripan dari suatu obyek. Citra dijadikan 

sebagai keluaran suatu sistem perekaman data, dapat bersifat optik berupa foto, 

bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, 

atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan 

(Sihombing, Poltak, 1999). 

Ada dua jenis citra yang sering kita temukan yaitu citra analog dan citra 

digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti foto yang tercetak 

pada kertas, lukisan, dan sebagainya. Sedangkan citra digital adalah citra yang 

dapat diolah oleh komputer dimana citra tersebut dapat dilihat ketika citra berada 

didalam layar monitor komputer. 

Citra jugs terbagi kedalam dua macam, yaitu citra kontinu dan citra diskrit. 

Citra kontinu adalah citra yang diperoleh dari sistem optik analog contohnya mata 

manusia. Citra diskrit adalah hasil digitalisasi dari citra kontinu contohnya kamera 

handphone (Siregar, 2009). 

 

2.1.1 Jenis-jenis Citra 

Berdasarkan nilai pikselnya citra dapat dibagi menjadi beberapa jenis (Putra, 

2010), yaitu : 

a. Citra berwarna 

Citra berwarna memiliki 3 layer matriks yaitu R-Layer (Red Layer), G-Layer 

(Green Layer), dan B-Layer (Blue Layer). Setiap layer warna diwakili beberapa bit. 

Total warna yang dihasilkan dikatakan sudah melampaui penglihatan manusia yang 

hanya dapat membedakan warna sekitar 10 juta warna. 

b. Citra Grayscale (Skala Keabuan) 

Citra grayscale adalah jenis citra yang memiliki satu kanal pada masing- 

masing pikselnya, citra grayscale terdiri dari warna hitam, keabuan dan putih. 

Tingkatan keabuan adalah warna abu dari tingkatan warna putih hingga hitam.
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c. Citra Biner (Monokrom) 

Citra biner atau yang sering dikenal dengan citra Black and White atau 

monokrom adalah jenis citra digital yang hanya memiliki dua nilai pixel yaitu hitam 

dan putih. Citra biner membutuhkan 1 bit untuk mewakili setiap pikselnya. Citra 

biner dapat digunakan pada proses pengolahan citra morfologi, segmentasi, 

pengambangan, dan lain-lain. 

 

2.1.2 Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing) 

Citra (image) dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi dua dimensi 𝑓(𝑥, 𝑦), 

dimana  𝑥  dan  𝑦  adalah  koordinat  spasial  dan  amplitude  dari  𝑓 pada  titik   (𝑥, 

𝑦) merupakan tingkat kecerahan (intensity) atau level keabuan citra pada suatu titik 

(Gonzalez, 2008). Dalam penelitian ini dikembangan sistem pengenalan pola citra 

digital sel warna pada mata ikan. Tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

 

2.1.3 Pengolahan Citra Tingkat Awal (Image Pre-Processing) 

Pra-pemrosesan atau pre-processing merupakan suatu proses pengolahan 

citra tingkat awal yang dilakukan dengan tujuan agar mempermudah proses 

pengolahan citra lebih lanjut atau untuk keperluan tertentu. Konversi citra RGB 

menjdi citra HSV digunakan untuk mendapatkan nilai warna yang lebih sederhana. 

 

2.1.3.1 Ekstraksi Ciri Warna 

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. Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan berbagai metode untuk 

pengenalan ciri warna suatu citra, diantaranya metode RGB , metode CIELAB 
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(Xuemei Zhang et,al, 1997; Lianghai Jin and Dehua Li, 2007; Jun Zeng and Dehua 

Li, 2010), dan metode HSV (Chulung Chen dan Weijun Wu,2005; Chen Junhua 

and Lei Jing, 2012; Li Shuhua and Li Shuhua, 2010). Menurut (Jose M. Chaves- 

González et al, 2010) dari beberapa metode tersebut, metode Hue Saturation Value 

(HSV) adalah metode pengenalan ciri warna yang terbaik. 

 

2.1.3.2 Model Warna HSV (Hue Saturation Value) 

Model warna HSV merupakan model warna yang mendefiniskan warna 

berdasarkan terminologi Hue, Saturation dan Value. Terminal Hue digunakan 

untuk membedakan warna-warna dan menentukan kemerahan (redness), Kehijauan 

(greenness), dsb dari cahaya. Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu 

warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada warna. 

Value adalah atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata 

tanpa memperdulikan warna (Rakhmawati 2013). 

 

2.1.3.3 Konversi Citra RGB Ke HSV 

Persamaan untuk melakukan konversi citra RGB menjadi citra HSV sebagai 

berikut. (Rakhmawati, 2013). 

H = tan 
3(𝐺−𝐵)

(𝐺−𝐵)+(𝑅−𝐵)
  

S = 1 - 
min(𝑅,𝐺,𝐵))

𝑉
  

V = 
𝑅+𝐺+𝐵

3
   

Pada rumus diatas dapat dilakukan proses normalisasi nilai RGB terlebih 

dahulu sebelum dilakukan konversi ke nilai HSV. Persamaan normalisasi RGB 

dapat dilihat sebagai berikut. 

r = 
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
   

g = 
𝑔

𝑅+𝐺+𝐵
   

b = 
𝑏

𝑅+𝐺+𝐵
  

  

Keterangan rumus: 
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R = nilai red belum normalisasi  

r = nilai red normalisasi 

G = nilai green belum normalisasi  

g = nilai green normalisasi 

B = nilai blue belum normalisasi  

b = nilai blue normalisasi 

Setelah nilai normalisasi RGB selesai, maka citra dilakukan konversi ke 

dalam bentuk citra Hue Saturation Value (HSV). Persamaan yang digunakan untuk 

transformasi RGB ke HSV sebagai berikut. 

V = max(r, g, b)   

S = {
0
1
min(𝑅,𝐺,𝐵)

𝑉
 ; jika V=0  

        Jika V>0  

0 jika s = 0 

60 x [0 +
𝑔−𝑏

𝑠𝑥𝑣
]jika v = r 

60 x [2 +
𝑏−𝑟

𝑠𝑥𝑣
]jika v = g  

60 x [4 +
𝑟−𝑔

𝑠𝑥𝑣
]jika v = b 

H = H + 360 jika H < 0   

2.2 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan jaringan buatan otak manusia yang 

mencoba untuk menstimulasikan pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah 

buatan digunakan karena jaringan syaraf manusia diimplementasikan dengan 

menggunakan program komputer. Dimana program komputer tersebut mampu 

menyelesaikan sejumlah proses perhitungan didalam proses pembelajaran 

(sihombing, poltak, 1999) 

Jaringan Syaraf tiruan adalah salah satu upaya manusia untuk memodelkan 

kerja dan fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. 

Pemodelan ini didasari oleh otak manusia dalam mengorganisasikan sel-sel 
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penyusunannya yang disebut neuron. Sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas 

tertentu seperti pengenaln pola dengan efektifitas yang tinggi (Suyanto, 2014). 

Jaringan Syaraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari 

jaringan syaraf biologi, dengan asumsi bahwa : 

1.  Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang di namakan 

neuron. 

2.    Sinyal antar neuron berhubungan melalui suatu saluran penghubung. 

3.  Setiap saluran penghubung mempunyai nilai bobot, dan melakukan operasi 

perkalian dengan sinyal yang dikirim melaluinya. 

4. Setiap neuron menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan 

bobot yang masuk untuk menentukan sinyal keluarannya. 

Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk : 

1. Menyimpan dan memanggil data (pengenalan pola). 

Jaringan syaraf tiruan sering digunakan untuk pengenalan pola, misalnya  

pengenalan huruf, angka, suara, tanda tangan dan sebagainya. 

2. Mengklasifikasi data-data. 

Jaringan syaraf tiruan mampu untuk mengklasifikasikan data-data masukan 

dan mengeluarkan hasil dari pembelajaran sesuai dengan klasifikasinya. 

3. Pemetaan berdasarkan data-data sejenis. 

Jaringan syaraf tiruan dapat melakukan pemetaan berdasarkan data-data yang 

sejenis dan mengelompokkannya berdasarkan keluarannya. 

4.   Prediksi/Peramalan. 

Jaringan syaraf tiruan dapat memprediksi/meramalkan apa yang akan terjadi 

di masa akan datang berdasarkan pembelajaran pola yang ada di masa lalu.  

2.3  Learning Vector Quantization (LVQ)  

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah sebuah metode pengklasifikasi 

pola jaringan kompetitif (Competitive Layer), dimana setiap unit keluaran 

merepresentasikan sebuah kelas atau kategori tertentu. Selama pelatihan, unit 

keluaran dimodifikasi (dengan merubah nilai bobot melalui pelatihan terawasi), 

untuk memperkirakan permukaan keputusan dari teori pengklasifikasi bayes. 
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Diasumsikan bahwa sekumpulan pola untuk pelatihan disediakan, bersama dengan 

sebuah distribusi awal dari vektor referensi (setiap vektor merepresentasikan 

sebuah kelas). Arsitektur jaringan syaraf LVQ dasarnya sama dengan arsitektur 

SOM, tetapi tanpa struktur topologis dan setiap unit keluaran mengetahui kelas 

yang diwakilinya (Fausett, 1994). 

LVQ dapat dipahami sebagai kasus khusus dari jaringan syaraf tiruan, lebih 

tepatnya, ia menerapkan pendekatan berbasiskan pembelajaran bahasa Ibrani 

pemenang-mengambil-semua. Ini adalah prekursor untuk menata diri peta (SOM) 

dan terkait dengan gas saraf, dan ke algoritma tetangga k-terdekat (k-NN). LVQ 

ditemukan oleh Teuvo Kohonen. Perbedaan dari Arsitektur jaringan syaraf 

Learning Vector Quantization (LVQ), dan jaringan saraf Self Orgaizing Maping 

(SOM) ditunjukan dengan Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 Jaringan Lapisan Kompetitif  

2.3.1 Algoritma Learning Vektor (LVQ 1) 

 Langkah-langkah algoritma pelatihan LVQ (Difla, 2010) terdiri atas: 

1. Tentukan terlebih dahulu Learning Rate, maksimal epoh, pengurangan nilai 

Learning Rate (0,1 Learning Rate). 

2. Cari jarak minimum dengan membandingkan nilai inputan dan nilai bobot 

(database). 

D = √𝑥1− 𝑤1)2 ........(xn - w2 ) 

3. Perbaharui bobot wj sebagai berikut : 

Jika T = Cj maka 

𝐖𝐣(𝐭 + 𝟏)  =  𝐰𝐣 (𝐭)  +  𝛂 (𝐭)[𝐱(𝐭) – 𝐰𝐣(𝐭)] 

 1  

 1 

  – η 

  –   η 

  – η 

– η –   η     

A 1   A m 

A i   A j   
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Jika T≠Cj maka 

𝐖𝐣(𝐭 + 𝟏) =  𝐰𝐣 (𝐭) −  𝛂 (𝐭)[𝐱(𝐭) – 𝐰𝐣(𝐭)] 

4. Lakukan pengurangan Learning Rate. 

5. Cek kondisi berhenti 

Epoh > Maksimal Epoh 

Learning Rate >1 dan Learning Rate <0 

X = vektor-vektor pelatihan (X1 …Xi, … Xn) 

D = jarak antara bobot vector masukan dengan 

bobot vektor data latih.  

T = kategori atau kelas yg benar untuk vektor-

vektor pelatihan. 

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

Cj = kategori atau kelas yang merepresentasikan oleh unit keluaran ke-j 

||x-wj|| = jarak Euclidean antara vektor masukan dan vektor bobot data 

latih. 

 

2.3.2 Pengujian Hasil Akurasi Pengenalan Citra 

Tingkat keberhasilan sistem dihitung berdasarkan perbandingan jumlah 

klasifikasi yang sesuai terhadap seluruh sampel citra yang diujikan sehingga 

menghasilkan persamaan. 

Akurasi Keberhasilan = 
𝜺𝑷𝒆𝒏𝒈𝒖𝒋𝒊𝒂𝒏𝒚𝒂𝒏𝒈𝑩𝒆𝒓𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝑩𝒆𝒏𝒂𝒓

𝜺𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝑫𝒂𝒕𝒂𝑼𝒋𝒊
 = 100%. 

2.4  Kesegaran Ikan 

Mutu ikan selalu identik dengan kesegaran. Dalam istilah segar tercakup dua 

pengertian yaitu : 

1. Baru saja ditangkap dan tidak disimpan dan tidak diawetkan 

2. Mutunya masih original yang artinya tidak mengalami kemunduran   

(Ilyas, 1983).  

Kesegaran adalah parameter untuk membedakan ikan yang jelek dan ikan 

yang baik kualitasnya. Ikan dikatakan segar jika perubahan-perubahan biokimiawi, 
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mikrobiologi dan fisikawi yang terjadi belum menyebabkan kerusakan pada ikan 

(Ilyas, 1983). 

Faktor fisikawi terdiri dari : 

1. penampakan luar yaitu ikan masih segar mempunyai penampakan cerah, 

karena belum banyak perubahan biokimiawi yang terjadi dan metabolisme 

dalam tubuh ikan  masih berjalan baik. 

2. Ikan masih segar tidak ditemukan tanda-tanda perubahan warna pada 

dagingnya. Ikan yang segar mempunyai daging yang cukup lentur. Apabila 

daging ditekan atau dibengkokkan akan kembali kebentuk semula. 

Kelenturan yang terjadi disebabkan belum terputusnya benang-benang 

daging. Pada ikan busuk benang-benang daging sudah banyak yang terputus 

dan dinding selnya banyak yang rusak. 

3. Keadaan mata, perubahan kesegaran ikan akan menyebabkan perubahan yang 

nyata pada kecerahan mata, mata tampak kotor dan tidak jernih. 

4. Keadaan daging ikan 

a. Ikan yang masih segar, jika ditekan jari telunjuk bekasnya akan segera 

kembali, karena dagingnya kenyal 

b. Daging ikan belum kehilangan cairan sehingga daging ikan masih terlihat 

basah 

c. Belum adanya lendir pada permukaan tubuh ikan 

5. Keadaan insang : 

a. ikan yang segar mempunyai insang yang berwarna merah cerah. 

b. Ikan tidak segar, warna insang berubah menjadi coklat gelap 

Faktor parameter kimiawi yaitu pH daging ikan dan hasil-hasil akhir 

penguraian komponen-komponen daging ikan, seperti hipoksantin, kadar amonia, 

dan kadar trimetilamin atau kadar dimetilamin. Faktor parameter sensorik 

umumnya dikaitkan dengan cita ras (flavour), warna, dan kenampakan, sedangkan 

faktor parameter mikrobiologi yang paling umum digunakan adalah jumlah bakteri 

(Hadiwiyoto, 1993). 

2.4.1 Ikan Patin 

Ikan patin adalah salah satu Ikan asli perairan Indonesia yang berhasil di 
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budidayakan. Jenis - jenis ikan patin di Indonesia sangat banyak antara lain, 

Pangasius atau Pangasius jambal, Pangasius humeralis, Pangasius lithostoma, 

Pangasius nasutus, Pangasius polyuranodon, Pangasius niewenhisii. Sedangkan 

pangasius sutchi dan Pangasius hypophtalmus yang sedang di kenal sebagai jambal 

siam atau lele bangkok merupakan ikan introduksi dari Thailand. 

Ikan patin mempunyai bentuk tubuh memanjang dan berwarna putih perak 

dengan punggung bewarna kebiruan. Ikan patin tidak memiliki sisik, kepala ikan 

relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah dan termasuk 

dalam ciri khas catfish. 

Klasifikasi ikan patin adalah sebagai berikut: 

Ordo            : Ostariophisi 

Sub - ordo  : Siluroidea 

Famili  : Pangasidae 

Genus : Pangasius 

Spesies  : Pangasius hypophtalmus 

Ciri-ciri mata ikan patin segar adalah : 

1. Cerah   3. Cembung 

2. Bening   4. Menonjol 

Ciri-ciri mata ikan tidak segar : 

1. Pudar   3. Cekung 

2. Berkerut   4. Tenggelam 

 

2.4.2 Ikan Emas 

Ikan mas atau common carp adalah salah satu jenis ikan air tawar. Bentuk 

tubuhnya panjang dan agak bulat dengan kepala kecil, punggung tinggi dan seluruh 

badannya bersisik besar. Nama lain dari ikan mas adalah karper, tombro, rayo, 

ameh, dan masmasan. Ikan mas bisa dibilang ikan nomor satu di Indonesia, karena 

konsumennya sangat banyak, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ini 

wajar, karena daging yang tebal rasanya sangat lezat, dan kandungan gizinya 

tergolong tinggi. Terlebih lagi bila dimasak dengan berbagai variasi masakan, tentu 

saja akan mengundang selera makan penggemarnya.  
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Berikut contoh Gambar 2.2 bentuk umum ikan Mas. 

 

Gambar 2.2 Ikan Mas 

Saat ini ikan mas mempunyai banyak ras atau stain. Perbedaan sifat dan ciri 

dari ras disebabkan oleh adanya interaksi antara genotipe dan lingkungan kolam, 

musim dan cara pemeliharaan yang terlihat dari penampilan bentuk fisik, bentuk 

tubuh dan warnanya. Adapun ciri-ciri dari beberapa strain ikan mas adalah sebagai 

berikut: 

1) Ikan mas punten: sisik berwarna hijau gelap; potongan badan paling pendek; 

bagian punggung tinggi melebar; mata agak menonjol; gerakannya gesit; 

perbandingan antara panjang badan dan tinggi badan antara 2,3:1. 

2) Ikan mas majalaya: sisik berwarna hijau keabu-abuan dengan tepi sisik lebih 

gelap; punggung tinggi; badannya relatif pendek; gerakannya lamban, bila diberi 

makanan suka berenang di permukaan air perbandingan panjang badan dengan 

tinggi badan antara 3,2:1. 

3) Ikan mas si nyonya: sisik berwarna kuning muda; badan relatif panjang; mata 

pada ikan muda tidak menonjol, sedangkan ikan dewasa bermata sipit; gerakannya 

lamban, lebih suka berada di permukaan air ; perbandingan panjang badan dengan 

tinggi badan antara 3,6:1. 

4) Ikan mas taiwan : sisik berwarna hijau kekuning-kuningan; badan relative 

panjang ; penampang punggung membulat; mata agak menonjol; gerakan lebih 

gesit dan aktif ; perbandingan panjang badan dengan tinggi badan antara 3,5:1. 

5) Ikan mas koi: bentuk badan bulat panjang dan bersisisk penuh; warna sisik 

bermacam-macam seperti putih, kuning, merah menyala, atau kombinasi dari 

warna-warna tersebut. Beberapa ras koi adalah long tail Indonesian carp. 
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Ciri-ciri mata ikan patin segar adalah : 

1. Cerah  3. Cembong 

2. Bening  4. Menonjol 

Ciri-ciri mata ikan tidak segar : 

1. Pudar  3. Cekung 

2. Berkerut  4. Tenggelam 

 

2.4.3 Ikan Nila 

Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang hampir menyerupai ikan mas, 

ikan nilai ini berasal dari Afrika bagian timur di perairan sungai Nil, danau Tangiya 

Nigeria. Jenis ikan ini pada awal perkembangan termasuk kedalam 

kelompok Tilapia ( Saratharaodon nilaticu ). Ikan nila masuk kedalam famili 

Cichilidae dengan ordo percomorphi yang memiliki tulang belakang. 

Selain itu, ikan nila memiliki bentuk pipih, punggung tinggi, pada bagian 

badan dan sirip ekor di temukan garis lurus ( vertikal ) serta juga mempunyai sirip 

punggung ditemukan garis lurus memanjang. Secara sistematisnya ikan nila ini 

dapat diklasifikasi dan taksonomikan sebagai berikut : 

Klasifikasi ikan nila 

Menurut Saanin, 1984 ikan nila ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichyes 

 

https://1.bp.blogspot.com/-62QqQK1hVkc/WLUvTA1rDcI/AAAAAAAAAQI/E3mCpQjA8Eo71Y9FFYn4aYbozNkxXc7SgCLcB/s1600/Screenshot_2017-02-28-11-57-09_1.jpg
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Gambar 2.3 Ikan Nila 

Ciri-ciri mata ikan patin segar adalah : 

1. Cerah  3. Cembong 

2. Bening  4. Menonjol 

Ciri-ciri mata ikan tidak segar : 

1. Pudar  3. Cekung 

2. Berkerut  4. Tenggelam 

 

2.4.4 Ikan Lele 

Lele merupakan jenis ikan air tawar bertubuh panjang dan kulit licin. Di 

beberapa daerah di Indonesia, ikan lele memiliki banyak penyebutan, antara lain 

ikan kalang (Padang), ikan maut (Gayo, Aceh), ikan pantet (Kalimantan Selatan), 

ikan keling (Makasar), ikan cepi (bugis) dan ikan lele/lindi (Jawa Tengah). Tidak 

hanya di Indonesia, ikan lele juga memiliki banyak nama di negara lain seperti, 

plamond (Thailand), mali (Afrika), dan ikan keli (Malaysia). 

Dalam bahasa inggris ikan lele disebut dengan catfish, mudfish, siluroid dan 

walking catfish. Melanjutkan pembahasan morfologi pada postingan kemarin, kali 

ini yang akan menjadi pokok bahasan adalah morfologi ikan lele dan 

klasifikasinya.Ikan jenis clarias termasuk ikan lele memiliki ciri tubuh yang 

memanjang atau lonjong, kulit tubuhnya tidak bersisik dan licin karena dilindungi 

oleh sejenis cairan pelindung, sirip punggungnya memanjang pada bagian 

punggung dan terkadang menyatu dengan ekor, sementara dibagian bawah perut 

juga terdapat sirip anus yang memanjang hingga ke ekor, tidak seperti tubuhnya 

yang lonjong, bagian kepala lele cenderung lebih gepeng dan dilindungi oleh tulang 

yang sangat keras, matanya terlihat hitam dan kecil disisi kiri dan kanan kepala, 

berada di belakang kumis atau yang sering disebut sebagai sungut peraba yang 

berjumlah delapan, empat disisi kiri dan empat lainnya disisi kanan, pada bagian 

dada, ikan lele memiliki dua buah patil, yaitu sirip yang terdiiri dari tulang yang 

keras dan lancip.  

Ikan lele biasa hidup di perairan air tawar, seperti sungai, rawa dan telaga, 

bahkan ikan lele juga mampu bertahan hidup di selokan got daerah perkotaan yang 

https://www.bagi-in.com/morfologi-ikan/
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sudah tercemar. Ikan lele termasuk jenis ikan yang lebih aktif di malam hari, pada 

habitat aslinya di alam, ikan lele akan memijah pada saat musim penghujan. 

Ciri-ciri mata ikan patin segar adalah : 

1. Cerah  3. Cembong 

2. Bening 4. Menonjol 

Ciri-ciri mata ikan tidak segar : 

1. Pudar  3. Cekung 

2. Berkerut 4. Tenggelam 

Pada umumnya ciri-ciri dari warna mata dari keempat data latih dan data uji 

sama, karena semua jenis ikan yang dijadikan sebagai data latih dan data uji hidup 

di air tawar.    

2.5  Penelitian Terkait 

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, 

buku, surat kabar, dan lain-lain untuk menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu terkait, mencari metode-metode serta teknik penelitian baik 

dalam mengumpulkan maupun dalam menganalisis data yang digunakan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang terkait dapat dilihat pada data 

penelitian berikut. 

1. Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Ientifikasi Kualitas Panen Dan Penyakit Ikan 

Patin Menggunakan Algoritma Backpropagation, sistem ini dibuat hanya 

untuk menentukan kualitas panen dan penyakit ikan patin dengan tingkat 

akurasi 100% (Priyadi, 2015). 

 

2. Penerapan Metode Learning Vektor Quantization (LVQ) Untuk diagnosis 

penyakit ikan Bawal Bintang Dalam penelitian ini fokus membahas diagnosis 

penyakit ikan Bawal Bintang, sehingga penerapan metode LVQ mampu 

mendiagnosis penyakit-penyakit yang da pada ikan Bawal Bintang tersebut, 

dimana nilai learning rate (a), didapatkan nilai learning rate (a) = 0,1 

memperoleh nilai hasil yang paing tinggi dibandingkan dengan nilai learning 

rate (a) yang lain sebesar 100% pada latihan sedangkan pada pengujian 
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diperoleh nilai rate  (a) = 0,05 memperoleh hasil akurasi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan nilai rate (a) yang lain yaitu 96,77% (Mulia Parna Putri 

Sijabat ,(Studi Kasus : Balai Budaya Laut Batam).  

 

3. Pengenalan Jenis Ikan Air Laut dengan Metode Learning Vector 

Quantization (LVQ) Berbasis Citra, pada penelitian ini banyak membahas 

tentang Ikan Air laut, sehingga pada sistem dapt disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode Learnign Vektor Quantization peneliti lebih cenderung 

membahas Ikan yang berada di Laut, sehingga Ikan Air Tawar masih belum 

bisa dikenali. Dalam penelitian ini terdapat nilai learning rate (a) = 0,01, 

minimum rate (min a) = 0,00001 dan pengurangan learning rate (dec a) = 0,1 

menghasilkan nilai akurasi sebesar 88,89% ( Icha Maimunah, Nerfita 

Nikentari, Nurul Hayaty). 

 

4. Aplkiasi metode Akustik untuk uji kesegaran ikan. Pada penelitian ini banyak 

membahas tentang kesegaran ikan. Pengukuran kesegaran ikan ini 

menggunakan  sensor ultrasonik (sesnsor suara berfrekuensi tinggi) untuk 

mengetahui kondisi atau karakteristik pantulan suara terhadap target yang 

diamati dan pengujian dilakukan selama 24 jam dan menghasilkan indeks 

kategori segar dari data  ikan patin berkisar 2,03-3,71 volt dan tidak segar 

berkisar 1,51-1,69 volt (Indra Jaya, 2006). 

 

5. Identifikasi Jenis-jenis ikan Teleostei yang tertangkap nelayan di Wilayah 

Perairan Pesisir Kota Semarang, bahwa di perairan pesisir Kota Semarang 

terdapat 11 jenis ikan Teleostei, dengan daerah sebaran nelayan yang meliputi 

perairan pedalaman, perairan sekitar kendal dan jepara. Saran dari penelitian 

ini adalah perlu pengendalian eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan 

khususnya ikan karena dapat menimbulkan kerusakan atau degradasi 

lingkungan pesisir (Nur Laily, 2006). 
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6. Sistem Pendeteksi Kesegaran Ikan Bandeng Menggunakan Citra pada 

penelitian ini hanya membahas kesegaran Ikan Bandeng dengan 

menggunakan 5 ikan bandeng segar, sehingga citra referensi yang dihasilkan 

pada posisi R=160, G=35, B=35 dan threshold=55. Dari pengujian terhadap 

10 ikan bandeng segar menghasilkan nilai detesi sebesar 100% dan pengujian 

10 ikan bandeng tidak segar menghasilkan nilai deteksi sebesar 80%. 

 

 

 


