
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Analisa merupakan suatu proses kajian yang dilakukan untuk membahas 

serta menelaah secara lebih mendalam akan pemahaman dai suatu pokok 

permasalahan. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang tepat dan akurat terhadap massalah data, proses 

dan semua hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun hasil dari analisa 

terhadap masig-masing permasalahan sebagai berikut :  

4.1 Analisa Kebutuhan Data 

Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan data. Adapun 

kebutuhan data pda penelitian citra waarna mata ikan sebagai berikut : 

1. Pengambilan data citra dilakukan dengan menentukan jarak antara citra 

dan objek lebih kurang 5 cm menggunakan kamera Handphone Xiomei 

dengan sfesifikasi resolusi kamera 12 megapixel. 

2. Jumlah data yang digunakan sebanyak 36 citra mata ikan dengan 

pembagian 3 kelas, yaitu ikan segar, ikan kurang dan ikan tidak segar. 

3. Pengambilan data citra dilakukan dengan mendapatkan objek citra dari 

hasil keseluruhan citra. 

4. Ukuran piksel citra mata ikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

300x300. Hal ini dilakukan setelah penghilangan background dngan 

menggunakan aplikasi paint serta melakukan perubahan ukuran yang 

dilakukan secara codingan matlab R2014a 

 

4.2 Pembagian Data 

Pembagian data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu data 

latih dan data uji. Keselutuhan data yang digunakan pada penelitian in adalah data 

primer yang berjumlah 36 data mata ikan. Dari 36 sampel citra mata ikan tersebut 

diambil gambarnya dalam waktu yang berbeda-beda yaitu hari pertama, hari 
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kedua dan hari ketiga dan terdiri dari empat jenis ikan berbeda yaitu ikan nila, 

ikan lele, ikan patin dan ikan rayo. Setelah difoto setia dari ikan tersebut, maka 

dilakukan kembali penyatuan dengan tiga kelas berbeda yaitu ikan segar, ikan 

kurang segar dan ikan tidak segar. 

Dibawah ini merupakan gambar dari semua data citra warna mata ikan yang 

digunakan sebagai data latih dan data uji 

a. Ikan Patin 

Ikan Patin merupakan jenis ikan yang hidup dalam air tawar. Dibawah ini 

merupakan Gambar 4.1 mata ikan patin. 

Ikan patin segar

Ikan patin kurang segar

Ikan tidak segar

 

Gambar 4.1 Data citra warna ikan patin 

Gambar 4.1 merupakan data latih yang di ambil dari citra mata ikan patin 

sebanyak 9 citra mata ikan yang akan digunakan sebagai proses pelatihan dan 

pengujian pada sistem. 
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b. Ikan Nila 

Ikan Nila merupakan jenis ikan yang hidup dalam air tawar. Dibawah ini 

merupakan Gambar 4.2 mata ikan Nila. 

 

Ikan nila segar

Ikan kurang segar

Ikan tidak segar

 

Gambar 4.2 Data warna Ikan Nila 

Gambar 4.2 merupakan data latih yang di ambil dari citra mata ikan Nila 

sebanyak 9 citra mata ikan yang akan digunakan sebagai proses pelatihan dan 

pengujian pada sistem. 
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c. Ikan Lele 

Ikan Lele merupakan jenis ikan yang hidup dalam air tawar. Dibawah ini 

merupakan Gambar 4.3 mata ikan Lele. 

Ikan lele segar

Ikan lele kurang segar

Ikan lele tidak segar

 

Gambar 4.3 Data warna mata ikan lele 

Gambar 4.3 merupakan data latih yang di ambil dari citra mata ikan Lele 

sebanyak 9 citra mata ikan yang akan digunakan sebagai proses pelatihan dan 

pengujian pada sistem. 
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d. Ikan Mas 

Ikan Mas merupakan jenis ikan yang hidup dalam air tawar. Dibawah ini 

merupakan Gambar 4.4 mata ikan Mas. 

 

Ikan mas segar

Ikan mas kurang segar

Ikan mas tidak segar

 

Gambar 4.4 Data citra warna mata ikan Mas 

Gambar 4.4 merupakan data latih yang di ambil dari citra mata ikan Mas 

sebanyak 9 citra mata ikan yang akan digunakan sebagai proses pelatihan dan 

pengujian pada sistem. 

Setelah data semua data diatas didapatkan, kemudian dikelompokkan 

menjadi data latih dan data uji yang digunakan untuk proses pengklasifikasian 

Learning Vektor Quantization (LVQ)  
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Adapun banyak data latih dan data uji pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Data latih 

Pada data latih terdapat 27 data ikan yang akan digunakan sebagai pelatihan 

dalam sistem. Dibawah ini data latih dari semua jenis citra mata ikan yang 

digunakan dalam proses pelatihan pada sistem yang dibagi menjadi 3 kelas yaitu : 

a. Ikan segar 

Ikan segar merupakan ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat pada 

umumnya. Dibawah ini Gambar 4.5 ikan segar. 

 

Gambar 4.5 ikan segar 

Ikan segar adalah ikan yang difoto pada hari pertama dan di kategorikan 

segar, karena nilai dari RGB dan HSV nya masih bernilai 1, pada hari pertama 

ikan dipastikan masih hidup, oleh karena itu lah ikan masih bisa dikatakan segar.  

b. Ikan kurang segar 

Ikan kurang segar merupakan ikan yang sudah mengalami penurunan 

kesegaran. Dibawah ini Gambar 4.6 ikan kurang segar. 
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Gambar 4.6 ikan kurang segar 

Ikan kurang segar merupakan ikan yang difoto pada hari kedua. Bentuk dan 

warna dari mata ikan pada hari kedua sudah mulai berubah dan di kategorikan 

kurang segar, karena nilai dari RGB dan HSV nya sudah mendekati (0) dan ikan 

pun sudah mati, maka dari itu ikan dikatakn kurang segar. 

c. Ikan tidak segar 

Ikan tidak segar merupakan ikan yang telah memasuki masa kebusukan. 

Dibawah ini Gambar 4.7 ikan tidak segar. 

 

Gambar 4.7 ikan tidak segar 

Ikan tidak segar adalah ikan yang telah memasuki fase kebusukan dan juga 

pada warna matanya juga terlihat sanga berbeda dari hari yang pertama. Ikan tidak 

segar yang mana nilai dari RGB dan HSV nya juga sudah 0 dan sangat tidak layak 

untuk dikonsumsi, karena akan mengakibatkan bahaya bagi yang 

mengkonsumsinya.  
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2. Data Uji 

Data uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu berjumlah 9 data uji. Yang 

diambil dalam waktu yang berbeda dan juga terdri dari 4 jenis ikan. Data uji ini 

kemudian dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu : 

a. Ikan segar 

Ikan segar merupakan ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat pada 

umumnya. Dibawah ini Gambar 4.8 ikan segar. 

 

Gambar 4.8 ikan segar 

Ikan segar adalah ikan yang difoto pada hari pertama dan di kategorikan 

segar, karena nilai dari RGB dan HSV nya masih bernilai 1, pada hari pertama 

ikan dipastikan masih hidup, oleh karena itu lah ikan masih bisa dikatakan segar. 

b. Ikan kurang segar 

  Ikan kurang segar merupakan ikan yang sudah mengalami penurunan 

kesegaran. Dibawah ini Gambar 4.9 ikan kurang segar. 

 

Gambar 4.9 ikan kurang segar 

Ikan kurang segar merupakan ikan yang difoto pada hari kedua. Bentuk dan 

warna dari mata ikan pada hari kedua sudah mulai berubah dan di kategorikan 

kurang segar, karena nilai dari RGB dan HSV nya sudah mendekati (0) dan ikan 

pun sudah mati, maka dari itu ikan dikatakan kurang segar. 
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c. Ikan tidak segar 

Ikan tidak segar merupakan ikan yang telah memasuki masa kebusukan. 

Dibawah ini Gambar 4.10 ikan tidak segar. 

 

Gambar 4.10 ikan tidak segar 

Ikan tidak segar adalah ikan yang telah memasuki fase kebusukan dan juga 

pada warna matanya juga terlihat sanga berbeda dari hari yang pertama. Ikan tidak 

segar yang mana nilai dari RGB dan HSV nya juga sudah 0 dan sangat tidak layak 

untuk dikonsumsi, karena akan mengakibatkan bahaya bagi yang 

mengkonsumsinya.  

 

4.3 Analisa Proses Identifikasi Citra Mata Ikan 

 Pada tahapan analisa proses klasifikasi mata ikan ini di awali dengan 

pengambilan citra mata ikan dari tiga waktu yang berbeda yaitu hari pertama, 

kedua dan ketiga dan di identifikasi untuk mencari nilai RGB (Red Green Blue). 

Kemudian dilakukan pre-processing dengan mengcroping dan me-resize citraa 

mata ikan tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai dari RGB dari masing-masing 

setiap sisi dari citra mata ikan, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk ruang 

warna Hue Saturation Value (HSV). Hasil dari HSV tersebut kemudian dilatih 

menggunakan metode klasifikasi Learning Vektor Quantization (LVQ). Adapun 

tahapan dari analisa proses identifikasi citra mata ikan tersebut dapat dilihat pada 

alur  flowchart Gambar 4.11 berikut : 
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Mulai

Input Citra Latih

Pre-processing
1. Cropping

2. Resiza

Ekstraksi Citra Warna (RGB & HSV)

Database Nilai Data Latih

Pelatihan data latih 
dengan metode LVQ

Hasil

Selesai 
 

Gambar 4. 11 Flowchart identifikasi citra warna mata ikan  

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat diuraikan masing-masing tahapana proses 

analisa klasifikasi citra pada mata ikan sebagai berikut : 

4.3.1  Pengolahan Citra Tingkat Awal (Image Pre-processing) 

Pengolahan awal (pre-processing)  merupakan tahapan awal yang dilakukan 

untuk perbaikan citra. Tujuan dari tahap pre-processing ini yaitu untuk 

mendapatka hasil citra yang lebih baik. Proses yang dilakukan pada pre- 

processing ini yaitu menghilangkan background citra dan melakukan cropping 

mata ikan. Pembuangan bakcground dan cropping dilakukan secara manual 

dengan menggunakan tools penunjang Paint. Sehingga hasil yang di dapat fokus 

pada mata ikan. Proses selanjutnya yaitu melakukan perubahan size dengan 

menggunakan code matlab R2014a sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan 

yaitu 300x300. Ekstensi file dan format masih sama dengan sebelum 

dilakukannya proses resizing yaitu dalam format RGB dan HSV dsn ekstens 

gambar *JPG. 
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4.3.2 Ekstrasi Fitur Citra (Image Future Extraxtion) 

Analisa fitur citra merupakan cara untuk mendapatkan nilai fitur yang 

terkandung dalam suatu citra. Sebelum nilai ekstraksi fitur tersebut, maka langkah 

yang dilakukan adalah analisis citra. Analisis citra ini bergua untuk mendapatkan 

informasi nilai-nilai RGB, dimana nilai tersebut yang akan diolah untuk 

mendapatkan proses klasifikasi mata ikan.  Tahap awal yang dilakukan 

menghitung nilai RGB yang diambil dalam tiga waktu yang berbeda. Masing-

masing waktu memiliki  nilai RGB yang berbeda. Berikut Gambar 4.8 citra mata 

ikan yang di ambil dalam tiga waktu yang berbeda dan akan dihitung nilai-nilai 

setiap pikselnya. 

Waktu pagi Waktu Siang Waktu malam

 

Gambar 4.8 Citra Mata Ikan Dalam 3 Waktu 

Berikut Tabel 4.1 merupakan nilai pemisahan piksel Red, Green dan Blue 

(RGB) citra mata ikan yang diambil dalam tiga waktu yang berbeda. Kemudian 

dinyatakan dengan matriks. Matriks piksel Red (x, y), Green  (x, y) dan Blue  (x, 

y) dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

  Tabel 4. 1 Tabel Matrik Piksel Red 

 

Tabel  4.1 merupakan hasil pemisahan matriks piksel warna red,  green  dan  

blue. Pada gambar 4.8 dengan jumlah piksel 300x300. Nilai piksel matriks Red 

(1,1) bernilai 32 dan piksel  Red (300,300) bernilai 34. 

0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 32 29 32 39 ... 
15 14 

2 31 32 39 44 ... 
15 14 

3 32 31 36 40 ... 
16 15 

4 29 31 35 35 ... 
17 16 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 77 70 63 70 ... 
35 35 

300 72 67 66 66 ... 
35 34 



IV-12 
 

Berikut merupakan Tabel 4.2 matriks piksel sisi belakang green. 

  Tabel 4. 2 Tabel Matrik Piksel Sisi Belakang Green 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 32 31 34 42 ... 15 14 

2 31 33 41 47 ... 15 14 

3 32 33 39 43 ... 16 15 

4 30 33 37 37 ... 17 16 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 77 70 64 71 ... 31 31 

300 72 67 66 67 ... 31 30 

 

Tabel 4.2 merupakan hasil pemisahan matriks piksel green. Pada warna 

red,  green dan  blue pada gambar 4.1dengan jumlah piksel  300x300. Nilai piksel 

matriks Green (1,1) bernilai 32 dan pada piksel (300,300) bernilai 30. 

  Tabel 4. 3 Tabel Matrik Piksel Sisi Belakang Blue 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
32 30 33 41 

... 
15 14 

2 
31 32 40 46 

... 
15 14 

3 
32 32 38 42 

... 
16 15 

4 
30 32 36 36 

... 
17 16 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 75 68 59 66 ... 28 28 

300 70 65 62 62 ... 28 27 

 

Tabel 4.3 merupakan hasil pemisahan matriks piksel warna green. Pada 

warna red, green dan blue pada gambar 4.1 dengan jumlah piksel 300x300. Nilai 

piksel matriks Blue (1,1) bernilai 32 dan pada piksel (300,300) bernilai 27. 

4.3.3 Ekstrasi Ciri Warna (Konversi RGB ke HSV) 

Flowchart merupakan salah satu metode dalam melakukan pengolahan data 

yang akan kita lakukan. Dibawah ini Gambar 4.15 flowchart ekstraksi citra warna 

mata ikan 
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Mulai

Nilai RGB

Normalisasi RGB

Hitung HSV (Hue, Saturation, Value

Selesai 

Hitung Mean HSV (Hue, Saturation, value

Nilai Ciri Warna

 
Gambar 4. 15 Flowchart Ekstrasi Citra Warna mata Ikan 

 

Penjelasan dari Gambar 4.15 flowchart ekstraksi ciri warna mata ikan 

sebagai berikut :  

1. Nilai RGB yang telah didapatkan setiap citra di bagi 3.  

2. Menormalisasi nilai RGB pada setiap piksel red (r) , green (g) dan blue (b)  

3. Nilai RGB yang sudah dinormalisasi tersebut dikonversi kedalam HSV.  

4. Mencari mean HSV yang nantinya akan dijadikan inputan pada 

pengklasifikasian LVQ. 

Berikut contoh perhitungan nilai normalisasi RGB ke rgb dengan 

mengambil tiga contoh piksel yaitu (1,1), (2,2), (1,2) dan (300,300). 

a. Red (r) 

r1,1 = 
𝑅1,1

𝑅1,1,𝐺1,1,𝐵1,1
=

32

32+32+32
 = 0.3333 

r2,2 = 
𝑅2,2

𝑅2,2,𝐺2,2,𝐵2,2
=

32

32+33+32
 = 0,3298 

r1,2 = 
𝑅1,2

𝑅1,2𝐺1,2,𝐵1,2
=

29

29+31+30
 = 0,3222 

r300,300 = 
𝑅300,300

𝑅300,300,𝐺300,300,𝐵300,300
=

34

34+30+27
 = 0.3736 
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Setelah melakukan perhitungan nilai normalisasi RGB ke rgb, maka 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :  

Tabel 4. 4 Tabel Matrik Piksel red yang sudah dinormalisasi 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
0.3333 0.3222 0.3232 0.3196 

... 
0.3333 0.3333 

2 
0.3333 0.3298 0.3250 0.3211 

... 
0.3333 0.3333 

3 
0.3333 0.3229 0.3185 0.3200 

... 
0.3333 0.3333 

4 
0.3258 0.3229 0.3240 0.3240 

... 
0.3333 0.3333 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 
0.3362 0.3365 0.3387 0.3381 

... 
0.3723 0.3723 

300 
0.3364 0.3366 0.3402 0.3384 

... 
0.3723 0.3736 

 

b. green (g) 

 

g1,1 = 
𝐺1,1

𝑅1,1,𝐺1,1,𝐵1,1
=

32

32+32+32
 = 0.3333 

g2,2 = 
𝐺2,2

𝑅2,2,𝐺2,2,𝐵2,2
=

33

32+33+32
 = 0,3402 

g1,2 = 
𝐺1,2

𝑅1,2,𝐺1,2,𝐵1,2
=

31

29+31+30
 = 0,3444 

g300,300 = 
𝐺300,300

𝑅300,300,𝐺300,300,𝐵300,300
=

30

34+30+27
 = 0.3296 

Setelah melakukan perhitungan nilai normalisasi RGB ke rgb, maka 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :  

  Tabel 4. 5 Tabel Matrik Piksel green yang sudah dinormalisasi 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 0.3333 0.3444 0.3434 0.3442 ... 0.3333 0.3333 

2 0.3333 0.3402 0.3416 0.3430 ... 0.3333 0.3333 

3 0.3333 0.3437 0.3451 0.3440 ... 0.3333 0.3333 

4 0.3370 0.3437 0.3425 0.3425 ... 0.3333 0.3333 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 0.3362 0.3365 0.3440 0.3429 ... 0.3297 0.3297 

300 
0.3364 0.3366 0.3402 0.3435 

... 
0.3297 0.3296 
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c. Blue (b) 

 

b1,1 = 
𝐵1,1

𝑅1,1,𝐺1,1,𝐵1,1
=

32

32+32+32
= 0.3333 

b2,2 = 
𝐵2,2

𝑅2,2,𝐺2,2,𝐵2,2
=

32

32+33+32
 = 0,3298 

b1,2 = 
𝐵1,2

𝑅1,2,𝐺1,2,𝐵1,2
=

30

29+31+30
 = 0,3333 

b300,300 = 
𝐵300,300

𝑅300,300,𝐺300,300,𝐵300,300
=

27

34+30+27
 = 0.2967 

Setelah melakukan perhitungan nilai normalisasi RGB ke rgb, maka 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :  

  Tabel 4. 6 Tabel Matrik Piksel blue yang sudah dinormalisasi 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
0.3333 0.3333 0.3333 0.3360 

... 
0.3333 0.3333 

2 
0.3333 0.3298 0.3333 0.3357 

... 
0.3333 0.3333 

3 
0.3333 0.3333 0.3362 0.3360 

... 
0.3333 0.3333 

4 
0.3370 0.3333 0.3333 0.3333 

... 
0.3333 0.3333 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 
0.3275 0.3269 0.3172 0.3188 

... 
0.2978 0.2978 

300 
0.3271 0.3266 0.3195 0.3179 

... 
0.2978 0.2967 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6, maka dapat diketahui 

nilai piksel (1,1), (1,2), (1,2) dan (300,300) nilai RGB yang telah 

dinormalisasinya adalah:  

r1,1 = 0.3333 g1,1 = 0.3333 b1,1 = 0.3333  

r1,2= 0,3222 g1,2 = 0,3444 b1,2 = 0,3333  

r2,2 = 0,3298 g2,2 = 0,3402 b2,2 = 0,3298  

r300,300 = 0.3736 g300,300 = 0.3296 b300,300 = 0.2967 

Nilai yang dihitung pertama yaitu nilai V (Value), nilai V (Value) 

didefinisikan dengan atu 

V1,1= max {0.3333, 0.3333,0.3333} =  0.3333 

V1,2 = max {0,3222, 0,3444, 0,3333} = 0,3444 

V2,2 = max {0,3298, 0,3402, 0,3298} = 0,3402 

V300,300 = max {R300,300, G300,300, B300,300} = 0.3736 

 

Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai maksimum V, maka 



IV-16 
 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4. 7 Nilai V (Value) 
0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
0.3333 0.3444 0.1333 0.1647 

... 
0.0588 0.0549 

2 
0.1215 0.3402 0.1607 0.1843 

... 
0.0588 0.0549 

3 
0.1254 0.1294 0.1529 0.1686 

... 
0.0627 0.0588 

4 
0.1176 0.1294 0.1450 0.1450 

... 
0.0666 0.0627 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 
0.1568 0.1568 0.1568 0.1529 

... 
0.1372 0.1372 

300 
0.1490 0.1529 0.1529 0.1490 

... 
0.1372 0.3736 

 

Tabel 4.7 merupakan hasil dari normalisasi RGB ke rgb. Pada piksel (1,1) 

bernilai 0.3333, piksel (1,2) bernilai 0,3444, piksel (2,2) bernilai 0,3402 dan 

piksel (300,300) bernilai 0.3736.  

Setelah mendapatkan nilai V (value) maka langkah selanjutnyamenghitung 

nilai S (saturation). Nilai S (saturation) didefenisikan dengan rumus.  

S1,1= 1 - 
min(𝑟1,1,𝑔1,1,𝑏1,1 )

𝑣
 = 1- 

min (0.3333,0.3333,0.3333)

0.3444
 = 1- 

0,3333

0,3444
 = 0 

S1,2= 1 - 
min(𝑟1,2,𝑔1,2,𝑏1,2 )

𝑣
  

S1,2= 1 - 
min(0,3222,0,3444,0,3333)

0,3444
 = 1 - 

0,3222

0,3444
 = 0,0645 

S2,2= 1 - 
min(𝑟2,2,𝑔2,2,𝑏2,2 )

𝑣
 

 

S2,2= 1 - 
min(0,3298,   0,3402,   0,3298)

𝑣
 = 1 - 

0,3298

0,3444
 = 0,0303 

 

S300,300= 1 - 
min(0.3736,0.3296,2967)

0.3444
 = 1- 

0.2967

0.3444
 = 0.2058. 

 

Setelah melakukan perhitungan untuk mencari nilai S, maka hasilnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut :  

 

Tabel 4. 8 Nilai S (Saturation) 

0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
0 0.0645 0.0588 0.0714 

... 
0 0 

2 
0 0.0303 0.0487 0.0638 

... 
0 0 

3 
0 0.0606 0.0769 0.0697 

... 
0 0 

4 
0.0333 0.0606 0.0540 0.0540 

... 
0 0 
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... ... ... ... ... ... ... ... 

299 
0.0259 0.0285 0.0781 0.0704 

... 
0.2000 0.2000 

300 
0.0277 0.0298 0.0606 0.0746 

... 
0.2000 0.2058 

 

Tabel 4.8 merupakan hasil dari perhitungan normalisasi RGB ke rgb, pada 

piksel (1,1) bernilai 0, piksel (1,2) bernilai 0.0645, piksel (2,2) bernilai 0.0303 dan 

piksel (300,300) bernilai 0.2058.  

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan nilai Saturation yaitu mencari 

nilai H (hue) dimanapada perhitungan nilai piksel V (value) didapatkan bahwa 

nilai V sama dengan nilai g (green) yang telah dinormalisasi sehingga didapatkan 

V=g sehingga V1,1= g ; V1,2 = g ; V2,2 = g ; ... ; V300,300 = g. maka berikut aturan 

yang berlaku yaitu sebagai berikut : 

H1,1 =  

H1,2 = 60 * [2 + 
𝑏1,2,,𝑟1,2

𝑠1,2,𝑣1,2
]= 60 *(2 +  

0,3333−0,3222

0,0645 𝑥 0,3444
) = 0.416 

H2,2 = 60 * [2 + 
𝑏2,21,𝑟2,2

𝑠2,2,𝑣2,2
]= 60 *(2 +  

0,3298−0,3298

0,0303 𝑥 0,3402
) = 0.333 

H300,300 = 60 * [2 +  
𝑏300,300,𝑟300,300

𝑠300,300,𝑣300,300
]= 60 *(2 + 

0.2967,0.3736

0.2058,0.3736
 = 0.0714 

Berdasarkan perhitungan nilai H (Hue), S (Saturation) dan V (Value) diatas, 

maka didapatkan nilai HSV pada setiap pikselnyaseperti pada Tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 nilai H (hue) 

0 1 2 3 4 ... 299 300 

1 
0 0.4166 0.4166 0.4444 

... 
0 0 

2 
0 0.3333 0.4166 0.4444 

... 
0 0 

3 
0 0.4166 0.4444 0.4444 

... 
0 0 

4 
0.5000 0.4166 0.4166 0.4166 

... 
0 0 

... ... ... ... ... ... ... ... 

299 
0.1666 0.1666 0.2000 0.2000 

... 
0.0714 0.0714 

300 
0.1666 0.1666 0.1666 0.2000 

... 
0.0714 0.0714 
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Tabel 4.9 merupakan hasil dari perhitungan normalisasi RGB ke rgb pada 

piksel (1,1) bernilai 0, piksel (1,2) bernilai 0.4166, piksel (2,2) bernilai 0.3333 dan 

piksel (300,300) bernilai 0.0714. 

Setelah melakukan perhitungan nilai HSV, maka langkah selanjutnya 

mencari nilai rata-rata (means) dari keseluruhan piksel nilai HSV tersebut. Untuk 

mencari nilai means tersebut dihitung menggunakanperhitungan nilai means dari 

nilai HSV yang telah diperoleh. 

µH = 
1

300𝑥300
 (H(1,1) + H(1,2) + H(2,2) + ....H(300,300) = 0,3501 

µS = 
1

300𝑥300
 (S(1,1) + S(1,2) + S(2,2) + ....S(300,300) = 0,2019 

µV = 
1

300𝑥300
 (V(1,1) + V(1,2) + V(2,2) + ....V(300,300) = 0,1393 

Dibawah ini merupakan nilai means HSv dari data latih yang digunakan, 

seperti pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4. 10 Tabel data latih Nilai Mean HSV 

Mean H MeanS mean V Kelas 

0.3391 0.3320 0.3288 1 

0.3596 0.3185 0.3217 1 

0.4190 0.3207 0.2602 1 

0.3482 0.3151 0.3366 1 

0.3433 0.3226 0.3340 1 

0.3759 0.3359 0.2880 1 

0.3126 0.3409 0.3463 1 

0.3126 0.3409 0.3463 1 

0.2848 0.3431 0.3720 1 

0.3150 0.3353 0.3495 1 

0.3274 0.3313 0.3412 2 

0.3253 0.3327 0.3419 2 

0.3379 0.3222 0.3398 2 
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0.3227 0.3296 0.3475 2 

0.3269 0.3202 0.3528 2 

0.3457 0.3332 0.3209 2 

0.3114 0.3359 0.3525 2 

0.3107 0.3360 0.3532 2 

0.3621 0.3306 0.3072 2 

0.3396 0.3303 0.3300 3 

0.3276 0.3320 0.3402 3 

0.3045 0.3284 0.3670 3 

0.3163 0.3257 0.3579 3 

0.2829 0.3216 0.3953 3 

0.3249 0.3316 0.3433 3 

0.2992 0.3423 0.3583 3 

0.3151 0.3380 0.3467 3 

0.3198 0.3312 0.3489 3 

 

 Tabel 4.10 merupakan hasil dari HSV yang diperoleh, sehingga diperoleh 

hasil seperti yang terdaftar dari Tabel 4.10 di atas. Di bawah ini merupakan hasil 

normalisasi HSV yang diperoleh seperti pada Tabel 4.11 di bawah ini. 

Tabel 4. 11 Tabel Nilai Mean HSV data uji yang Sudah di Normalisasi 

Mean H MeanS mean V 

0.3501 0.2019 0.1393 

  

 Tabel 4.11 diatas merupakan sala satu contoh hasil normalisasi HSV 

menjadi Mean HSV yang diperoleh. 

4.4 Klasifikasi Learning Vektor Quantization (LVQ) 

Proses klasifikasi menggunakan metode Learning Vector Quantization 

(LVQ), nilai-nilai hasil ekstraksi ciri warna HSV dan ciri terkstur RGB dijadikan 

sebagai acuan dalam penetapan klasifikasi dengan menggunakan pembelajaran 

LVQ dan tahapan proses LVQ untuk menentukan kelas dari data uji. 
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Perhitungan klasifikasi dilakukan komputasi. Untuk mencari jarak terdekat 

dan Untuk mencari bobot atau nilai baru, dimana setiap vektor input berupa data 

uji dicari masing-masing peluang terhadap kelas vektor data latih. 

1. Ikan segar 

Ikan segar merupakan hasil keluaran dari penelitian yang dilakukan. Berikut 

Tabel 4.12 kelas ikan segar 

Dibawah ini Tabel 4.12 kelas ikan segar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 merupakan vektor dari data latih yang dilakukan perhitungan 

LVQ. Aka dilakukan perhitungan terhadap masing-masing kelas dimana jika 

diketahui Learning rate (0,1 ; 0,2) dengan maksimal epoh 5. Langkah awal 

menentukan jarak terdekat antara data uji dengan data uji.  

D1=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D1 = √0.3501 − 0.3391)2 + (0.2019 – 0.3320)2 + (0.1393 – 0.3288)2 

D1 =√(0.011)2 + (-0.1301)2 + (-0.1895)2 

D1= √0.000121 + 0.0169 + 0.0359 

D1= 0.05921 

D2=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D2 = √0.3501 − 0.3596)2 + (0.2019 – 0.3185)2 + (0.1393 – 0.3217)2 

Mean H MeanS mean V Kelas 

0.3391 0.3320 0.3288 1 

0.3596 0.3185 0.3217 1 

0.4190 0.3207 0.2602 1 

0.3482 0.3151 0.3366 1 

0.3433 0.3226 0.3340 1 

0.3759 0.3359 0.2880 1 

0.3126 0.3409 0.3463 1 

0.3126 0.3409 0.3463 1 

0.2848 0.3431 0.3720 1 

0.3150 0.3353 0.3495 1 
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D2 =√(0.0095)2 + (-0.1166)2 + (-0.1824)2 

D2= √0.0902 + 0.01359 + 0.0332 

D2= 0.1369 

D3=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D3 = √0.3501 − 0.4190)2 + (0.2019 – 0.3207)2 + (0.1393 – 0.2602)2 

D3 =√(-0.0689)2 + (-0.1188)2 + (-0.1209)2 

D3= √0.0081 + 0.0141 + 0.0146 

D3= 0.0368 

D4=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D4= √0.3501 − 0.3482)2 + (0.2019 – 0.3151)2 + (0.1393 – 0.3366)2 

D4 =√(0.0019)2 + (-0.1132)2 + (-0.1973)2 

D4= √0.0036 + 0.0128 + 0.0389 

D4= 0.0553 

D5=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D5= √0.3501 − 0.3433)2 + (0.2019 – 0.3226)2 + (0.1393 – 0.3340)2 

D5 =√(0.0068)2 + (-0.1207)2 + (-0.1947)2 

D5= √0.00462 + 0.0145 + 0.0379 = D5 = 0.05702 

Dari data perhitungan jarak diatas, dapat diperoleh nilai minimum dari jarak 

antara data latih dan data uji, terdapat pada data latih ke-3. Dan misalkan 

ditentukan target klasifikasi dari data uji. Data latih yang ke-3 tersebut yang 

digunakan untuk memperoleh bobot atau data baru, karena kelas dari data latih 

tidak sama dengan kelas data uji yang ditetapkan terlebih dahulu, maka seperti 

dibawah ini. 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐻 = 0,4190 − 0,1 ∗ (0,3501 − 0,4190) = 0.3501 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆 = 0,3207 − 0,1 ∗ (0,2689 − 0,3207) =  0.2689 

𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑉  = 0,2602 − 0,1 ∗ (0,3664 − 0,2602) = 0.3664 

2. Ikan kurang Segar 

Ikan kurang segar yaitu hasil keluaran dari penelitian yang dilakukan. 

Berikut Tabel 4.13 ikan kurang segar. 
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Tabel 4.13 ikan kurang segar 

Mean H MeanS mean V Kelas 

0.3274 0.3313 0.3412 2 

0.3253 0.3327 0.3419 2 

0.3379 0.3222 0.3398 2 

0.3227 0.3296 0.3475 2 

0.3269 0.3202 0.3528 2 

0.3457 0.3332 0.3209 2 

0.3114 0.3359 0.3525 2 

0.3107 0.3360 0.3532 2 

0.3621 0.3306 0.3072 2 

0.3274 0.3313 0.3412 2 

 

Tabel 4.13 merupakan vektor dari data latih yang dilakukan perhitungan 

LVQ. Aka dilakukan perhitungan terhadap masing-masing kelas dimana jika 

diketahui Learning rate (0,1 ; 0,2) dengan maksimal epoh 5. Langkah awal 

menentukan jarak terdekat antara data uji dengan data uji.  

Proses tersebut diteruskan untuk epoh ke-2 

D1=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D1 = √0.3501 − 0.3274)2 + (0.2019 – 0.3313)2 + (0.1393 – 0.3412)2 

D1 =√(0.0227)2 + (-0.1294)2 + (-3411)2 

D1= √0.00051 + 0.0167 + 0.0011 

D1= 0.01831 

D2=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D2 = √0.3501 − 0.3253)2 + (0.2019 – 0.3327)2 + (0.1393 – 0.3419)2 

D2 =√(0.0248)2 + (-0.1308)2 + (-3411)2 

D2= √0.0006 + 0.0171 + 0.0011 

D2= 0.0188 

D3=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

2 
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D3 = √0.3501 − 0.3379)2 + (0.2019 – 0.3222)2 + (0.1393 – 0.3398)2 

D3 =√(0.0122)2 + (-0.1203)2 + (-0.2005)2 

D3= √0.0001 + 0.0144 + 0.0002 

D3= 0.0147 

D4=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D4= √0.3501 − 0.3227)2 + (0.2019 – 0.3296)2 + (0.1393 – 0.3475)2 

D4 =√(0.0274)2 + (-0.1277)2 + (-0.2082)2 

D4= √0.0007 + 0.0163 + 0.0433 

D4= 0.0603 

D5=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D5= √0.3501 − 0.3269)2 + (0.2019 – 0.3202)2 + (0.1393 – 0.3528)2 

D5 =√(0.0232)2 + (-0.1183)2 + (-0.2135)2 

D5= √0.0005 + 0.0139 + 0.0455 = D5 = 0.0599 

Dari data perhitngan jarak diatas, dapat diperoleh nilai minimum dari jarak 

antara data latih dan data uji, terdapat pada data latih ke-1. Dan misalkan 

ditentukan target klasifikasi dari data uji. Data latih yang ke-1 tersebut yang 

digunakan untuk memperoleh bobot atau data baru, karena kelas dari data latih 

tidak sama dengan kelas data uji yang ditetapkan terlebih dahulu.  

3. Ikan tidak Segar 

Ikan tidak segar yaitu hasil keluaran dari penelitian yang dilakukan. 

Berikut Tabel 4.14 ikan tidak segar. 

Tabel 4.14 ikan tidak segar 

Mean H MeanS mean V Kelas 

0.3396 0.3303 0.3300 3 

0.3276 0.3320 0.3402 3 

0.3045 0.3284 0.3670 3 

0.3163 0.3257 0.3579 3 

0.2829 0.3216 0.3953 3 

0.3249 0.3316 0.3433 3 

0.2992 0.3423 0.3583 3 
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0.3151 0.3380 0.3467 3 

0.3198 0.3312 0.3489 3 

0.3274 0.3313 0.3412 2 

 

Tabel 4.14 merupakan vektor dari data latih yang dilakukan perhitungan 

LVQ. Aka dilakukan perhitungan terhadap masing-masing kelas dimana jika 

diketahui Learning rate (0,1 ; 0,2) dengan maksimal epoh 5. Langkah awal 

menentukan jarak terdekat antara data uji dengan data uji.  

Proses tersebut diteruskan untuk epoh ke-3 

D1=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D1 = √0.3501 − 0.3396)2 + (0.2019 – 0.3303)2 + (0.1393 – 0.3300)2 

D1 =√(0.3161)2 + (-0.1284)2 + (-0.1907)2 

D1= √ + 0.0999 + 0.0164 + 0.0363 

D1= 0.1526 

D2=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D2 = √0.3501 − 0.3276)2 + (0.2019 – 0.3320)2 + (0.1393 – 0.3402)2 

D2 =√(0.0225)2 + (-0.1301)2 + (-0.2009)2 

D2= √0.0005 + 0.0169 + 0.0403 

D2= 0.0577 

D3=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D3 = √0.3501 − 0.3045)2 + (0.2019 – 0.3284)2 + (0.1393 – 0.3670)2 

D3 =√(0.0456)2 + (-0.1265)2 + (-0.2277)2 

D3= √0.0020 + 0.0160 + 0.0518 

D3= 0.0698 

D4=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

D4= √0.3501 − 0.3163)2 + (0.2019 – 0.3257)2 + (0.1393 – 0.3579)2 

D4 =√(0.0338)2 + (-0.1238)2 + (-0.2186)2 

D4= √0.0011 + 0.0153 + 0.0477 

D4= 0.0641 

D5=√(𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐻 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑎𝑛 – mean 𝐻𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ1)2 +............+ (ENTinputan – ENTdata latih1)2 

2 
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D5= √0.3501 − 0.2829)2 + (0.2019 – 0.3216)2 + (0.1393 – 0.3953)2 

D5 =√(0.0672)2 + (-0.1197)2 + (0.0655)2 

D5= √0.0045 + 0.0002 + 0.0042 = D5 = 0.0089 

Dari data perhitngan jarak diatas, dapat diperoleh nilai minimum dari jarak 

antara data latih dan data uji, terdapat pada data latih ke-5. Dan misalkan 

ditentukan target klasifikasi dari data uji. Data latih yang ke-5 tersebut yang 

digunakan untuk memperoleh bobot atau data baru, karena kelas dari data latih 

tidak sama dengan kelas data uji yang ditetapkan terlebih dahulu. 

Sampai ke-3, untuk setiap data dengan menggunakan cara yang sama. 

Dengan nilai bobot baru yang diperoleh untuk nilai inputan pada epoh selanjutnya. 

Sehingga pada epoh ke-2 diperoleh data baru yang ditetapkan sebagai maksimal 

epoh. Setelah memperoleh nilai dari maksimal epoh yang ditentukan, nilai tersebut 

dilakukan pencarian jarak terdekat untuk memperoleh klasifikasi dari data uji dan 

kelas hasil dari itu yang menjadi kelas dari data uji yang dilakukan pengujian. 

Berdasarkan hasil perhitungan jarak terdekat diatas menunjukkan bahwa data latih 

ke-1 adalah jarak yang terdekat dari data uji yang telah diinputkan. Maka 

klasifikasi dari data uji adala kelas pada data latih ke-1 yaitu kelas ikan  segar. Jadi 

klasifikasi data citra uji tersebut adalah ikan tidak segar. 

 

4.4.1 Proses Identifikasi Citra Warna 

Proses identifikasi citra terdiri dari proses pelatihan dan proses pengujian. 

Pada proses  pelatihan, dilakukan  proses ekstraksi ciri warna data citra latih 

menggunakan  HSV dan  ekstraksi  ciri  tekstur menggunakan  RGB. Hasil dari 

ekstraksi  tersebut  disimpan didalam basisdata. Sedangkan pada proses pengujian, 

hasil ekstraksi ciri warna dan tekstur data citra uji tidak disimpan tetapi langsung 

digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan LVQ. Hasil dari proses ini 

berupa informasi apakah data latih masih segar apa tidak nya. Gambaran  detail 

dari proses identifikasi dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut. 
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Gambar 4.16 Analisa identifikasi kesegaran mata ikan 

4.5 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pembuatan suatu sistem. Interface merupakan bagian yang menghubungkan 

antara user dengan sistem. Pada penelitian ini perancangan antarmuka 

menggunakan Graphical User Interface (GUI) yang disediakan oleh Matlab. 

Berikut rancangan antarmuka pada penelitian ini: 

A. Tampilan Interface Halaman Utama 

Halaman utama merupakan tampilan awal dari sistem yang akan dirancang. 

Berikut Gambar 4.17 tampilan halaman utama. 

Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Identifikasi kesegaran mata ikan menggunakan Algoritma Learning Vektor 
Quantization (LVQ)

Data Latih

Klasifikasi

 
Gambar 4.17  Tampilan Interface Halaman Utama 
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Gambar 4.17 tampilan interface halaman menu utama diatas menampilkan 

beberapa menu lainnya seperti pada tabel 4.15 dibawah ini. 

Tabel 4.15 Tampilan Interface Halaman Utama 
No  Nama  Jenis  Keterangan  

1 Login UIN 

SUSKA 

Axes  Menampilkan image logo UIN SUSKA RIAU 

2 Data Latih Axes Menampilkan Data Latih RGB dan HSV 

3 Klasifikasi Axes Menampilkan Hasil Klasifikasi LVQ 

 

Pada menu halaman utama menampilkan Data latih yang akan digunakan 

untuk pelatihan data latih yang dgunakan, klasifikasi yang akan digunakan untuk 

pengujian data uji dan juga sebagai pengklasifikasian data uji yang digunakan 

pada penelitian ini. 

B. Tampilan Interface Halaman Data Latih 

Tampilan halaman data latih merupakan menu yang akan dirancang pada 

sistem. Dibawah ini Gambar 4.18 interface data latih. 

 
Gambar 4.18 Tampilan Interface Data Latih 

Gambar 4.18 tampilan interface data latih diatas terdiri beberapa perintah 

untuk menjalankannya seperti Tabel 4.16 dibawah ini. 

Tabel 4.16 Tampilan Interface Halaman Utama 
No Nama Jenis Keterangan 

1 Data Latih Axes Menampilkan Data Latih RGB dan HSV 

2 Pilih File Axes Menampilkan image data Latih 
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3 Pilih Kelas Axes Menampilkan kelas yang akan dipilih 

4 Red (R) Axes Menampilkan nilai Red 

5 Green (G) Axes Menampilkan Nilai Green 

6 Blue (B) Axes Menampilkan Nilai Blue 

7 Hue (H) Axes Menampilkan Nilai Hue 

8 Sutration Axes Menampilkan Nilai S 

9 Vlue Axes Menampilkan Nilai V 

8 Simpan Data Axes Menampilkan Data yang disimpan 

9 Keluar Axes Keluar dari menu 

10 Kembali Axes Kembali ke sebelumnya 

 

Pada menu data latih menampilkan data latih yang akan digunakan sebagai 

data latih dan setelah data latih di masukkan akan diperoleh nilai RGB dan HSV 

dan akan disimpan secara otomatis. 

C. Tampilan Interface Halaman Klasifikasi 

Tampilan halaman klasifikasi merupakan menu yang dirancang pada sistem. 

Dibawah ini Gambar 4.19 halaman klasifikasi.  

 
Gambar 4.19 Tampilan Interface Halaman Klasifikasi 

Pada Gambar 4.19 diatas terdiri dari beberapa menu yang akan dijalankan 

pada proses klasifikasi, seperti pada Tabel 4.17 dibawah ini. 
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Tabel 4.17 Tampilan Interface Halaman Klasifikasi 
No  Nama Jenis  Keterangan  

1 Hasil Klasifikasi Axes Menampilkan Hasil Klasifikasi 

2 Learning Rate Axes Menampilkan Hasil Leaning Rate 

3 MN Learning Rate Axes Menampilkan Hasil MN Learning Rate 

4 Lakukan 

Pembelajaran 

Axes Menampilkan Hasil Pembelajaran 

5 Pilih Data Axes Menampilkan data yang akan dipakai 

6 Proses Axes Menampilkan Hasil Proses 

7 RGB Axes Menampilkan Hasil RGB 

8 HVS Axes Menampilkan Hasil HVS 

 

Pada Tabel 4.17 menu klasifikasi akan menampilkan data uji yang akan kita 

gunakan untuk proses pengujian, di lakukan pembelajaran setelah memasukkan 

nilai Learning Rate dan MN learning rate dan setelah itu kita pilih data uji yang 

akan dimasukkan, setelah itu lakukan proses sehingga kita akan mendapatkan data 

keluaran berupa ikan segar, ikan kurang segar dan ikan tidak segar. 


