
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengenalan pola (pattern recognition) sesungguhnya telah lama ada dan 

telah mengalami perkembangan terus menerus dimulai dari pengenalan pola 

tradisional kemudian menjadi pengenalan pola modern. Inti dari pengenalan pola 

adalah proses pengenalan suatu objek dengan menggunakan berbagai metode 

dimana dalam proses pengenalannya memiliki tingkat akurasi yang tinggi. 

Memiliki tingkat akurasi yang tinggi mengandung pengertian bahwa suatu objek 

yang secara manual (oleh manusia) tidak dapat dikenali tetapi bila menggunakan 

salah satu metode pengenalan yang diaplikasikan pada komputer masih dapat 

dikenali. Objek yang dapat dijadikan untuk pengenalan pola salah satunya adalah 

objek buah. 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan yang sangat 

besar berupa keunikan ragam hayati. Beraneka ragam buah-buahan telah 

dikembangkan dengan menghasilkan berbagai varietas-varietas unggul baru yang 

menjanjikan. Banyak nya masyarakat indonesia mengkomsumsi buah-buahan 

bertujuan untuk menyediakan kebutuhan akan serat dan vitamin dalam jumlah 

yang memadai. Buah-buahan memegang peranan penting dalam menunjang 

kesehatan dan kebugaran tubuh, karena di dalam buah-buahan terkandung 

berbagai macam vitamin, mineral, dan serat. Adapun penelitian terkait tentang 

buah yaitu “identifikasi objek buah berdasarkan warna dengan image clustering” 

dengan hasil akurasi sistemnya sebesar 63,5% (Paramitha, 2011). 

Buah mempunyai ciri Warna dan Tekstur yang bermacam-macam. Dalam 

objek buah ini penulis menggunakan HSV sebagai perhitungan warna terhadap 

objek buah dan GLCM untuk perhitungan tekstur kulit buah.Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Azis,2013) dengan judul ”Sistem Temu Kembali Citra Berbasis  

Tekstur dan warna” pada penelitiannya dilakukan ekstraksi fitur tekstur 
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menggunakan metode Statistik Orde Dua dan ekstrasi fitur warna menggunakan 

metode Histogram HSV, tingkat akurasi metode Histogram HSV mencapai 100%. 

Pada ekstraksi ciri tekstur dalam penelitian ini menggunakan metode 

GLCM.penelitian terkait tentang HSV dan GLCM yaitu Klasifikasi Perbedaan 

Citra Daging Babi dengan Daging Sapi menggunakan Algoritma K-NEAREST 

NEIGHBOR (KNN)dengan tingkat akurasi tertinggi pengujian tanpa background 

88,75% dan yang memakai background akurasinya sebesar 80,25% (Herbana, 

2014) . 

Metode yang dapat digunakan untuk pengenalan buah, salah satunya 

adalah metode Learning Vektor Quantization (LVQ). Penelitian yang terkait 

tentang metode LVQ yaitu Jaringan Syaraf Tiruan LVQ (Learning Vektor 

Quantization) dalam mengidentifikasi Citra Daging Babi dan Daging Sapi dengan 

tingkat akurasi sistem sebesar 89,52% (Cahyana,2015). Bahkan salah satu 

penelitian dari (Harjuniwibowo,2013) memperoleh hasil akurasi yang sangat 

tinggi yaitu sebesar 100% dengan judul Perangkat Lunak Deteksi Uang Palsu 

Berbasis LVQ dengan memamfaatkan ultraviolet. 

Metode yang akan digunakan dalam menghitung jarak dari ekstraksi ciri 

warna dan tekstur adalah metode perhitungan jarak terdekat (Euclidean Distance). 

Penelitian terkait yang menggunakan euclidean distance yaitu Pengenalan Rumput 

laut menggunakan Euclidean Distance berbasiskan Ekstrasi Fitur. (Wulan 

ningrum dkk.,2012).  

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini akan 

dibangun sebuah perangkat lunak dengan menggunakan matlab untuk 

mengidentifikasi buah berdasarkan warna dan tekstur kulit buah. Perbedaan 

penelitian (Paramitha,2011) adalah penelitian sebelumnya hanya berdasarkan 

warna dengan menggunakan image clustering  sedangkan penelitian yang akan 

dibuat oleh penulis adalah yang mengekstrak citra berdasarkan warna dan tekstur 

yang terdapat pada buah, dan pada proses perhitungan menggunakan metode 

LVQ. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah yaitu bagaimana mengidentifikasi objek buah berdasarkan warna dan 

tekstur kulit buah dengan menggunakan algoritma Learning Vektor Quantization? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melenceng dari pembahasan maka perlu diberikan 

batasan masalah, yaitu 

1.1 Dalam sistem ini  ciri tekstur kulit menggunakan metode Gray Level Co-

occurrence  Matrix (GLCM) dan ciri warna menggunakan metode Hue, 

Saturation, dan Value (HSV) 

1.2 Objek yang digunakan adalah buah alpokat, mangga, rambutan, sirsak dan 

nenas. 

1.3 Data keseluruhan sebanyak 150 gambar, data uji dan data latih dibagi 

dalam dua kategori yaitu 90% data latih 10% data uji dan 80% data latih 

20% data uji dari data keseluruhan. 

1.4 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun aplikasi identifikasi objek buah berdasarkan warna dan 

Tekstur kulit buah dengan menggunakan metode Learning Vektor 

Quantization. 

2. Mengukur tingkat akurasi identifikasi objek buah dengan menggunakan 

metode Learning Vektor Quantization. 

1.5 Sistematika Penulisan 
  Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa 

bagian : 

  BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas tentang gambaran umum isi tugas akhir yang meliputi 

latarbelakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

sistematika penulisan. 

  BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori umum dan khusus yang berhubungan 

dengan tugas akhir. 

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data, analisa, 

perancangan, implementasi, pengujian,  kesimpulan dan saran. 

  BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi pemabahasan mengenai kebutuhan aplikasi, yang terdiri dari 

flowchart sistem, data collection, pre-processing, processing serta 

classification yang menggunakan metode learning vektor quantization. 

  BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari : 

batasan implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, 

pengujian sistem dan kesimpulan pengujian. 

  BAB VI PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penelitian 

tentang analisa dan implementasi metode learning vektor quantization 

untuk pengenalan objek buah berdasarkan warna dan tekstur kulit buah. 

 

 

 

 

 

 

 


