
BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Metode penelitian adalah sekumpulan langkah-langkah kerja mengenai 

suatu permasalahan yang akan diselesaikan oleh penulis sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah ditentukan agar hasil dan tujuan penyelesaian masalah tersebut 

sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah kerja dalam 

penelitian yang akan dilakukan dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 

3.1 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahap yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informai atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

pengumpulan data dapat dilakukan seperti berikut: 

1. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan langkah kerja yang pertama dalam metodologi 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Studi pustaka merupakan tahap atau 

tujuan untuk memperoleh informasi-informasi atau data-data yang berhubungan 

dengan penelitian. Dimana pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan teori-teori yang mendukung untuk menyelesaikan 

permasalahan apa saja yang terdapat dalam penelitian lewat media yang dapat 

diakses. Seperti jurnal, buku, website dan media lainnya yang berkaitan tentang 

ekstraksi warna (HSV), ekstraksi Tekstur (GLCM) dan tentang metode klasifikasi 

LVQ, dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
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2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan membeli buah alpokat, mangga, nenas, 

rambutan, dan sirsak. Masing-masing sebanyak 5 buah di potret dengan  

menggunakan kamera zenphone 2 laser sebanyak 6 kali dengan demikian 

diperoleh gambar sebanyak 150 buah dengan menggunakan background berwarna 

putih dan masih berformatkan JPG. Kemudian gambar tersebut dihilangkan 

backround putihnya dengan menggunakan Aplikasi Photoshop. Setelah proses 

penghilang background pada gambar selesai maka gambar tersebut disimpan 

dengan format PNG. 

3.2 Analisa Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan analisa untuk membangun sistem identifikasi 

objek buah berdasarkan warna dan tekstur kulit menggunakan metode learning 

vektor quantization (LVQ). Analisa yang akan dilakukan, yaitu : 

1. Data acquisition, menggunakan kamera handphone asus laser untuk 

melakukan pemotretan terhadap data buah sehingga diperoleh citra digital 

buah. Gambar citra diambil dari masing-masing sampel sebanyak 6 kali dari 

sampel untuk mendapatkan hasil yang baik. Data citra buah keseluruhan 

sebanyak 150 data kemudian dibagi menjadi 2 kategori yaitu 90% data latih 

10% data uji dan 80% data latih dan 20% data uji. 

2. Preprocessing, dilakukan pengkompresan ukuran gambar citra dari citra asli 

ke ukuran 300x300 Pixel bertujuan agar sistem yang akan dibuat lebih 

mudah memproses sebuah data. 

3. Ekstraksi Fitur, menggunakan model warna HSV untuk fitur warna dan 

GLCM untuk fitur tekstur buah yang akan diteliti. 

4. Klasifikasi citra buah menggunakan LVQ. Dengan dua tahapan yaitu tahap 

Training dan testing. 

3.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem pengenalan citra buah dilakukan 

perancangan data, perancangan menu dan perancangan antar muka sistem. 

Perancangan data digunakan untuk merancang penyimpanan data sampel yang 
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dibagi menjadi 2 yaitu data latih dan data uji. Pada perancangan menu digunakan 

flowchart untuk menggambarkan menu. Selanjutnya digambar rancangan antar 

muka sistem. 

3.4 Implementasi 

Pada tahapan implementasi ini akan dilakukan pembuatan modul-modul 

yang telah dianalisa dan dirancang dalam tahapan analisa dan perancangan 

kedalam matlab. Implementasi akan dikembangkan pada spesifikasi perangkat 

keras dan perangkat lunak sebagai berikut. 

1. Perangkat keras (hardware) 

Perangkat keras yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor : Intel (R) Celeron(R) CPU B830 @ 1.80GHz  

b. Memory : RAM 2,00 GB (1,90 GB usable) 

c. Harddisk :  303 GB 

2. Perangkat lunak (software) 

Perangkat lunak yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut. 

a. Sistem Operasi   : Windows 7 Ultimate 

b. Bahasa Pemograman : Matlab 

c. Tools   : Microsoft Visio 

3.5 Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesuksesan sistem yang akan 

dibangun. Pada tahap pengujian ini akan diuji beberapa hal penting dalam 

pengujian, yaitu : 

1. Pengujian perangkat lunak, menguji apakah perangkat lunak yang dibangun 

sesuai dengan rancangan dan keluaran yang diharapkan. Metode yang 

digunakan yaitu black box 

2. Pengujian sistem identifikasi objek buah berdasarkan warna menggunakan 

HSV dan tekstur kulit menggunakan GLCM  dan klasifikasi menggunakan 

LVQ. Cara mengukur akurasi keberhasilan sistem yaitu dengan 

menggunakan rumus 2.16 
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3.6 Kesimpulan dan Saran 
Dalam tahapan ini dilakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan tahap-

tahap yang telah dikerjakan selama penelitian berlangsung dengan menunjukkan 

hasil akurasi dari identifikasi objek buah berdasarkan warna dan tekstur kulit 

menggunakan metode Learning Vektor Quantization(LVQ) ditambah saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 


