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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Citra 

Citra (image) merupakan gambar pada bidang dwimatra (dua dimensi) 

(Munir, 2004). Citra terbentuk dari kumpulan titik yang disebut piksel. Pada piksel 

suatu citra terdapat titik koordinat yang berupa titik (x,y). Dimana x menyatakan 

posisi kolom dan y menyatakan posisi baris yang terlihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.1 Sistem koordinat citra berukuran M x N  

(M baris dan N kolom) 

Pada umumnya terdapat tiga jenis citra yang digunakan didalam 

pemprosesan citra yaitu (Kadir dkk, 2013): 

a. Citra Bewarna 

Citra berwarna, atau biasa disebut citra RGB tersusun atas tiga komponen, 

yaitu warna R (merah), G (hijau), dan B (biru). Setiap komponen warna 

menggunakan 8 bit (nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 255). Dengan 

demikian, kemungkinan warna yang bisa disajikan mencapai 255 x 255 x 255 atau 

16.581.375 warna.  Pemetaan warna dalam ruang tiga dimensi dapat dilihat 

seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.2 Warna RGB dalam ruang berdimensi tiga 

b. Citra Berskala Keabuan 

Citra keabuan (grayscale) merupakan citra digital yang digambarkan 

kedalam warna hitam dan putih. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya, citra jenis 

ini menangani gradasi warna hitam dan putih, yang tentu saja menghasilkan efek 

warna abu-abu. Pada jenis gambar ini, warna dinyatakan dengan intensitas. Dalam 

hal ini, intensitas berkisar antara 0 sampai dengan 255. Nilai 0 menyatakan hitam 

dan nilai 255 menyatakan putih. 

c. Citra Biner 

Citra biner adalah citra dengan setiap piksel hanya dinyatakan dengan 

sebuah nilai dari dua buah kemungkinan (yaitu nilai 0 dan 1). Nilai 0 menyatakan 

warna hitam dan nilai 1 menyatakan warna putih. Citra jenis ini banyak dipakai 

dalam pemrosesan citra, misalnya untuk kepentingan memperoleh tepi bentuk suatu 

objek. 

2.2    Pengolahan Citra 

Pengolahan citra merupakan suatu teknik yang digunakan untuk  

memperbaiki citra, memanipulasi informasi penting dari suatu citra dengan 

berbagai cara. Pengolahan citra dilakukan pada nilai warna yang berbentuk 

koordinat matrik dalam suatu citra digital. Terdapat beberapa contoh teknik didalam 

pengolahan citra digital seperti penghilangan derau atau noise terhadap citra, 

peningkatan nilai kecerahan suatu citra dan memperkecil size (kompresi) suatu citra 
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serta penerapan pengolahan citra lainnya sesuai dengan latar permasalahan yang 

dihadapi. Pengenalan terhadap suatu citra juga merupakan salah satu penerapan 

pengolahan citra dalam mengenali citra berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

citra tersebut. 

2.2.1 Pembentukan Citra 

Citra merupakan gambaran terhadap suatu objek berdasarkan kondisi 

tertentu. Proses pembentukan citra merupakan tahap dimana didapatkannya suatu 

citra baik berupa foto dan video. Pembentukan citra dapat dilakukan dengan 

pengambilan atau perekaman suatu objek mengunakan alat perekam seperti kamera 

digital, kamera CCTV, scanner dan lain sebagainya.    

2.2.2 Preprocessing 

Preprocessing merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengolahan 

citra untuk mendapatkan hasil citra yang lebih baik dari citra sebelumnya atau 

memperbaiki citra sesuai dengan yang akan diharapkan. Pre-processing dilakukan 

didalam pengolahan citra bertujuan agar dapat mempermudah proses yang akan 

dilakukan didalam pengolahan lebih lanjut terhadap suatu citra dengan melakukan 

teknik-teknik atau operasi-operasi yang terdapat didalam tahapan awal pengolahan 

citra. Tahap ini dapat dilakukan dengan  operasi-operasi yang terdapat didalam 

pengolaan citra. 

2.2.3 Ekstraksi Ciri  

Ekstraksi ciri adalah proses pengambilan ciri-ciri yang terdapat pada objek 

didalam citra. Beberapa proses ekstraksi ciri mungkin perlu mengubah citra 

masukan sebagai citra biner, melakukan penipisan pola dan sebagainya (Munir, 

2004). 

Karakteristik yang dapat membedakan sebuah citra adalah dari ciri atau 

tanda yang dimiliki citra tersebut. Ciri dari suatu citra didapatkan dari proses 

ekstraksi, dimana ekstraksi dilakukan dengan perumpamaan nilai matematis suatu 

citra. Ciri dari suatu citra dapat dibedakan berdasarkan ciri warna, ciri tekstur, ciri 

pola bentuk yang terdapat pada citra. Pada penelitian ini, ekstraksi ciri yang 
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digunakan adalah ekstraksi ciri warna dan ekstraksi ciri tektur. Ekstraksi ciri warna 

diterapkan untuk mengidentifikasi perbedaan warna daging sapi dan daging babi 

melalui citra sedangkan ekstraksi ciri tekstur untuk mengidentifikasi perbedaan 

serat daging yang terdapat pada daging sapi dan daging babi melalui citra. 

2.2.3.1 Ekstraksi ciri warna HSV 

HSV merupakan salah satu dari model warna pada pengolahan warna 

terdapat berbagai macam model warna. Pada model HSV, warna direpresentasikan 

kedalam 3 komponen warna yaitu Hue, Saturation dan Value. Model HSV, yang 

pertama kali diperkenalkan A. R. Smith pada tahun 1978. HSV merupakan contoh 

ruang warna yang merepresentasikan warna seperti yang dilihat oleh mata manusia 

(Kadir dkk, 2013). Model warna HSV mendefinisikan warna dalam terminologi 

Hue, Saturation dan Value.  

1. Hue 

Hue merupakan suatu ukuran panjang gelombang yang terdapat pada warna 

dominan yang diterima oleh penglihatan, Hue menyatakan warna yang 

sebenarnya, seperti warna merah, hijau dan warna lainya. Hue dinyatakan untuk 

membedakan dan menenentukan pewarnaan dari cahaya yang didapatkan. 

2. Saturation 

Saturation merupakan ukuran seberapa banyak cahaya putih yang terdapat 

pada warna atau bercampur pada hue . 

3. Value 

Value merupakan atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima 

oleh mata tanpa memperdulikan warna. 

Model warna HSV merupakan model warna yang diturunkan dari model 

warna RGB maka untuk mendapatkan warna HSV maka terlebih dahulu  harus 

melakukan proses konversi warna dari RGB ke HSV. Terdapat beberapa cara 

didalam mendapatkan nilai H, S, V berdasarkan  nilai R, G dan B. Nilai H, S, V 

didapatkan berdasarkan persamaan sederhana berikut ini (Acharya dkk., 2005): 

𝐻 = 𝑡𝑎𝑛 [
3(𝐺−𝐵)

(𝑅−𝐺)+(𝑅−𝐵)
]      (2.1) 

𝑆 = 1 −
min(𝑅,𝐺,𝐵)

𝑉
       (2.2) 
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𝑉 =
𝑅+𝐺+𝐵

3
        (2.3) 

Namun, cara ini membuat hue tidak terdefinisikan ketika saturation S=0. 

Maka untuk mendapatkan nilai HSV diterapkanlah cara kedua yang terdapat. 

Rumus-rumus yang digunakan sebagai berikut (Kadir dkk, 2013): 

𝑟 =
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
        (2.4) 

𝑔 =
𝐺

𝑅+𝐺+𝐵
        (2.5) 

𝑏 =
𝐵

𝑅+𝐺+𝐵
        (2.6) 

Setelah didapatkan nilai r, g dan b pada persamaan diatas , maka persamaan 

untuk mengkonversi nilai RGB menjadi citra HSV dilanjutkan dengan persamaan 

berikut ini.  

𝑉 = max(𝑟, 𝑔, 𝑏)       (2.7) 

𝑆 = { −𝑣
0 min(𝑅,𝐺,𝐵)

𝑣
 ;𝐽𝑖𝑘𝑎𝑉>0

𝐽𝑖𝑘𝑎𝑉=0
      (2.8) 

𝐻 =

{
  
 

  
 
0𝐽𝑖𝑘𝑎𝑠 = 0
60𝑥(𝑔−𝑏)

𝑆𝑥𝑉
𝐽𝑖𝑘𝑎𝑣 = 𝑟

60𝑥 [2 +
(𝑏−𝑟)

𝑆𝑥𝑉
] 𝐽𝑖𝑘𝑎𝑣 = 𝑔

60𝑥 [4 +
(𝑟−𝑔)

𝑆𝑥𝑉
] 𝐽𝑖𝑘𝑎𝑣 = 𝑏

     (2.9) 

𝐻 = 𝐻 + 360𝐽𝑖𝑘𝑎𝐻 < 0      (2.10) 

 

Keterangan : 

r = Nilai normalisasi dari R 

g = Nilai normalisasi dari G 

b = Nilai normalisasi dari B 

V = Nilai perhitungan value 

S = Nilai perhitungan saturation 

H = Nilai perhitungan hue 

2.2.3.2 Ekstraksi ciri tekstur GLCM 

Tekstur merupakan keteraturan antar pola-pola yang terbentuk dari susunan 

piksel-piksel dalam citra digital. Informasi yang terkandung didalam tekstur citra 

dapat digunakan dalam membedakan sifat-sifat permukaan suatu citra seperti 

tingkat kekasaran dan kehalusan permukaan suatu citra tersebut. Ekstraksi ciri 
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tekstur biasanya dimanfaatkan sebagai proses untuk melakukan klasifikasi dan 

interpretasi citra.  

Gray level co-occurrence matrix (GLCM) atau matriks ko-okurensi 

merupakan salah satu metode analisis tektur yang paling banyak digunakan 

berdasarkan fungsi statistika orde kedua. Matriks ko-okurensi pertama kali 

diperkenalkan oleh Haralick untuk mengekstrak fitur-fitur yang digunakan sebagai 

analisis citra hasil pegindraan jauh (Angkoso dkk, 2011 dikutip oleh Amri, 2016). 

Matriks ko-okurensi dapat didefinisikan sebagai suatu matriks yang menunjukkan 

hubungan antara 2 piksel tetangga dengan tingkat kecerahan tertentu, dimana 

pasangan piksel tersebut terpisah dengan jarak d dan orientasi arah dengan sudut 

𝜃tertentu. d adalah jarak antara dua pixel yaitu (x1,y1) dan (x2,y2) dan 𝜃 

didefinisikan sebagai sudut antara keduanya yang dinyatakan dalam derajat dengan 

standar sudut 135˚, 90˚, 45˚ dan 0˚. Hubungan ketetanggan antar piksel (spasial) dengan 

jarak d dan orientasi arah empat sudut arah pada matrik ko-okurensi, dapat 

diilustrasikan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.3 Hubungan Spasial Matrik Ko-okurensi 

 

1. Ekstraksi Ciri Orde Pertama 

Pada beberapa kasus ciri orde pertama tidak bisa digunakan untuk 

mengenali perbedaan antar citra. Pada kasus seperti ini, kita membutuhkan 

pengambilan ciri orde dua (Munir, 2004). 

2. Ekstraksi Ciri Orde Kedua 
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Ekstraksi Ciri Orde Kedua merupakan teknik didalam memperoleh statistik 

dengan menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan antara dua  piksel pada 

jarak dan orientasi sudut tertentu. Pendekatan ini bekerja dengan membentuk 

sebuah matriks kookurensi dari data citra, dilanjutkan dengan menentukan ciri 

sebagai fungsi dari matriks antara tersebut. 

Setelah matrik ko-okurensi didapat, maka lagkah selanjutnya adalah 

menghitung ciri statistik orde dua yang mempresentasikan suatu citra. Pada 

penelitian ini, ciri statistik orde dua yang digunakan yaitu Angular Second Moment, 

Contrast, Correlation, Variance, Inverense Different Moment dan Entropy 

(Haralick,1973 dikutip oleh Cahyana, 2015). 

a. Angular Second Moment (ASM) 

ASM menyatakan ukuran sifat homogenitas citra atau ukuran konsentrasi 

pasangan dengan intensitas keabuan tertentu pada matriks. 

𝐴𝑆𝑀 = ∑ ∑ {𝑝(𝑖, 𝑗)}2𝑗𝑖        (2.11) 

Dimana pada persamaan diatas nilai p(i,j) menyatakan nilai pada baris ke-i 

dan kolom ke-j pada matrik kookurensi. 

b. Contrast 

Contrast merupakan ukuran penyebaran (momen inersia) elemen-elemen 

dalam matriks citra. 

𝐶𝑂𝑁 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)2𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖        (2.12) 

c. Correlation 

Correlation merupakan nilai ukuran ketergantungan linier derajat keabuan 

citra sehingga dapat memberikan petunjuk adanya struktur linier dalam citra.  

𝐶𝑂𝑅 =
∑ ∑ (𝑖𝑗).𝑝(𝑖,𝑗)−µ𝑖𝑗𝑖 𝜇𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
       (2.13) 

Dimana nilai 𝜇𝑥, 𝜇𝑦, σxdan σy didapatkan dengan persamaan berikut. 

𝜇𝑖 =∑ ∑ 𝑖𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖         (2.14) 

𝜇𝑗 =∑ ∑ 𝑗𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖         (2.15) 

σ𝑖 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)(𝑖 − 𝜇𝑖)
2

𝑗𝑖        (2.16) 

σ𝑗 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)(𝑗 − 𝜇𝑗)
2

𝑗𝑖        (2.17) 
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d. Variance 

Variance merupakan nilai yang menunjukkan variasi elemen-elemen 

matriks kookurensi. Citra dengan transisi derajat keabuan kecil akan memiliki 

variansi yang kecil pula.  

𝑉𝐴𝑅 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝜇𝑖)𝑗 (𝑗 − 𝜇𝑗𝑖 )𝑝(𝑖, 𝑗)      (2.18) 

e. Inverense Different Moment (IDM) 

Inverse Different Momment  (IDM)  merupakan nilai yang menunjukkan 

kehomogenan citra yang berderajat keabuan sejenis. 

𝐼𝐷𝑀 = ∑ ∑
1

1+(𝑖−𝑗)2𝑗𝑖 𝑝(𝑖, 𝑗)       (2.19) 

f. Entropy 

Entropy merupakan nilai untuk menunjukkan ukuran ketidakaturan bentuk. 

Harga ENT besar untuk citra dengan transisi derajat keabuan merata dan bernilai 

kecil jika struktur citra tidak teratur (bervariasi). 

𝐸𝑁𝑇 = −∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗) log (𝑝(𝑖, 𝑗))𝑗𝑖       (2.20) 

2.2.4 Mean Ekstraksi Ciri 

Nilai hasil dari ekstraksi ciri akan dilakukan perhitungan nilai mean dengan 

rumus rerata untuk proses identifikasi yang akan dilakukan selanjutnya (Kadir, 

2012 dikutip oleh Fattah,2015) : 

µ = 
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑀
𝑖=1         (2.21) 

Dimana : 

µ   = nilai rerata (mean). 

M dan N  = nilai piksel. 

i dan  j  = merupakan koordinat piksel. 

P  = merupakan matriks citra. 

2.2.5 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk 

memasukkannya kedalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Didalam 

klasifikasi terdapat dua pekerjaan yang dilakukan , yaitu : (Prasetyo, 2012) 
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1. Pembangunan model sebagai prototype untuk disimpan sebagai 

memori. 

2. Penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan / klasifikasi / 

prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui dikelas mana objek 

data tersebut dalam model yang sudah disimpannya. 

Terdapat beberapa banyak algoritma klasifikasi yang sudah dikembangkan 

oleh para peneliti diataranya adalah K-Nearest Neighbor (K-NN), Learning Vector 

Quantization 3 (LVQ3), Decision Tree Classifier, Rule-Based Classifier, Neural-

Network, Support Vector Machine, Dan Naive Bayes Classifier, Artificial Neural 

Network (ANN). 

2.3 Normalisasi 

Pada perhitungan jarak euclidean, atribut berskala panjang dapat 

mempunyai pengaruh lebih besar daripada atribut berskala pendek. Oleh karena itu, 

untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan normalisasi terhadap nilai atribut. 

Normalisasi adalah proses transformasi nilai menjadi kisaran 0 sampai 1 (Teknomo, 

2006, dikutip oleh Budianita, 2013). 

Normalisasi data bertujuan untuk mendapatkan data dengan ukuran yang 

lebih kecil yang mewakili data yang asli tanpa kehilangan karakteristik sendirinya 

(Indrabayu, dkk, 2012), rumus dari normalisasi yaitu : 

  (2.22) 

 

X*adalah nilai setelah dinormalisasi,  

X adalah nilai sebelum dinormalisasi,   

min(X) adalah nilai minimum dari  fitur, dan   

max(X) adalah nilai maksimum dari suatu fitur 

2.4    Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak 

manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada 

otak manusia tersebut. Istilah buatan disini digunakan karena jaringan syaraf ini 
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diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu 

menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. 

2.4.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Fausett (1994) dan Siang (2005) menjelaskan beberapa arsitektur jaringan 

yang sering dipakai dalam jaringan saraf tiruan antara lain :  

a. Jaringan Lapisan Tunggal (single layer network)  

Jaringan yang memiliki arsitektur jenis ini hanya memiliki satu buah lapisan 

bobot koneksi. Jaringan lapisan tunggal terdiri dari unit masukan yang 

menerima sinyal dari luar dan unit keluaran dimana respon dari jaringan saraf 

tiruan tersebut dapat dibaca. Pada jaringan ini, unit masukan sepenuhnya 

terhubung ke unit keluaran tetapi tidak terhubung ke unit masukan lain, dan unit 

keluaran tidak terhubung ke unit keluaran lainnya.  Berikut Jaringan lapisan 

tunggal yang dapat dilihat pada gambar 2.4 : 

 

              Gambar 2.4 Jaringan Syaraf Tiruan Single Layer  

b. Jaringan syaraf dengan banyak lapisan (multi layer net) 

Jaringan lapisan jamak merupakan perluasan dari lapisan tunggal. Jaringan 

ini, selain unit masukan dan keluaran, ada unit-unit lain (sering disebut lapisan 

tersembunyi). Dimungkinkan pula ada beberapa lapisan tersembunyi. Sama 

seperti pada unit masukan dan keluaran, unit-unit dalam satu lapisan tidak saling 

berhubungan. Jaringan multi layer dapat dilihat dapat dilihat dalam gambar 2.5 

berikut ini: 
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Gambar 2.5 Jaringan Syaraf Tiruan Multi Layer 

c. Jaringan syaraf dengan lapisan kompetitif (competitive layer) 

Bentuk dari lapisan kompetitif merupakan bagian dari jumlah yang besar 

pada jaringan saraf. Pada jaringan ini unit keluaran pada aturan pembelajaran 

kompetitif ini harus saling bersaing untuk beraktivasi. Jadi hanya satu unit 

keluaran yang aktif pada satu waktu. Fenomena ini dikenal sebagai winner-take-

all. Contoh dari model atau arsitektur lapisan kompetitif dapat dilihat pada 

gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Jaringan Syaraf Tiruan Competitive Layer  

2.4.2 Proses Pembelajaran Jaringan Saraf Tiruan 

Puspitaningrum (2006) menjelaskan terdapat dua tipe pembelajaran dalan 

Jaringan Saraf Tiruan, yaitu : 

a. Pembelajaran terawasi (supervised learning) 

Metode pembelajaran pada jaringan saraf disebut terawasi jika output yang 

diharapkan telah diketahui sebelumnya. Perbedaan antara output-output aktual 

dengan output-output yang diinginkan digunakan untuk mengoreksi bobot 

jaringan saraf tiruan agar jaringan saraf tiruan dapat menghasilkan jawaban 

sedekat atau semirip mungkin dengaan jawaban yang benar yang telah diketahui 

oleh jaringan syaraf. Terdapat berbagai tipe pembelajaran terawasi beberapa 

diantaranya Hebb Rule, Perceptron, Delta Rule, Backpropagation, 
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Heteroassociative Memory, Bidirectional Associative Memory (BAM), 

Learning Vektor Quantization (LVQ). 

b. Pembelajaran tak terawasi (unsupervised learning) 

Pembelajaran tak terawasi  tidak memerlukan target output. Hasil yang 

seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran, pada metode ini 

tidak dapat ditentukan. Selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam 

suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan 

pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dengan 

suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk 

pengelompokan (klasifikasi) pola. Contoh metode pembelajaran tak terawasi 

adalah jaringan kohonen (kohonen network). 

2.4.3 Learning Vector Quantization (LVQ) 

Learning Vector Quantization merupakan metode pembelajaran pada 

lapisan kompetitif yang akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan 

vektor-vektor masukan (Kusumadewi, 2004). LVQ adalah suatu metode klasifikasi 

pola masing-masing unit keluaran mewakili kategori atau kelas tertentu (beberapa 

unit keluaran seharusnya digunakan untik masing-masing kelas). Vector bobot 

untuk suatu unit keluaran sering dinyatakan sebagai sebuah vector referensi. 

Diasumsikan bahwa serangkaian pola pelatihan dengan klasifikasi yang tersedia 

bersama dengan distribusi awal vector referensi. Setelah pelatihan, jaringan LVQ 

mengklasifikasi vector masukan dengan menugaskan ke kelas yang sama sebagai 

unit keluaran, sedangkan yang mempunyai vector referensi diklasifikasikan sebagai 

vector masukan. 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan jaringan lapisan tunggal 

(single-layer net) di mana lapisan masukan terkoneksi secara langsung dengan 

setiap neuron pada keluaran. Koneksi antar neuron tersebut dihubungkan dengan 

bobot/weight. Bobot merupakan nilai hubungan antar lapisan yang mentransfer data 

dari satu lapisan ke lapisan lainnya, yang berfungsi untuk mengatur jaringan 

sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan. Bobot pada LVQ sangat 

penting, karena dengan bobot ini input dapat melakukan pembelajaran dalam 
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mengenali suatu pola. Vektor bobot berfungsi untuk menghubungkan setiap neuron 

pada lapisan input dengan masing-masing neuron pada lapisan output. 

2.4.3.1 Arsitektur Jaringan LVQ 

Arsitektur dari jaringan LVQ ditunjukan dengan Gambar 2.7 dibawah ini : 
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Gambar 2.7 Arsitektur Jaringan Learning Vector Quantization 

Setiap sub kelas diwakili oleh suatu neuron pada output lapisan kompetitif 

dan setiap kelas diwakili oleh satu neuron pada output lapisan linear. Neuron pada 

output lapisan kompetitif biasanya disebut sebagai hidden neuron dan neuron pada 

output lapisan linear disebut sebagai output neuron. Sub kelas pada lapisan  

kompetitif adalah hasil kompetisi pada lapisan tersebut sedangkan kelas pada 

lapisan linear adalah kelas yang didefinisikan oleh pengguna (target). Pemrosesan 

yang terjadi pada setiap neuron adalah mencari jarak terdekat antara suatu vektor 

masukan ke bobot yang bersangkutan (Fitri, 2016). 

Input akan bersaing untuk dapat masuk kedalam suatu kelas. Hasil dari 

lapisan kompetitif ini berupa kelas, yang kemudian akan dihubungkan dengan 

lapisan output oleh fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi (F) yang digunakan pada 

arsitektur jaringan LVQ adalah fungsi linear. Penggunaan fungsi aktivasi linear 

bertujuan agar diperoleh output yang sama dengan input, dengan rumus fungsi 

linear yaitu y = x (Hidayati dan Warsito, 2010) 
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2.4.3.2 Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ 1) 

Langkah-langkah algoritma pelatihan LVQ1 (Kusumadewi dan Hartati, 

2010) terdiri atas: 

1. Tetapkan bobot awal variable input ke-j menuju ke kelas ke-i , parameter 

learning rate (α), nilai pengurangan learning rate, nilai minimal 

learning rate (Minα), dan epoch = 0. 

2. Masukan data input  dan target (T) 

3. Kerjakan jika α ≥ Min α : 

a. Hitung jarak euclidean antara vektor W dan vektor X: √(X −W)2 

b. Tentukan jarak terdekat (dmin). 

c. Perbaiki Wj dengan ketentuan: 

- Jika T = dmin maka Y(t+1) = Y(t) + α(t)[X(t) – Y (t)] ............ (2.23) 

- Jika T ≠ dmin maka Y(t+1) = Y(t) - α(t)[X(t) – Y (t)] .............(2.24) 

d. Kurangi nilai α. 

 Setelah dilakukan pelatihan, akan diperoleh bobot-bobot akhir (W). Bobot-

bobot ini nantinya akan digunakan untuk melakukan simulasi atau pengujian.  

2.4.3.3 Algoritma Learning Vector Quantization 2 (LVQ 2) 

LVQ2 adalah sebuah algoritma hasil pengembangan yaitu terdapat kondisi 

vektor referensi dapat diperbaharui jika masuk ke dalam daerah yang disebut 

window (ε). Window yang digunakan untuk memperbaharui vektor referensi 

didefinisikan sebagai berikut: 

Vektor masukan X akan masuk ke dalam window bila 

    
𝐷𝑐

𝐷𝑟
> 1 − 𝜀 ,

𝐷𝑐

𝐷𝑟
< 1 + 𝜀        (2.25) 

dengan nilai ε tergantung dari jumlah data pelatihan. Berdasarkan Kohonen (1990a) 

dalam Fausett (1994) nilai ε = 0.2 adalah nilai yang disarankan. Vektor  Yc dan Yr 

akan diperbaharui bila kondisi 1,2 dan 3 terpenuhi. Vektor Yc dan Yr diperbaharui 

dengan menggunakan persamaan : 

Yc(t+1) = Yc(t) – α(t)[X(t) – Yc(t)]      (2.26) 

Yr(t+1) = Yr(t) + α(t)[X(t) – Yr(t)]       (2.27)  



  

II-15 

 

2.4.3.4 Algoritma Learning Vector Quantization 2.1 (LVQ 2.1) 

Modifikasi LVQ yang disebut LVQ2.1 (kohonen,1990a) dalam Fausett 

(1994) mempertimbangkan dua vektor referensi terdekat, yaitu Yc1 dan Yc2. 

Kondisi untuk memperbaharui kedua vektor tersebut adalah apabila salah satu dari 

vektor tersebut (misal, Yc1) masuk ke dalam kelas yang sama dengan vektor 

masukan x, sementara vektor lainnya (misal, Yc2) tidak masuk ke dalam kelas yang 

sama dengan vektor masukan x. Sebagaimana LVQ2, vektor x harus masuk ke 

dalam window agar bisa terjadi pembaharuan. Window didefinisikan sebagai 

berikut : 

min [
𝑑𝑐1

𝑑𝑐2
,
𝑑𝑐2

𝑑𝑐1
] > 1−∈ 

 

max [
𝑑𝑐1

𝑑𝑐2
,
𝑑𝑐2

𝑑𝑐1
] < 1+∈       (2.28) 

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka vektor referensi yang masuk 

ke dalam kelas yang sama dengan vektor x akan diperbaharui menggunakan 

persamaan : 

Yc1 (t+1) = Yc1 (t) + α (t) [x(t) – Yc1 (t)]      (2.29)  

Sedangkan vektor referensi yang tidak masuk ke dalam kelas yang sama 

dengan vektor x akan diperbaharui menggunakan persamaan : 

Yc2 (t+1) = Yc2(t) - α (t) [x(t) – Yc2 (t)]      (2.30)  

2.4.3.5 Algoritma Learning Vector Quantization 3  (LVQ3) 

LVQ3 adalah sebuah algoritma hasil pengembangan dari algoritma LVQ 

awal (LVQ1) (Budianita, 2013), kondisi dimana kedua vector akan diperbaharui 

jika : 

1. Unit pemenang dan runner up (vector terdekat kedua) berasal dari kelas 

yang berbeda. 

2. Vector masukan mempunyai kelas yang sama dengan runner up. 

3. Jarak antara vector masukan ke pemenang dan jarak antara vector 

masukan ke runner up kira-kira sama. 
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Kondisi ini diperlihatkan dalam notasi berikut: 

 X vector masukan saat ini  

 Yc vector referensi terdekat dengan X 

 Yr vector referensi terdekat berikutnya dengan X (runner up) 

 Dc jarak dari X ke Yc 

 Dr jarak dari X ke Yr 

Vector referensi dapat diperbaharui jika masuk ke dalam daerah yang 

disebut window (ε) . Window yang digunakan untuk memperbaharui vector 

referensi didefenisikan sebagai berikut :  

min (
𝐷𝑐

𝐷𝑟
,
𝐷𝑟

𝐷𝑐
) > (1 − 𝜀)(1 + 𝜀)       (2.31) 

Dengan nilai ε tergantung dari jumlah data pelatihan. Berdasarkan (1990) 

dalam Fausett (1994) nilai ε = 0,2 adalah nilai yang disarankan. Vector Yc akan 

diperbaharui bila kondisi persamaan window terpenuhi atau bernilai TRUE dan 

salah satu dari 2 vector referensi terdekat berada dalam kelas yang sama dengan 

vector masukan. Maka vektor referensi yang masuk ke dalam kelas yang sama 

dengan vektor masukan akan diperbaharui menggunakan persamaan 2.29 dan 

vektor referensi yang tidak masuk ke dalam kelas yang sama dengan vektor x akan 

diperbaharui menggunakan persamaan 2.30. 

 Jika persamaan window tidak terpenuhi atau bernilai FALSE maka Vector 

Yc dan Yr diperbaharui dengan menggunakan persamaan : 

  Y(t+1) = Y(t) + ε α(t) [X(t) - Y(t)]      (2.32) 

Parameter yang dibutuhkan (Budianita, 2013) diantaranya adalah  

1. X, vector-vector pelatihan (X1, ….Xi,….Xn). 

2. T, kategori atau kelas yang benar untuk vector pelatihan. 

3. Wj, vector bobot pada unit keluaran ke- j (W1j, ….Wij, …., Wnj). 
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4. Learning rate (α), α berarti tingkat pembelajaran, jika α terlalu besar, maka 

prosesnya akan terlalu lama. Nilai α adalah 0 < α <1. 

5. Nilai pengurangan learning rate, yaitu penurunan tingkat pembelajaran. 

6. Nilai minimal learning rate (minα), yaitu minimal nilai tingkat 

pembelajaran yang masih diperbolehkan. Pengurangan nilai α yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,1*α. 

7. Nilai window (ε), yaitu nilai yang digunakan sebagai daerah yang harus 

dipenuhi untuk memperbaharui vector referensi pemenang dan runner up 

jika berada dikelas yang berbeda.. 

8. Jika memenuhi kondisi window (ε) yakni persamaan (2.31), maka bobot 

vector referensi yang masuk ke dalam kelas yang sama dengan vector 

masukan akan diperbaharui menggunakan persamaan (2.29). Sedangkan 

bobot vector referensi yang tidak masuk ke dalam kelas yang sama dengan 

vector masukan akan diperbaharui menggunakan persamaan (2.30). 

9. Jika tidak memenuhi kondisi window (ε) maka kedua bobot vector referensi 

diperbaharui menggunakan persamaan (2.32). 

2.5 Akurasi Penelitian 

Perhitungan tingkat akurasi berperan penting didalam sebuah penelitian 

agar didapatnya hasil berupa tingkat keberhasilan dan kegagalan didalam  

penelitian tersebut.  Tingkat akurasi dari hasil penelitian salah satunya dapat diukur 

menggunakan Confusion matrix. Confusion matrix merupakan alat yang berguna 

untuk menganalisis seberapa baik classifier mengenali tuple dari kelas yang 

berbeda. TP dan TN memberikan informasi ketika classifier benar, sedangkan FP 

dan FN memberikan informasi ketika classifier salah (Jiawei Han dkk, 2012 dikutip 

oleh Elvianti 2014). Gambar 2.8 adalah contoh dari confusion matrix. 
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Gambar 2.8 Confusion Matrix(CM) 

Akurasi merupakan persentase dari data yang diprediksi secara benar. 

Perhitungan akurasi adalah : 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  (𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
       (2.33) 

Keterangan : 

TP : True positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 

diklasifikasikan positif. 

TN : True negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 

yang diklasifikasikan negatif. 

FP : False positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif 

diklasifikasikan negatif. 

FN : False negatives, merupakan jumlah data dengan kela positif 

negatif diklasifikasikan positif. 

2.6 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait yaitu penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan 

dengan penelitian ini, sehingga ada perbandingan atau sumber yang lebih jelas 

bagaimana penelitian ini dibuat. Berikut penelitian terkait sebelumnya: 

2.6.1  Identifikasi Citra Daging 

Adapun beberapa penelitian mengenai identifikasi citra daging sebagai 

berikut : 
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a. Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Sebagai Sistem 

Pengenalan Citra Daging Babi dan Citra Daging Sapi (Ahmad Farid Arianto 

dkk, 2012). 

Penelitian ini memanfaatkan sensitivitas dari JST backpropagation dan 

pengolahan citra digital dengan Principal Component Analysis (PCA) sebagai 

pengekstraksi ciri dari citra. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan adanya 

variasi jumlah neuron hidden layer dan learning rate dalam arsitektur JST untuk 

mendapatkan arsitektur jaringan yang optimal. Dari hasil pengujian diperoleh 

recognition rate sebesar 88,3 % dengan parameter arsitektur jaringan learning rate: 

0,2, jumlah neuron hidden layer : 20, target error: 0,001, dan jumlah epoch: 100. 

b. Klasifikasi Perbedaan Citra Daging Babi Dengan Daging Sapi Menggunakan 

Algoritma K-Nearest Neighbor (Herbana, 2014). 

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi citra daging babi dengan sapi 

menggunakan ekstrasi ciri warna HSV, ekstrasi ciri tekstur GLCM dan klasifikasi 

K-Nearst Neighbor (K-NN) dengan menggunkan 4 jenis citra yaitu daging babi 

segar, daging sapi segar, daging sapi busuk dan daging campuran (oplosan). 

Akurasi yang diperoleh terdiri dari 4 pengujian yang dilakukan yaitu pengujian 

tanpa background 88,75%, pengujian dengan background 73,375%, pengujian 

campuran 88,75% dan pengujian berjarak 50%. 

2.6.2  Ekstrasi Ciri 

Pada penelitian ini ektraksi ciri yang digunakan adalah ekstraksi ciri warna 

dan ekstraksi ciri tekstur. Pada penelitian ini, untuk ekstraksi ciri warna digunakan 

metode HSV dan ekstraksi ciri tektur digunakan metode GLCM. Adapun beberapa 

penelitian mengenai metode ekstraksi ciri warna HSVdan tektur GLCM sebagai 

berikut. 

a. Deteksi dan Klasifikasi Citra Berdasarkan Warna Kulit menggunakan HSV 

(Sasongko Wibowo, 2011). 

Penelitian ini membahas tentang deteksi gambar pornografi menggunakan 

model HSV. Proses pendeteksian dilakukan dengan membandingkan pixel sample 

image warna kulit  dengan image objek yang akan dideteksi sehingga dapat 
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diketahui  jumlah pixel warna kulit  pada tiap image. Hasil deteksi dikelompokkan 

dalam  tiga kategori yaitu  gambar bukan pornografi, gambar semi pornografi dan 

gambar pornografi. 

b. Klasifikasi Massa pada Citra Mammogram Berdasarkan Gray Level 

Cooccurence Matrix (GLCM) (Listia dkk, 2014). 

Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi mammogram berdasarkan tiga 

kelas yaitu kelas normal, tumor jinak, dan tumor ganas. Ekstraksi ciri menggunakan 

Gray Level Cooccurence Matrix (GLCM) dan akan dihitung ciri-ciri statistik pada 

4 arah (d=1 dan d=2) , GLCM 8 arah (d=1) dan GLCM 16 arah (d=2). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fitur ekstraksi GLCM 4 arah (0˚,45˚,90˚,135˚) 

dengan jarak d = 1 memiliki akurasi terbaik dalam mengklasifikasi mammogram 

sebesar 81.1% dan khusus pada 0˚ akurasi diperoleh sebesar 100%.  

2.6.3  Klasifikasi  

Metode klasifikasi yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode 

Learning Vector Quantization (LVQ3). Adapun beberapa penelitian mengenai 

metode klasifikasi Learning Vector Quantization (LVQ3) sebagai berikut : 

a. Penerapan Learning Vector Quantization (LVQ) untuk Klasifikasi Status Gizi 

Anak  (Elvia Budianita, 2013) 

Penelitian ini menggunakan dua metode Learning Vector Quantization 

(LVQ)  yaitu LVQ1 dan LVQ3 dalam klasifikasi status gizi anak. Hasil penelitian 

menyatakan algoritma LVQ3 lebih baik diterapkan untuk klasifikasi status gizi 

anak dibandingkan dengan algoritma LVQ1. Berdasarkan hasil pengujian jumlah 

data latih antara LVQ1 dengan LVQ3 menunjukkan bahwa algoritma LVQ3 lebih 

baik dibandingkan dengan LVQ1 yakni nilai rata-rata akurasi dengan LVQ3 adalah 

95.2% sedangkan nilai rata-rata akurasi dengan LVQ1 adalah 88%. Adanya proses 

pelatihan yang lebih mendalam pada algoritma metode LVQ3 memberikan 

pengaruh positif yakni dapat meningkatkan hasil akurasi klasifikasi dibanding 

dengan algoritma metode LVQ1 . 
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b. Brain Images Application and Supervised Learning Algorithms: A Reviews  

(Baher dkk, 2014). 

Penelitian ini membahas tentang Medical Image Processing pada citra 

Magnetic Resonance Images (MRI) menggunakan metode klasifikasi Learning 

Vector Quantization (LVQ) dan pengembangannya : LVQ1, LVQ2, LVQ3, 

OLVQ1, OLVQ3, MultipassLVQ, dan HierarchyLVQ dengan tujuan efensiensi 

dalam deteksi dan klasifikasi jenis tumor otak sejak dini. Hasil penelitian dibagi 

menjadi dua kelas yaitu kelas normal dan abnormal. Dari hasil rata-rata pengujian 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari segi peforma setiap metode LVQ 

diatas. Algoritma LVQ sangat efektif dalam menangani data berjumlah besar dan 

juga dapat memanipulasi apabila terdapat kehilangan data. Metode pengembangan 

LVQ yang mempunyai akurasi tertinggi dari hasil klasifikasi rata-rata pengujian 

yaitu MultipassLVQ sebesar 91%.


