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PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi tingkat kematangan steak daging sapi dapat dibangun dengan 

menerapkan sistem jaringan syaraf tiruan backpropagation neural 

network, dan beberapa proses lainnya seperti ekstraksi ciri warna 

menggunakan model ruang warna HSV dan ekstraksi ciri tekstur 

menggunakan statistik histogram dengan hasil yang baik.  

2. Dari hasil pengujian berdasarkan variasi pengujian, jumlah data latih yang 

digunakan mempengaruhi hasil pengujian. Dengan kata lain, semakin 

banyak data latih yang digunakan, maka semakin baik pula jaringan 

melakukan pengenalan. Tingkat akurasi tertinggi yang diperoleh 

berdasarkan variasi pengujian adalah 50,74%. 

3. Berdasarkan fungsi aktifasi yang digunakan, pemilihan fungsi aktifasi juga 

mempengaruhi hasil pengujian. Tingkat akurasi tertinggi diperoleh pada 

fungsi aktifasi dari input layer ke hiden layer menggunakan fungsi aktifasi 

sigmoid bipolar dan fungsi aktifasi dari hiden layer ke output layer 

menggunakan fungsi aktifasi linier, dengan hasil akurasi rata-rata 80,06%. 

4. Tingkat akurasi tertinggi yang diperoleh pada ekstraksi ciri warna dengan 

hasil akurasi rata-rata 50,74%. 

5. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak dapat mengidentifikasi citra 

selain citra steak daging sapi, dengan kata lain jika diinputkan citra selain 

citra steak daging sapi, maka aplikasi belum dapat mengidentifikasi bahwa 

citra tersebut bukanlah citra steak daging sapi. 

 

 

 



6.2. Saran 

Dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangan 

dengan lebih baik, maka penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:  

1. Sangat diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lagi 

dengan membatasi jika dilakukan inputan citra lain selain citra steak 

daging sapi, dengan kata lain jika dilakukan inputan selain citra steak 

daging sapi maka dapat diidentifikasi bahwa citra tersebut bukanlah citra 

steak daging sapi. 

2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan jumlah variasi 

learning rate (α). 

3. Penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lagi menggunakan 

bahasa pemrograman java pada platform android. Planform android lebih 

disarankan karena penggunaannya yang lebih fleksibel dan dapat langsung 

terhubung dengan kamera. Dengan terhubung langsung pada kamera, 

maka tidak perlu lagi melakukan penginputan data secara manual. 

4. Program pada penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan dan terapan 

untuk penelitian pada sensor robotika.  


