
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cacing taeniasaginata merupakan jenis parasit yang terdapat pada daging 

sapi. Infeksi parasit tersebut dapat terjadi pada manusia yang mempunyai 

kebiasaan mengkonsumsi daging sapi mentah atau daging  yang dimasak setengah 

matang. Parasit yang masuk kedalam usus manusia dapat bertelur kemudian 

tumbuh menjadi cacing dewasa dan terus mengalami siklus hidupnya pada tubuh 

manusia (Estuningsih, 2009). Hal tersebut tentunya dapat berdampak buruk bagi 

kesehatan manusia. 

Steak merupakan salah satu jenis daging olahan yang sering disajikan 

dalam keadaan mentah atau setengah matang, terutama pada steak daging sapi 

yang terkadang tingkat kematangannya sukar untuk ditentutan. Jika dilihat dari 

perkembangan dunia teknologi informasi saat ini, untuk mengetahui tingkat 

kematangan steak daging sapi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Jaringan syaraf tiruan  merupakan salah satu 

representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan 

proses pembelajaran pada otak manusia tersebut, atau sistem pemroses informasi 

yang memiliki karakteristik mirip dengan sistem jaringan biologis (Siang, 2005). 

Penelitian terkait yang membahas tentang tingkat kematangan steak 

daging sapi telah dilakukan oleh (Prasasti, 2015). Pada penelitian tersebut 

menggunakan metode K-NN, dengan akurasi  62,5% sampai 78%. Penelitian yang 

dilakukan dinilai kurang mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan terjadi 

over segmentasi. Over segmentasi yang terjadi diakibatkan karena tidak adanya 

keseimbangan nilai threshol pada setiap citra yang digunakan. 

Di setiap tingkat kematangan steak daging sapi memiliki tekstur dan warna 

yang berbeda. Perbedaan inilah yang akan dijadikan ciri-ciri agar sistem jaringan 

syaraf tiruan yang diterapkan dapat mengidentifikasi tingkat kematangan steak 

daging sapi tersebut. Pada penelitian ini untuk mengenali ciri-ciri citra tersebut 
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menggunakan beberapa metode, yaitu untuk mendapatkan nilai ciri warna 

menggunakan metode ekstraksi ciri warna HSV dan untuk mendapatkan nilai ciri 

tekstur menggunakan metode ekstraksi ciri tekstur statistik histogram. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Awaliyah, 2013), metode HSV dapat 

memberikan tingkat keberhasilan dengan akurasi yang tinggi. Pada penelitian 

tersebut membahas tentang sistem temu kembali citra ikan hias, dan hasil 

klasifikasi berdasarkan ekstaksi ciri warna menggunakan HSV mendapatkan 

akurasi sebesar 90%. Sedangkan penerapan metode ekstraksi ciri tekstur statistik 

histogram juga pernah dilakukan oleh (Nugroho dkk, 2014), pada penelitian 

tersebut membahas tentang pengenalan pola untuk pengelompokan citra kayu 

kelapa, dan mendapatkan akurasi sebesar 90%. 

Sedangkan penelitian terkait tentang jaringan syaraf tiruan beberapa 

diantaranya yang dilakukan (Alasad dkk, 2015) yang membahas tentang 

pengenalan pola citra huruf arabic menggunakan jaringan syaraf tiruan 

backpropagation neural network. Penelitian tersebut memberikan hasil dengan 

akurasi sebesar 93,61%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Munir dkk, 

2015) yang membahas tentang pengenalan pola aksara lampung. Penelitian 

tersebut menunjukan bahwa jaringan syaraf tiruan yang digunakan mampu 

mengenali 100% dari 5040 data latih dan 90,8% dari 3360 data uji. 

Backpropagation neural network merupakan salah satu metode pada jaringan  

syaraf tiruan yang berfungsi melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan 

antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama 

pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar 

terhadap pola masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai 

selama pelatihan (Siang, 2005). 

Setelah diuraikan dan dijelaskan hal hal yang bersangkutan dengan latar 

belakang penelitian, maka pada penelitian ini diangkat sebuah judul penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Tingkat Kematangan Steak Daging Sapi 

Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation Neural Network 

(BPNN)”. 

 



I-3 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang 

sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dijelaskan 

lebih lanjut pada laporan penelitian ini, yaitu bagaimana merancang bangun 

aplikasi untuk identifikasi tingkat kematangan steak daging sapi berbasis 

pengolahan citra digital menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation 

neural network. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan pembahasan yang meluas dalam 

penelitian ini, maka berikut dijelaskan beberapa hal yang menjadi batasan 

masalah, yaitu:  

1. Format citra input *.JPEG berukuran 400 x 400 piksel sebanyak 120 citra. 

2. Proses ekstraksi ciri warna menggunakan medel ruang warna HSV. 

3. Proses ekstraksi ciri tekstur menggunakan statistik histogram. 

4. Output berupa informasi tentang tingkat kematangan pada citra steak 

daging sapi yang terdiri dari 3 kelas, yaitu mentah, setengah matang, 

matang. 

5. Pengujian fungsi aktivasi menggunakan Mean Square Error (MSE). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat merancang bangun aplikasi yang 

mampu mengidentifikasi tingkat kematangan steak daging sapi berdasarkan nilai 

ciri warna dan tekstur menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation 

neural network. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang 

akan dibahas pada laporan penelitian ini secara keseluruhan, maka disusun sebuah 

sistematiaka penulisan yang terdiri dari beberapa BAB, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bagian awal yang akan menguraikan hal-hal 

sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian tentang rancang 

bangun aplikasi untuk mengidentifikasi tingkat kematangan steak daging 

sapi menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation neural network. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori merupakan bagian yang akan menguraikan hal-hal tentang 

teori-teori tingkat kematangan steak daging sapi, teori-teori pengolahan 

citra, teori-teori ekstraksi ciri citra menggunakan HSV dan statistik 

histogram dan teori-teori jaringan syaraf tiruan backpropagation neural 

network yang menjadi dasar atau landasan pada topik yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian merupakan bagian yang akan menguraikan tentang 

cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan 

proses penelitian, yang dimulai dari proses studi literatur, pengumpulan 

data citra dan data referensi, analisa identifikasi citra, pengimplementasian 

hasil analisa dan yang terakhir proses pengujian. 

BAB IV Analisa dan Perancangan 

Analisa dan Perancangan merupakan bagian inti yang akan membahas 

tentang analisa proses penerapan jaringan syaraf tiruan backpropagation 

neural network dan motode ekstraksi ciri HSV dan statistik histogram atau 

teori-teori yang digunakan untuk pengenalan pola citra, dan menerangkan 

tentang proses perancangan sistem yang akan dibangun. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dan Pengujian merupakan bagian yang menjelaskan tentang 

proses penerapan hasil analisa dan perancangan kedalam sebuah program 

yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman “Matlab”, dan 

pengujian menggunakan confusion matrix. 
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BAB VI Penutup 

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan ini, yang berisi tentang 

kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

saran dari penulis. 


