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2.1. Steak Daging Sapi 

Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang banyak memiliki 

kandungan beberapa jenis mineral dan vitamin serta protein yang lebih mudah 

dicerna dibandingkan dengan protein nabati. Peningkatan konsumsi daging sapi di 

Indonesia meningkat sejak tahun 2005 karena adanya peningkatan jumlah 

penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi ini 

tentunya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Namun resiko penyakit 

akibat mengkonsumsi daging sapi juga meningkat. Salah satunya adalah infeksi 

cacing pita (Marianto, 2011). Salah satu pencegahan yang dilakukan untuk 

membunuh larva cacing pita yang terdapat pada daging sapi yaitu dengan 

pemanasan diatas suhu 50
o 

C selama 30 menit, atau pendinginan dibawah suhu 

10
o
C selama 5 hari (Saragih, 1995). 

Secara umum tingkat kematangan steak daging sapi dapat dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu mentah (Rare), setengah matang (Medium) dan matang (Well 

Done) (Indriani, 2008). 

1. Steak daging sapi kategori masih mentah (Rare). 

Steak daging sapi yang dikategorikan masih mentah adalah daging yang 

dimasak dengan suhu 60
0
C dengan waktu 0 sampai 10 menit. Steak tersebut 

memiliki ciri-ciri masih berwarna merah pekat dan masih memiliki tekstur 

berserat dan kaku. Berikut adalah Gambar 2.1 steak daging sapi kategori mentah: 

 

Gambar 2.1 Steak Daging Sapi Kategori Masih Mentah (Rare) (Indriani, 2008) 

2. Steak daging sapi kategori setengah matang (Medium). 

Steak daging sapi yang dikategorikan tidak masak sempurna (setengah 

matang) adalah daging yang dimasak dengan suhu 60
0
C dengan waktu 10 sampai 
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20 menit. Steak tersebut memiliki ciri-ciri warna merah kecoklatan dan tekstur 

yang mulai sedikit lembut. Berikut adalah Gambar 2.2 steak daging sapi kategori 

setengah matang: 

 

Gambar 2.2 Steak Daging Sapi Kategori Setengah Matang (Medium)  

(Indriani, 2008) 

3. Steak daging sapi kategori matang sempurna (Well Done). 

Steak daging sapi yang dikategorikan matang sempurna adalah daging 

yang dimasak dengan suhu 60
0
C dengan waktu 20 sampai 30 menit. Steak 

tersebut memiliki ciri-ciri warna kecoklatan dan tekstur yang lebih lunak. Berikut 

adalah Gambar 2.3 steak daging sapi kategori matang sempurna: 

 

Gambar 2.3 Steak Daging Sapi Kategori Matang Sempurna (Well Done)  

(Indriani, 2008) 

 

2.2. Citra Digital 

Kata citra merupakan istilah lain dari sebuah gambar, yang merupakan 

informasi berbentuk visual pada bidang dwimatra (dua dimensi). Ditinjau dari 

sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi terus menerus (continue) dari 

intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Suatu citra diperoleh dari sebuah 

penangkapan kekuatan sinar yang dipantulkan oleh objek. Ketika sumber cahaya 

menerangi objek, objek akan memantulkan kembali sebagian cahaya tersebut. 

Pantulan ini ditangkap oleh alat-alat pengindera optik, seperti mata manusia, 

kamera, alat pemindai (scanner) dan sebagainya (Munir, 2004). Bayangan objek 

tersebut akan terekam sesuai intensitas pantulan cahaya. Ketika alat optik yang 

merekam pantulan cahaya itu merupakan mesin digital, misalnya kamera digital, 
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maka citra yang dihasilkan merupakan citra digital. Pada citra digital, kontinuitas 

intensitas cahaya dikualitasi sesuai resolusi alat perekam. 

Suatu citra digital terbentuk atas fungsi dua variabel f(x,y) dimana x dan y 

adalah koordinat spasial, dan nila f(x,y) merupakan intensitas citra atau tingkat 

kecerahan (brightness) pada koordinat tersebut (Munir, 2004). Citra digital 

merupakan citra yang telah dilakukan digitalisasi, baik koordinat area maupun 

kecerahannya sebagai sebuah kumpulan nilai digital yang disebut elemen gambar 

atau piksel. Piksel adalah elemen terkecil yang menyusun citra dan mengandung 

nilai yang mewakili kecerahan dari sebuah warna pada sebuah titik tertentu. 

Citra digital dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu citra biner 

(monokrom), citra skala keabuan (grayscale) dan citra warna (true color). 

1. Citra Biner (Monokrom) 

Citra biner (binary image) adalah citra yang hanya mempunyai dua nilai 

derajat keabuan, yaitu hitam dan putih, dimana hitam bernilai 1 dan putih bernilai 

0. Pada beberapa aplikasi citra biner masih tetap digunakan, misalnya citra kode 

batang (bar code) yang tertera pada label barang, citra hasil pemindaian dokumen 

teks, dan sebagainya (Munir, 2004). Berikut adalah Gambar 2.4 (a) contoh citra 

biner dan Gambar 2.4 (b) contoh gradasi warna citra biner: 

 

Gambar 2.4 (a) Citra Biner (b) Gradasi Warna Citra Biner (Munir, 2004) 

2. Citra Skala Keabuan (Grayscale) 

Citra grayscale merupakan citra yang menggunakan tingkatan warna abu-

abu. Citra grayscale menyatakan nilai intensitas tiap piksel dengan nilai tunggal, 

dimana setiap piksel komponen merah, hijau, dan biru mempunyai intensitas yang 

sama. Citra grayscale lebih mudah diproses karena hanya memiliki satu nilai 

(a) (b) 
1 0 
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intensitas pada setiap piksel. Intensitas nilai citra grayscale berkisar antara 0 

sampai dengan 255. Nilai 0 menyatakan hitam dan nilai 255 menyatakan putih 

(Kadir, 2013), sehingga warna antaranya adalah abu-abu. Berikut adalah Gambar 

2.5 (a) contoh citra grayscale dan Gambar 2.4 (b) contoh gradasi warna citra 

grayscale: 

 

Gambar 2.5 (a) Citra Grayscale (b) Gradasi Warna Citra Grayscale (Munir, 2004) 

Derajat keabuan pada citra grayscale memiliki beberapa skala nilai, tidak 

hanya skala 0 sampai 255. Hal ini tergantung nilai kedalaman pixel citra. Contoh 

pembagian nilai derajat keabuan berdasarkan kedalam pixel ditunjukkan pada 

Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Tabel Drajad Keabuan 

Grayscale Scale (O,L) Pixel Depth 

2
1  

(2) 0 Sampai 1 1 Bit 

2
2  

(4) 0 Sampai 3 2 Bit 

2
4
 (16) 0 Sampai 15 4 Bit 

2
8 
(256) 0 Sampai 255 8 Bit 

Jika dalam bentuk warna, maka dapat dilihat seperti pada Gambar 2.6 berikut: 

   
Gambar 2.6 Gradasi Citra Grayscale Berdasarkan Kedalaman Bit Piksel  

(Kadir, 2013) 
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3. Citra Warna (True Color) 

Citra warna merupakan citra dengan campuran warna, dimana setiap 

piksel yang terdapat pada citra merupakan kombinasi dari tiga warna dasar Red, 

Green, Blue (RGB) (Kadir, 2013). Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 

8 bit = 1 byte, yang berarti setiap warna memiliki gradasi sebanyak 255 warna. 

Berarti setiap piksel memiliki kombinasi warna sebanyak lebih dari 16 juta warna. 

Berikut adalah Gambar 2.7 (a) contoh citra warna dan Gambar 2.7 (b) contoh 

gradasi warna citra warna: 

 

 

Gambar 2.7 (a) Citra Warna (b) Gradasi Warna Citra Warna (Kadir, 2013) 

 

2.3. Pengolahan Citra Tingkat Awal (Image Pre-Processing) 

Pra-pemrosesan atau pre-processing merupakan sebuah proses pengolahan 

citra tingkat awal yang dilakukan dengan tujuan agar mempermudah proses 

pengolahan citra lebih lanjut atau untuk keperluan tertentu. Salah satu jenis 

pengolahan citra tingkat awal adalah konversi citra berwarna menjadi citra 

grayscale. Konversi citra RGB menjdi citra grayscanle digunakan untuk 

mendapatkan nilai warna yang lebih sederhana. Dimana warna grayscale hanya 

mempunyai intensitas warna 0 sampai 255 untuk setiap pikselnya. Proses yang 

digunakan untuk mendapatkan citra grayscale dilakukan dengan mencari nilai 

rata-rata dari total nilai RGB. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan 

nilai grayscale terdapat pada Persamaan (2.1) berikut: 

 G = 
𝑅+𝐺+𝐵

3
 (2.1) 

(a) (b) 

Merah 

[255,0,0] 

 

Biru 

[0,0,255] 

 

Kuning 

[255,255,0] 

 

Hijau 

[0,255,0] 

 

Cyan 

[0,255,255] 

 

Magenta 

[255,0,255] 
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Keterangan : 

G  = nilai grayscale 

R  = nilai red setiap piksel 

G  = nilai green setiap piksel 

B  = nilai blue setiap piksel       

 

2.4. Pengolahan Citra (Image Processing) 

Pengolahan citra digital merupakan sebuah proses eksplorasi terhadap citra 

digital seperti perubahan nilai ciri, bentuk, kualitas dengan tujuan untuk 

mendapatkan citra baru agar mudah representasikan oleh manusia atau mesin 

komputer. Pengolahan citra juga dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kualitas citra (peningkatan 

kontras, transformasi warna, restorasi citra), transformasi citra (rotasi, translasi, 

transformasi geometrik, skala) (Sofyan, 2009). 

Hubungan pengolahan citra dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut: 

 

Gambar 2.8 Hubungan Pengolahan Citra (Sofyan, 2009) 

Contoh pengolahan citra digital yang sering dilakukan adalah sebagai 

berikut (Sofyan, 2009): 

1. Perbaikan Kualitas Citra (Image Enhacement) 

Image enhacement digunakan untuk memperbaiki kualitas citra dengan 

memanipulasi parameter-parameter citra sehingga citra yang dihasilkan akan 

semakin baik. Operasi perbaikan citra adalah perbaikan kontras gelap/terang, 

Perbaikan tepian objek (edge enhancement), Penajaman (sharpening), Pemberian 

warna semu (pseudocoloring), Penapisan derau (noise filtering) 

2. Pemugaran Citra (Image Restoration) 

Image restoration  digunakan untuk menghilangkan cacat pada citra. Hal 

ini hampir sama dengan perbaikan citra perbedaannya adalah penyebab degradasi 

citra diketahui. Operasi pemugaran citra adalah Penghilangan kesamaran (image 

deblurring) dan Penghilangan derau (noise). 

Pengolahan 

citra 
Citra Citra baru 
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3. Pemampatan Citra (Image Compression) 

Image compression digunakan agar citra direpresentasikan dalam bentuk 

lebih kompak, sehingga keperluan memori lebih sedikit namun dengan tetap 

mempertahankan kualitas citra. Contoh pemampatan citra adalah suatu citra dalam 

format BMP dimampatkan menjadi format JPG. 

4. Segmentasi Citra (Image Segmentation) 

Image segmentation digunakan untuk memecah citra menjadi beberapa 

segment dengan kriteria tertentu. Biasanya berkaitan dengan pengenalan pola. 

Segmentasi membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen 

berdasarkan kriteria keserupaan tertentu antara derajat keabuan suatu piksel 

dengan derajat keabuan piksel-piksel tetangganya. 

5. Analisis Citra (Image Analysis) 

Image analysis digunakan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra 

untuk menghasilkan deskripsinya. Proses ini biasanya diperlukan untuk 

melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh image analysis 

yaitu Pendeteksian tepian objek (edge detection), Ekstraksi batas (boundary) dan 

representasi daerah (region).  

6. Rekontruksi Citra (Image Recontruction) 

Image recontruction digunakan untuk membentuk ulang objek dari 

beberapa citra hasil proyeksi. Operasi rekontruksi citra biasanya banyak 

digunakan pada bidang medis, contoh rekontruksi citra yaitu foto rontgen 

digunakan untuk membentuk ulang citra organ tubuh. 

 

2.5. Pola dan Ciri Citra 

Pola adalah entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-

cirinya (features). Ciri citra merupakan suatu informasi yang khas pada citra, 

sehingga dapat membedakan antara citra satu dengan citra yang lainnya. Ciri yang 

bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga 

pengelompokan pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan 

keakuratan yang tinggi (Munir, 2004). Masing-masing ciri citra didapatkan dari 
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proses ekstraksi ciri. Proses ekstraksi ciri merupakan proses untuk mendapatkan 

informasi dari suatu citra. Beberapa Informasi atau ciri yang digunakan untuk 

merepresentasikan citra adalah ciri warna, ciri bentuk dan ciri tekstur. Pada 

penelitian ini ekstraksi ciri yang digunakan adalah ekstraksi ciri warna dan 

ekstraksi ciri tekstur. 

 

2.6. Ekstraksi Ciri Warna 

Warna merupakan salah satu ciri yang paling sering digunakan pada 

proses ekstraksi ciri citra. Proses untuk mendapatkan nilai ciri warna dapat di 

lakukan dengan beberapa medel warna, salah satunya menggunakan medel warna 

HSV. 

2.6.1. Model Warna HSV 

Warna yang kita lihat adalah spektrum cahaya yang dipantulkan oleh 

benda yang kemudian ditangkap oleh indra penglihatan mata lalu diterjemahkan 

oleh otak sebagai sebuah warna tertentu. Berikut adalah Gambar 2.9 yang 

menggambarkan spektrum warna: 

 

Gambar 2.9 Spektrum Warna (Kadir, 2013) 

Model warna HSV merupakan model warna yang mendefiniskan warna 

berdasarkan terminologi Hue, Saturation dan Value, seperti pada Gambar 2.10 

berikut (Sasongko,2011): 
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Gambar 2.10 Ruang Warna HSV (Kadir, 2013) 

Terminal Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan 

menentukan kemerahan (redness), Kehijauan (greenness), dan sebagainya dari 

cahaya. Hue mengukur sudut sekitar roda wana (merah pada 0
o
,  120

o
 di hijau dan 

di biru 240°). Nilai dari Hue berkisar antara 0° sampai dengan 360°, seperti pada 

Gambar 2.10. Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu warna, yaitu 

mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada warna. Semakin 

kecil nilai dari Saturation maka warna yang ditampilkan condong ke warna abu-

abu. Value adalah atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh 

mata tanpa memperdulikan warna (Kadir,2013). Berikut adalah Gambar 2.11 yang 

menggambarkan skala Hue: 

 

Gambar 2.11 Skala Hue (Kadir, 2013) 

Model warna HSV merupakan model warna yang banyak digunakan 

sebagai representasi model warna didalam penelitian, hal ini karena model warna 

HSV merupakan model warna yang membagi-bagi warna didalam citra seperti 

penglihatan mata manusia sehingga dapat mengenali warna citra dengan baik.  

2.6.2. Konversi Citra RGB Menjadi Citra HSV 

 Pengolahan warna menggunakan model RGB dilakukan dengan cara 

membaca nilai-nilai R, G, dan B pada suatu piksel, menampilkan dan menafsirkan 

warna hasil perhitungan sehingga mempunyai arti sesuai dengan yang diinginkan. 

Salah satu cara untuk menghitung nilai warna dan menafsirkan hasilnya dalam 
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model warna RGB adalah dengan melakukan normalisasi terhadap ketiga 

komponen warna tersebut. Berikut adalah Persamaan (2.2), (2.3) dan (2.4) untuk 

normalisasi nilai RGB: 

 r = 
𝑅

𝑅+𝐺+𝐵
 (2.2) 

 g = 
𝐺

𝑅+𝐺+𝐵
 (2.3) 

 b = 
𝐵

𝑅+𝐺+𝐵
 (2.4) 

Keterangan : 

R adalah nilai red belum normalisasi r adalah nilai red normalisasi 

G adalah nilai green belum normalisasi g adalah nilai green normalisasi 

B adalah nilai blue belum normalisasi b adalah nilai blue normalisasi 

Setelah nilai normalisasi RGB selesai, maka citra akan dikonversi menjadi 

citra HSV. Berikut adalah Persamaan (2.5), (2.6) dan (2.7) yang digunakan untuk 

transformasi RGB ke HSV: 

V =  Max (r,g,b)  (2.5) 

S =    

0 Jika V = 0 

(2.6) 
1 −  

𝑀𝑖𝑛(𝑟, 𝑔, 𝑏)

V
 Jika V > 0 

H = 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

0 Jika S = 0 

(2.7) 

60(𝑟 . 𝑏)

S . V
 Jika V = r 

60  2 +
𝑏 − 𝑔

S . V
   Jika V = g 

60  4 +
𝑟 − 𝑔

S . V
   Jika V = b 

H + 360 Jika H < 0 

Keterangan: 

V = nilai maksimum (r,g,b) 

S = nilai saturation 

H = nilai Hue 
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2.6.3. Statiska Ekstraksi Ciri 

Statiska merupakan sebuah perhitungan mencari nilai rerata (mean) pada 

sebuah matrik nilai HSV (Kadir, 2012). Berikut adalah Persamaan (2.8) yang 

digunakan untuk mencari nilai mean: 

𝜇 =  
1

𝑀𝑁
   𝑃𝑖𝑗  

𝑁

𝑗 =1

𝑀

𝑖=1

 

Keterangan: 

µ = Nilai rerata (Mean) 

M dan N = Nilai piksel 

i dan j = Kordinat piksel 

P = Matrik citra 

 

2.7. Ekstraksi Ciri Tektur  

Tekstur adalah sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah 

(di dalam citra) yang cukup besar sehingga secara alami sifat-sifat tadi dapat 

berulang dalam daerah tersebut. Pengertian dari tekstur dalam hal ini kurang lebih 

adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel 

dalam citra digital (Arriawati, 2004). Terbentuknya tekstur minimal terdiri dari 

dua persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut sebagai berikut. 

1. Pembentukan Pola-pola primitive terdiri satu atau lebih piksel (bagian-

bagian terkecil). Bentuk-bentuk pola primitif dapat berupa titik, garis 

lurus, garis lengkung, luasan dan lain-lain yang merupakan elemen dasar 

dari sebuah bentuk.  

2. Pola-pola primitif muncul berulang-ulang dengan interval jarak dan arah 

tertentu sehingga dapat diprediksi atau ditemukan karakteristik 

pengulangannya.  

Berdasarkan keteraturan pengulangan pola, tekstur terbagi menjadi tekstur 

teratur dan tekstur tidak teratur. Tekstur teratur merupakan tekstur dengan 

pengulangan pola secara teratur dan akan lebih mudah untuk direpesentasikan 

secara matematika. Tekstur teratur banyak terdapat pada pola-pola buatan 

(2.8) 



II-12 

 

manusia. Tekstur tidak beraturan merupakan tekstur dengan perulangan yang 

terjadi secara acak atau tidak beraturan, selain itu tekstur tidak beraturan sulit 

untuk direpresentasikan secara matematis. Tekstur tidak teratur banyak terdapat 

pada pola-pola alamiah (Kadir, 2013). Berikut Gambar 2.12 (a) adalah contoh 

citra dengan tekstur teratur dan Gambar 2.12 (b) adalah contoh citra dengan 

tekstur tidak teratur: 

 

Gambar 2.12 (a) Tekstur Teratur (b) dan Tekstur Tidak Teratur (Kadir, 2013) 

Metode yang digunakan untuk memperoleh fitur tekstur dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu (Kadir, 2013): 

1. Metode spektral 

Metode spektral berdasarkan pada fungsi autokorelasi suatu daerah atau 

power distribution pada domain transformasi fourier dalam mendeteksi 

periodisitas tekstur. 

2. Metode struktural  

Analisis dengan metode ini menggunakan deskripsi primitif tekstur dan 

aturan sintaktik. Metode struktural banyak digunakan untuk pola-pola 

makrostruktur.  

3. Metode statistik 

Metode statistik menggunakan perhitungan statistik distribusi derajat 

keabuan (histogram) dengan mengukur tingkat kekontrasan, granularitas, dan 

kekasaran suatu daerah dari hubungan ketetanggaan antar piksel di dalam citra. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri tekstur 

adalah metode statistik berbasis histogram. 

2.7.1. Ekstraksi Ciri Tekstur Statistik Histogram 

Metode yang sederhana untuk mendapatkan nilai tekstur adalah dengan 

mendasarkan pada histogram (Kadir, 2013). Ciri pertama yang dihitung secara 

(a) (b) 
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statistis adalah rerata intensitas. Komponen ciri ini dihitung berdasarkan  

Persamaan (2.9) berikut: 

𝑚𝑢 =  𝑖 . 𝑝 𝑖 

𝐿−1

𝑖=0

                                                      (2.9) 

Dalam hal ini, i adalah aras keabuan pada citra f dan p(i) menyatakan probabilitas 

kemunculan i dan L menyatakan nilai aras keabuan tertinggi. Rumus di atas akan 

menghasilkan rerata kecerahan objek. 

Ciri kedua berupa deviasi standar. Perhitungannya menggunakan 

Persamaan (2.10) berikut: 

𝜎 =    𝑖 − 𝑚 2𝑝 𝑖 

𝐿−1

𝑖=1

                                      (2.10)  

Dalam hal ini, 
2
 dinamakan varians atau momen orde dua ternormalisasi karena 

p(i) merupakan fungsi peluang. Ciri ini memberikan ukuran kekontrasan.  

Ciri skewness merupakan ukuran ketidaksimetrisan terhadap rerata 

intensitas. Perhitungannya menggunakan Persamaan (2.11) berikut: 

𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =   𝑖 − 𝑚 3𝑝 𝑖 

𝐿−1

𝑖=1

                                  (2.11) 

Skewness sering disebut sebagai momen orde tiga ternormalisasi. Nilai 

negatif menyatakan bahwa distribusi kecerahan condong ke kiri terhadap rerata 

dan nilai positif menyatakan bahwa distribusi kecerahan condong ke kanan 

terhadap rerata. Dalam praktik, nilai skewness dibagi dengan (L-1)
2
 supaya 

ternormalisasi. 

 Deskriptor energi adalah ukuran yang menyatakan distribusi intensitas 

piksel terhadap jangkauan aras keabuan. Perhitungannya menggunakan 

Persamaan (2.12) berikut: 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =   𝑝 𝑖  2

𝐿−1

𝑖=0

                                               (2.12) 

Citra yang seragam dengan satu nilai aras keabuan akan memiliki nilai energi 

yang maksimum, yaitu sebesar 1. Secara umum, citra dengan sedikit aras keabuan 
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akan memiliki energi yang lebih tinggi daripada yang memiliki banyak nilai aras 

keabuan. Energi sering disebut sebagai keseragaman. 

 Entropi mengindikasikan kompleksitas citra. Untuk mendapatkan ciri 

Entropsi perhitungannya menggunakan Persamaan (2.13) berikut: 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖 = − 𝑝 𝑖 

𝐿−1

𝑖=0

log2 𝑝 𝑖                                (2.13) 

Semakin tinggi nilai entropi, semakin kompleks citra tersebut. Perlu diketahui, 

entropi dan energi berkecenderungan berkebalikan. Entropi juga 

merepresentasikan jumlah informasi yang terkandung di dalam sebaran data. 

Properti kehalusan biasa disertakan untuk mengukur tingkat kehalusan/ 

kekasaran intensitas pada citra. Perhitungannya menggunakan Persamaan (2.14) 

berikut: 

𝑅 = 1 −
1

1 + 𝜎2
                                                   (2.14) 

Pada rumus di atas,  adalah deviasi standar. Berdasarkan rumus di atas, Nilai R 

yang rendah menunjukkan bahwa citra memiliki intensitas yang kasar. Perlu 

diketahui, di dalam menghitung kehalusan, varians perlu dinormalisasi sehingga 

nilainya berada dalam jangkauan [0 1] dengan cara membaginya dengan (L-1)
2
. 

 

2.8. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan sebuah proses yang melakukan pengelompokan-

penglompokan sejumlah data ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan kesamaan 

sifat dan pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Secara umum, proses 

klasifikasi dimulai dengan diberikannya sejumlah data yang menjadi acuan untuk 

membuat aturan klasifikasi data. Data-data ini biasa disebut dengan training sets. 

Dari training sets tersebut kemudian dibuat suatu model untuk mengklasifikasikan  

data. Model tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk 

mengklasifikasikan data-data yang belum diketahui kelasnya yang biasa disebut 

dengan test set. Ada banyak metode yang dapat menyelesaikan masalah 

klasifikasi, salah satunya menggunakan metode yang ada pada jaringan syaraf 

tiruan. 
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2.9. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 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. Jaringan syaraf 

tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf 

biologis, dengan asumsi bahwa (Siang, 2005): 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron). 

2. Sinyal dikirim di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. 

3. Penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau 

memperlemah sinyal. 

4. Untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktifasi 

yang dikenakan pada jumlahan input yang diterima. Besarnya output ini 

selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. 

Ada beberapa tipe jaringan syaraf, namun demikian, hampir semuanya memiliki 

komponen yang sama. 

 

2.10. Backpropagation Neural Nerwork (BPNN) 

Backpropagation neural network merupakan salah satu model 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).  

Standar backpropagation neural network menggunakan algoritma 

penurunan gradien (gradient descent), dan termasuk kedalam arsitektur layar 

jamak (Multi Layer Network), karena dibentuk dengan membuat generalisasi 

aturan pelatihan dalam model Widrow-Hoff dengan cara menambahkan layar 

tersembunyi (hidden layer), sehingga arsitekturnya terdiri dari input layer, hidden 

layer, serta output layer. Setiap neuron pada input layer akan terhubung secara 

langsung dengan setiap neuron pada hidden layer. Selanjutnya masing-masing 



II-16 

 

neuron hidden layer akan terhubung ke lapisan keluaran. Berikut adalah Gambar 

2.17 sebagai arsitektur dari backpropagation neural network: 

 

Gambar 2.17 Arsitektur Backpropagation Neural Network (Siang, 2005) 

Keterangan Gambar 2.17: 

Input layer  =  Lapisan yang menerima data masukan 

Hidden layer  =  Lapisan tersembunyi yang mengolah data inputan 

Output layer  =  Lapisan keluaran yang akan mengeluarkan informasi dari 

lapisan tersembunyi  

x  =  Input  

z  =  Neuron pada hidden layer 

y =  Neuron pada output layer 

v_net_ij =  Bobot masukan yang diolah pada layer masukan (i) dan 

tersembunyi (j) 

w_net_jk = Bobot keluaran yang diolah pada layer tersembunyi (j) dan 

keluaran (k) 

 

 

Output Layer Hidden Layer Input Layer 

v_net_ij 

 

w_net_jk 

 

z 

 

y 

 

x 
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Penggunaan backpropagation neural network terdiri dari 2 tahap, yaitu:  

1. Tahap belajar atau pelatihan, dimana pada tahap ini backpropagation 

neural network diberikan sejumlah data pelatihan dan target. 

2. Tahap pengujian, pengujian dilakukan setelah backpropagation neural 

network selesai melakukan pembelajaran. 

2.10.1. Fungsi Aktivasi Pada Backpropagation Neural Network 

Dalam jaringan saraf tiruan, fungsi aktifasi dipakai untuk menentukan 

keluaran suatu neuron. Pada backpropagation neural network, fungsi aktivasi 

yang dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu continue, terdiferensial 

dengan mudah, merupakan fungsi yang tidak turun. Berikut adalah fungsi yang 

memenuhi ketiga syarat tersebut: 

1. Fungsi sigmoid biner 

Fungsi sigmoid biner memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Fungsi ini 

sering digunakan untuk jaringan syaraf yang membutuhkan nilai output yang 

terletak pada interval 0 sampai 1. Fungsi sigmoid biner didefinisikan sebagai 

Persamaan (2.15) berikut: 

𝑦 = 𝑓 𝑥 =
1

1 + 𝑒−𝑥
                                            (2.15) 

Dengan turunan seperti pada Gambar 2.18 berikut: 

𝑦 ′ = 𝑓 ′ 𝑥 = 𝑓 𝑥  1 − 𝑓 𝑥                                       (2.16) 

 

Gambar 2.18 Grafik Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner (Siang, 2005) 

2. Fungsi sigmoid bipolar 

Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan sigmoid biner, hanya saja 

output dari fungsi ini memiliki range 1 sampai -1. Fungsi sigmoid biner 

didefinisikan sebagai Persamaan (2.17) berikut: 

1 

0 

a 

n 

-1 

-1 

0,5 

a=logsig(n) 
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𝑓 𝑥 =
2

1 + 𝑒−𝑥
− 1                                              (2.17) 

Dengan turunan seperti pada Gambar 2.19 berikut: 

𝑓 ′ 𝑥 =
 1 + 𝑓 𝑥   1 − 𝑓 𝑥  

2
                                     (2.18) 

 

Gambar 2.19 Grafik Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar (Siang, 2005) 

3. Fungsi Linear (Identitas) 

Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai input-nya. 

Sehingga nilai input dan output akan menghasilkan suatu garis lurus jika 

dihubungkan pada suatu grafik. Berikut adalah Gambar 2.20 yang 

menggambarkan grafik hubungan antara nilai input dan output: 

 

Gambar 2.20 Gambar Gafik Nilai Fungsi Linear (Siang, 2005) 

Fungsi linier ini dirumuskan dengan Persamaan (2.19) berikut: 

y = x                                                   (2.19) 

2.10.2. Pelatihan Backpropagation Neural Network 

Seperti halnya pada jaringan syaraf biologis, sebelum manusia dapat 

mengenali sinyal input yang diterima, maka manusia sebelumnya harus menerima 

masukan yang serupa (tapi tidak sama) dengan sinyal masukan yang akan dikenali 

untuk sebagai pelatihan. Sebagai contoh, sebelum manusia mengenali seseorang 
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0 

y 

x 

-1 

1 -1 

1 

0 

a 
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-1 

f(x) 

a=tansig(n) 
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yang wajahnya sedikit berubah karena sudah lama tidak bertemu, maka 

sebelumnya ia harus mempunyai pengalaman pernah melihat wajah seseorang 

tersebut. Pengalaman pernah melihat wajah seseorang tersebut dapat dikatakan 

sebagai pelatihan.  

Sebelum melakukan pelatihan, terlebih dahulu lakukan transformasi data 

untuk menyesuaikan nilai data dengan range fungsi aktivasi yang digunakan 

dalam jaringan yang dalam hal ini adalah fungsi sigmoid biner dan fungsi sigmoid 

bipolar. Keluaran fungsi aktivasi sigmoid adalah [0.1] dan [-1.1]. Oleh karena itu, 

data juga harus ditransformasikan ke interval [0.1] dan [-1.1]. Namun, akan lebih 

baik jika ditransformasikan ke interval yang lebih kecil, misalnya pada interval 

[0.1,0.9], karena mengingat fungsi sigmoid nilainya tidak pernah mencapai 0 

ataupun 1. Untuk mentransformasikan data ke interval [0.1, 0.9] dilakukan dengan 

transformasi linier yang dituangkan pada Persamaan (2.20) sebagai berikut: 

𝑥 ′ =
(𝑏 − 𝑎)(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 )

 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛  
+ 𝑎                                      (2.20) 

Keterangan: 

x’ : Hasil transformasi data 

xmax : Nilai terbesar 

xmin : Nilai terkecil  

a : Batas bawah interval 

b : Batas atas interval 

Pada jaringan syaraf tiruan pelatihan berfungsi untuk melatih neuron 

dalam mengenali pola sinyal input yang diterima. Terdapat 3 fase dalam pelatihan 

backpropagation neural network, yaitu : 

1. Fase propagasi maju (feedforward). 

2. Fase propagasi mundur (backpropagation). 

3. Fase perubahan bobot. 

2.10.3. Algoritma Pelatihan Backpropagation Neural Network 

Berikut adalah algoritma pelatihan untuk jaringan dengan satu layar 

tersembunyi (dengan fungsi aktivasi sigmoid biner dan fungsi aktivasi bipolar): 
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Langkah 1 : Inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. 

Fase Propagasi Maju (Feedforward) 

Langkah 2  : Tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit 

tersembunyi. 

Langkah 3 : Hitung semua keluaran unit tersembunyi menggunakan Persamaan 

(2.21) dan (2.22) berikut: 

𝑧_𝑛𝑒𝑡 𝑗
=  𝑣0𝑗  +  𝑥𝑖 .

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖𝑗                                                                 (2.21) 

𝑧𝑗 = 𝑓  𝑧_𝑛𝑒𝑡 𝑗
 =

1

1 + 𝑒
−𝑧

𝑛𝑒𝑡 𝑗
                                                     (2.22) 

Langkah 4 : Hitung semua keluaran unit keluaran menggunakan Persamaan 

(2.23) dan (2.24) berikut: 

𝑦_𝑛𝑒𝑡 𝑘
=  𝑤0𝑘 +   𝑧𝑖 . 𝑤𝑖𝑗

𝑝

𝑗 =1

                                                            (2.23) 

𝑦𝑘 = 𝑓 𝑦_𝑛𝑒𝑡 𝑘
 =  

2

1 + 𝑒
−𝑦_𝑛𝑒𝑡 𝑗

− 1                                             (2.24) 

Fase Propagasi Mundur (backpropagation) 

Langkah 5 : Hitung faktor δ unit keluaran berdasarkan kesalahan disetiap unit 

keluaran menggunakan Persamaan (2.25) berikut: 

  δk =  𝑡𝑘 − 𝑦𝑘  . 𝑓 ′ 𝑦𝑘  . 1 − 𝑓 ′ 𝑦𝑘                                            (2.25) 

  Hitung suku perubahan bobot 𝑤𝑘𝑗  (yang dipakai nanti untuk 

merubah bobot 𝑤𝑘𝑗 ) dengan laju percepatan α menggunakan 

Persamaan (2.26) berikut: 

  Δwkj = α . δk . zj (2.26) 

Langkah 6  : Hitung faktor δ unit tersembunyi berdasarkan kesalahan disetiap 

unit tersebunyi menggunakan Persamaan (2.27) berikut: 

𝛿_𝑛𝑒𝑡 𝑗
=  𝛿𝑘 .

𝑚

𝑘=1

𝑤𝑘𝑗                                                                           (2.27) 

  Hitung faktor δ unit tersembunyi menggunakan Persamaan (2.28) 

berikut: 
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𝛿𝑗 = 𝛿_𝑛𝑒𝑡 𝑗
 . 𝑓 ′ 𝑧𝑘  . 1 − 𝑓 ′ 𝑧𝑘                                                      (2.28) 

  Hitung suku perubahan bobot 𝑣𝑗𝑖  (yang akan dipakai nanti  untuk 

merubah bobot 𝑣𝑗𝑖 ) dengan laju percepatan α menggunakan 

Persamaan (2.29) berikut: 

  Δvji = α . δj . xi (2.29)                                                                                         

Fase Perubahan Bobot 

Langkah 7  : Hitung semua perubahan bobot. 

  Bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi menggunakan 

Persamaan (2.30) berikut: 

𝑣𝑖𝑗  𝑏𝑎𝑟𝑢 = 𝑣𝑖𝑗  𝑙𝑎𝑚𝑎 +∆𝑣𝑗𝑖                                                                               (2.30) 

  Perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran menggunakan 

Persamaan (2.31) berikut: 

wjk baru = wjk lama + ∆wkj                                                          (2.31) 

Tes kondisi berhenti dapat dilakukan ketika E (error) yang dihasilkan oleh 

jaringan berada pada nilai yang lebih kecil (≤) dari goal (target error) yang 

diharapkan atau ketika telah mencapai iterasi (epoch) maksimal yang telah 

ditentukan. 

Daftar keterangan rumus Persamaan: 

𝑥 = Nilai masukan (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). 

𝑥𝑖  = Unit ke-i pada lapisan masukan 

𝑧_𝑛𝑒𝑡 _𝑗  = Net masukan untuk unit 𝑧𝑗 . 

𝑧𝑗  = Nilai aktivasi dari unit 𝑧𝑗 , Unit ke-j pada lapisan tersembunyi. 

𝑦_𝑛𝑒𝑡 _𝑘  = Net masukan untuk unit 𝑦𝑘 . 

𝑦𝑘  = Nilai aktivasi dari unit 𝑦𝑘 , Unit ke-k pada lapisan keluaran. 

𝑤0𝑘  = Nilai penimbang sambungan pada bias untuk unit 𝑦𝑘  

𝑤𝑗𝑘  = Nilai penimbang sambungan dari 𝑧𝑖𝑗  ke unit 𝑦𝑘  

∆𝑤𝑘𝑗  = Selisih antara 𝑤𝑗𝑘 (𝑡) dengan 𝑤𝑗𝑘 (𝑡 + 1) 

𝑣0𝑖  = Nilai penimbang sambungan pada bias untuk unit 𝑧𝑖  

vij = Nilai penimbang dari unit 𝑥𝑖  ke unit 𝑧𝑖  

∆𝑤𝑗𝑖  = Selisih antara 𝑣𝑖𝑗 (𝑡) dengan 𝑣𝑖𝑗 (𝑡 + 1) 
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δk = Faktor pengaturan nilai penimbang sambungan. 

α = Konstanta laju pelatihan (learning rate). 

E = Total galat. 

2.10.4.Pemilihan Bobot dan Bias Awal 

 Bobot awal akan mempengaruhi apakah jaringan mencapai titik minimum 

lokal (local minimum) atau global, dan seberapa cepat konvergensinya. Bobot 

yang menghasilkan nilai turunan aktivasi yang kecil sedapat mungkin dihindari 

karena akan menyebabkan perubahan bobotnya menjadi sangat kecil. Demikian 

pula nilai bobot awal tidak boleh terlalu besar karena nilai turunan fungsi 

aktivasinya menjadi sangat kecil juga. Oleh karena itu dalam standar 

backpropagation neural network bobot dan bias diisi dengan bilangan acak kecil 

(Siang, 2005). 

2.10.5.Jumlah Unit Tersembunyi 

Hasil teoritis yang didapat menunjukkan bahwa jaringan dengan sebuah 

layar tersembunyi sudah cukup bagi backpropagation neural network untuk 

mengenali sembarang perkawanan antara masukkan dan target dengan tingkat 

ketelitian yang ditentukan. Akan tetapi penambahan jumlah layar tersembunyi 

kadang kala membuat pelatihan lebih mudah (Siang, 2005). 

2.10.6.Jumlah Pola Pelatihan 

Tidak ada jumlah pasti pola yang digunakan untuk menjadikan suatu 

jaringan dapat dilatih dengan sempurna. Jumlah pola yang dibutuhkan 

dipengaruhi oleh banyaknya bobot dalam jaringan serta tingkat akurasi yang 

diharapkan (Siang, 2005). 

2.10.7.Lama Iterasi 

Tujuan utama penggunaan backpropagation neural network adalah 

mendapatkan keseimbangan antara pengenalan pola pelatihan secara benar dan 

respon baik yang sejenis (disebut data pengujian). Jaringan dapat dilatih terus 

menerus sehingga semua pola pelatihan dikenali dengan benar. Akan tetapi hal itu 

tidak menjamin jaringan akan mampu mengenali pola pengujian dengan tepat. 
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2.11. Pengujian Fungsi Aktivasi Backpropagation Neural Network 

Untuk melakukan pengujian fungsi aktivasi terbaik pada backpropagation 

neural network antara fungsi aktivasi sigmoid biner dan sigmoid bipolar, 

perhitungan unjuk kerja dilakukan berdasarkan kuadrat rata-rata kesalahan Mean 

Square Error (MSE). MSE adalah fungsi kinerja yang sering digunakan untuk 

backpropagation neural network yang dimana fungsi ini akan mengambil rata-

rata kuadrat error yang terjadi antara output jaringan dan target. 

MSE dihitung dengan Persamaan (2.32) berikut: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑀𝑁
   𝑥 𝑚, 𝑛 − 𝑥^ 𝑚, 𝑛  

2
                

𝑁

𝑛=1

𝑀

𝑚=1

(2.32) 

Keterangan: 

MSE = Mean Square Error 

x(m,n) = Citra asli 

x^(m,n) = Citra terdistorsi 

M,N  = Jumlah piksel baris dan kolom masing-masing citra 

1. Hitung keluaran jaringan untuk masukan pertama aktivasi prediksi. 

1. Hitung selisih antara nilai target dengan nilai keluaran prediksi. 

2. Kuadarat setiap selisih tersebut. 

3. Jumlahkan semua kuadrat selisih dari tiap-tiap data pembelajaran dalam 

satu epoch. 

4. Bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah data pembelajaran. 

 

2.12. Matrik Kesalahan (Confusion Matrix) 

Confusion matrix adalah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji 

yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan. 

Contoh confusion matrix untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Confusion Matrix untuk Klasifikasi Biner 

 

Kelas Prediksi 

1 0 

Kelas Sebenarnya 
1 TP FN 

0 FP TN 

Keterangan untuk Tabel 2.2 dinyatakan sebagai berikut: 

1. True Posstive (TP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang benar dan 

diklasifikan sebagai kelas 1. 

2. True Negative (TN), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang benar 

diklasifikasikan sebagai kelas 0. 

3. False Positive (FP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang salah 

diklasifikasikan sebagai kelas 1. 

4. False Negative (FN) yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang salah 

diklasifikasikan sebagai kelas 0. 

Perhitungan akurasi dinyatakan dalam Persamaan (2.33) berikut: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)

(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁)
× 100%                                    (2.33) 


