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ABSTRAK 

Perbedaan ciri fisik pada kupu-kupu dapat digunakan untuk proses identifikasi. Namun proses 

identifikasi kupu-kupu secara langsung sulit dilakukan. Sehingga dibutuhkan media untuk 

mempermudah proses identifikasi. Salah satunya yaitu dengan klasifikasi kupu-kupu melalui citra 

dengan menggunakan metode HSV untuk ekstraksi fitur warna, Local Binary Pattern (LBP) dan 

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) untuk ekstraksi fitur tekstur, dan Backpropagation 

Neural Network untuk klasifikasi. Data yang digunakan yaitu 550 data citra kupu-kupu dari data 

sekunder. Yang terdiri dari 10 kelas yaitu, Danaus plexippus, Heliconius charitonius, Heliconius 

erato, Junonia coenia, Lycaena phlaeas, Nymphalis antiopa, Papilio cresphontes,  Pieris rapae, 

Vanessa atalanta, dan Vanessa cardui. Preprocessing yang dilakukan yaitu cropping untuk 

menghilangkan background dan resizing citra menjadi 400x400 piksel. Proses pembagian data 

menggunakan K-fold cross validation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan K=3; 5; 10, 

learning rate=0,1; 0,01; 0,001, jumlah neuron hidden=11, 15, 19, dan maksimum epoch 100. 

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata akurasi tertinggi yaitu 63% pada neuron 

hidden 19 dengan k=10 learning rate 0,1. Penggabungan metode yang digunakan pada penelitian 

ini dapat digunakan, namun masih kurang optimal. Sehingga diperlukan metode tambahan agar 

hasil klasifikasi lebih optimal. Misalnya penambahan proses segmentasi untuk ciri khusus pada 

kupu-kupu. 

 

Kata Kunci: Backpropagation Neural Network, Citra Kupu-kupu, Gray Level Co-occurrence 

Matrix, Hue Saturation Value, Klasifikasi, Local Binary Pattern . 
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ABSTRACT 

The differences of physical characteristics in butterfly can be used for identification process. 

Unfortunately direct identification of butterfly is kind of difficult to do. That is why we need some 

media assistance in identifying process. One way is by butterfly classification using images with 

HSV method for extracting the color feature, Local Binary Pattern (LBP) and Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM) for extracting the texture feature and Backpropagation Neural 

Network for classifying. Data used are 550 images of butterfly from secondary data. It consists of 

10 classes; Danaus plexippus, Heliconius charitonius, Heliconius erato, Junonia coenia, Lycaena 

phlaeas, Nymphalis antiopa, Papilio cresphontes,  Pieris rapae, Vanessa atalanta, and Vanessa 

cardui. The preprocessing performed in this research are cropping to get rid of background and 

resizing the images to 400x400 pixels. Sharing data process using K-fold cross validation method. 

The testing performed by using K=3; 5; 10, learning rate=0,1; 0,01; 0,001, and hidden neuron = 

11, 15, 19 and maximum epoch 100. Based on the testing result, highest average accuracy value is 

63% on hidden neuron 19 with k=10 and learning rate 0,1. The research approach used in this 

research can classify the images of butterfly but it is not optimal yet until it uses additional 

method, for instance segmentation process for special characteristics on butterfly.  

 

Keywords: Backpropagation Neural Network, Butterfly image, Classification, Gray Level Co-

occurrence Matrix, Hue Saturation Value, Local Binary Pattern.  



 

 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh 

Alhamdulillaahi Robbil’aalamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada 

Allah Subhaanahu wa ta’aala karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang telah membawa perubahan dari 

zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan 

pengetahuan, bimbingan dan arahan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. 

Sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Bapak Syarifuddin, M.Ag. selaku penasihat akademik yang membantu 

kelancaran kuliah. 

5. Bapak Suwanto Sanjaya, S.T., M.Kom., MTA. selaku pembimbing tugas akhir 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak memberikan ilmu, 

bimbingan dan arahan, serta memberikan kritik dan saran yang membangun. 

6. Bapak Muhammad Fikry, S.T., M.Sc. selaku penguji I yang telah memberikan 

kritik dan saran agar tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

7. Ibu Elvia Budianita, S.T., M.Cs. selaku penguji II yang telah memberikan 

arahan dan masukan agar tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. 

8. Ibu Iis Afrianty, S.T., M.Sc. selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 

 

x 

 

9. Ibu dan Bapak dosen Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim, Riau. Terimakasih atas ilmu dan arahannya selama ini. 

10. Terimakasih kepada orang tua tercinta, Bapak Badri dan Ibu Chanifah. Atas 

semua doa, dukungan dan perjuangan yang selalu diberikan dari awal hingga 

akhir. 

11. Terimakasih untuk adik-adik tersayang Dewi Ulin Nihayah dan Abdullah 

Rizqi Mubarok. 

12. Terkhusus Arif Mudi Priyatno, S.T. yang sabar menjelaskan dan menjawab 

semua pertanyaan. Terimakasih banyak untuk bantuan dan dukungannya. 

Semoga lekas selesai S2 dan melanjutkan S3 nya. 

13. Terimakasih untuk sahabat tercinta Paramitha Ariani, S.Pd., Yaumil Chairani 

Azri, Muthia Laksmi, S.Ikom. untuk ketulusan doa dan semangatnya sehingga 

tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan TIF C 2013 yang terus 

memberikan bantuan dan support. 

15. Terimakasih kepada keluarga besar BEM UIN SUSKA 2017-2018 Kabinet 

KITA UIN SUSKA, atas doa, dukungan, dan nasihat agar segera 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

16. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 

pembaca umumnya. Penulis sadar masih banyak kekurangan pada penulisan 

laporan ini. Oleh karena itu penulis berharap bisa mendapatkan masukan dari 

pembaca atas isi laporan ini melalui email penulis 

nurul.ilmi.lailatal@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan 

terimakasih dan selamat membaca. 

Wassalaamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh 

Pekanbaru, 10 Juni 2020 

 

Penulis 



 

 

xi 

 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................. ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii 

LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .................................. iv 

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................. v 

LEMBAR PERSEMBAHAN .............................................................................. vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

ABSTRACT ......................................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xvi 

DAFTAR SIMBOL ............................................................................................ xix 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................. I-1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... I-3 

1.3 Batasan masalah ............................................................................ I-4 

1.4 Tujuan Penelitian .......................................................................... I-4 

1.5 Sistematika Penelitian ................................................................... I-4 

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... II-1 

2.1 Citra Digital ................................................................................. II-1 

2.1.1 Jenis Citra Digital ............................................................ II-1 

2.2 Pra-Pemrosesan (Pre-Processing) .............................................. II-2 

2.3 Ekstraksi Fitur (Feature Extraction) ........................................... II-3 

2.3.1 Hue Saturation Value (HSV) .......................................... II-3 

2.3.2 Local Binary Pattern (LBP) ............................................ II-6 

2.3.3 Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) ................... II-7 



 

 

xii 

 

2.4 Mean Ekstraksi Fitur ................................................................... II-9 

2.5 Normalisasi ............................................................................... II-10 

2.6 Klasifikasi ................................................................................. II-10 

2.7 Backpropagation Neural Network ............................................ II-10 

2.8 Confusion Matrix ...................................................................... II-15 

2.9 K-fold Cross Validation ............................................................ II-15 

2.10 Kupu-kupu (Insecta: Lepidoptera) ........................................... II-16 

2.11 Penelitian Terkait ...................................................................... II-18 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... III-1 

3.1 Identifikasi Masalah ................................................................... III-2 

3.2 Pengumpulan Data ..................................................................... III-2 

3.3 Analisa........................................................................................ III-2 

3.3.1 Analisa Kebutuhan Data ................................................ III-2 

3.3.2 Analisa Preprocessing ................................................... III-3 

3.3.3 Analisa Processing ......................................................... III-3 

3.4 Perancangan ............................................................................... III-9 

3.5 Implementasi dan Pengujian ...................................................... III-9 

3.6 Kesimpulan dan Saran.............................................................. III-10 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN ................................................. IV-1 

4.1 Analisa Kebutuhan Data ............................................................ IV-1 

4.2 Analisa Preprocessing ............................................................... IV-3 

4.3 Analisa Processing ..................................................................... IV-4 

4.3.1 Ekstraksi Ciri .................................................................. IV-4 

4.3.2 Normalisasi .................................................................. IV-32 

4.3.3 Pembagian Data ........................................................... IV-33 



 

 

xiii 

 

4.3.4 Klasifikasi Menggunakan Backpropagation Neural 

Network ........................................................................ IV-36 

4.4 Perancangan Interface .............................................................. IV-48 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN ............................................ V-1 

5.1 Implementasi ............................................................................... V-1 

5.1.1 Ruang Lingkup Implementasi ......................................... V-1 

5.1.2 Batasan Implementasi ..................................................... V-2 

5.1.3 Implementasi Antarmuka (Interface) .............................. V-2 

5.2 Pengujian ................................................................................... V-10 

5.2.1 Rancangan Pengujian .................................................... V-10 

5.2.2 Pengujian White Box ..................................................... V-11 

5.2.3 Kesimpulan Pengujian White Box ................................. V-30 

5.2.4 Pengujian Akurasi ......................................................... V-31 

5.2.5 Analisa Hasil Pengujian ................................................ V-35 

BAB VI PENUTUP .......................................................................................... VI-1 

6.1 Kesimpulan ................................................................................ VI-1 

6.2 Saran ........................................................................................... VI-1 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... xx 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ xxiv 

 

  



 

 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

2.1  Model Warna HSV  (Kadir dan Susanto, 2012) ....................................... II-4 

2.2  Backpropagation Neural Network dengan 1 Hidden Layer 

(Fausett, 1994) ........................................................................................ II-11 

2.3 Jenis-jenis Kupu-kupu  (Wang dkk, 2009) ............................................. II-17 

3.1  Metodologi Penelitian.............................................................................. III-1 

3.2  Alur Analisa ............................................................................................. III-3 

3.3  Flowchart Ekstraksi Ciri Warna dengan HSV ........................................ III-4 

3.4  Tahapan ektraksi fitur tekstur LBP .......................................................... III-5 

3.5  Tahapan GLCM ....................................................................................... III-6 

3.6  Tahapan Pelatihan .................................................................................... III-7 

3.7  Tahapan pengujian ................................................................................... III-8 

4.1  Contoh Proses Cropping .......................................................................... IV-4 

4.2  Contoh Proses Resizing ........................................................................... IV-4 

4.3  Citra Kupu-kupu Kelas Heliconius erato ................................................ IV-5 

4.4  Contoh Komponen RGB pada Citra ........................................................ IV-6 

4.5  Alur Proses HSV ..................................................................................... IV-8 

4.6  Hasil Citra HSV ..................................................................................... IV-14 

4.7  Alur Proses LBP .................................................................................... IV-15 

4.8  Citra Hasil Grayscale ............................................................................ IV-16 

4.9  Nilai Piksel Ketetanggaan ..................................................................... IV-17 

4.10  Citra Hasil LBP ..................................................................................... IV-19 

4.11  Alur Proses GLCM ................................................................................ IV-20 

4.12  Contoh Pembentukan Matriks Co-occurrence (θ=0° d=1) ................... IV-22 

4.13  Pembentukan Matriks Co-occurrence (θ=45° d=1) .............................. IV-27 

4.14  Pembentukan Matriks Co-occurrence (θ=90° d = 1) ............................ IV-28 

4.15  Pembentukan Matriks Co-occurrence (θ=135° d = 1) .......................... IV-29 

4.16  Arsitektur Jaringan Backpropagation Neural Network ......................... IV-36 

4.17  Alur Tahap Pelatihan ............................................................................. IV-38 

4.18  Alur Tahap Pengujian ............................................................................ IV-45 



 

 

xv 

 

4.19  Perubahan Nilai Perhitungan Fungsi Aktivasi Menjadi 0 dan 1 ........... IV-48 

4.20  Interface Halaman Utama ...................................................................... IV-49 

4.21  Interface Halaman Ekstraksi Ciri .......................................................... IV-50 

4.22  Interface Halaman Normalisasi ............................................................. IV-51 

4.23  Interface Halaman Klasifikasi ............................................................... IV-52 

4.24  Interface Halaman Klasifikasi Satu-satu ............................................... IV-53 

5.1  Interface Halaman Utama ......................................................................... V-2 

5.2  Interface Halaman Ekstraksi ciri .............................................................. V-3 

5.3 Proses Ekstraksi Ciri ................................................................................. V-3 

5.4  Hasil Proses Ekstraksi Ciri ....................................................................... V-4 

5.5  Interface Halaman Normalisasi ................................................................ V-4 

5.6  Hasil Proses Normalisasi Data ................................................................. V-5 

5.7  Interface Halaman Klasifikasi .................................................................. V-5 

5.8  Menentukan K-fold dan Parameter Pelatihan ........................................... V-6 

5.9 Proses Klasifikasi Backpropagation ......................................................... V-6 

5.10  Hasil Proses Klasifikasi ............................................................................ V-7 

5.11  Interface Halaman Klasifikasi Satu-satu .................................................. V-8 

5.12  Pilih Gambar Sebagai Inputan .................................................................. V-8 

5.13  Tampilan Halaman Setelah Memilih Gambar Inputan ............................. V-9 

5.14  Tampilan Hasil Proses Ekstraksi Ciri ....................................................... V-9 

5.15  Tampilan Hasil Klasifikasi ..................................................................... V-10 

5.16  Hasil Pengujian ....................................................................................... V-30 

5.17  Hasil Pengujian Menggunakan Neuron Hidden  11, 15 dan 19 ............. V-34 

 

  



 

 

xvi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

2.1  Confusion Matrix (Gorunescu, 2011) ...................................................... II-15 

4.1  Kelas Target Penelitian ............................................................................. IV-2 

4.2  Data Citra Kupu-kupu ............................................................................... IV-2 

4.3  Matriks Red ............................................................................................... IV-6 

4.4  Matriks Green ........................................................................................... IV-7 

4.5  Matriks Blue .............................................................................................. IV-7 

4.6  Normalisasi Nilai Red ............................................................................... IV-9 

4.7  Normalisasi Nilai Green ........................................................................... IV-9 

4.8 Normalisasi Nilai Blue .............................................................................. IV-9 

4.9  Nilai Value .............................................................................................. IV-10 

4.10  Nilai X (Minimum RGB) ........................................................................ IV-11 

4.11  Nilai Saturation ....................................................................................... IV-11 

4.12  Nilai r ...................................................................................................... IV-12 

4.13  Nilai g ...................................................................................................... IV-12 

4.14  Nilai b ...................................................................................................... IV-12 

4.15  Nilai Hue Berdasarkan Kondisi If-else ................................................... IV-13 

4.16  Nilai Hue ................................................................................................. IV-14 

4.17  Nilai Mean HSV ...................................................................................... IV-15 

4.18  Nilai Konversi RGB ke Grayscale .......................................................... IV-16 

4.19  Nilai LBP ................................................................................................ IV-18 

4.20  Nilai Mean LBP ...................................................................................... IV-19 

4.21  Matriks Area Kerja .................................................................................. IV-21 

4.22  Nilai Ekstraksi Fitur GLCM ................................................................... IV-31 

4.23  Nilai Mean Hasil Ekstraksi Fitur............................................................. IV-32 

4.24  Hasil Normalisasi Nilai Contrast, Correlation, Variance, dan  

entropy..................................................................................................... IV-32 

4.25  Nilai Akhir Hasil Ekstraksi Fitur ............................................................ IV-33 

4.26  Pembagian Data dengan k=10 ................................................................ IV-33 



 

 

xvii 

 

4.27  Pembagian Data pada Setiap Subset ....................................................... IV-34 

4.28  Variabel Keluaran Citra Kupu-kupu dalam 0 dan 1................................ IV-37 

4.29  Hasil Penjumlahan Pada Hidden Unit ..................................................... IV-39 

4.30  Hasil Perhitungan Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner ................................. IV-39 

4.31  Hasil Penjumlahan Bobot Unit Keluaran ................................................ IV-40 

4.32  Nilai Perhitungan Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner ................................. IV-40 

4.33  Nilai Perhitungan Error Unit Output ...................................................... IV-41 

4.34  Nilai Perubahan Bobot dan Koreksi Bias ............................................... IV-41 

4.35  Nilai δ Hidden Unit ................................................................................. IV-42 

4.36  Nilai Faktor Error ................................................................................... IV-42 

4.37  Nilai Bobot Hidden dan Bias .................................................................. IV-43 

4.38  Nilai Bobot dan Bias Keluaran ............................................................... IV-43 

4.39  Nilai Bobot dan Bias Pada Hidden ......................................................... IV-44 

4.40  Bobot Akhir Layer Tersembunyi Hasil Pelatihan ................................... IV-45 

4.41  Bobot Akhir Keluaran Hasil Pelatihan .................................................... IV-45 

4.42  Hasil Penjumlahan Pada Hidden Unit ..................................................... IV-46 

4.43  Hasil Perhitungan Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner ................................. IV-47 

4.44  Hasil Penjumlahan Bobot Unit Keluaran ................................................ IV-47 

4.45  Nilai Perhitungan Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner ................................. IV-48 

4.46  Keterangan Halaman Utama ................................................................... IV-49 

4.47  Keterangan Halaman Ekstraksi Ciri ........................................................ IV-50 

4.48  Keterangan Halaman Normalisasi........................................................... IV-51 

4.49  Keterangan Halaman Klasifikasi............................................................. IV-52 

4.50  Keterangan Halaman Klasifikasi............................................................. IV-53 

5.1  Pengujian White Box Ekstraksi Ciri Metode HSV ................................... V-11 

5.2  Pengujian White Box Ekstraksi Ciri Metode LBP ................................... V-12 

5.3  Pengujian White Box Ekstraksi Ciri Metode GLCM ............................... V-15 

5.4  Pengujian White Box Normalisasi ............................................................ V-26 

5.5  Pengujian White Box Klasifikasi Menggunakan BPNN .......................... V-27 

5.6  Pengujian dengan K=10, Learning Rate=0,1 dan Neuron Hidden=11 .... V-31 



 

 

xviii 

 

5.7  Confusion Matrix Pengujian dengan K=10, Learning Rate=0, 1 dan Neuron 

Hidden=11 ................................................................................................ V-32 

5.8  Rata-rata Akurasi Pengujian K=10, Learning Rate 0,1 dan Neuron Hidden 

11 .............................................................................................................. V-32 

5.9  Hasil Pengujian dengan Beberapa Parameter .......................................... V-33 

 

  



 

 

xix 

 

DAFTAR SIMBOL 

Flowchart 

 Terminator : Simbol terminator (mulai/selesai) merupakan 

tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir. 

 

 Proses : Simbol yang digunakan untuk melakukan 

pemrosesan data baik oleh user maupun komputer (sistem). 

 

 Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah 

valid atau tidak validnya suatu kejadian. 

 

 Data Store : Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 

penyimpanan data (database). 

 

 Data  : Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan 

data yang digunakan. 

 

Laporan : Simbol yang digunakan untuk menggambarkan 

laporan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengolahan citra dalam penelitian semakin berkembang dengan baik. Citra 

banyak digunakan sebagai objek kasus pada berbagai penelitian. Salah satunya 

yaitu untuk identifikasi serangga. Serangga merupakan populasi kelas yang 

banyak dalam kingdom animalia dengan jumlah 1.500.000 yang terbagi dalam 

beberapa ordo dengan berbagai macam perbedaan ciri fisik. Diantara banyaknya 

serangga tersebut terdapat 170.000 serangga dari ordo Lepidoptera yang terdiri 

dari kupu-kupu dan ngengat. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dalam 

kelas insecta (Kaya dkk, 2013). 

Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang dapat dikatakan unik karena 

memiliki bentuk fisik yang berbeda dan lebih menarik dengan beragam bentuk, 

pola dan warna pada tubuhnya. Dengan adanya pola dan warna tersebut, dapat 

memudahkan dalam mengidentifikasi spesies kupu-kupu. Hal tersebut menjadi 

salah satu alasan bahwa kupu-kupu merupakan objek yang menarik untuk diteliti 

(Wang dkk, 2009). Namun, untuk melakukan proses identifikasi kupu-kupu secara 

langsung masih tergolong sulit. Sehingga dibutuhkan media untuk mempermudah 

proses identifikasi. Dengan adanya klasifikasi citra kupu-kupu akan membantu 

para peneliti di bidang ini agar lebih mudah untuk melakukan identifikasi. Inilah 

salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini agar jenis kupu-

kupu dapat dikenali dengan mudah melalui gambar. 

Penelitian tentang kupu-kupu sebelumnya pernah diteliti oleh (Kartika 

dkk, 2017) yang membahas klasifikasi citra kupu-kupu menggunakan metode 

kuantisasi warna pada ruang warna HSV, Local Binary Pattern (LBP), dan 

metode Support Vector Machine (SVM). Dalam penelitian ini menggunakan 890 

citra kupu-kupu yang di-resizing menjadi ukuran 420x315 piksel. Hasil akurasi 

dari penelitian ini yaitu sebesar 72%. Kekurangan pada penelitian ini yaitu masih 

rendahnya tingkat akurasi pada hasil ekstraksi fitur tekstur yang menggunakan 
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metode LBP, jika dibandingkan dengan tingkat akurasi pada hasil ekstraksi fitur 

warna. Sehingga peneliti sebelumnya menyarankan adanya perbaikan pada 

penelitian selanjutnya khususnya pada ekstraksi fitur tekstur. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini ditambahkan metode Gray Level Co-occurrence Matrix untuk 

ekstraksi fitur tekstur yang digabungkan dengan metode Local Binary Pattern 

seperti yang telah digunakan pada penelitian tersebut. Penambahan metode ini 

bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. 

Penelitian lainnya (Kaya dkk, 2015) yang menggunakan LBP untuk 

mendeskripsikan spesies kupu-kupu dengan alasan bahwa kupu-kupu dapat dilihat 

sebagai komposisi pola-mikro yang dapat digambarkan dengan baik 

menggunakan operator LBP. LBP dikatakan sebagai deskriptor tekstur yang dapat 

memberikan hasil yang lebih baik. Klasifikasi kupu-kupu dengan fitur tekstur ini 

memanfaatkan pola yang ada pada sayap kupu-kupu. Dalam penelitian ini metode 

LBP memberikan hasil akurasi yang tinggi yaitu 98,00%. 

Sedangkan penelitian lainnya (Kaya dkk, 2014) metode LBP disandingkan 

dengan metode GLCM. Keduanya memberikan hasil akurasi yang tinggi yaitu 

98,25% untuk GLCM dan 96,45% untuk LBP. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kombinasi kedua metode bekerja dengan baik dalam mengidentifikasi spesies 

kupu-kupu. 

Penelitian ini menggunakan metode HSV (Hue, Saturation, Value) yang 

juga banyak digunakan pada penelitian lain, diantaranya penelitian (Syahid dkk, 

2016) tentang sistem klasifikasi jenis tanaman hias daun philodendron 

menggunakan metode KNN berdasarkan nilai HSV yang mencapai hasil akurasi 

92%. Menurut (Jose, 2010) yang dikutip dalam penelitian (Sholihin dkk, 2017) 

metode HSV merupakan metode pengenalan ciri warna yang paling baik daripada 

metode-metode pengenalan ciri warna yang ada. Ketiga ekstraksi fitur yang telah 

disebutkan akan digunakan untuk proses klasifikasi. 

Pada penelitian ini algoritma yang digunakan untuk proses klasifikasi 

berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan Support 
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Vector Machine (SVM), sedangkan penelitian ini menggunakan algoritma 

Backpropagation Neural Network (BPNN). Menurut (Pramunendar, 2013) yang 

dikutip dalam penelitian (Pramunendar dkk, 2017) metode BPNN dapat bekerja 

lebih baik jika dibandingkan dengan SVM. Pada penelitian yang lain (Latifah dkk, 

2017) tentang prediksi jumlah pemohon passport pada kantor imigrasi kota 

Semarang yang menggunakan BPNN dan SVM, menunjukkan bahwa metode 

SVM memiliki akurasi yang lebih rendah daripada BPNN. Dengan hasil akurasi 

85,34% untuk SVM dan 100% untuk BPNN. Penelitian lainnya (Sulistiyasni dan 

Winarko, 2014) yang menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan 

backpropagation untuk mengklasifikasi pola sidik jari juga menghasilkan tingkat 

akurasi yang cukup tinggi yaitu 87,5%. 

Berdasarkan permasalahan dan beberapa pemaparan di atas, maka 

penelitian ini akan membahas pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan dalam 

mengklasifikasikan citra kupu-kupu dengan menggunakan HSV dan kombinasi 

metode Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan Local Binarry Pattern 

(LBP) untuk pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. 

Dengan pengelompokan 10 kelas yang terdiri dari Danaus plexippus, Heliconius 

charitonius, Heliconius erato, Junonia coenia, Lycaena phlaeas, Nymphalis 

antiopa, Papilio cresphontes, Pieris rapae, Vanessa atalanta, dan Vanessa cardui. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah “Bagaimana menerapkan metode HSV untuk ekstraksi fitur warna, 

kombinasi metode Local Binary Pattern (LBP) dan metode Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM) untuk ekstraksi fitur tekstur dan metode 

Backpropagation untuk mengklasifikasikan kupu-kupu”. 
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1.3 Batasan masalah 

Dalam pelaksanaan tugas akhir, sangat diperlukan batasan-batasan supaya 

terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan. Adapun batasan 

masalah dari tugas akhir ini yaitu: 

1. Citra yang digunakan adalah citra kupu-kupu pada penelitian Josiah Wang 

dkk. pada tahun 2009. 

2. Jumlah total data yang digunakan sebanyak 550 gambar. 

3. Format gambar yaitu PNG. 

4. Ciri tekstur menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan 

Local Binary Pattern. 

5. Keluaran terdiri dari 10 kelas yaitu Danaus plexippus, Heliconius 

charitonius, Heliconius erato, Junonia coenia, Lycaena phlaeas, 

Nymphalis antiopa, Papilio cresphontes, Pieris rapae, Vanessa atalanta, 

dan Vanessa cardui. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode HSV, kombinasi 

metode Local Binary Pattern (LBP) dan Gray Level Co-occurence Matrix 

(GLCM), serta metode Backpropagation untuk mengklasifikasikan kupu-kupu. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Adapun rancangan sistematika pembuatan tugas akhir ini terdiri dari enam 

bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I PENDAHULUAN ini akan berisi tentang beberapa 

hal yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada BAB II LANDASAN TEORI ini akan berisi tentang teori-

teori yang akan mendukung pengerjaan tugas akhir yang akan 

dibuat. Teori yang akan digunakan dalam tugas akhir ini yaitu 



I-5 

 

 

 

mengenai citra digital, pre-processing, ekstraksi fitur, mean 

ekstraksi fitur, normalisasi, klasifikasi, backpropagation neural 

network, confusion matrix, k-fold cross validation, kupu-kupu dan 

penelitian terkait. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB III METODOLOGI PENELITIAN ini merupakan 

kerangka pemikiran yang disusun secara sistematis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Seperti alur-alur penelitian yang 

dilakukan, pencarian data yang akan digunakan serta metode yang 

digunakan dalam proses ekstraksi fitur warna ataupun tekstur 

dalam proses klasifikasi kupu-kupu dengan metode jaringan syaraf 

tiruan Backpropagation. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN ini berisi 

tentang kebutuhan yang akan dibuat, terdiri dari ekstraksi warna 

menggunakan metode HSV, ekstraksi tektur menggunakan 

gabungan metode LBP dan GLCM, dan klasifikasi kupu-kupu 

dengan jaringan syaraf tiruan yaitu metode Backpropagation. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN ini berisi 

tentang penjelasan-penjelasan implementasi dari klasifikasi kupu-

kupu dengan metode HSV untuk fitur warna, LBP dan GLCM 

untuk fitur tekstur, dan  metode Backpropagation. Serta tentang 

pengujian yang telah dibangun sehingga memberikan output yang 

nantinya akan menjadi kesimpulan. 

BAB VI PENUTUP 

Pada BAB VI PENUTUP ini berisi kesimpulan yang dihasilkan 

dari tugas akhir ini serta saran untuk pengembangan penelitian 

yang ditujukan untuk pembaca agar ada penelitian selanjutnya 

yang lebih baik lagi. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra Digital 

Citra atau gambar merupakan suatu fungsi dua dimensi f(x,y), dengan x 

dan y adalah koordinat spasial. Dimana x merupakan nilai baris dan y nilai kolom. 

Ketika nilai x,y dan nilai amplitudo f secara keseluruhan berhingga dan bernilai 

diskrit maka citra tersebut merupakan citra digital (Gonzalez dan Woods, 2002). 

Citra digital adalah array yang terdiri dari nilai-nilai real maupun kompleks yang 

diwakili oleh deretan bit tertentu. Pengolahan citra digital merupakan bentuk 

pemrosesan data citra (piksel-piksel) menggunakan komputer yang dilakukan 

dengan maksud dan tujuan tertentu (Putra, 2010). 

Dalam proses pengolahan citra menurut (Sutrisno dkk, 2013) terdapat 

beberapa alasan perlu dilakukannya pengolahan citra, diantaranya yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kualitas gambar yang berguna untuk menampilkan 

informasi-informasi penting yang ada pada citra dengan adanya perbaikan 

dan modifikasi citra. 

2. Terdapat cacat atau kekurangan pada citra sehingga perlu adanya 

perbaikan seperti menghilangkan noise pada gambar. 

3. Dibutuhkan pengelompokan atau pengukuran elemen-elemen yang ada 

pada citra yang berhubungan dengan pengolah pola. 

4. Perlu dilakukan ekstraksi ciri pada citra yang akan digunakan dalam proses 

identifikasi objek. 

5. Perlu dilakukan penggabungan bagian citra yang satu dengan bagian citra 

yang lain. 

6. Perlu dilakukan image compression untuk merubah ukuran citra. 

2.1.1 Jenis Citra Digital 

Menurut (Kusumanto & Tompunu, 2011) ada 3 jenis citra digital yaitu: 
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1. Color Image atau RGB (Red, Green, Blue) 

Color image atau citra berwarna ini terdiri dari warna merah (red), hijau 

(green), dan biru (blue) pada setiap pikselnya. Apabila setiap warna 

mempunyai nilai yang berada pada range 0-255, maka total keseluruhan 

warna pada citra adalah 2553 = 16.581.375. Jumlah tersebut sudah cukup 

untuk suatu gambar, karena jumlah bit yang dibutuhkan pada setiap piksel 

gambar adalah 24. 

2. Citra Grayscale 

Citra grayscale adalah jenis citra digital yang setiap pikselnya adalah 

warna abu-abu, biasanya pada range 0-255 dengan 0 adalah nilai untuk 

warna hitam dan 255 nilai warna putih. Range tersebut menunjukkan 

bahwa setiap piksel dapat diwakili oleh 8 bit, atau tepat 1 byte 

(McAndrew, 2004). Citra grayscale merupakan hasil dari rata-rata citra 

berwarna dengan persamaan sebagai berikut: 

𝐼 = 0,2989𝑥𝑅 + 0,5870𝑥𝐺 + 0,1140𝑥𝐵 (2.1) 

Keterangan: 

R : nilai piksel Red titik (x,y) 

G : nilai piksel Green titik (x,y) 

B  : nilai piksel Blue titik (x,y) 

I  : nilai piksel grayscale titik (x,y) 

3. Binary Image (Citra Biner) 

Citra biner merupakan citra yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih 

pada masing-masing pikselnya, oleh karena itu hanya diperlukan 1 bit (0 

dan 1) pada setiap pikselnya, atau jika dalam 8 bit (0 dan 255). Hal 

tersebut sangat tepat untuk proses penyimpanan. Citra biner merupakan 

hasil dari gambar grayscale. 

2.2 Pra-Pemrosesan (Pre-Processing) 

Pre-processing merupakan tahap permulaan dalam mengolah sebuah citra 

digital sebelum melakukan tahapan identifikasi yang lebih lanjut (D. P. Sari dan 

Fadlil, 2013). Pada penelitian ini preprocessing yang digunakan yaitu cropping 
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dan resizing. Cropping dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan 

background pada citra. Sehingga data citra yang akan diproses hanya objek kupu-

kupu saja tanpa menggunakan background pada gambar tersebut. Sedangkan 

proses resizing dilakukan untuk menyamakan ukuran citra berdasarkan rasio 

panjang atau lebar yang sesuai. 

2.3 Ekstraksi Fitur (Feature Extraction) 

Ekstraksi fitur atau ekstraksi ciri merupakan hal mendasar pada analisis 

citra. Fitur merupakan suatu ciri yang berbeda (unique) yang ada pada sebuah 

objek. Dalam ekstraksi ciri, ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dipenuhi 

oleh karakteristik fitur seperti hal-hal di bawah ini (Putra, 2010). 

1. Dapat digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang 

lainnya (discrimination). 

2. Memperhatikan kesulitan dalam komputasi untuk mendapatkan fitur. Hal 

tersebut dikarenakan tingginya tingkat kerumitan komputasi yang akan 

menjadi sebuah hambatan dalam menemukan fitur. 

3. Tidak terikat (independence), maksudnya bersifat invarian terhadap 

berbagai macam transformasi atau perubahan (rotasi, penskalaan, 

pergeseran, dan lain-lain). 

4. Jumlahnya sedikit, karena fitur yang jumlahnya tidak banyak dapat 

menyingkat waktu penghitungan dan menghemat storage space (ruang 

penyimpanan) untuk proses pemanfaatan fitur. 

2.3.1 Hue Saturation Value (HSV) 

Dalam buku (Putra, 2010) dijelaskan tiga komponen (hue, saturation, dan 

value) pada sistem ruang warna HSV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Model Warna HSV  

(Kadir dan Susanto, 2012) 

 Hue menunjukkan tempat atau posisi pada spectrum warna dimana sebuah 

warna ditemukan. Hue adalah sudut yang dimulai dari 0 - 360, 0 menunjukkan 

warna merah, 60 warna kuning, 120 warna hijau, 180 warna cyan, 240 warna 

biru, dan 300 adalah warna magenta. Yang dimaksud dengan hue adalah 

penyebutan pada warna-warna yang ada, misalnya merah, kuning, biru, atau ungu. 

Sedangkan saturasi (saturation) adalah ukuran kemurnian warna. Misalnya 

warna pada spectrum warna yang semua warnanya merah tanpa warna putih, 

maka itu merupakan saturasi penuh. Apabila ada penambahan warna putih 

kedalam warna tersebut, maka akan menghasilkan warna-warna lain dan warna 

bergeser dari warna merah menjadi merah muda. Dari penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa hue adalah tetap warna merah, namun nilai saturasinya 

berkurang. Nilai saturasi dimulai dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Skala 

tersebut menunjukkan nilai keabu-abuan warna dimana 0 adalah abu-abu dan 1 

adalah warna primer murni. 

Sementara value adalah tinggi atau rendahnya nilai kecerahan warna. 

Value diukur mulai dari 0 sampai dengan 100%. Semakin tinggi nilai persentase 

maka warna akan semakin cerah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai 

maka warna akan semakin gelap. 
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Sebelum mencari nilai HSV dilakukan normalisasi nilai RGB terlebih 

dahulu. Nilai RGB tersebut diubah kedalam range nilai 0 sampai 1. Kemudian 

untuk menentukan HSV dapat menggunakan persamaan-persamaan berikut 

(Smith, 2016): 

𝑉 = max(𝑅, 𝐺, 𝐵) (2.2) 

𝑋 = min(𝑅, 𝐺, 𝐵) (2.3) 

𝑆 =
𝑉−𝑋

𝑉
 ; 𝑖𝑓𝑆 = 0𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛; (2.4) 

𝑟 =
𝑉−𝑅

𝑉−𝑋
 ; 𝑔 =

𝑉−𝐺

𝑉−𝑋
 ; 𝑏 =

𝑉−𝐵

𝑉−𝑋
; (2.5) 

  𝐼𝑓𝑅 = 𝑉𝑡ℎ𝑒𝑛𝐻 = (𝑖𝑓𝐺 = 𝑋𝑡ℎ𝑒𝑛5 + 𝑏𝑒𝑙𝑠𝑒1 − 𝑔); 

   𝐼𝑓𝐺 = 𝑉𝑡ℎ𝑒𝑛𝐻 = (𝑖𝑓𝐵 = 𝑋𝑡ℎ𝑒𝑛1 + 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒3 − 𝑏); 

   𝑒𝑙𝑠𝑒𝐻 = (𝑖𝑓𝑅 = 𝑋𝑡ℎ𝑒𝑛3 + 𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒5 − 𝑟); (2.6) 

𝐻 =
𝐻

6
 (2.7) 

Untuk mencari nilai hue harus melewati beberapa kondisi sebagai berikut: 

1. If R = V then H =(if G = X then 5+b else 1-g) 

Jika nilai R(m,n) sama dengan nilai V(m,n) maka cek kondisi 

selanjutnya, yaitu jika nilai G(m,n) sama dengan nilai X(m,n) maka 

rumus yang digunakan yaitu 5+b(m,n), dan jika tidak terpenuhi maka 

menggunakan rumus 1-g(m,n). 

2. If G = V then H = (if B = X then 1+r else 3-b) 

Jika nilai G(m,n) sama dengan nilai V(m,n) maka cek kondisi 

selanjutnya, yaitu jika nilai B(m,n) sama dengan X(m,n) maka rumus 

yang digunakan yaitu 1+r(m,n), dan jika tidak terpenuhi maka 

menggunakan rumus 3-b(m,n). 

3. Else H = (if R = X then 3+g else 5-r) 

Jika kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi maka berlaku kondisi yang ke 3 

yaitu, jika nilai R(m,n) sama dengan nilai X(m,n) maka rumus yang 
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digunakan yaitu 3+g(m,n), dan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi 

maka rumus yang digunakan yaitu 5-r(m,n). 

Keterangan: 

R : Nilai piksel red setelah normalisasi 

G : Nilai piksel green setelah normalisasi 

B : Nilai piksel blue setelah normalisasi 

H : Nilai piksel hue 

S : Nilai piksel saturation 

V : Nilai piksel value 

X : Nilai minimum RGB 

2.3.2 Local Binary Pattern (LBP) 

Local Binary Pattern (LBP) adalah salah satu metode analisis tekstur yang 

pada mulanya diperkenalkan oleh Timo Ojala. LBP menggunakan nilai 

perbandingan grayscale  dari setiap piksel ketetanggaan dan matriks 3 x 3 dengan 

menggunakan 8 piksel ketetanggaan (Amat dkk, 2017). LBP dianggap sebagai 

salah satu ekstraksi ciri tekstur yang paling baik dan sudah banyak digunakan 

dalam berbagai macam aplikasi (Alotaibi dkk, 2017). 

Operasi citra yang diaplikasikan pada LBP bekerja dengan cara mengubah 

citra menjadi suatu susunan integer yang menggambarkan skala kecil pada sebuah 

citra dan akan digunakan untuk menganalisa dan memproses citra lebih lanjut 

(Pietikäinen dkk, 2011). 

Dalam metode Local Binary Pattern (LBP) ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan, yaitu (N. A. Setiawan dkk, 2016): 

1. Input citra yang akan digunakan (citra setelah dilakukan preprocessing). 

2. Menentukan piksel pusat pada setiap blok matriks pada citra. 

3. Mengubah nilai-nilai pada piksel tetangga menjadi nilai biner 0 dan 1 

dengan membandingkan nilai dari piksel pusat dengan nilai piksel 

ketetanggaan. Jika nilai piksel tetangga lebih kecil dari nilai piksel pusat 
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maka nilainya 0. Jika nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan 

nilai piksel pusat maka nilainya 1 (Persamaan 2.8). 

4. Hasil nilai piksel baru dikalikan dengan 2p, dengan nilai p adalah 0 sampai 

7. Nilai 0 dimulai dari pojok kiri atas dan selanjutnya nilai bertambah 1 

sesuai arah jarum jam. Kemudian hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan 

untuk menentukan nilai LBP (Persamaan 2.9).  

Secara matematis, operasi LBP dinyatakan pada persamaan berikut 

(Pietikäinen dkk, 2011): 

𝑠(𝑥) {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

,𝑠(𝑥) = 𝑔𝑝 − 𝑔𝑐 (2.8) 

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅(𝑥𝐶 , 𝑦𝐶) = ∑ 𝑠(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐)2
𝑝𝑝−1

𝑝=0  (2.9) 

Keterangan: 

 P : Jumlah piksel tetangga 

R : Nilai radius 

gc : Nilai piksel x,y 

gp : Nilai piksel tetangga 

2.3.3 Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) 

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) yaitu salah satu metode 

statistik yang digunakan dalam menganalisis tekstur yang dapat membantu 

memperoleh informasi posisi ketetanggaan piksel pada sebuah citra (Simarmata 

dkk, 2019). Salah satu langkah atau tahapan yang digunakan untuk mendapatkan 

ciri statistik orde dua yaitu dengan menghitung probabilitas hubungan 

ketetanggaan antara dua piksel pada jarak dan orientasi sudut. Hal tersebut 

dilakukan dengan membuat matriks kookurensi dari citra yang ada, kemudian 

menentukan ciri sebagai fungsi dari matriks tersebut. 

Kookurensi (kejadian bersama) adalah jumlah kejadian pada satu level 

nilai piksel yang bertetangga dengan satu level nilai piksel yang lain pada jarak 

(d) dan orientasi arah dengan sudut θ tertentu. Satuan jarak yaitu piksel sedangkan 

orientasi dinyatakan dalam derajat (Arrahman dkk, 2016). 



II-8 

 

 

 

Metode GLCM ini pada mulanya diusulkan oleh Haralick pada tahun 1973 

dengan 28 fitur (Kadir dan Susanto, 2012). Dalam penelitian ini ciri tekstur yang 

digunakan yaitu 6 ciri statistik orde dua yang terdiri dari Angular Second Moment 

(ASM), Contrast, Correlation, Variance, Inverense Different Moment (IDM), dan 

Entropy (Haralick dkk, 1973). 

a. Angular Second Moment (ASM) 

ASM digunakan untuk mengukur keseragaman atau kemiripan citra. 

Untuk menghitungnya dapat menggunakan persamaan berikut: 

𝐴𝑆𝑀 = ∑ ∑ {𝑝(𝑖, 𝑗)}2𝑗𝑖  (2.10) 

Dimana p(i,j) adalah nilai pada baris i dan kolom j pada matriks yang 

sudah dinormalisasi. 

b. Kontras (Contrast) 

Kontras digunakan untuk mengukur frekuensi spasial pada citra dan 

perbedaan momen GLCM. Kontras merupakan ukuran aras keabuan pada 

piksel yang dihitung menggunakan persamaan berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)2𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (2.11) 

c. Korelasi (Correlation) 

Korelasi merupakan ukuran ketergantungan linier antar aras keabuan pada 

citra yang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ ∑ (𝑖𝑗).𝑝(𝑖,𝑗)−𝜇𝑖𝜇𝑗𝑗𝑖

𝜎𝑖𝜎𝑗
 (2.12) 

Dimana  𝜇𝑖 adalah nilai rata-rata baris ke-i, 𝜇𝑗 adalah nilai rata-rata kolom 

ke-j, i adalah standar deviasi baris ke-i, dan j adalah standar deviasi 

kolom ke-j. Untuk mencari nilai i, j, i, dan j dengan menggunakan 

persamaan-persamaan berikut: 

𝜇𝑖 = ∑ ∑ 𝑖𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (2.13) 

𝜇𝑗 = ∑ ∑ 𝑗𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (2.14) 

𝜎𝑖 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖 (𝑖 − 𝜇𝑖)
2 (2.15) 

𝜎𝑗 = ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖 (𝑗 − 𝜇𝑗)
2 (2.16) 
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d. Variance 

Variance merupakan nilai variasi dari elemen-elemen matriks kookurensi. 

Citra dengan transisi derajat keabuan yang kecil akan memiliki nilai 

variance yang kecil juga. Variance dihitung dengan persamaan: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑗 − 𝜇𝑗)𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (2.17) 

e. Inverse Different Moment (IDM) 

IDM digunakan untuk mengukur homogenitas. IDM dihitung dengan 

persamaan berikut: 

𝐼𝐷𝑀 = ∑ ∑
1

1+(𝑖−𝑗)2
𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (2.18) 

f. Entropy 

Entropi digunakan untuk menyatakan ukuran ketidakteraturan aras 

keabuan pada citra. Jika struktur citra teratur, maka nilai entropi besar. 

Dan sebaliknya jika nilai entropi kecil berarti struktur citra tidak teratur 

(bervariasi). Nilai entropi dapat dihitung menggunakan persamaan: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = −∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)log(𝑝(𝑖, 𝑗))𝑗𝑖  (2.19) 

2.4 Mean Ekstraksi Fitur 

Masing-masing nilai yang diperoleh dari hasil ekstraksi fitur akan dihitung 

nilai mean (rata-rata) dengan menggunakan rumus rata-rata yaitu (Kadir dan 

Susanto, 2012): 

𝜇 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑀
𝑖=1  (2.20) 

Keterangan: 

  : nilai mean 

M dan N : nilai piksel 

i dan j : titik koordinat piksel 

P : matriks citra 

Nilai yang akan dihitung rata-ratanya menggunakan persamaan ini yaitu nilai hue, 

nilai saturation, nilai value, dan nilai LBP. Sehingga dari ekstraksi fitur HSV 

akan menghasilkan 3 nilai (nilai mean H, nilai mean S, nilai mean V). Dari 
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ekstraksi fitur LBP menghasilkan 1 nilai. Hal ini perlu dilakukan untuk proses 

klasifikasi. 

2.5 Normalisasi 

Normalisasi data adalah proses yang dilakukan sebelum masuk ke tahap 

klasifikasi dengan melakukan pengskalaan nilai atribut pada data agar berada pada 

range tertentu. Normalisasi dilakukan dengan tujuan agar persebaran data merata, 

sehingga dapat meningkatkan akurasi pada sistem (Wafiyah dkk, 2017). Untuk 

menghitung nilai normalisasi dapat menggunakan persamaan berikut:(Siang, 

2005) 

𝑥′ =
0.8(𝑥−𝑎)

𝑏−𝑎
+ 0.1 (2.21) 

Keterangan: 

x’ : hasil normalisasi 

x : data yang belum dinormalisasi 

a : data terkecil 

b : data terbesar 

2.6 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan salah satu teknik pada machine learning yang 

termasuk kedalam kategori supervised learning yang digunakan untuk 

memprediksi suatu kategori dari input data (Faisal dan Nugrahadi, 2019). 

Klasifikasi adalah proses menemukan model (fungsi) yang menggambarkan dan 

membedakan kelas data atau konsep untuk memprediksi label kelas objek yang 

label kelasnya tidak diketahui (Han dkk, 2012). Klasifikasi memiliki suatu 

tahapan pembangunan model untuk dijadikan rancangan awal. Kemudian model 

tersebut digunakan dalam proses klasifikasi/prediksi/pengenalan suatu data agar 

dapat diketahui kelasnya (Putri dkk, 2018). 

2.7 Backpropagation Neural Network 

Backpropagation Neural Network (BPNN) merupakan salah satu metode 

pada jaringan syaraf tiruan. Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan hasil 

permodelan komputer dari cara kerja sistem syaraf manusia yang didasari oleh 
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kemampuan otak manusia dalam mengorganisasikan neuron untuk mengerjakan 

tugas-tugas tertentu. Neuron adalah dasar dari operasi JST yang berfungsi sebagai 

unit pemroses informasi. Jaringan syaraf tiruan ini mempunyai kemampuan untuk 

belajar (Suyanto, 2014). Berikut ini merupakan gambar dari metode 

backpropagation: 

 

Gambar 2.2 Backpropagation Neural Network dengan 1 Hidden Layer  

(Fausett, 1994) 

Backpropagation atau propagasi balik merupakan algoritma yang dalam 

prosesnya melakukan dua tahap perhitungan, yaitu perhitungan maju dan 

perhitungan mundur. Perhitungan maju dilakukan untuk memperhitungkan galat 

atau error yang terjadi antara output aktual dan target. Sedangkan perhitungan 

mundur dilakukan untuk mempropagasi balik error yang terjadi sehingga bobot-

bobot sinaptik yang ada pada semua neuron dapat diperbaiki (Suyanto, 2014). 

Dalam backpropagation, fungsi aktivasi yang digunakan harus memenuhi 

beberapa kriteria yaitu: kontinu, terdiferensial dengan mudah dan merupakan 

fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi yang sesuai dengan kriteria tersebut 

yaitu fungsi sigmoid biner dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥 (2.22) 
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Menurut (Siang, 2005) dalam metode backpropagation terdapat 3 fase 

pelatihan, yaitu: 

1. Fase Propagasi Maju 

Pada fase ini setiap sinyal masukan dihitung maju ke hidden layer dengan 

menggunakan fungsi aktivasi yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Kemudian output dari setiap hidden layer dipropagasi lagi ke hidden layer 

di atasnya. Proses tersebut terus berulang hingga menghasilkan keluaran 

jaringan. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan target yang 

diinginkan. Selisih dari hasil perbandingan tersebut adalah kesalahan/error. 

2. Fase Propagasi Mundur 

Pada fase ini, selisih (kesalahan/error) dipropagasikan mundur dimulai dari 

garis yang terhubung langsung dengan unit pada layer output. 

3. Fase Perubahan Bobot 

Fase perubahan bobot dilakukan untuk mengurangi/memperkecil 

kesalahan yang terjadi dengan memodifikasi bobot pada semua garis. 

 

Ketiga fase di atas dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi 

penghentian terpenuhi. Kondisi penghentian biasanya berdasarkan jumlah iterasi, 

apakah iterasi sudah lebih dari jumlah maksimum iterasi. Atau berdasarkan 

tingkat kesalahan yang lebih kecil dari batas yang ditentukan. 

Tahap pelatihan merupakan proses pengenalan pola dengan menggunakan 

data yang sebelumnya telah dinormalisasi. Sehingga sistem dapat menentukan 

bobot-bobot untuk memetakan data masukan dan target keluaran (W. Setiawan, 

2008).  

Berikut ini algoritma backpropagation menurut (Fausett, 1994): 

Langkah 0 Inisialisasi bobot dengan menggunakan nilai acak. Serta 

inisialisasi maksimal iterasi, learning rate, dan toleransi error. 

Langkah 1 Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, maka lakukan 

langkah 2-9 

 Langkah 2 Untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3-8 
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  Fase Propagasi Maju 

 Langkah 3 Setiap unit input (Xi , i=1,…,n) menerima sinyal input dan 

menyebarkan ke seluruh hidden layer yang ada di atasnya. 

 Langkah 4 Jumlahkan bobot pada hidden unit (Zj , j=1,…,p) dengan 

menggunakan rumus: 

  𝑧_𝑖𝑛𝑗 = 𝑣𝑜𝑗 + ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  (2.23) 

 Selanjutnya gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal 

output dengan menggunakan rumus: 

 𝑧𝑗 = 𝑓(𝑧_𝑖𝑛𝑗) (2.24) 

 Langkah 5 Jumlahkan bobot pada unit keluaran (Yk , k=1,…,m) dengan 

menggunakan rumus: 

 𝑦_𝑖𝑛𝑘 = 𝑤𝑜𝑘 + ∑ 𝑧𝑗𝑤𝑗𝑘
𝑝
𝑗=1  (2.25) 

Selanjutnya gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal 

output dengan menggunakan rumus: 

𝑦𝑘 = 𝑓(𝑦_𝑖𝑛𝑘) (2.26) 

 Fase Propagasi Mundur 

 Langkah 6 Hitung kesalahan/error (δk) pada unit keluaran (Yk , k=1,…,m) 

dengan menggunakan rumus: 

  𝛿𝑘 =  (𝑡𝑘–𝑦𝑘)𝑓’(𝑦𝑖𝑛𝑘
) = (𝑡𝑘–𝑦𝑘)𝑦𝑘(1 − 𝑦𝑘) (2.27) 

 δk merupakan unit error yang akan digunakan untuk perubahan 

bobot layer di bawahnya. 

 Selanjutnya hitung suku perubahan  bobot wkj dengan laju 

percepatan α. 

 ∆𝑤𝑗𝑘 = 𝛼𝛿𝑘𝑧𝑗 (2.28) 

 Hitung nilai koreksi bias (akan digunakan untuk perubahan 

bobot bias w0k) dengan menggunakan rumus: 

 ∆𝑤0𝑘 = 𝛼𝛿𝑘 (2.29) 

 Langkah 7 Hitung faktor δ hidden unit berdasarkan kesalahan pada setiap 

hidden unit (Zj , j =1,…,p) dengan menggunakan rumus: 

  𝛿_𝑖𝑛𝑗 =∑ 𝛿𝑘𝑤𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1
 (2.30) 
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 Kemudian hasil dari persamaan di atas dikalikan dengan 

turunan fungsi aktivasi untuk mendapatkan faktor error 

menggunakan persamaan berikut: 

  𝛿𝑗 = 𝛿_𝑖𝑛𝑗 𝑓’(𝑧_𝑖𝑛𝑗) = 𝛿𝑖𝑛𝑗
𝑧𝑗(1 − 𝑧𝑗) (2.31) 

 Hitung suku perubahan bobot vij (akan digunakan untuk 

merubah bobot vij) dengan menggunakan rumus berikut: 

 ∆𝑣𝑖𝑗 = 𝛼𝛿𝑗𝑥𝑖 (2.32) 

 Hitung koreksi bias (akan digunakan untuk perubahan bobot 

bias hidden v0j) dengan menggunakan rumus: 

 ∆𝑣0𝑗 = 𝛼𝛿𝑗 (2.33) 

 Fase Perubahan Bobot dan Bias 

 Langkah 8 Melakukan perubahan bias dan bobot pada setiap unit keluaran 

(Yk , k=1,…,m), (j =0,…,p) menggunakan rumus: 

  𝑤𝑗𝑘(baru) = 𝑤𝑗𝑘(lama) + ∆𝑤𝑗𝑘 (2.34) 

 Perubahan bias dan bobot juga dilakukan pada setiap hidden 

unit (Zj , j=1,…,p), (i =0,…,n) menggunakan rumus: 

  𝑣𝑖𝑗(baru) = 𝑣𝑖𝑗(lama) + ∆𝑣𝑖𝑗 (2.35) 

 Langkah 9 Mengecek kondisi penghentian. 

Notasi yang digunakan pada algoritma pelatihan: 

x Data training input x = (x1,...,xi,...,xn) 

t Data training untuk target output t = (t1,...,tk,...,tm) 

δk Faktor koreksi error untuk bobot wjk (bobot antara hidden unit ke-j dengan 

unit output ke-k) 

δj Faktor koreksi error untuk bobot vij (bobot antara unit input ke-i dengan 

hidden unit ke-j) 

α Learning rate (parameter yang digunakan untuk mengontrol perubahan 

bobot pada saat pelatihan) 

Xi Unit input ke-i 

voj Bias untuk hidden unit ke-j 

Zj Hidden unit ke-j 
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wok Bias untuk unit keluaran ke-k 

Yk Unit keluaran ke-k 

2.8 Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah bentuk tabel yang dipakai untuk mengukur 

kinerja pada algoritma klasifikasi atau classifier (Faisal dan Nugrahadi, 2019). 

Confusion matrix merupakan sebuah matriks yang berisi informasi mengenai hasil 

prediksi klasifikasi yang telah dilakukan oleh sistem klasifikasi. Matriks ini 

digunakan untuk menghitung kinerja sistem klasifikasi. Tabel 2.1 berikut ini 

merupakan gambaran confusion matrix. 

Tabel 2.1 Confusion Matrix (Gorunescu, 2011) 

Classification Predicted Class 

Class = YES Class = NO 

 

Observed 

Class 

Class = 

YES 

a 

(True Positive-TP) 

b 

(False Negative-FN) 

 

Class = NO 

c 

(False Positive-FP) 

d 

 (True Negative- TN) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat diperoleh nilai Precision, Recall, dan 

Accuracy dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (2.36) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  (2.37) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
  (2.38) 

Presisi (precision) adalah tingkat kesesuaian antara informasi yang 

dibutuhkan pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Recall adalah 

tingkat keberhasilan sistem untuk menemukan kembali suatu informasi. Dan 

akurasi (accuracy) yaitu tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai sebenarnya 

(Andono dkk, 2017). 

2.9 K-fold Cross Validation 

Menurut (Davison dan Hinkley, 1997), cross validation adalah suatu 

metode yang digunakan untuk memvalidasi keakuratan model yang dibangun 
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berdasarkan dataset yang ada. Data yang digunakan pada proses pembentukan 

model yaitu data latih, sedangkan data yang digunakan untuk memvalidasi model 

yaitu data uji. 

K-fold cross validation dikatakan mampu bekerja lebih baik daripada 

teknik pembagian data dengan menggunakan perbandingan data latih-data uji. 

Beberapa tahapan dalam k-fold cross validation yaitu (Ozdemir, 2016): 

1. Membagi data dengan nilai k yang diinginkan (nilai k yang biasa 

digunakan yaitu 3, 5, atau 10). 

2. Pada setiap subset, partisi k-1 akan dibuat sebagai set pelatihan dan partisi 

sisanya sebagai set uji. 

3. Pengaturan yang berbeda untuk subset yang tersisa dari partisi k-1 

dipertimbangkan untuk set pelatihan, dan partisi yang berbeda adalah set 

pelatihan. 

4. Menghitung matriks yang ditetapkan untuk setiap subset. 

5. Mencari nilai rata-rata. 

2.10 Kupu-kupu (Insecta: Lepidoptera) 

Kupu-kupu termasuk salah satu jenis serangga dalam ordo Lepidoptera 

karena sayap kupu-kupu ditutupi oleh sisik-sisik halus. Kupu-kupu merupakan 

keanekaragaman hayati yang harus dipertahankan kelestariannya. Karena kupu-

kupu termasuk fauna yang hampir punah akibat kerusakan alam dan ulah tangan 

manusia (Lamatoa dkk, 2013). Kupu-kupu memiliki peranan penting bagi 

lingkungannya seperti sebagai penyerbuk bunga, sehingga dapat membantu proses 

perkembangan tumbuhan. Selain itu kupu-kupu juga sebagai penyeimbang 

ekosistem dan bio-indicator kualitas lingkungan. Karena kedekatannya dengan 

tanaman dan lingkungan tertentu. Terjadinya kepunahan pada kupu-kupu jenis 

tertentu dapat menandakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam ekosistem. Pada 

daerah yang masih terlindungi akan terdapat banyak jumlah kupu-kupu yang 

beranekaragam. Berbeda dengan daerah atau lahan yang sudah beralih fungsi, 

maka komunitas kupu-kupu juga akan lebih sedikit ragamnya. Hal tersebut 
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dikarenakan kerusakan habitat berpengaruh terhadap keanekaragaman tumbuhan 

(R. P. Sari dkk, 2018)  

Kupu-kupu memiliki tekstur, warna sayap dan pola yang bervariasi yang 

berperan penting dalam membedakan jenis kupu-kupu (Kaya dkk, 2014). Kupu-

kupu diklasifikasikan berdasarkan kualitas morfologis luarnya (Kaya dkk, 2013). 

Beberapa macam kupu-kupu dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini: 

 
Danaus plexippus 

 
Heliconius charitonius 

 
Heliconius erato 

 
Junonia coenia 

 
Lycaena phlaeas 

 
Pieris rapae 

 
Papilio cresphontes 

 
Nymphalis antiopa 

 
Vanessa atalanta 

 
Vanessa cardui 

Gambar 2.3 Jenis-jenis Kupu-kupu  

(Wang dkk, 2009) 
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2.11 Penelitian Terkait 

Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dibuat yaitu: 

No Tahun Peneliti Judul Metode Akurasi 

1 2018 Febryanti 

Sthevanie, 

Hafidh Fikri 

Rasyid, dan 

Kurniawan Nur 

Ramadhani 

Klasifikasi Ras 

Mongoloid Berbasis 

Citra Wajah 

menggunakan 

Algoritma K-Nearest 

Neighbors 

Metode Local 

Binary Pattern dan 

K- Nearest 

Neighbors 

Metode Local 

Binary Pattern 

dan K- Nearest 

Neighbors 

menghasilkan 

akurasi sebesar 

91,88% 

2 2018 Julian Fuad 

Fauzi, Herman 

Tolle, dan Ratih 

Kartika Dewi 

Implementasi 

Metode RGB to HSV 

pada Aplikasi 

Pengenalan Mata 

Uang Kertas 

Berbasis Android 

untuk Tuna Netra 

Metode RGB to 

HSV 

Nilai akurasi 

sebesar 87%, 

precission 

sebesar 89%, 

dan recall 

sebesar 94% 

3 2017 Dhian Satria 

Yudha Kartika, 

Darlis Heru 

Murti, dan 

Anny Yuniarti 

Butterfly Image 

Classification Using 

Color Quantization 

Method on HSV 

Color Space and 

Local Binary Pattern 

HSV Color 

Quantization dan 

Metode Local 

Binary Pattern 

Menghasilkan 

akurasi 72%. 

Hasil 

pengujian 

menghasilkan 

nilai presisi 

76%, recall 

72%, dan f-

measure 74%. 

4 2017 Khoiriya 

Latifah, Ika 

Novita Dewi, 

Richardus 

Anggi P., Ika 

Amelia P. 

Neural Network dan 

SVM untuk Prediksi 

Jumlah Pemohon 

Passport pada 

Kantor Imigrasi Kota 

Semarang 

Neural Network 

(backpropagation) 

dan SVM 

Menghasilkan 

nilai akurasi 

85,34% untuk 

SVM dan 

100% untuk 

BPNN. 

5 2017 Miftahus 

Sholihin, Siti 

Mujilahwati, 

dan Retno 

Wardhani 

Perbandingan 

Ekstraksi Ciri 

Tekstur dan Warna 

untuk Klasifikasi 

batik Lamongan 

Metode Gray 

Level Co-

occurrence Matrix, 

Moment Warna 

HSV, dan K-NN 

Metode Gray 

Level Co-

occurrence 

Matrix 80,5%. 

Moment  

Warna HSV 

84,4%. 

6 2017 Rabiuldien 

Amat, Jayanti 

Yusmah Sari, 

dan Ika 

Purwanti 

Ningrum 

Implementasi 

Metode Local Binary 

Patterns untuk 

Pengenalan Huruf 

Hiragana dan 

Katakana pada 

Smartphone 

 

Metode Local 

Binary Patterns 

Akurasi 

Metode Local 

Binary 

Patterns 

sebesar 81,1% 
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No Tahun Peneliti Judul Metode Akurasi 

7 2017 R.A. 

Pramunendar, 

D.P. Prabowo, 

D. Pergiwati 

dan K. Latifa 

Klasifikasi Jenis 

Kayu Menggunakan 

Backpropagation 

Neural Network 

Berdasarkan Fitur 

Gray Level Co-

occurrence Matrix 

Backpropagation 

Neural Network 

dan Gray Level 

Co-occurrence 

Matrix 

Nilai rata-rata 

akurasi sebesar 

96,13%. 

8 2016 Dani Syahid, 

Jumadi, dan 

Dian 

Nursantika 

Sistem Klasifikasi 

Jenis Tanaman Hias 

Daun Philodendron 

Menggunakan 

Metode K-Nearest 

Neighboor (KNN) 

Berdasarkan Nilai 

Hue, Saturation, 

Value (HSV) 

K-Nearest 

Neighboor (KNN) 

dan Metode HSV 

Menghasilkan 

nilai akurasi 

sebesar 92%. 

9 2015 Yılmaz Kaya, 

Lokman Kayci, 

dan Murat Uyar 

Automatic 

Identification of 

Butterfly Species 

Based on Local 

Binary Patterns and 

Artificial Neural 

Network 

Local Binary 

Patterns  

Akurasi 

dengan metode 

Local Binary 

Patterns 

sebesar 

98,00% 

10 2014 Yılmaz Kaya, 

Lokman Kayci, 

Ramazan 

Tekin, dan Ö. 

Faruk Ertuğrul 

Evaluation of 

Texture Features for 

Automatic Detecting 

Butterfly Species 

Using Extreme 

Learning Machine 

Metode Gray 

Level Co-

occurrence Matrix 

dan Local Binary 

Pattern 

Metode GLCM 

dengan akurasi 

sebesar 

98,25% dan 

metode LBP 

sebesar 

96,45% 

11 2014 Sulistiyasni dan 

Edi Winarko 

Klasifikasi Pola 

Sidik Jari 

Menggunakan 

Jaringan Syaraf 

Tiruan 

Backpropagation 

Metode Gray 

Level Co-

occurrence Matrix 

dan 

Backpropagation 

Neural Network 

Menghasilkan 

akurasi sebesar 

87,5% 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah pedoman untuk melakukan penelitian. 

Metodologi penelitian berisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan pada proses penelitian agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

Mulai

Identifikasi Permasalahan

Pengumpulan Data

Analisa

1. Analisa Kebutuhan Data

2. Analisa Preprocessing (cropping, resizing)

3. Analisa Processing

    a. Ekstraksi Ciri

        - Ekstraksi fitur warna menggunakan HSV

        - Ekstraksi fitur tekstur menggunakan Local Binary Pattern (LBP)

        - Ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)

    b. Normalisasi 

    c. Pembagian Data menggunakan Teknik K-fold 

    d. Klasifikasi (Backpropagation)

Perancangan

- Perancangan Interface

Implementasi dan Pengujian

1. Implementasi Code Matlab

2. Pengujian

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah tahap mencari informasi pertama kali 

mengenai penerapan jaringan syaraf tiruan terdahulu yang telah dilakukan tentang 

klasifikasi kupu-kupu dengan menggunakan hue saturation value, local binary 

pattern, gray level co-occurrence matrix, dan backpropagation. Dari identifikasi 

masalah diperoleh informasi bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang 

melakukan klasifikasi kupu-kupu dengan menggabungkan 3 metode ekstraksi 

sekaligus dan klasifikasi dengan menggunakan backpropagation. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan 

data sekunder dari Leeds Butterfly Dataset yang didapatkan dari penelitian (Wang, 

Markert, dan Everingham, 2009) “Learning Models for Object Recognition from 

Natural Language Descriptions”, dengan jumlah data sebanyak 832 gambar. 

3.3 Analisa 

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan tahap analisa.  

Analisa merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

dari data yang ada, proses analisa ini sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian 

agar penelitian tersebut lebih terstruktur. Analisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu 

analisa terhadap kebutuhan data, analisa preprocessing, dan analisa processing. 

3.3.1 Analisa Kebutuhan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder 

sebanyak 550 citra kupu-kupu yang diambil dari Leeds Butterfly Dataset pada 

penelitian sebelumnya. Pembagian data latih dan data uji pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik K-fold cross validation. 
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Preprocessing Pembagian DataEkstraksi Ciri Pengujian

Mulai

Citra Kupu-

kupu

Cropping, 

resizing

HSV

LBP

GLCM

Normalisasi

Data 

Latih

BPNN

Bobot 

Terbaik

Data Uji

Proses 

Klasifikasi

Hasil 

Klasifikasi

Selesai

 

Gambar 3.2 Alur Analisa 

3.3.2 Analisa Preprocessing 

Pada analisa preprocessing dilakukan cropping objek citra kupu-kupu 

dengan bantuan aplikasi Photoshop. Proses tersebut dilakukan untuk 

menghilangkan background pada data citra sehingga didapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Selain itu juga dilakukan resizing untuk mengubah ukuran citra 

menjadi ukuran yang sama pada setiap gambar kupu-kupu. 

3.3.3 Analisa Processing 

Pada analisa processing terdapat empat tahapan yaitu ekstraksi ciri, 

normalisasi, pembagian data dan proses klasifikasi. 

1. Ekstraksi Ciri 

Pada ekstraksi ciri ada tiga tahap yang dilakukan yaitu: 

a. Ekstraksi Fitur warna menggunakan HSV 

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil ekstraksi ciri warna 

pada setiap citra setelah dilakukan proses preprocessing terhadap data, 

dimana ekstraksi fitur warna pada penelitian ini menggunakan metode 

HSV. Berikut ini merupakan alur dari ekstraksi ciri warna HSV: 
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Mulai

Citra 

Kupu-kupu

Lakukan Perhitungan Nilai HSV :

1. Hitung nilai Value

2. Hitung nilai X

3. Hitung nilai Saturation

4. Hitung nilai r, g, b

5. Hitung nilai Hue

SelesaiNormalisasi Nilai RGB 

Nilai mean H

Nilai mean S

Nilai mean V

Ambil Nilai RGB

Lakukan Perhitungan 

Nilai Mean HSV:

1. Hitung mean H

2. Hitung mean S

3. Hitung mean V

 
Gambar 3.3 Flowchart Ekstraksi Ciri Warna dengan HSV 

Proses dari alur HSV berdasarkan Gambar 3.3 di atas diperoleh nilai 

RGB dari suatu citra, dimana nilai RGB ini diperoleh berdasarkan citra 

yang telah dilakukan preprocessing. Langkah selanjutnya adalah 

normalisasi nilai red, green,  dan blue kedalam range 0 hingga 1. 

Normalisasi nilai RGB ini dilakukan untuk mendapatkan nilai yang 

lebih sederhana, normalisasi yang dilakukan ini tidak akan mengurangi 

hasil akurasi secara signifikan. Setelah dilakukan normalisasi nilai RGB 

selanjutnya dilakukan perhitungan nilai HSV yang terdiri dari hitung 

nilai value menggunakan Persamaan (2.2), hitung nilai X (nilai 

minimum RGB) dengan menggunakan Persamaan (2.3), hitung nilai 

saturation dengan menggunakan Persamaan (2.4), hitung nilai r, g, b 

dengan menggunakan Persamaan (2.5), dan hitung nilai hue dengan 

Persamaan (2.7). Kemudian dari nilai HSV tersebut dicari nilai rata-

ratanya dengan menggunakan persamaan (2.20), sehingga didapatkan 

nilai mean HSV (terdiri dari nilai mean H, nilai mean S, nilai mean V). 
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b. Ekstraksi Fitur LBP 

Pada tahap ini dilakukan ektraksi fitur dengan menggunakan Local 

Binary Pattern. Tahapan ektraksi fitur LBP ditampilkan pada Gambar 

3.4 berikut: 

Mulai

Konversi RGB ke Grayscale

Menentukan Piksel Pusat 

Selesai

Citra Kupu-kupu

Nilai mean LBP

Membandingkan Piksel Pusat 

dengan Piksel Ketetanggaan

Ambil Nilai RGB

Hitung Mean LBP

 

Gambar 3.4 Tahapan ektraksi fitur tekstur LBP 

Sebelum melakukan proses ekstraksi fitur menggunakan LBP langkah 

awal yang akan dilakukan adalah mengambil nilai RGB pada citra. 

Setelah itu mengubah/mengkonversi nilai RGB pada citra menjadi 

grayscale dimana untuk mengkonversinya menggunakan rumus 

persamaan (2.1). Setelah mengubah kedalam bentuk grayscale tahap 

selanjutnya yakni membagi citra kedalam bentuk matriks 3x3. Pada 

setiap matriks ditentukan nilai piksel pusatnya. Setelah itu 

membandingkan nilai piksel tetangga dengan nilai piksel pusat. Jika 

nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan nilai piksel pusat 

maka nilainya 1, dan sebaliknya jika nilai piksel tetangga lebih kecil 

dari nilai piksel pusat maka nilainya 0. Atau dapat dengan 

menggunakan persamaan (2.8). Kemudian nilai 8 biner disusun sesuai 

urutan nilai ketetanggan dan selanjutnya merubah nilai biner kedalam 

bentuk desimal untuk mendapatkan nilai matriks LBP dengan 

menggunakan persamaan (2.9). Selanjutnya hasil dari konversi nilai 

biner ke desimal tersebut dijumlahkan, kemudian dihitung nilai rata-
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ratanya dengan menggunakan persamaan (2.20) dan menghasilkan nilai 

mean LBP. 

c. Ekstraksi Fitur GLCM 

Tahapan ini dilakukan untuk ekstraksi fitur tekstur. Berikut ini 

merupakan alur dari proses ekstraksi fitur menggunakan GLCM: 

Mulai

Konversi Nilai RGB ke Grayscale

Perhitungan Parameter GLCM:

ASM, kontras, korelasi, variance, IDM, 

entrophy

SelesaiPerhitungan Matriks GLCM

Citra Kupu-kupu

Perhitungan Nilai Rata-Rata GLCM:

ASM, kontras, korelasi, variance, IDM, 

entrophy

Nilai GLCM

Ambil Nilai RGB

 

Gambar 3.5 Tahapan GLCM 

Berdasarkan alur pada Gambar 3.5 langkah awal yang dilakukan adalah 

mendapatkan nilai RGB dari citra kupu-kupu dan kemudian dilakukan 

proses konversi nilai RGB ke grayscale, setelah didapatkan nilai 

grayscale maka dilakukan perhitungan matriks co-occurrence 

menggunakan 4 sudut 00, 450, 900 dan 1350 dengan menggunakan jarak 

d=1. Kemudian dilakukan perhitungan parameter GLCM yang terdiri 6 

macam, yakni ASM dapat dihitung menggunakan persamaan (2.10), 

kontras dengan persamaan (2.11), korelasi dengan persamaan (2.12), 

Variance dengan persamaan (2.17), IDM dengan persamaan (2.18) dan 

entropi dengan persamaan (2.19). Tahap akhir dari proses GLCM ini 

adalah menghitung nilai mean untuk semua fitur GLCM, sehingga 

menghasilkan nilai mean GLCM. 

2. Normalisasi 

Normalisasi dilakukan setelah diperoleh hasil ekstraksi fitur yang sudah 

dirata-ratakan nilainya. Hal ini bertujuan untuk meratakan persebaran data yang 
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ada sehingga dapat digunakan sebagai data masukan pada proses klasifikasi. 

Normalisasi dilakukan dengan menggunakan persamaan (2.21). 

3. Pembagian Data 

Setelah didapatkan hasil ekstraksi dari metode yang digunakan, 

selanjutnya dilakukan pembagian data menggunakan teknik k-fold cross 

validation. Pada penelitian ini nilai k yang digunakan yaitu 10, dan jumlah data 

yang digunakan sebanyak 550 data. Pada masing-masing subset sebanyak 55 data 

dengan pembagian pada setiap kelas data latih yaitu 50 data dan kelas data uji 

yaitu 5 data. Dari pembagian data ini akan diperoleh data latih dan data uji. 

4. Klasifikasi 

Setelah proses pembagian data, dilakukan proses klasifikasi menggunakan 

Backpropagation yang terdiri dari dua tahapan yaitu pelatihan dan pengujian. 

Proses klasifikasi kupu-kupu bertujuan untuk menentukan kelas terhadap 10 kelas 

kupu-kupu. Penelitian ini menggunakan inputan yang diperoleh dari hasil 

ekstraksi HSV, LBP dan GLCM. Jumlah hidden layer yang digunakan yaitu 1 

hidden layer dan didalamnya terdapat 11 neuron. Jumlah inputan sesuai dengan 

jumlah hasil ekstraksi, dan jumlah keluaran yaitu 10. Alur proses pelatihan 

backpropagation diperlihatkan pada Gambar 3.6: 

Mulai

Inisialisasi bobot awal, 

maks epoch, learning 

rate, toleransi error

Masukkan data yang 

sudah dinormalisasi

Fase propagasi Maju

Fase Propagasi Mundur

Perubahan Bobot

Maks epoch atau toleransi 

error terpenuhi?

Selesai

Ya

Tidak

Bobot 

Akhir

 

Gambar 3.6 Tahapan Pelatihan 
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Gambar 3.6 menunjukan proses pelatihan dari backpropagation. Proses 

pertama yaitu melakukan inisialisasi bobot pelatihan, maksimum epoch, learning 

rate, toleransi error. Kedua, inputkan data yang sesuai dengan hasil ekstraksi pada 

proses sebelumnya yang telah dilakukan normalisasi. Ketiga, proses propagasi 

maju dengan menggunakan persamaan (2.23), (2.24), (2.25), dan (2.26). Keempat, 

proses propagasi mundur dengan menggunakan persamaan (2.27), (2.28), (2.29), 

(2.30), (2.31), (2.32) dan (2.33). Kelima, proses perubahan bobot dan bias dengan 

menggunakan persamaan (2.34) dan (2.35). Keenam, pengecekan terhadap 

maksimum epoch dan toleransi error apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah 

maka proses selesai dan jika belum maka diulangi prosesnya dari langkah ketiga. 

Setelah proses pelatihan selesai maka akan mendapatkan bobot akhir hasil 

pelatihan yang akan digunakan untuk proses pengujian. Untuk tahapan pengujian 

diperlihatkan pada Gambar 3.7:  

Mulai

Input data uji 

yang sudah 

dinormalisasi

Fase propagasi Maju

Hasil Klasifikasi

Selesai

Bobot akhir 

hasil pelatihan

 

Gambar 3.7 Tahapan pengujian 

Tahapan pengujian sesuai pada Gambar 3.7 yaitu masukkan data 

pengujian yang akan diuji dengan menggunakan data yang sudah dinormalisasi. 

Kemudian lakukan proses propagasi maju dengan menggunakan data hasil 

pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir akan diperoleh 

hasil klasifikasi. 
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3.4 Perancangan 

Perancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisa, 

dimana perancangan ini merupakan rancangan antar muka (interface) yang akan 

dibangun berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Perancangan ini 

dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam melihat hasil dari analisa yang 

telah dilakukan. 

3.5 Implementasi dan Pengujian 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pada tahapan ini diperlukan beberapa perangkat 

pendukung seperti perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software): 

1. Perangkat keras  

Processor    : AMD E1-1200 APU 1.40Ghz 

Memori (RAM)  : 2.00 GB 

Harddisk   : 320 GB 

2. Perangkat Lunak  

Sistem Operasi   : Microsoft Windows 

Bahasa Pemrograman   : Matlab R2014b 

Berikut ini merupakan tahapan pengujian yang dilakukan pada penelitian 

klasifikasi citra kupu-kupu: 

1. Pengujian white box dilakukan untuk melihat hasil dari pengkodean 

menggunakan metode ekstraksi ciri HSV, LBP dan GLCM serta 

klasifikasi BPNN berdasarkan citra kupu-kupu. 

2. Pengujian akurasi klasifikasi kupu-kupu dengan menggunakan 

confusion matrix. Dimana pengujian akurasi ini berdasarkan pembagian 

data menggunakan teknik k-fold cross validation dengan nilai k yang 

digunakan yaitu  10, parameter α = 0,1, 0,01, dan 0,001 maksimal 

epoch 100, dan toleransi error 0,0426. 
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3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari penelitian yang dilakukan 

dimana pada tahap ini berisi kesimpulan dari proses-proses penelitian yang telah 

dilakukan serta saran untuk kelanjutan penelitian kedepannya. 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari beberapa tahapan dan proses yang telah dilakukan pada penelitian 

untuk klasifikasi citra kupu-kupu menggunakan ciri tekstur, ruang warna HSV, 

dan backpropagation neural network dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil rata-rata akurasi tertinggi yang diperoleh yaitu 63% dengan nilai K=10, 

learning rate 0,1 dan maksimum epoch 100 pada neuron hidden 19. 

2. Gabungan dari metode HSV, Local Binary Pattern (LBP), Gray Level 

Cooccurrence Matrix (GLCM) dan Backpropagation Neural Network dapat 

digunakan pada penelitian ini. Namun dengan nilai akurasi yang masih relatif 

rendah. 

3. Terdapat kesalahan klasifikasi pada citra yang terdiri dari komposisi warna 

yang sama. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan saran 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Perlu dilakukan penambahan proses pengambilan fitur yang lebih spesifik, 

seperti segmentasi terhadap pola pada sayap dan bentuk kupu-kupu. 

2. Melakukan perhitungan terhadap luas sayap kupu-kupu. 
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