
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batu mulia merupakan salah satu bentuk keindahan alam yang berasal dari

bebatuan bumi. Batu mulia sudah digunakan dari jaman dahulu sebagai perhiasan

yang melambangkan keindahan dan derajat seseorang. Keindahan batu mulia

dapat dilihat dari warna dan tekstur yang memukau seseorang untuk

menggunakannya.

Dewasa ini, batu mulia terihat sangat marak diperbincangkan, hampir

semua kalangan mulai menggunakan batu mulia sebagai perhiasan. Bisnis

perdagangan batu mulia pun mulai banyak digandrungi oleh pengusaha-

pengusaha yang tidak sedikit yang mendapatkan keuntungan yang besar dari

penjualan jenis batu mulia yang memiliki kualitas terbaik yang banyak diminati

para kolektor batu mulia.

Kemajuan teknologi saat ini, perdagangan batu mulia tidak hanya

dilakukan ditoko-toko saja, tetapi masyarakat sudah mulai menggunakan toko

online sebagai salah satu alternatif dalam melakukan perdagangan. Dalam hal ini

banyak terjadi kekeliruan yang dialami oleh calon pembeli karena masih banyak

nya calon pembeli yang belum memahami jenis-jenis batu mulia, sehingga perlu

adanya aplikasi yang bisa membantu dalam memahami jenis batu mulia.

Kemampuan manusia dapat diaplikasikan ke dalam suatu sistem yang

berupa perangkat lunak maka hal ini akan sangat berguna dalam banyak hal.

Aplikasi yang bisa dikembangkan dengan pengolahan citra adalah automatisasi

dalam mengklasifikasikan objek atau barang dalam proses industri, analisis citra

satelit, pencarian data citra di dalam halaman web atau basis data, peninjauan

kualitas barang, dan lain-lain. Aplikasi teknologi pengolahan citra berguna pada

komoditas batu mulia yang saat ini sangat berkembang.

Penelitian ini akan membahas pengenalan terhadap jenis batuan mulia.

Menurut Romahadi (2015), batu mulia adalah jenis batu permata yang berasal dari
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campuran mineral alam. Batuan jenis ini memiliki komposisi kimia alam yang

berbeda-beda. Komposisi yang dikandungnya ini mempengaruhi struktur kristal di

dalamnya, sehingga mempengaruhi tingkat kepadatan masing-masing batu. Dalam

pengklasifikasiannya digunakan Skala Mohs dari 1 sampai 10. Batu mulia adalah

istilah yang dipakai untuk mengklasifikasikan batu permata dengan skala Mohs di

bawah 7,5. Sebelum menjadi batu permata, batu mulia harus di poles terlebih

dahulu sebelum dijadikan perhiasan. Jenis batuan ini diminati oleh para kolektor

dan mempunyai harga jual yang tinggi.

Setiap jenis batu mulia memiliki bentuk, komposisi dan warna yang khas

yang mampu dibedakan oleh manusia. Ada beberapa cara dalam membedakan

jenis batu mulia ada beberapa pendapat awam yang menjelaskan bahwa batu

mulia dapat dibedakan dengan beberapa cara yaitu dengan dibakar dan direndam.

Selain cara-cara tersebut batu mulia paling mudah dibedakan berdasarkan aspek

penglihatan manusia, namun pada dasarnya manusia memiliki sifat lelah fisik dan

kurang teliti sehingga terkadang melakukan kesalahan dalam mengenali, sehingga

perlu dilakukan penelitian sejauh mana sistem dapat membedakan jenis batu

mulia tersebut guna melakukan pengenalan secara otomatis. Penelitian ini akan

memberikan ilmu pengetahuan baru yaitu bagaimana suatu sistem itu melakukan

pengenalan terhadap batu mulia menyerupai penglihatan manusia.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang Klasifikasi dengan Metode

Transformasi Wavelet pada Lima Jenis Biji-Bijian (Bunga, 2010). Jenis Wavelet

yang digunakan adalah Daubechies_2, Daubechies_3, dan Coiflet_1 dan memiliki

persentase tingkat pengenalannya masing-masing metode yang telah diujikan.

Hasil akurasinya adalah Tingkat pengenalan untuk wavelet Daubechies-2 level 1

sebesar 82%, level 2 sebesar 80%, level 3 sebesar 54% dan level 4 sebesar 40%.

Tingkat pengenalan dengan menggunakan wavelet Daubechies-3 level 1 sebesar

82%, level 2 sebesar 80%, level 3 sebesar 54% dan level 4 sebesar 40%. Tingkat

pengenalan dengan menggunakan wavelet Coiflet-1 80%, level 3 sebesar 54% dan

level 4 sebesar 40%.

Peneliti melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dengan tema

“Pengenalan Jenis Batu Mulia Menggunakan Wavelet Haar dan Jarak

Euclidean”. Dipilihnya metode ini karena sesuai dengan penelitian
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(Listyaningrum, 2007), Analisis Tekstur Menggunakan Transformasi Wavelet

menggunakan metode Haar, Daubechies-2, Daubechies-8, Daubechies-10 dan

Coiflet-1 menunjukkan bahwa wavelet Haar tingkat kebenaran paling besar yaitu

31 benar dan 14 salah dari 45 pengujian dibandingkan jenis wavelet lainnya.

Transformasi wavelet digunakan sebagai ekstraksi ciri yang merupakan

input bagi sistem pengenalan. Hal ini disebabkan wavelet mempunyai

kemampuan membawa keluar ciri-ciri atau fitur khusus pada suatu citra yang

diteliti sehingga akan mudah dalam pengenalan suatu objek. Jarak Euclidean akan

menentukan suatu batu mulia itu dikenali atau tidak sebagai sebuah objek

berdasarkan nilai jarak yang diperoleh. Pengenalan dengan perhitungan jarak ini

dikarenakan metode ini cocok digunakan untuk menghitung jarak antara titik-titik

piksel dari dua citra yang berbeda. Maka pada penelitian ini berguna dalam

pengenalan jenis batu akik pada industri batu mulia yang saat ini sangat

berkembang pesat. Karena dengan aplikasi pengenalan ini bisa melakukan

pengenalan jenis batu mulia yang dibutuhkan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana besar tingkat akurasi penerapan

metode wavelet Haar dan jarak Euclidean dalam pengenalan jenis batu mulia.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak memiliki ruang lingkup yang lebih besar maka

dibuatlah batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Data masukan yang menjadi objek adalah beberapa batu mulia dari

sepuluh jenis, yaitu: ruby, ruby kualitas rendah, safir, pyrus, zamrud,

amethyst, moonstone, tourmaline, idocrase, dan chalcedony.

2. Batu mulia yang digunakan adalah batu mulia yang sudah dicutting atau

diasah, bukan yang masih dalam bentuk bongkahan alami.

3. Citra masukan berekstensi *.png.
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4. Background yang digunakan adalah background yang berwarna putih.

5. Pengambilan data dilakukan menggunakan kamera DSLR dengan resolusi

18 megapiksel.

6. Dataset untuk penelitian ini terdiri dari 6 citra latih dan 3 citra uji sehingga

ada 90 data citra dimana 60 data citra latih dan 30 data citra uji.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi pengenalan

jenis batu mulia menggunakan metode wavelet Haar dan jarak Euclidean.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam bagian. Penjelasan

dari keenam bagian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dari dasar-dasar penulisan tugas akhir yang terdiri

dari, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta

sistematika penulisan laporan tugas akhir

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi

pembahasan penelitian yang akan diangkat.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data

dan informasi, analisa sistem, perancangan sistem dan implementasi

beserta pengujian pada sistem yang akan dibuat.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisa serta merancang perangkat lunak untuk

melakukan pengenalan pada sepuluh jenis batu mulia.
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang pembuatan perangkat lunak serta melakukan

pengujian sistem berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada Bab IV

sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang

sistem yang akan dibuat dan beberapa saran sebagai hasil akhir dari

penelitian yang telah dilakukan.


