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ABSTRAK 

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia hampir setiap tahunya kebutuhan beras 

meningkat maka dari itu perlu diperhatikan kualitas beras yang akan dikonsumsi. Kualitas beras 

terdiri dari beras premium dan beras medium yang dapat diukur persentase biji beras utuh, beras 

patah, dan beras menir. Menghitung persentase biji beras cukup sulit dan relatif lama. Pada 

penelitian ini untuk menentukan kualitas beras berdasarkan bentuk fisik beras terdiri dari 2 kelas 

yaitu beras premium dan medium. Proses pengambilan citra dilakukan di dalam sebuah kotak yang 

diberi pencahayaan dengan menggunakan kamera hp 16 mp dimana jumlah citra yang digunakan 

sebanyak 10 citra untuk beras premium dan 10 citra untuk beras medium kemudian untuk masing-

masing citra memiliki nilai bobot beras sebesar 10 gram dan total keseluruhan beras yang digunakan 

sebesar 200 gram. Transformasi watershed digunakan untuk menghitung persentase beras utuh, 

beras patah, dan beras menir. Berdasarkan hasil pengujian, penerapan transformasi watershed dapat 

digunakan untuk mendeteksi objek dan menghitung jumlah objek pada citra beras, serta dapat 

menentukan beras premium dan beras medium berdasarkan persentase beras utuh, beras patah dan 

beras menir dari citra beras menurut ketetapan dari Badan Standardisasi Nasional 

Keywords:  Beras, Pengolahan Citra Digital, Watershed 
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ABSTRACT 

Rice is the staple food of the Indonesian people almost every year the need for rice increases, so it 

is necessary to pay attention to the quality of rice to be consumed. The quality of rice consists of 

premium rice and medium rice which can be measured as a percentage of whole grains, broken 

rice, and menir rice. Calculating the percentage of rice seeds is quite difficult and relatively long. 

This study to determine the quality of rice based on the physical form of rice consisting of 2 classes, 

namely premium, and medium rice. The image capture process is carried out in a lighted box using 

a 16 mp cellphone camera where the number of images used is 10 images for premium rice and 10 

images for medium rice than for each image has a weight value of rice of 10 grams and the overall 

total the rice used is 200 grams. Watershed transformation is used to calculate the percentage of 

whole rice, broken rice, and menir rice. Based on the test results, the application of watershed 

transformation can be used to detect objects and count the number of objects in the image of rice 

and can determine premium rice and medium rice based on the percentage of whole rice, broken 

rice, and menir rice from the image of rice according to the provisions of the National 

Standardization Agency. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padatnya jumlah penduduk di Indonesia sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dikutip dari 

berita liputan 6 pada tanggal 22 November 2017 pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkontrol dapat menimbulkan masalah yaitu meningkatnya kebutuhan bahan 

pangan seperti beras. Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia 

sehingga semakin padat penduduk Indonesia maka kebutuhan beras ikut menigkat.  

 Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang 

padat, sehingga kebutuhan pangan seperti beras di pekanbaru sangat tinggi. Dikutip 

dari Tribun Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2018, Riau terancam kekurangan 

bahan pangan. Riau membutuhkan stok beras setahun mencapai 660.000 ton 

pertahun, sedangkan Riau menghasilkan beras hanya 247.200 ton pertahunnya. 

Sehingga banyak beras yang didatangkan dari luar kota pekanbaru.  

Tingginya kebutuhan beras dipekanbaru diperlukan perhatian terhadap 

kualitas beras yang dijual di pasaran. Pada umumnya masyarakat melihat kualitas 

beras dari fisiknya saja dan memiliki harga mahal, maka kualitas beras itu baik. 

Menurut salah satu pedagang beras Tio Suryadi “kebanyakan tidak paham betul 

beras yang bagus, anggapannya kalau mahal pasti bagus, padahal belum tentu 

begitu, pada saat dimasak atau dimakan baru tahu”. (kompas.com 26/07/2017). 

Telah dilakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pekanbaru 

khususnya daerah panam bernama ibuk iwit. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan, masyarakat mengaku sulit membedakan jenis beras yang berkualitas 

baik dan mana kualitas beras yang kurang baik. Karena dilihat sekilas semua bentuk 

beras itu hampir sama. Akan tetapi sebenarnya beras yang baik memiliki beberapa 

perbedaan berdasarkan komponen-komponen beras.  



 

I-2 

 

Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional komponen-komponen mutu 

beras dikelompokan ke dalam 4 kelas yaitu; beras premium, medium1, medium 2, 

dan medium 3. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai 

Bulog Pekanbaru atas nama ibuk lia dengan jabatan sebagai devisi SDM, Bulog 

mengelompokan komponen beras dalam 2 kelas mutu yaitu; beras premium, dan 

beras medium. Dalam pengelompokan komponen-komponen beras dapat dilakukan 

dengan cara memperhatikan bentuk atau ciri fisik beras tersebut. Proses 

pengelompokan komponen-komponen beras yang dilakukan Badan Standardisasi 

Nasional adalah secara kuantitatif. Proses kuantitatif yaitu, mengambil 100gr 

sampel biji beras dan kemudian dipisah dengan menggunakan ayakan. Berikut alat 

yang digunakan Badan Standardisasi Nasional melakukan proses pengelompokan 

biji beras yaitu; ayakan berdiameter 2.0 mm, pinset, dan kaca pembesar. Beras yang 

telah dikelompokan, kemudian ditentukan persentase berdasarkan jumlah setiap 

komponen mutu beras. Untuk menentukan persentase setiap komponen mutu beras 

Badan Standardisasi Nasional meninghitung berat butir beras setiap komponen 

beras dibagi dengan keseluruhan berat beras yang menjadi sampel dikali dengan 

100%. Kemudian biji beras tersebut dikelompokan berdasarkan komponen-

komponen mutu beras yang sudah ditetapkan SNI 6128:2015. Dimana kriteria jenis 

beras terdiri dari; beras kepala, beras patah, dan butir menir. (BSN, 2015) 

Berdasarkan uraian di atas, proses perhitungan komponen mutu beras yang 

dilakukan Badan Standarisasi Nasional relatif lama. Karena harus memisahkan satu 

persatu butir beras agar dapat dikelompokan berdasarkan komponen-komponen 

yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, menghitung komponen beras dan 

persentase setiap komponen dilakukan dengan cara mengambil citra sampel beras. 

Kemudian dihitung luas setiap butir beras bersarkan nilai pixel. Setelah itu 

dikelompokan setiap komponen beras berdasarkan luas butir beras dan menghitung 

persentase setiap komponen. Oleh sebab itu, dilakukanlah penerapan metode 

watershed pada identifikasi komponen mutu fisik beras menurut Badan 

Standardisasi Nasional dengan menggunakan pyton.  

Beberapa penelitian yang terkait tentang menghitung kualitas beras adalah 

penelitian yang dilakukan oleh (Nurcahyani & Saptono, 2016) Identifikasi Kualitas 
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Beras dengan Citra Digital, proses pengujian kualitas beras dilihat dari nilai putih, 

nilai bersih, dan nilai utuh beras yang diakuisisi melalui pengolahan citra digital. 

Data yang telah diakuisasi dikelompokan dalam 3 kelas yaitu; baik, kurang dan 

buruk. Hasil akurasi sebesar 96,67% dengan menggunakan metode klasifikasi 

decision tree ID3. Penelitian lain dilakukan (Albahry, 2017) Pengujian kualitas 

beras varietas sintanur pada beberapa jenis mutu menggunakan pengolahan citra 

digital dan jaringan syaraf tiruan berdasarkan warna dan tekstur, tingkat akurasi 

rata-rata tertinggi data testing 72.89% pada analisi tekstur, mutu 3 dapat dikenali 

dengan akurasi sebesar 93.75% sedangkan mutu 1 sebesar 64.29% dan mutu 2 

60.00%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu Fajar Wibowo, Retno 

Supriyanti, 2008) dalam identfikasi jumlah, diameter, keliling, dan kontur citra sel 

darah putih menggunkan metode watershed. Pada penelitian ini melakukan 

pengolahan citra digital berdasarka kontur objek citra digital sel darah putih. Untuk 

memperoleh kontur sel darah putih menggunakan segmentasi watershed. 

Segmentasi watersed mampu melakukan segmentasi terhadap tepi objek secara 

otomatis, sehingga dapat dikenali bentuk atau kontur sel darah putih. Keluaran dari 

penelitian ini berupa kontur sel darah putih beserta parameternya seperti luas, 

keliling, jumlah, dan diameternya. Segmentasi citra menggunakan watershed dapat 

memisahkan sel darah yang berimpitan. 

  Penelitian lainnya perhitungan luas objek citra dilakukan oleh (Gusa, 2013) 

Pengolahan Citra Digital untuk Menghitung Luas Daerah Bekas Penambangan  

Timah. Penelitian dilakukan survei lapangan untuk memperoleh data koordinat dan 

ukuran daerah tambangan timah, kemudian citra diambil citra satelit berupa citra 

warna (RGB) diubah menjadi citra grayscale. Citra grayscale kemudian diperbaiki 

dengan proses perenggangan kontras lalu menjadi cita biner. Operasi morfologi 

yaitu erosi dan dilasi diterapkan pada citra biner sehingga dapat dihitung jumlah 

pixel objek di dalam citra. Penelitian yang dilakukan (Mardhotillah, Atfianto, & 

Rahmadhani, 2018) Menghitung Jumlah Buah Cabe Hijau Menggunakan Metode 

Transformasi Raunga Warna RGB. Perhitungan cabe menggunakan ambang ukuran 

untuk wilayah tersegmentasi. Setiap daerah putih lebih besar dari luas ambang 
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dianggap sebuah cabe yang ditemukan pada gambar. Dari pengujian yang dilakukan 

didapatkan nilai thresholding yang digunakan yaitu 0,3 dengan akurasi 87,9%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dilakukanlah sebuah 

penelitian untuk menerapkan metode watershed pada identifikasi mutu fisik beras 

menurut Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan penelitian (Pangestu Fajar 

Wibowo, Retno Supriyanti, 2008) metode watershed mampu melakukan 

segmentasi tepi objek secara otomatis sehingga bentuk dari objek dapat dikenali 

dengan baik. Metode watershed juga mampu menghitung luas dan jumlah dari 

objek yang terdapat pada citra. Oleh sebab itu, untuk indentifikasi kualitas beras 

berdasarkan jenis butir beras dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

watershed. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diambil sebuah rumusan masalah 

bagaimana penerapa metode watershed indentifikasi komponen mutu fisik beras 

untuk menentukan persentase setiap komponen beras 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan maslah yang akan digunakan sebagai berikut: 

a. Keluaran dari penelitian ini yaitu, menghitung komponen beras 

berdasarkan kriteria jenis butir utuh, butir patah, dan butir menir. 

b. Data yang digunakan yaitu citra beras Thailand premium dan medium 

yang diambil dari Bulog Pekanbaru.  

c. Syarat pengambilan citra beras yaitu setiap butir beras tidak ada yang 

tertimpa artinya setiap butir beras harus merata. 

Kelas mutu beras dikelompokan dalam 2 kelas yaitu; premium dan medium. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, menerapkan metode watershed 

untuk menghitung jumlah komponen beras berdasarkan jenis butir utuh, butir patah, 

dan butir menir, kemudian dikelompokan berdasarkan beras premium dan medium 

menurut Badan Standarisasi Nasional. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang akan dibuat: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bagian yang akan menguraikan hal-hal seperti; latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini Menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan citra digital, dan 

beras. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang tahapan melakukan penelitian. Dimulai dari 

identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa, perancangan system, 

implementasi dan pengujian serta mengambil kesimpulan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisikan tentang pembahasan kebutuhan sistem menggunakan data 

masukan citra beras premium dan medium kemudian diterapkan citra digital 

dalam menghitung komponen mutu fisik beras. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisikan hasil implementsai dari perancangan yang telah dilakukan 

meliputi: implementasi basis data, implementasi metode dan implementasi 

algoritma serta kesimpulan dari pengujian yang dilakukan.  

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

perhitungan jumlah komponen mutu fisik beras dengan menggunakan citra 

digital



 

 

  

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra Digital 

Pengolahan citra digital adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik 

mengolah citra. Citra dapat diartikan sebuah gambar diam(foto) dan gambar 

bergerak (berasal dari webcam). Sedangkan digital merupakan citra yang diolah 

secara digital menggunakan kompter.(Favoria Gusa, 2016) 

2.1.1 Komponen Pengolahan Citra 

Komponen general-purpose system merupakan komponen dasar yang 

digunakan untuk pengolahan citra. Dua elemen yang digunakan dalam pengolahan 

citra yaitu; perangkat fisik dan digitizer. Perangkat fisik merupakan perangkat yang 

sensitive energi yang diradiasi oleh objek untuk menjadi sebuah citra. Digitizer 

merupakan perangkat yang mengkonversi keluara dari perangkat keras ke dalam 

bentuk digital. (Prasetyo, 2011). 

2.1.2 Representasi Citra Digital 

Sebuah citra didefenidikan sebagai fungsi dua dimensi f (x, y), dimana x dan 

y adalah koordinat spasial, dan amplitudo dari f pada sembarang pasangan 

koordinat (x, y) disebut intensitas atau gray level (level keabuan) dari citra pada 

titik tersebut. Ketika x, y dan nilai intensitas dari f adalah semua terbatas, discrete 

quantities, disebut dengan citra digital. Citra digital terdiri dari elemen-elemen 

picture elements, image elements, pels, dan pixels.(Prasetyo, 2011). 

a. Konversi Koordinat 

Citra diasumsikan sebagai f(x,y) sehingga menghasilkan citra yang 

mempunyai baris M dan kolom N, disebut dengan citra berukuran M 

x N. Dimana nilai koordinat (x,y) adalah kualitas diskrit. Gambar 2.1 

menampilkan konvensi koordinat, range x mulai dari 0 sampai M-1 

dan y mulai dari 0 sampai N-1 dalam increment integer. 
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Gambar 2.1 Konvensi Sistem Koordinat Citra 

b. Citra Sebagai Matriks 

Citra digital secara matematis dapat ditulis dalam bentuk matriks 

sebagai berikut: 

Sisi kanan dari persamaan di atas merupakan citra digial yang telah 

didefenisikan. Setiap elemen array disebut image element, picture 

element, pixel, atau pel. 

2.1.3 Kelompok Citra 

Menurut citra (Gusa, 2013) dikelompokan berdasarkan nilai pixel citra 

dikelompokan dalam 3 jenis citra yaitu: 

1. Citra Warna 

Citra warna atau RGB merupakan citra yang mempresentasikan 

warna sesui dengan warna aslinya dengan kombinasi warna dasar 

yaitu red (R), green (G), dan blue (B). 

1

2 3 N-11

2

3

M-1

0

f(x,y)

y

x

Origin

One pixel
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2. Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakan citra yang memiliki satu nilai kanal 

artinya red = green = blue. Nilai tersebut dugunakan untuk 

menunjukkan tingkat intensitas. Nilai intensitas citra grayscale dapat 

dihitung dari intensitas citra RGB dengan persamaan sebagai berikut: 

Nilai keabuan = 0,2989*R+0,5870*G+0,1140*B.   (2.1) 

3. Citra Biner 

Citra biner adalah citra yang hanya memiliki nilai pixel hitam (0) dan 

putih (1). Citra biner muncul sebagai hasil dari proses pengambangan 

(thresholding). Secara umum untuk mendapatkan citra biner dapat 

dilakukan dengan cara pengambangan terhadap citra grayscale. 

Berikut persamaan proses pengambangan citar grayscale:  

(2.2) 

g(x,y) merupakan citra biner dari citra grayscale f(x,y), dan T 

menyatakan nilai ambang.kulitas citra biner bergantung pada nilai T 

(thresholding) yang digunakan. 

2.1.4 Watershed 

Watershed merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai 

mensegmentasi sebuah gambar. Konsep dari watershed adalah memvisualisasikan 

sebuah gambar kedalam tiga dimensi dimana dua koordinat ruang versus tingkat 

keabuan. Koordinat ruang merupakan posisi x dan y pada bidang datar, dan tingkat 

keabuan merupakan ketinggiannya, semakin warna putih artinya ketinggian makin 

besar. (Budiarta & Kom, 2015) 

Inti dari metode watershed yaitu menentukan garis watershed dimana gari 

watershed merupakan pembatas antara obyek dengan background. Pembentukan 

garis watershed atau dam didasarkan atas citra biner yang merupakan angota ruang 

integer dua dimensi Z2. Cara membangun dam dengan menggunakan operasi 

morfologi dilatasi.(Budiarta & Kom, 2015) 
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Watershed dapat diilustrasikan sebagai dam (bendungan) dimana dam akan 

terbentuk apabila air yang memenuhi dua catchment basin akan bergabung menjadi 

satu. Air akan mengalir mencapai tingkat yang diinginkan dan berhenti mengalir 

ketika bagian atas dari dalam terlihat. Berikut gambar ilustrasi memperlihatkan dua 

minima yang digambarkan sebagai dua basin.  (Murinto & Agus, 2009) 

Gambar 2.2 Ilustrasi Watershed 

2.1.5 Algoritma Transformasi Watershed 

Algoritma watershed yang pertama kali dilakukan adalah membuat array 

M1, M2, M3, …., MR dari koordinat nilai minimum pada gambar g(x,y). kemudian 

dibuat C(Mi) yang merupakan kumpulan koordinat pada catchment basin dan 

berhubungan dengan daerah minimum Mi. notasi min dan max digunakan sebagai 

menandai nilai minimal dan maksimum dari g(x,y). kemudian dianggap T[n], 

merupakan kumpulan koordinat (s,t) dimana g(s,t) < n,  sehingga dapat 

disefenisikan; 

T[n]={(s,t)|g(x,y)<n}      (2.3) 

Secara geometri, T[n] merupakan kumpulan koordinat titik yang terdapat 

pada g(x,y) dan terletak dibawah bidang g(x,y)=n. Topografi akan dialiri dengan 

penambahan integer mulai dari n=min+1 hingga n=max+1. Setiap penambahan n, 

perlu mengetahui jumlah titik yang berada di bawah kedalaman aliran. Daerah di 

bawah g(x,y)=n diberi warna hitam atau nilai 0 dan yang berada diatas diberi warna 

putih atau nilai 1. 

Kemudian diansumsikan Cn (Mi) yaitu, kumpulan koordinat titik di dalam 

catchment basin yang berhubungan dengan minimum Mi yang dialiri pada tahap n. 

berikut persamaan dari Cn (Mi) sebagai gambar biner; 

𝐶𝑛(𝑀𝑖) = 𝐶(𝑀𝑖) ∩ 𝑇[𝑛]      (2.4) 
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Dimana Cn (Mi) = 1 terletak pada lokasi (x,y) jika (x,y)∈T[n], selain itu 

maka nilai Cn (Mi)=0. Berikutnya C[n] diasumsikan sebagai gabungan dari aliran 

catchment basin pada tahapan n; 

𝐶[𝑛] = 𝐶 ⋃ 𝐶𝑛(𝑀𝑖)

𝑅

𝑖=1

 

          (2.5) 

Dan c[max+1] gabungan dari semua catchment basin; 

  

𝐶[𝑚𝑎𝑥 + 1] = 𝐶 ⋃ 𝐶(𝑀𝑖)

𝑅

𝑖=1

 

          (2.6) 

C[n-1] merupakan subset dari C[n] dan C[n] adalah subset dari T[n]. Jadi 

setiap komponen komponen terkoneksi dari C[n-1] terdapat pada persis pada satu 

komponen terkoneksi dari T[n]. Algoritma mencari garis watershed 

diinisialisasikan dengan C[min+1]=T[min+1]. Algoritma tersebut akan diproses 

secara rekursif dengan asumsi pada tahapan n maka C[n-1] telah terbentuk. Berikut 

prosedur mendapatkan C[n] dari C[n-1], pertama diansumsikan Q merupakan 

kumpulan komponen terkoneksi dalam T[n]. Maka terdapat tiga kemungkinan tiap 

komponen terkoneksi q∈Q[n]; 

a. 𝑞 ∩ 𝐶[𝑛 − 1] adalah kosong. 

b. 𝑞 ∩ 𝐶[𝑛 − 1] mempunyai satu komponen yang terkoneksi dariC[n-1]. 

c. 𝑞 ∩ 𝐶[𝑛 − 1] mempunyai lebih dari 1 komponen terkoneksi dari  

C[n-1]. 

 Jika kondisi c terjadi maka pengisian lebih lanjut akan menyebabkan air di 

catchment basin yang berbeda menjadi bergabung, sehingga perlu dibangun dam 

diantara catchment basin yang berbeda. Dam dengan tebal 1pixel dapat dapat 

dibangun dengan melakukan dilation 𝑞 ∩ 𝐶[𝑛 − 1] dengan elemen 3x3. 

(Adipranata, Siwalankerto, & Telp, 2014) 
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2.2 Beras 

Beras merupakan salah satu dari padian yang paling banyak dikonsumsi 

manusia. Terutama di Indonesia, sebagian besar masyarakat mengkonsumsi beras 

sebgai makanan pokok.  Lebih dari 50% penduduk dunia bergantung pada beras 

sebagai sumber kalori.(Haryadi, 2008). 

Beberapa negara beras dapat diolah dalam pembuatan bir, anggur beras, sake, 

dan vinegar yang terutama terdiri atas asam cuka. Negara-negara maju seperti 

Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Eropa, beras digunakan dalam berbagai 

penyiapan pangan, termasuk padian sarapan, permen, campuran tepung paket, 

craker dan makanan kecil lainnya.(Haryadi, 2008). 

2.2.1 Pengolahan Beras 

Komponen terbesar beras adalah pati. Oleh sebab itu ciri utama atau 

teksturnya ditentukan oleh sifat dan perilaku pati. Secara umum dapat dinyatakan 

bahwa olahan berpati sudah masak apabila granula pati sudah mengalami tingkat 

gelatinisasi tertentu. Gelatinisasi merupakan pelepasan ikatan hidrogen antar 

molekul pati. Gelatinisasi membutuhka panas dan air, semakin banyak air tersedia 

semakin sedkit panas yang dibutuhkan, sebaliknya semakin sedikit air yang tersedia 

semakin banyak panas yang dibutuhkan.(Haryadi, 2008). 

Cara penanakan nasi beraneka ragam, bergantung pada jenis beras yang 

beraneka ragam. Contoh jenis beras yaitu beras untuk nasi pera, beras untuk nasi 

pulen, dan beras ketan. Berdasarkan kandungan amilosa, beras dikelompokkan 

menjadi beras ketan yang mengandung amilosa 0-2% beras kering, beras yang 

mengandung amilosa rendah yaitu antara 9-12%, beras berkandungan amilosa 

menengah yaitu 20-25%, dan beras berkandungan amilosa tinggi yaitu 25%. Beras 

ketan dapat digunakan untuk olahan manis dan olahan yang sifatnya liat atau tekstur 

lunak. (Haryadi, 2008). 

2.2.2 Struktur Gabah 

Biji padi atau gabah terdiri atas dua penyusunan utama yaitu: 72-82% 

bagian yang dapat dimakan atau beras pecah kulit dan 18-28% kulit gabah atau 

sekam. Penggilingan gabah menghasilkan 25% sekam, 8% dedak, 2% bekatul, dan 
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65% beras giling. Sekam terdiri dari dua bentuk daun yaitu: sekam kelopak dan 

sekam mahkota. Sekam kelopak dan sekam mahkota bertemu berhimpitan 

memanjang dengan kaitan tidak rapat sehingga mudah untuk di pisahkan. Lapisan 

pembungkus beras terdiri dari beberapa lapisan sel yaitu: perikarp, pembungkus 

biji, dan lapisan nuselus. (Haryadi, 2008). 

2.2.3 Mutu Beras 

Secara umum mutu beras dikelompokkan menjadi empat yaitu: 

1. Mutu giling. 

2. Mutu rasa dan mutu tanak. 

3. Mutu gizi. 

4. Mutu berdasarkan kemurnian biji. 

Mutu beras dipasaran berkaitan dengan harga. Harga merupakan patokan yang 

dapat digunakan oleh penjual atau pembeli. Badan Urusan Logistik (Bulog) telah 

menetapkan mutu beras yang akan dibeli oleh badan tersebut.(Haryadi, 2008) 

Berikut persyaratan mutu beras menurut Bulog: 

Tabel 2.1 Komponen Mutu Beras 

Komponen Mutu 

IA IB IC II 

Derajat sosoh (min) 90% 90% 90% 75% 

Kadar air (maks) 14% 14% 14% 14% 

Butiran patah 25% 35% 40% 35% 

Menir (maks) 2% 2% 2% 2% 

Butir kapur (maks) 3% 3% 3% 3% 

Butir kuning/rusak (maks) 3% 3% 3% 3% 

Butir merah (maks) 3% 3% 3% 3% 

Benda asing per kg (maks) 10 butir atau 0,5gr 

Dedak dan katul Bersih 

Hama dan penyakit Bersih 

Bau apek Tidak ada 
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2.2.4  Komponen Mutu Beras 

Menurut Badan Standarisasi Nasional berdarkan SNI 6128:2015 (BSN, 

2015), komponen mutu beras dihitung berdasarkan presentase derajat sosoh, kadar 

air, beras kepala butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir kapur 

benda asing, dan butir gabah. Kriterian jenis butir beras untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat gambar 2.2. 

Gambar 2.3 Jenis Butir Beras 

a. Derajat sosoh 

Derajat sosoh adalah tingkat terkelupasnya pericarp, testa, dan 

aleurone serta Lembaga dari butir beras. 

b. Kadar air 

Kadar air adalah jumlah kandungan air yang terdapat di dalam butir 

beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah. 

c. Beras utuh 

Beras utuh merupakan beras yang tidak ada patahan sama sekali. 

d. Beras kepala 

Beras kepala merupakan butiran berang yang ukurannya lebih besar 

atau 0,8 bagian dari butir beras utuh. 

e. Beras patah 

Beras patah merupakan butir beras yang ukurannya lebih besar dari 

0,2 sampai dengan lebih kecil 0,8 bagian beras utuh. 

f. Butir menir 
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Butir menir merupakan butir beras dengan ukuran lebih kecil dari 

0,2 bagian butir beras utuh. 

g. Butir merah 

Butir merah adalah beras yang bewarna merah akibat faktor genetis. 

h. Butir kuning 

Butir kuning adalah beras yang bewarna kuning yang diakibatkan 

oleh proses fisik atau aktifitas mikroorganisme. 

i. Butir kapur 

Butir kapur merupakan beras yang berwarna kapur yang disebabkan 

oleh faktor fisiologi. 

j. Butir asing 

Benda - benda asing selain beras. 

k. Butir gabah 

Butir gabah adalah butir padi yang sekamnya belum terlepas. 

2.3 Penelitian Terkait 

Penelitian yang berkaitan dengan identifikasi kualitas beras dengan 

menggunakan metode watershed. 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 

No Judul Nama 

Peneliti 

Nama 

Jurnal 

Kesimpulan 

1 Identifikasi Jumlah, 

Diameter, Keliling, 

dan Kontur Citra Sel 

Darah Putih 

Menggunakan 

Metode Watershed 

Pangestu Fajar 

Wibowo, Retno 

Supriyanti, dan 

Yogi 

Ramadhani 

(2008) 

Makalah 

Seminar 

Hasil Tugas 

Akhir 

Untuk mendapatkan 

persentase keberhasilan 

segmentasi yang tinggi maka 

diperlukan citra yang 

memiliki karakteristik yang 

seragam dan terkontrol 

variabelnya. 

2 Segmentasi Citra 

Menggunakan 

Watershed dan 

Intensitas Filtering 

Sebagai Pre 

Processing. 

Murinto, Agus 

Harjoko (2009) 

Seminar 

Nasional 

Informatika 

Dengan menggunakan 

transformasi watershed 

mendapatkan hasil segmentasi 

yang berlebihan, untuk itu 

diperlukan tahapan 

preprocessing. Proses 

preprocessing yang dilakukan 

menggunakan intensitas 

filtering, yaitu haighpass 

filtering dan lowpass filtering. 

3 Menentukan 

Klasifikasi Mutu 

Fisik Beras Dengan 

Agus Supriatna 

Somantri (2010) 

Jurnal 

Standardisasi 

Model JST yang 

dikembangkan memiliki 10 

lapisan inputan, 20 hiden 
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Menggunakan 

Teknologi 

Pengolahan Citra 

Digital dan Jaringan 

Syaraf Tiruan 

layer, dan 4 output layer yang 

menghasilkan nilai akurasi 

pada proses training sebesar 

99%, terdiri dari 100% butir 

utuh, 100% butir kepala, 

100% butir patah, dan 95% 

butir menir. 

4 Pemilihan Criteria 

Spliting dalam 

Algoritma Iterative 

Dichotomiser 3(ID3) 

untuk Penentuan 

Kualitas Beras: 

Studi Kasus Pada 

Perum Bulog Divre 

Lampung 

Yusuf Elmande 

dan Prabowo 

Pudjo Widodo 

(2012) 

Jurnal 

Telematika 

MKOM 

Metode ID3 pada splitting 

gain ratio dapat menghasilkan 

decision tree yang akurat 

untuk menentukan kualitas 

beras dan juga merupakan 

metode yang sangat baik 

dalam mengkalasifikasikan 

data dengan kasus data biner. 

5 Pengolahan Citra 

Digital Untuk 

Menghitung Luas 

Daerah Bekas 

Penambangan Timah 

Rika Favoria 

Gusa (2013) 

Jurnal 

Nasional 

Teknik 

Elektro 

Tahapan proses pengolahan 

citra digital dimulai dari 

pembacaan citra satelit, 

pengubahan citra satelit RGB 

menjadi citra grayscale, 

perbaikan citra, pengubahan 

citra grayscale menjadi citra 

biner serta penerapan 

morfologi yaitu erosi dan 

dilasi pada citra biner dapat 

digunakan untuk menghitung 

jumlah pixel objek citra 

(daerah bekas penambangan 

timah). 

6 Kombinasi Metode 

Morphologi 

Gradient dan 

Transformasi 

Watershed Pada 

Proses Segmentasi 

Citra Digital 

Rudy Adiprana 

(2014) 

 Dengan menggunakan metode 

watershed didapatkan hasil 

segmentasi berupa daerah 

obyek yang dikehendaki. 

Transformasi watershed 

memerlukan preprocessing, 

salah satu preprocessing yang 

mengurangi segmentasi yang 

berlebihan adalah 

morphological gradient 

7 Implementasi 

Metode Watershed 

Transformation 

dalam Segmentasi 

Tulisan Aksara Bali 

Berbasis Histogram 

Komang 

Budiarta, 

S.Kom (2015) 

Konferensi 

Nasional 

Sistem dan 

Informatika 

Algoritma watershed 

transformation dalam 

melakukan segmentasi 

karakter Bahasa bali adalah 

dalam melakukan segmentasi 

melakukan segmentasi 

diperlukan sebuah sampel 

yang benar- benar sudah 

selesai dalam tahap pre-

processing. 

8 Implementasi 

Teknik Watershed 

dan Morfologi pada 

Citra Satelit untuk 

Segmentasi Area 

Universitas 

Brawijaya 

Sutrisno, 

Ahmad Afif 

Supianto, dan 

Imam 

Cholissodin 

(2015) 

Jurnal 

Teknologi 

Informasi 

dan Ilmu 

Komputer 

Ada lima dataset yang 

diujikan, kelima dataset 

meiliki skala yang berbeda. 

Diambil kesimpulan semua 

citra dapat disegmentasi untuk 

mengidentifikasi objek 

dengan baik pada skala 100 

meter 
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9 Identifikasi Kualitas 

Beras dengan Citra 

Digital 

Arissa Aprillia 

Nurcahyani dan 

Ristu Saptono 

(2016) 

Scientific 

Journal of 

Informatics 

Identifikasi kualitas beras 

dengan citra digital 

mengunakan klasifikasi ID3, 

didapatkan akurasi sbesar 

96,67% dimana hanya 1 dari 

30 data diklasifikasi tidak 

sesuai dengan hasil yang 

sebenarnya. 

10 Penerapan K-means 

dan Watershed 

Transformation 

dalam Proses 

Perhitungan Sel 

Darah Putih. 

Isa Rosita 

(2018) 

Metik Jurnal Proses pemisahan sel darah 

putih yang berdempet menjadi 

sel-sel tunggal dapat 

dilakukan dengan 

menggunakan transformasi 

watershed. namun beberapa 

citra hasil pemisahannya 

memiliki bentuk yang berbeda 

dengan seharusnya. Hal ini 

menyebabkan beberapa objek 

sel darah putih mengalami 

over counted dan not counted. 

 

 

 



 

 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian digunakan sebagai acuan dalam dalam menyelesaikan 

penelituan agar memperoleh hasil yang diinginkan dan berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan 

penelitian: 

Mulai

Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Analisa Dan Perancangan

1. Kebutuhan Data
2. Analisa Metode

a. Pre-pocessing
b. Segmentasi citra dengan 
watershed
c. Menghitung jumlah biji 
beras
d. Mengelompokan 
berdasarkan kelas

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Implementasi dan Pengujian

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1 Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan tahapan pertama yang dilakukan yaitu mencari 

informasi dan membaca buku, e-book, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kualitas 

beras, pengolahan citra digital, dan metode Transformasi Watershed. 

3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan menyimpulkan sebuah masalah yang 

berkaitan dengan identifikasi komponen kualitas beras berdasarkan jenis butir 

beras. 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam pengerjaan penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang 

diambil adalah citra beras Vietnam dari Bulog Pekanbaru. Data citra berupa berupa 

citra beras premium dan beras medium. Proses pengambilan data citra dilakukan 

dengan beberapa tahapan sebagai berikut; 

a. Pengambilan citra dilakukan di dalam sebuah kotak atau mini studio. 

b. Diberikan pencahayaan yang secukupnya. 

c. Backgraund yang digunakan bewarna hitam. 

d. Beras disebar secara merata, artinya setiap biji beras tidak ada yang 

salaing berimpit. 

Berikut merupakan gambar dari mini studio yang digukan untuk pengambilan citra 

beras. 

 

Gambar 3.2 Mini Studio Pengambilan Citra Beras 
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Sampel beras terdiri dari 5 buah beras premium dan medium dengan berat setiap 

sampel sebesar 100gr. Didalam 100gr beras diambil 10 buah citra, jadi total 

keseluruhan cita adalah 50 buah citra beras premium dan 50 beras medium. Kamera 

yang digunakan untuk pengambilan citra yaitu kamera hp dengan resolusi 16mp 

dan jarak antara objek dengan kamera sejauh 30cm. Kemudian citra beras yang 

telah dimabil disimpan dengan format *.jpg. 

3.4 Analisa Dan Perancangan 

Analisa merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisa cara menghitung 

jumlah komponen mutu beras. 

3.4.1 Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan berupa data citra beras premium dan medium yang 

diambil dari Bulog Pekanbaru. 

3.4.2 Analisa Metode 

Proses Analisa dilakukan dengan beberapa tahapan yang akan dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Pre-Processing 

Pre-processing adalah tahapan awal yang dilakukan dalam pengolahan 

citra. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra. Berikut 

proses pre-processing yang dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Cropping, proses cropping ini dilakukan secara manual dengan 

menggunakan software Adobe Photoshop dengan tujuan untuk 

menghilangkan noise dari citra yang digunakan. 

2. Resize, proses ini dilakukan untuk memaksimalkan ukuran citra beras 

yang digunakan agar lebih mudah untuk diproses. Ukuran citra beras 

yang di resize yaitu 1200x1600 dengan menggunakan software Adobe 

Photoshop. 

3. Grayscale, pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengubah citra 

awalnya berwarna Red-Green-Blue (RGB) menjadi derajat 

keabuan(grayscale). 
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Citra biner, pada tahap ini mengubah citra grayscale menjadi citra 

biner. 

b. Segmentasi Citra dengan Watershed 

Segmentasi citra dilakukan dengan menggukan transformasi watershed. 

Transformasi watershed merupakan transformasi yang melihat citra dari 

sudut pandang dua dimensi menjadi tiga dimensi. Proses transformasi 

watershed bertujuan untuk memberikan batasan antar objek dan 

memisahkan antara objek dengan bagraund untuk mengenali objek.  

Data citra dalam proses segmentasi menggunakan Transformasi 

watershed yaitu berupa citra biner yang telah dilakukan preprosessing. 

Kemudian watershed melakukan segmentasi citra dan diberi batasan 

setiap objek. Kemudian setiap objek diberi label bertujuan untuk 

memberi identitas setiap objek pada citra agar mudah untuk dikenali. 

Berikut merupakan ilustrasi proses segmentasi citra. 

Start

Selesai

Memberi Batasan Antara 

Masing Masing Objek

Memberi label Setiap 

Objek

Citra Biner

Citra telah 

disegmentasi

 

Gambar 3.3 Ilustrasi Segmentasi Watershed 
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3.4.3 Menghitung Jumlah dan Luas Objek 

Pada tahapan ini melakukan proses menghitung jumlah objek dan luas dari 

objek yang telah disegmentasi. Jumlah objek merupakan total keseluruhan objek 

yang telah dilabeli yang terdapat pada citra. Luas objek dapat dihitung dari jumlah 

pixel yang terdapat pada masing-masing objek citra. 

3.4.4 Menetapkan Kelas 

Kelas mutu beras terdiri dari premium dan medium, kelas premium dan 

medium dilihat dari bentuk fisik beras yaitu butir utuh, butir patah, dan butir menir. 

Bentuk fisik beras pada citra dilihat berdasarkan jumlah pixel yang membentuk 

objek pada citra. Sehingga dapat ditentukan objek pada citra dimana objek tersebut 

merupakan butir utuh, butir patah, dan butir menir berdasarkan pixel yang 

membentuk objek. 

Setelah didapatkan bentuk fisik beras yang terdapat pada citra, maka 

dihitunglah presentase butir utuh, butir patah, dan butir menir. Kemudian 

ditetapkanlah kelas premium dan medium yang telah ditetapkan Badan 

Standardisasi Nasional. 

3.5 Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dan pengujian adalah tahapan akhir setelah proses analisa 

selesai dilakukan. Implementasi pengembangan aplikasi ini akan dikembangkan 

pada spesifikasi hardware dan software berikut: 

1. Perangkat keras 

Prosessor   : Intel Core i7. 

Memori (RAM) : 8GB. 

2. Perangkat Lunak 

Sistem operasi  : Windows 10 Home 

Basis data  : Python-file. 

Program tool  : Jupyter Notebook 

 Pada tahap pengujian yang akan dilakukan adalah membandingkan 

komponen beras yang dihitung berdasarkan volume beras dengan komponen beras 

yang dihitung berdasarkan luas biji beras dengan menggunakan citra digital. 
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Kemudian dilakukan juga pengujian dengan citra yang di resize sebesar 1200x1600 

untuk melihat beras tersebut termasuk kelas premium atau medium. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Dalam tahap ini menentukan kesimpulan dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan untuk mengetahui apakah implementasi yang dilakukan sudah dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang harapkan kemudian 

memberikan saran-saran untuk dapat dapat dilakukan penyempurnaan dan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 



 

 

  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitiaan Penerapan Metode 

Watershed untuk identifikasi kualitas beras adalah sebagai berikut; 

1. Pada penelitian ini ukuran resize dan jarak pengambilan citra harus tetap. 

jika jarak pengambilan citra berbeda maka nilai pixel objek beras ikut 

berubah. Jika resize berbeda maka ukuran pixel setiap objek beras juga 

ikut berubah. 

2. Pada panelitian ini sistem dapat menentukan beras utuh, patah, dan menir 

berdasarkan jumlah pixel dari objek. 

3. Pada penelitian ini sistem telah dapat membaca citra beras beras premium 

atau medium. 

4. Pengambilan citra beras dengan menggunakan resolusi kamera yang 

berbeda berpengaruh terhadap ukuran pixel pada objek. 

5. Pengambilan citra dengan menggunakan kamera cannon 600D 

menghasilkan citra yang lebih bagus. 

6.2 Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 

1. Menggunakan algoritma yang dapat membedakan antara benda asing dan 

objek beras. 

2. Pada penelitian ini masih terdapat noise, pada penelitian berikutnya agar 

dapat melakukan tahapan preprocessing yang dapat mengurangi noise 

pada citra.  
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