
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Daun

Daun adalah salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki peranan sangat

penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan

tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat, diamana tumbuhan harus

memproduksi makanan sendiri untuk mencukupi kebutuhan energinya. Daun

umumnya berwarna hijau, hal ini disebabkan pada daun terkandung suatu zat yang

disebut zat hijau daun atau klorofil.

Pada umumnya warna daun pada permukaan atas dan bawah daun jelas

berbeda, biasanya permukaan atas nampak lebih hijau, licin, atau mengkilat jika

dibandingkan dengan permukaan bawah daun. Perbedaan warna tadi disebabkan

karena zat hijau daun lebih banyak terdapat pada lapisan atas daripada di lapisan

bawah. Zat hijau daun ini berfungsi untuk memasak makanan sendiri (fotosintesis)

dengan menyerap sinar matahari, dan yang bertugas menyerap cahaya matahari

adalah permukaan daun bagian atas, maka dari itu permukaan daun bagian atas

akan lebih hijau dibanding permukaan bagian bawah.

Kemampuan tumbuhan dalam memasak makanan sendiri inilah yang

membuat tumbuhan disebut sebagai produsen makanan pertama dalam rantai

makanan. Di dalam daun terdapat beberapa organ penting seperti stomata yang

berfungsi sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan. Jadi, secara umum fungsi daun

adalah sebagai tempat fotosintesis, respirasi, penguapan air dan menyerap oksigen

diudara.

Daun merupakan salah satu biometrik yang dimiliki oleh tumbuhan, hal ini

karena daun memiliki bentuk dan tulang daun yang bermacam-macam untuk

setiap jenis tumbuhan. Daun memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang

berbentuk oval, hati, memanjang dll. Ada juga daun yang mengalami modifikasi

menjadi duri (tumbuhan kaktus) dan ada yang berubah menjadi tempat

menyimpan air. Daun dibedakan menjadi 2 berdasarkan strukturnya, daun lengkap
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dan daun tak lengkap. Berikut ini struktur yang dimiliki daun lengkap

(Tjitrosoepomo, 2005), yaitu :

a. Upih daun atau pelepah daun (vagina), biasanya hanya terdapat pada

tumbuhan Monocotyledoneae (tumbuhan berkeping tunggal).

b. Tangkai daun (petilous), memiliki fungsi sebagai pendukung helai daun

dan menempatkan daun sedemikian rupa sehingga mendapatkan cahaya

matahari secara sempurna.

c. Helai daun (lamina), merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis,

respirasi dan lain-lain. Setiap tumbuhan memiliki helai daun yang

berbeda-beda baik bentuknya, warnanya dan ukurannya. Pada helai

daun inilah terdapat tulang-tulang daun.

Gambar 2.1 Struktur penyusun daun

Tulang Daun

Tulang daun merupakan salah satu bagian dari daun yang memiliki peranan

sebagai penopang agar daun menjadi kuat seperti layaknya tulang pada tubuh

manusia atau binatang. Disamping sebagai penguat, tulang daun merupakan organ

yang berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk

proses pertumbuhan dan perkembangan. Tulang daun merupakan dasar yang

menentukan karakteristik dan klasifikasi daun, hal ini karena tulang daun

membentuk struktur rangka dari daun yang menjadi dasar bentuk-bentuk daun.

Spesies yang berbeda memiliki pola urat daun yang berbeda yang dapat

digunakan dalam membedakan daun yang memiliki bentuk yang sama. Tulang
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daun berbentuk seperti urat-urat, ada yang bentuknya menonjol ada juga yang

tidak. Tulang daun merupakan salah satu fitur unik yang dimiliki oleh daun.

Tulang daun merupakan salah satu fitur yang banyak diteliti oleh para

ilmuwan. Berdasarkan pada besar kecilnya tulang daun, maka tulang-tulang daun

ini dapat dibedakan menjadi 3 macam (Tjitrosoepomo, 2005), yaitu:

1. Ibu tulang (costa), ialah tulang daun yang biasanya terbesar, merupakan

terusan dari tangkai daun, dan terdapat di tengah-tengah membujur dan

membelah daun. Oleh tulang daun ini helaian daun umumnya dibagi

menjadi dua bagian yang setangkup atau simetris. Namun ada pula

tumbuhan yang tidak mempunyai ibu tulang tepat di tengah helaian,

sehingga kedua bagian daun di kanan kiri ibu tulang menjadi tidak

setangkup atau asimetrik.

2. Tulang-tulang cabang (nervus lateralis), ialah tulang-tulang yang lebih

kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang atau cabang-

cabang tulang daun ini.

3. Urat-urat daun (vena), ialah tulang-tulang cabang tetapi lebih kecil atau

lembut antara satu dan yang lainnya dan membentuk seperti jala.

Berdasarkan pada arah susunan tulang daunnya, maka tulang daun dapat

dibedakan menjadi 4 (Hamdi, 2012), yaitu :

1. Tulang daun menyirip (penninervis)

Berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun

mangga, daun jambu, daun nangka, daun rambutan, kacang-kacangan dll.

Gambar 2.2 Bentuk tulang daun menyirip
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2. Tulang daun menjari (palminervis)

Berbentuk seperti susunan jari-jari tangan, yaitu dari ujung tangkai daun

keluar beberapa tulang yang memencar seperti susunan jari-jari tangan.

Jumlah tulang ini lazimnya gasal, yang di tengah yang paling besar dan

paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Contohnya adalah

daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak, daun mentimun, daun labu,

dll.

Gambar 2.3 Bentuk tulang daun menjari

3. Tulang daun melengkung (cervinervis)

Berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa

tulang yang besar, satu di tengah yaitu yang paling besar, sedang lainnya

mengikuti jalannya tepi daun. Jadi tulang daun yang semula memencar

kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun ujung-ujung

tulang daun melengkung terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih,

daun genjer, daun eceng gondok, dll.

Gambar 2.4 Bentuk tulang daun melengkung

4. Tulang daun sejajar (rectinervis)

Ciri-cirinya biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar.

Bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar

membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya lebih kecil dan nampaknya
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semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Contohnya

adalah daun tebu, jagung, padi dan semua jenis rumput.

Gambar 2.5 Bentuk tulang daun sejajar

Susunan tulang daun dapat dipakai sebagai petunjuk untuk pengenalan

tumbuhan yaitu tumbuhan biji belah (dicotyledoneae) yang mempunyai daun

bertulang menyirip atau menjari dan tumbuhan biji tunggal (monocotyledoneae)

yang mempunyai daun bertulang melengkung atau sejajar.

2.2 Citra Digital

Citra merupakan hasil secara keseluruhan dari satu sistem perekam data.

Citra adalah suatu gambaran (representasi), kemiripan, atau imitasi dari suatu

objek. Citra digital dapat didefinisikan sebagai citra yang dinyatakan secara

diskrit baik untuk posisi kordinatnya maupun warnanya. Sebuah citra digital dapat

diwakili oleh sebuah matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom. Elemen-

elemen yang mengisi baris dan kolom pada matriks disebut pixel (picture

element). Pixel menyimpan informasi berupa intensitas warna pada titik koordinat

tersebut.

2.2.1 Jenis-jenis Citra

Berdasarkan nilai pixel-nya citra dapat dibagi menjadi beberapa jenis

(Putra, 2010), yaitu :

a. Citra Biner (Monokrom)

Citra biner atau yang sering disebut dengan citra B&W (Black And white)

atau monokrom adalah salah satu jenis citra digital yang hanya memiliki dua
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kemungkinan nilai pixel yaitu hitam dan putih. Citra biner hanya membutuhkan 1

bit untuk mewakili setiap pixelnya. Citra biner sering digunakan untuk proses

pengolahan citra seperti morfologi, pengambangan, segmentasi, dll.

Gambar 2.6 Citra biner

b. Citra Grayscale (Skala Keabuan)

Citra Grayscale merupakan salah satu jenis citra digital yang hanya

memiliki satu nilai kanal pada setiap pixelnya. Dikatakan sebagai citra Grayscale

karena warna yang dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan, dan putih.

Tingkatan keabuan di sini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari

hitam hingga mendekati putih.

Gambar 2.7 Citra Grayscale
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c. Citra Berwarna

Setiap citra warna terdiri dari 3 layer matriks, yaitu R-Layer (Red Layer),

G-Layer (Green Layer) dan B-Layer (Blue Layer). Setiap piksel layer warna

diwakili oleh beberapa bit , misalnya citra berwarna (24 bit), setiap pixel

warnanya diwakili oleh 24 bit, sehingga mengasilkan total variasi warna sebesar

16.777.216 warna. Total variasi warna ini dikatakan sudah melebihi dari total

penglihatan manusia yang dipercaya hanya dapat membedakan sekitar 10 juta

warna saja.

Gambar 2.8 Citra berwarna

2.2.2 Operasi Dasar Citra Digital

Citra digital direpresentasikan sebagai matriks-matriks yang berisi piksel-

piksel citra, sehingga pada dasarnya operasi yang terjadi pada citra digital adalah

proses memanipulasi elemen-elemen dari matriks tersebut. Ada beberapa operasi

dasar pada citra digital, salah satunya adalah operasi geometri.

Operasi geometri pada pengolahan citra bertujuan untuk mengubah

koordinat piksel citra dengan pendekatan tertentu, dan dalam perkembangannya

memungkinkan untuk mengubah nilai skala keabuan. Operasi Geometri

berhubungan dengan perubahan bentuk geometri citra, antara lain : Pencerminan
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(flipping), Rotasi/pemutaran (Rotating), Pemotongan (Cropping), Penskalaan

(Scaling/Zooming).

Pemotongan (Cropping)

Pemotongan (cropping) adalah proses memotong citra pada bagian

tertentu sesuai dengan keinginan (Ilmianah, 2010). Dalam penelitian tugas akhir

ini, proses cropping digunakan untuk mendapatkan bentuk tulang daunnya saja

dari citra daun yang akan olah. Rumus yang digunakan untuk proses cropping

adalah:

x’ = x – xL untuk x = xL sampai xR

y’ = y – yT untuk y = yT sampai yB

dimana, (xL,yT) dan (xR,yB) adalah koordinat titik pojok kiri atas dan pojok

kanan bawah citra yang akan di-crop. Maka ukuran citra menjadi := −= − 2.1

Dimana, w’ adalah lebar citra baru (hasil cropping) dan h’ adalah tinggi citra baru

Gambar 2.9 Ilustrasi cpopping citra
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a) citra asli b) citra hasil cropping

Gambar 2.10 contoh cropping citra

2.2.3 Konversi Citra Berwarna ke Citra Grayscale

Setiap citra berwarna memiliki tiga warna primer yaitu RGB (Red, Green,

Blue). Untuk mengubah citra berwarna menjadi citra grayscale, maka dapat

diambil nilai rata-rata dari tiap warna r, g, dan b menjadi nilai grayscale s dengan

rumus sebagai berikut (Santi, 2011) := (2.2)

a) citra berwarna b) citra grayscalling

Gambar 2.11 Contoh konversi citra berwarna ke grayscale

2.3 Pengolahan Citra (Image Processing)
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Pengolahan citra merupakan suatu proses mengolah citra atau gambar

menggunakan algoritma dan prosedur agar didapatkan hasil citra yang sesuai

dengan yang diinginkan. Proses pengolahan citra biasanya dilakukan untuk

memperbaiki citra, kompresi citra, analisis citra, pengelompokan citr dan lain

sebagainya. Berikut ini adalah operasi dalam pengolahan citra yang sering

dilakukan adalah :

a. Perbaikan kualitas citra (image enhancement)

Tujuan dari operasi ini adalah untuk memperbaiki kualitas citra. Dengan

operasi ini biasanya ciri-ciri khusus dari suatu citra akan lebih ditonjolkan.

b. Pemampatan citra (image compression)

Pemampatan citra bertujuan untuk mengurangi duplikasi data pada citra

sehingga tidak membutuhkan banyak alokasi memori yang digunakan untuk

merepresentasikan citranya.

c. Segmentasi citra (image segmentation)

Tujuan dari segmentasi citra adalah untuk memecah citra ke dalam

beberapa bagian atau segmen dengan suatu kriteria tertentu.

d. Analisis citra (image analysis)

Jenis operasi ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk

menghasilkan deskripsinya. Teknik analisis citra mencari ciri-ciri tertentu

yang membantu dalam mengidentifikasi objek.

2.4 Ekstraksi Ciri (Feature Extraction)

Ciri atau fitur (feature) merupakan suatu tanda pada suatu objek yang

menggambarkan tentang karakteristik yang dimiliki oleh objek tersebut

(Arymurthy, 2010). Ekstraksi ciri adalah tahap untuk mendapatkan frekuensi

kemunculan dari suatu pola. Pola dihitung dengan pemrosesan citra dan teknik

analisis serta digunakan untuk membandingkan citra yang satu dengan citra yang

lain. Ciri-ciri dasar pada gambar yang sering diidentifikasi adalah :
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a. Ciri Warna

Model warna merupakan model standarisasi matematis yang dapat

menggambarkan suatu komponen warna. Setiap model warna biasanya

dapat memiliki lebih dari satu komponen warna. Komponen warna yang

sering digunakan biasanya terdiri dari 3 atau 4 komponen warna,

contohnya model warna RGB memiliki 3 komponen warna yaitu Red,

Green, dan Blue.

b. Ciri Bentuk

Bentuk dapat didefinisikan sebagai gambaran dari suatu objek dalam

posisi, orientasi dan ukuran. Ciri bentuk yang sering dilihat biasanya

merupakan bentuk tiga dimensi sedangkan ciri bentuk yang sering

dibentuk oleh mata merupakan citra dua dimensi (Muslim,2013). Ciri

bentuk dalam suatu citra sangat esensial untuk segmentasi citra karena

dapat mendeteksi objek atau batas wilayah.

c. Ciri Tekstur

Tekstur merupakan ciri citra yang digunakan untuk menentukan

karakterisasi suatu citra. Hal ini dikarenakan, tekstur mengandung

informasi penting mengenai susunan struktur permukaan suatu citra.

2.5 Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) merupakan salah satu metode yang

digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data dan mengekspresikannya

sedemikian rupa. PCA juga merupakan sebuah transformasi linear yang sering

digunakan untuk klasifikasi dan kompresi data. Cara kerja metode PCA adalah

dengan menghilangkan korelasi di antara variabel bebas dengan cara

mentransformasikan variabel bebas awal ke variabel bebas baru yang tidak

memiliki korelasi sama sekali. Variabel baru ini berisi nilai-nilai komponen utama

atau principal component (PC) dari variabel tersebut. Prosedur  PCA  pada

dasarnya  adalah bertujuan  untuk  menyederhanakan  variabel yang  diamati

dengan  cara  menyusutkan (mereduksi)  dimensinya (Abdi, 2010). Itulah salah
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satu kelebihan dari metode PCA sehingga dapat mengurangi waktu pengolahan

datanya. Dalam perhitungannya, metode PCA melibatkan nilai eigen dari matriks

kovarian.

PCA juga dikenal dengan sebutan KLH (Karhunen-Loeve

Transformation). PCA juga sering disebut dengan metode eigenface yang banyak

digunakan untuk pengenalan citra wajah.

Algoritma Principal Componen Analysis (PCA)

Dalam penggunaan metode PCA, ada beberapa hal yang harus

diperhatikan yaitu citra harus tepat berada ditengah dan memiliki ukuran yang

sama dengan data latih. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses PCA

atau eigenface (Turk, 1991) :

1. Membuat matriks data set daun S

Langkah pertama dalam metode PCA atau eigenface adalah menyiapkan

data dengan membuat suatu himpunan S yang terdiri dari seluruh training image.

Setiap citra diubah ke dalam sebuah vektor berukuran n yang disebut dengan

vektor citra data set (data latih) dan ditempatkan ke dalam himpunan S. Matriks

data set S adalah matriks berukuran N x n yang setiap barisnya berisi vektor-

vektor citra Γi. Dimana N adalah jumlah citra. Representasi matriks S dapat

digambarkan sebagai matriks berikut :

= ⎣⎢⎢
⎢⎡ ⋮ ⎦⎥⎥
⎥⎤ = ⎣⎢⎢
⎢⎡ ⋯⋯⋯⋮ ⋯ ⎦⎥⎥

⎥⎤
= { , , . . . , }

2. Membuat matriks rata-rata (mean) ψ

Rumus perhitungan matriks rata-rata adalah sebagai berikut:= ∑ = (2.3)
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Dari rumus diatas maka akan didapatkan hasil = [ ⋯ ]
Ψ = matriks rata-rata (mean)

M = banyaknya data di data set

n = data ke-n

3. Membuat matriks selisih Φ

Matriks selisih Φ dibuat dengan mengurangi setiap elemen matriks Γ pada

kolom ke-i dengan ψ. Representasi matriks Φ dapat dilihat pada rumus dibawah:

Φ = Γi - ψ (2.4)

Dari rumus diatas dapat direpresentasikan ke dalam matriks selisih berikut ini :

=
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡ − − − ⋯ −− − − ⋯ −− − − ⋯ −⋮− − − ⋯ − ⎦⎥⎥

⎥⎥⎤

 = matriks selisih

i = data ke-i

 = data rata-rata (mean)

4. Membuat matriks kovarian C.

Rumus penghitungan matriks kovarian C adalah sebagai berikut:= ( )( ) = atau L = ATA (2.5)

A = {Φ1, Φ2, Φ3 . . . , Φn}

C = matriks kovarian berdimensi n x n.

A = berisi matriks selisih

Φ = matriks selisih

M = jumlah data set

5. Menghitung eigenvektor (v) dan eigenvalue (λ) dari matriks kovarian (C)

Rumus  untuk menghitung eigenvector dan eigenvalue dari matriks

kovarian adalah sebagai berikut:
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=
(2.6)

Dari rumus diatas, maka didapatkan sebuah persamaan :( − ) =( − ) = ( − ) =
(2.7)

Persamaan diatas digunakan untuk mencari nilai eigenvalue (λ), sedangkan untuk

mencari nilai eigenvector (v), maka kita akan mensubtitusikan nilai dari

eigenvalue (λ) ke dalam persamaan :( − ) =
(2.8)

Keterangan :

λ = eigenvalue atau nilai eigen

v = eigenvector atau vektor eigen

C = matriks kovarian

I = matriks identitas

6. Mencari nilai principal component (PC).

Pada proses 5 akan dihasilkan n egeinvektor dan n eigenvalue . Dari n

eigenvektor diambil m eigenvektor v yang memiliki eigenvalue terbesar . karena

eigenvektor ini memiliki dimensi yang sama dengan citra awal, maka vektor eigen

ini juga bisa disebut principal component (PC) atau komponen utama. Nilai PC

dapat juga dicari dengan rumus sebagai berikut := ∑
(2.9)= , . . . ,

Keterangan:

u = nilai principal component (PC)

v = eigenvector

Φ = nilai selisih

M = jumlah data
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2.6 Klasifikasi

Klasifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan

suatu objek ke dalam kelompok atau kelas tertentu. Klasifikasi merupakan suatu

proses menemukan model yang menggambarkan dan membedakan kelas dari data

yang bertujuan untuk memprediksi kelas dari objek yang kelasnya belum

diketahui (Han, 2006).

Teknik klasifikasi pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu supervised dan

unsupevised. Teknik supervised yaitu mencari kelas atau pola baru dari data

dengan menghubungkan kelas atau pola data yang sudah ada dengan data yang

baru sedangkan teknik unsupervised yaitu menemukan kelas atau pola dari data

yang belum memiliki kelas atau pola apapun. Pada penelitian ini digunakan teknik

klasifikasi supervised karena proses klasifikasi berdasarkan pada kelas atau pola

yang sudah ditentukan atau sudah ada sebelumnya.

Klasifikasi  data terdiri  dari  2  langkah.  Pertama  adalah fase training,

dimana  algoritma  klasifikasi  dibuat untuk  menganalisa  data  training  lalu

direpresentasikan  dalam  bentuk  rule klasifikasi.  Proses  kedua  adalah

klasifikasi, dimana  data  tes  digunakan  untuk memperkirakan  akurasi  dari rule

klasifikasi (Han, 2006).

Algoritma klasifikasi bentuk tulang daun dengan PCA

1. Melakukan ekstraksi citra tulang daun

Sebuah citra tulang daun baru atau Γnew akan dicoba untuk dikenali.

Pertama, terapkan cara pada tahap pertama untuk mendapatkan nilai principal

component (PC) dari citra tersebut. Setiap nilai akan disimpan dalam vektor Ω.= . ( − )
(2.10)

Dimana:

v = nilai eigenvektor dari data set

ψ = nilai rata-rata (mean) dari data set.

Γnew = citra uji baru
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Bobot dari vektor Ω = [ , , ,. . . ], yang menggambarkan

kontribusi tiap-tiap principal component (PC) dalam mewakili citra inputan, yang

mana principal component (PC) dijadikan sebagai himpunan dasar untuk citra

tulang daun. Vektor Ω kemudian dapat digunakan sebagai sebuah pola untuk

dilakukan proses klasifikasi.

2. Mengklasifikasikan citra tulang daun baru.

Untuk mengklasifikasikan citra tulang daun baru, maka dapat digunakan

jarak eucildean. Berikut ini adalah rumus penghitungannya.= || − || (2.11)

Dimana Ω berisi vektor ciri data uji dan Ωk merupakan berisi vektor data latih ke-

k. Sebuah citra dapat diklasifikasikan ke dalam kelas k dengan benar jika nilai

minimum ɛ yang dihasilkan ada pada citra yang memiliki kelas yang sesuai.

2.7 Jarak Euclidean

Berdasarkan hasil yang didapat pada proses pengenalan ciri daun dengan

menggunakan metode PCA, setiap citra daun dinyatakan dalam vektor m yang

disebut vektor citra daun. Untuk mengukur tingkat kemiripan antara 2 citra daun,

dapat menggunakan perhitungan jarak antara kedua vektor citra daun. Semakin

kecil jarak antara 2 vektor citra daun, maka semakin besar tingkat kemiripan

antara kedua citra daun tersebut. Untuk mengukur jarak antara 2 vektor citra daun

dapat digunakan metode Jarak Euclidean.

Jarak Euclidean menyatakan jarak antara dua titik dalam suatu ruang. Secara

umum, yang dimaksud dengan jarak antara dua titik adalah garis terpendek

diantara semua garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Rumus euclidean

untuk menghitung jarak antara dua vektor citra daun adalah := || − || (2.11)

Rumus jarak euclidean diatas mengacu pada pengembangan metode PCA

atau eigenface yang dilakukan oleh Turk dan Pentland, yang digunakan untuk

pengenalan citra wajah. Penggunaan metode jarak euclidean untuk menghitung
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tingkat kimiripan antara 2 buah citra daun ini karena rumus jarak euclidean ini

cocok untuk menghitung jarak titik-titik piksel dan merupakan metode klasifikasi

paling sederhana, sehingga mudah dan cepat untuk digunakan.

2.8 Akurasi Pengujian

Hasil dari penelitian ini akan diukur dengan menghitung tingkat akurasi

dari hasil klasifikasi bentuk tulang daun dengan data uji. Tingkat akurasi ini

dihitung dengan menggunakan rumus := %
(2.12)


