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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi serta teknik budidaya yang canggih dalam dunia pertanian 

membuat jenis jambu air semakin hari semakin bertambah. Jadi tak mengherankan 

jika banyak orang yang  semakin bingung menghitung dan juga membedakannya. 

Memang secara umum tampilan fisik jambu air sama saja. Namun ada beberapa 

detil yang membuat jambu ini dibedakan seperti pada daunnya. Daun merupakan 

salah satu bagian tanaman yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan jenis 

tanaman (Rizka et al, 2014). Tetapi untuk beberapa jenis jambu air memiliki 

kemiripan bentuk daun maka akan menjadi masalah untuk membedakan jenisnya.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan manusia 

dalam membedakan jenis jambu air berdasarkan daunnya yaitu dengan membuat 

sebuah sistem jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu 

cabang ilmu dari bidang Kecerdasan Buatan, merupakan alat untuk memecahkan 

masalah terutama di bidang-bidang yang melibatkan pengenalan pola dan 

pengelompokkan. Salah satu metode pada Jaringan Syaraf Tiruan yaitu Learning 

Vector Quantization (LVQ).   

Penelitian ini menggunakan metode LVQ ( Learning Vector Quantization ) 

untuk mengidentifikasi jenis jambu air.   LVQ ( Learning Vector Quantization ) 

adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang 
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terawasi. suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan 

vektor-vektor input. Kelas kelas didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya 

tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika 2 vektor input mendekati sama, maka 

lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat penulis rumuskan adalah apakah metode identifikasi menggunakan 

Learning Vector Quantization ( LVQ) dapat mengidentifikasi jenis jambu air berdasarkan 

tulang daun dengan akurasi yang baik? 

1. 3. Ruang Lingkup 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Objek yang digunakan adalah klasifikasi dari 6 jenis jambu air yaitu jenis jambu air 

madu deli, taiwan super green, kingrose, citra, taiwan putih, dan bajangleang  

2. Input yang digunakan yaitu gambar daun dalam bentuk image jpg 

3. Jumlah data yang digunakan 150 data terdiri dari 90 data latih dan 60 data uji 

dengan mengambil sampel untuk data latih sebanyak 15 data perjenis sedangkan 

untuk data uji diambil 10 data perjenis 

4. Metode yang digunakan adalah Learning Vector Quantization 

5. Ekstraksi image menggunakan deteksi tepi sobel 

1. 4. Tujuan Penelitian 

1. Menerapkan metode Learning Vector Quantization berbasis desktop untuk 

pengklasifikasian jenis jambu air berdasarkan daun 

2. Membangun sistem untuk pengklasifikasian jenis jambu air berdasarkan daun 

3. Menghitung akurasi identifikasi jenis jambu air menggunakan metode Learning 

Vector Quantization 
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1. 5. Manfaat Penelitian 

Aplikasi ini dapat membantu masyarakat mempermudah proses identifikasi jenis jambu 

air berdasarkan daun menggunakan konsep jaringan syaraf tiruan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1. BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan skripsi. Bab pendahuluan ini 

menguraikan tentang maksud dan tujuan serta manfaat dalam penelitian 

identifikasi jenis daun jambu air berdasarkan tulang daun menggunakan LVQ. 

1.6.2. BAB 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori –teori yang mendasari dalam 

penyusunan skripsi ini . Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah tentang teori 

yang berkaitan dengan jaringan syaraf tiruan, LVQ, pengolahan citra  dan daun 

jambu air. Teori yang dijabarkan pada bab ini akan menjadi acuan pada bab 3 

dalam perancarangan aplikasi yang akan dibuat.  

1.6.3. BAB III Metode Penelitian  

Bab ini membahas tentang metode penelitian untuk membuat aplikasi yang 

dapat mengidentifikasi jenis daun jambu air.  Bab ini menguraikan tentang 

analisis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan input, kebutuhan output, 

kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras, selain itu pada bab 

ini jug ammebahas tentang bagaimana proses dalam membuat sistem 

identifikasi seperti blok diagram untuk input, preprocessing image, proses 

pelatihan dan pengujian data. 
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1.6.4. BAB 4 Implementasi dan Pembahasan Sistem  

Bab ini menjelaskan tentang proses dalam menjalankan aplikasi yang 

dibuat seperti proses pembelajaran, proses input citra dan proses pengujian. 

Pada bab ini juga membahas tentang hasil dari  pembelajaran dan pengujian dari 

aplikasi yang dibuat. 

1.6.5. BAB 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengembang dalam pembuatan aplikasi untuk mengidentifikasi jenis 

jambu air menggunakan metode LVQ. 


