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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2. 1. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka pada tabel 2.1 terdapat lima refrensi dan satu 

referensi dari penulis sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian  

Penulis dan 

Tahun 

Objek Metode Hasil 

Abdul Fadli dan 

Surya Yeki 

(2010) 

Wajah 
Learning Vector 

Quantization 

Sistem mempunyai unjuk kerja yang baik 

dan dapat dikembangkan untuk aplikasi 

real. 

Agus 

Nurkhozin, dkk  

(2011) 

Penyakit 

Diabetes 

Mellitus 

Backpropagation 

dan Learning 

Vector 

Quantization 

Klasifikasi data penyakit diabetes melitus 

menggunakan metode LVQ memberikan 

tingkat akurasi lebih tinggi atau akurat 

dalam membaca pola dibandingkan 

klasifikasi data menggunakan jaringan 

backpropagation. 

Dessy Chornia 

Fatmawati 

(2016) 

Gigi 
Learning Vector 

Quantization 

Presentase kebenaran identifikasi 

menggunakan metode LVQ pada data 

penelitian tersebut dibandingkan dengan 

data sebenarnya sebesar 60 %. 

Irawan (2014) Retina 
Learning Vector 

Quantization 

Performa LVQ  sebagai metode 

pengklasifikasian dalam mengklasifikasi 

Diabetic Retinopathyu  dengan 

prosentase kinerja aplikasi yang 

digunakan untuk menguji citra fundus  

dengan jumlah sampel 48 yang berbeda, 

keberhasilannya sebesar 96% dari 

seluruh citra yang diujikan 
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Maharani Dessy 

.W dan Irawan 

Afrianto (2012) 

Wajah 

Backpropagation 

dan Learning 

Vector 

Quantization 

Metode jaringan syaraf tiruan 

backpropagation dan Learning Vector 

Quantization dapat digunakan untuk 

pengenalan wajah. 

Yeni Nur 

Muslimin 

(2015) 

Buah pisang 
Learning Vector 

Quantization 

Aplikasi Banana Maturity Identification  

ini hanya mampu melakukan klasifikasi 

benar dan klasifikasi salah dengan 

kondisi optimal aplikasi ini mampu 

mengidentifikasi citra digital mencapai 

90%. 

Yang diusulkan 
Daun jambu 

air 

Learning Vector 

Quantization 

Aplikasi yang dibuat mampu membantu 

masyarakat dalam mengidentifikasi jenis 

jambu air berdasarkan daun 

Tabel 2.1 merupakan perbandingan hasil penelitian dimana pada tabel 

tersebut terdapat penelitian dari para ahli yang menjadi acuan dari penulis dalam 

pembuatan skripsi ini. 

 

2. 2. Dasar Teori 

2.2.1. Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak 

manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada 

otak manusia tersebut. Istilah buatan digunakan karena jaringan syaraf ini 

diimplementasikan dengan menggunakan komputer yang mampu menyelesaikan 

sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. 

Pada jaringan syaraf tiruan (JST) terdapat proses pembelajaran yang mana 

terdapat 2 proses belajar yaitu (Suyanto, 2007); 

a. Supervised Learning (Pembelajaran Terawasi) 

Supervised  adalah proses belajar yang membutuhkan guru. Yang 

dimaksud guru disini adalah sesuatu yang memiiki pengetahuan tentang 
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lingkungan. Guru bisa direpresentasikan sebagi sekumpulan sampel input-

output. Pembangunan pengetahuan dilakukan oleh guru dengan memberikan 

respon yang diinginkan kepada JST. Respon yang diinginkan tersebut 

merepresentasikan aksi optimum yang dilakukan JST. Parameter-parameter 

jaringan berubah-ubah berdasarkan vector latih dan sinyal kesalahan. Proses 

perubahan ini dilakukan secara berulang-ulang, selangkah demi selangkah, 

dengan tujuan agar JST dilatih untuk dapat memtakan sekumpulan sampel 

input-output dengan akurasi tinggi. Contoh algoritma jaringan saraf tiruan yang 

mernggunakan metode supervised learning adalah hebbian (hebb rule), 

perceptron, delta rule, heteroassociative memory, bidirectional assosiative 

memory (BAM), backpropagation, Learning Vector Quantizatiaon (LVQ). 

b. Unsupervised learning (Pembelajaran Tidak Terawasi) 

Sesuai dengan namanya, unsupervised tidak membutuhkan guru 

untuk memantau proses belajar. Dengan kata lain, tidak ada sekumpulan 

sampel input-output atau fungsi tertentu untuk dipelajari oleh jaringan.  

Contoh algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode 

unsupervised ini adalah kohonen. 

2.2.2. Learning Vector Quantization 

Learning vector quantization merupakan suatu metode untuk melakukan 

pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan 

secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas 

yang didapatkan sebagai hasil hanya tergantung pada jarak antara 2 vektor input. 
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Jika 2 vektor input mendekati ama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua 

vektor input tersebut kedalam kelas yang sama (Sri Kusumadewi, 2004). 

 

 Gambar 2.1. Arsitektur jaringan LVQ 

 

Algoritma LVQ: 

1. Tetapkan bobot (w), maksimum iterasi/ epoch (MaxEpoch), Erorr minimum 

(Eps) dan learning rate α. 

2. Masukkan : 

a. Input : x (m,n) ; dimana m = jumlah input dan n = jumlah data 

b. Target : T (1,n) 

3. Tetapkan kondisi awal : 
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Ephoch = 0, error = 1 

4. Kerjakan jika : (ephoch < MaxEpoch) atau (α > Eps) 

a. Ephoch = ephoch +1 

b. Kerjakan untuk i=1 sampai n 

i. Tentukan J sehingga ||x-wj|| adalah minimum 

ii. Perbaiki wj dengan ketentuan :  

- Jika T = J , maka: 

Wj ( baru) = wj (lama) + α (x-wj (lama)) 

- Jika T ≠ J , maka: 

Wj ( baru)  = wj (lama) – α (x-wj (lama)) 

c. Kurangi nilai α  

Keterangan : 

x : Vektor pelatihan (x1,,,xi,,,xn) 

T : Kategori atau kelas yang benar untuk vektor pelatihan 

Wj : Vektor bobot utnuk unit output j (W1j,,,Wij,,,Wnj) 

J  : Kategori atau kelas yang direpresentasikan  

  ||x − Wj||: D(x, y)  =   √(𝑋1
  2 − 𝑋2 

   2 + (𝑌1
  2 − 𝑌2

  2)   (2.1) 

2.2.3. Jambu Air 

Jambu air merupakan salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia. 

Tanaman ini mampu beradaptasi pada semua jenis tanah.(Nanda et al, 2014). Jambu 

air sendiri memiliki banyak jenis seperti jambu air madu deli, jambu air jamaika, 

jambu air citra dan lain-lain. Tanaman jambu air memiliki beberapa bagian  pada 

pohonnya yang digunakan untuk keberlangsungan hidup salah satunya yaitu daun. 
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Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang berfungsi untuk 

fotosistesis, dimana pada daun sendiri terdapat zat hijau yang disebut klorofil . Zat 

hijau pada daun digunakan untuk proses fotosistesis yaitu dengan menyerap cahaya 

pada matahari 

Berdasarkan strukturnya daun dibedakan menjadi 2 ayaitu daun lengkap dan 

daun tidak lengkap. Menurut Tjitrosoepomo,2005 sturuktur daun lengkap 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 terdapat tulang-tulang daun. 

Tulang daun merupakan salah satu bagian dari daun yang memiliki peranan 

sebagi penopang agar daun menjadi kuat. Tulang daun juga berfungsi sebagia 

pengankut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan 

perkembangan. 
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Tabel 2.2 Tabel jenis jambu air berdasarkan daun 

Daun jambu air Jenis jambu air 

 

Madu deli 

 

Taiwan Super green 

 

 

Kingrose 

 

Citra 

 

Taiwan putih 

 

Bajangleang 
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2.2.4. MATLAB 

MATLAB merupakan   bahasa pemrogrman, yang terutama digunakan pada 

teknik-teknik komputasi. MATLAB menyediakan fasilitas-fasilitas untuk 

komputasi, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memiliki beberapa feature 

yang dikelompokkan berdasarkan aplikasi tertentu yang dikenal dengan nama 

toolbox . Dengan toolbox ini para pengguna diharapkan dapat mempelajari dan 

mengaplikasikan teknologi pada bidang kajian tertentu. Program yang ditulis 

dengan menggunakan MATLAB memiliki ekstensi m (.m).  

2.2.5. Segmentasi citra 

Segmentasi citra digunakan untuk memisahkan antara objek foreground  

dan background. Segmentasi citra yang digunakan yaitu metode deteksi tepi Sobel. 

- Deteksi Tepi Sobel 

Deteksi tepi ( Edge Detection) pada suatu citra adalah suatu proses yang 

menghasilkan tepi- tepi dari obyek-obyek citra, tujuannya adalah: 

a. Untuk menandai bagian yang menjadi detail citra 

b. Untuk memperbaiki detail dari citra yang kabut, yang terjadi karena  

 error atau adanya efek dari proses akuisi citra. 

Dalam operator sobel digunakan matriks konvolusi 3 x 3 dan susunan pixel-

pixelnya di sekitar pixel (x,y) seperti bagan berikut : 
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Tabel 2. 3 . Operator Sobel 

P1 P2 P3 

P8 (x,y) P4 

P7 P6 P5 

Operator Sobel merupakan pengembangan metode robert dengan 

menggunakan filter HPF yang diberi satu angka nol penyangga. Operator ini 

mengambil prinsip dari fungsi laplacian dan gaussian yang dikenal sebagai fungsi 

untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode sobel ini adalah kemampuan 

untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi (Yeni, 2016). 

Sehingga besar gradien dapat dihitung dengan persamaan: 

Sx=(p3+cp4+p5)-(p1+cp8+p7)      (2.2) 

Sy=(p1+cp2+p3)-(p7+cp6+p5)      (2.3) 

Operator Sobel menempatkan penekanan atau pembobotan pada pixel-pixel 

yang lebih dekat dengan titik pusat jendela, sehingga pengaruh pixel-pixel tetangga 

akan berbeda sesuai dengan letaknya terhadap titik di mana gradien dihitung. Dari 

susunan nilai-nilai pembobotan pada jendela juga terlihat bahwa perhitungan 

terhadap gradien juga merupakan gabungan dari posisi mendatar dan posisi vertical 

(Cahyo, 2009) 
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2.2.6 Ekstraksi Ciri Citra 

Ekstraksi ciri citra merupakan tahapan mengekstrak ciri/informasi dari 

objek di dalam citra yang ingin dikenali/dibedakan dengan objek lainnya. Ciri yang 

telah diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter inputan untuk membedakan 

objek satu dengan lainnya pada proses identifikasi. Ekstraksi ciri yang digunakan 

yaitu ekstraksi ciri bentuk dimana parameter yang digunakan yaitu eccentricity dan 

metric . Eccentricity merupakan nilai perbandingan antara jarak foci elips minor 

dengan foci ellips mayor suatu objek dengan rentang nilai antara 0 sampai 1. Objek 

yang berbentuk memanjang/ mendekati garis lurus , nilai eccentricitynya mendekati 

1, sedangkan objek yang berbentuk bulat/lingkaran , nilai eccentricitynya 

mendekati angka 0. Metric merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling 

objek dengan rentang nilai antara 0 sampai 1. Objek yang berbentuk memanjang / 

mendekati garis lurus, nilai metricnya mendekati 0, sedangkan objek yang 

berbentuk bulaut/ingkaran, nilai metricnya mendekati angka 1. 

2.2.7 Fractal Dimension 

Fraktal memiliki karakteristik kesamaan sendiri (self-similarity). Itu berarti 

fraktal memilki sifat-sifat yang sama untuk berbagai skala/ukuran yang digunakan. 

Setiap bagian fraktal yang memiliki skala berbeda memiliki sifat yang sama dengan 

keseluruhan fraktal. Karakteristik ini yang menyebabkan fraktal cocok digunakan 

untuk teknik kompresi. Karakteristik lain dari fraktal adalah dimensinya. 

Titik (point) tidak memiliki dimensi karena tidak memiliki panjang, lebar, 

maupun bobot. Garis (line) berdimensi 1 karena memiliki panjang. Bidang (plane) 
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berdimensi 2 karena memiliki panjang dan lebar. Ruang (space) berdimensi 3, 

karena memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Bila diperhatikan. Dimensi dari 

objek-objek eucledian (garis, bidang, dan ruang) merupakan bilangan bulat, yaitu 

berturut-turut 1,2 dan 3 Objek-objek fraktal dapat memiliki dimensi pecahan 

(fractional dimension). 

Jika sebuah garis dibagi menjadi N  bagian yang sama, maka setiap bagian memiliki 

rasio 𝑠 =
1

𝑁
 dari keseluruhan bagian. Metode yang bisa digunakan untuk 

menghitung dimensi fraktal suatu objek adalah metode Box-Counting.  Metode ini 

membagi citra menjadi kotak-kotak dengan berbagai variasi. Adapun langkah-

langkah Box-Counting adalah sebagai berikut: 

a) Citra dibagi kedalam kotak-kotak dengan ukuran s. 

b) Menghitung banyaknya kotak N(s)  yang berisi bagian objek pada citra. 

Nilai N(s) sangat tergantung pada s. 

c) Menghitung D(s) dengan persamaan berikut: 

𝐷(𝑠) =
log (𝑁(𝑠))

log (𝑠)
       (2.4) 

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa D(s)  adalah nilai dimensi fraktal 

dari suatu citra telapak tangan dengan variasi s. (Ikhsan et al, 2013) 

2.2.8 Confusion Matrix 

Matrix confusion merupakan tabel yang mencatat hasil kerja klasifikasi . Tabel 2.3 

merupakan contoh matrix confusion yang melakukan klasifikasi masaah biner (dua 

kelas) untuk dua kelas, misalnya kelas 0 dan 1. Setiap sel fij dalam matriks 
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menyatakan jumlah record/data dari kelas i yang hasil prediksinya masuk kelas j.  

Misalnya sel f11 adalah jumlah data kelas 1 yang secara benar dipetakan ke kelas 1, 

dan f10 adalah data dalam kelas 1 yang dipetakan salah ke kelas 0 (Presetyo, 2014) 

Tabel 2.4 Matriks confusion untuk klasifikasi 2 kelas 

 
Kelas Prediksi 

1 0 

Kelas sebenarnya 
1 TP FN 

0 FP TN 

 

Keterangan untuk tabel diatas dinyatakan sebagai berikut : 

True Positive (TP), yaitu jumlah dari kelas 1 yang benar dan diklasifikasikan 

sebagai kelas 1. 

True Negative (TN), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang benar diklasifikasikan 

sebagai kelas 0. 

False Positive (FP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang salah diklasifikasika 

sebagai kelas 1. 

False Negative (FN) yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang salah diklasifikasikan 

sebagai kelas 0. 

Perhitungan akurasi dinyatakan dalam persamaan  

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝐹𝑃+𝑇𝑁
 𝑋 100%       (2.5) 


