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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan teknologi khususnya di bidang pengolahan 

citra digital mulai berkembang cukup pesat. Pengolahan citra digital  

merupakan proses pengolahan dan analisis citra digital yang banyak 

melibatkan persepsi visual. Hal ini mulai banyak diterapkan diberbagai 

bidang, karena dalam proses pengolahannya dapat mengevaluasi bahan uji 

tanpa merusak obyeknya. 

Citra (image) istilah lain untuk gambar merupakan komponen penting 

dalam pengolahan citra digital. Citra merupakan salah satu komponen 

multimedia yang memegang peranan sangat penting sebagai bentuk 

informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh 

data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Ada sebuah peribahasa yang 

berbunyi “sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata” (a picture is 

more than a thousand words). Maksudnya tentu sebuah gambar dapat 

memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut 

disajikan dalam bentuk kata-kata (tekstual). 

Secara umum, pengolahan citra digital menunjuk pada pemrosesan 

gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang luas, 

pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 dimensi. 

Citra digital merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai real 

maupun komplek yang dipresentasikan dengan deretan deretan bit tertentu 

(Darma Putra:2010). 

Dalam proses pengenalan obyek atau deteksi obyek diperlukan suatu 

pemisah bagian atau segmen tertentu dalam citra yang akurat, proses 

pemisahan ini disebut juga dengan segmentasi citra. Proses pengenalan 

segmen merupakan salah satu kunci dalam mendapatkan suatu hasil 

pengenalan atau deteksi yang akurat. Segmentasi membagi suatu citra 

menjadi bagian-bagian atau segmen yang lebih sederhana dan bermakna 

sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 



 

 

2 

 

 

Salah satu analisa yang dapat diterapkan setelah segmentasi yaitu 

pengklasifikasian citra digital. Klasifikasi citra digital merupakan proses 

pengelompokan piksel ke dalam kelas-kelas tertentu. Hal ini bertujuan agar 

kelas dalam suatu obyek yang labelnya belum diketahui dapat diperkirakan. 

Kita asumsikan bahwa manusia dapat membedakan suatu citra dengan 

citra yang lain berdasarkan fitur/basis yang digunakan. Maka,  pengetahuan 

yang sama akan diterapkan pada komputer agar dapat membedakan suatu 

citra sebagaimana dilakukan manusia. Kemampuan sistem visual manusia 

inilah yang dicoba ditiru oleh mesin. Komputer menerima masukan berupa 

citra obyek yang akan diidentifikasi, memproses citra tersebut, dan 

memberikan keluaran berupa deskripsi obyek di dalam citra.  

Munculnya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mencoba  

mengimplementasikan konsep klasifikasi berdasarkan fitur/basis yang 

digunakan yaitu segmentasi citra menggunakan Bayesian. Obyek yang 

penulis pilih adalah buah, yang dikelompok berdasarkan varietas buah yang 

disediakan untuk dilatih (train) dan diuji (test). 

Adanya sistem klasifikasi buah berbasis segmentasi citra 

menggunakan Bayesian ini diharapkan proses klasifikasi dapat dilakukan 

dengan baik oleh komputer sebagaimana dilakukan oleh manusia. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan konsep klasifikasi berbasis 

segmentasi citra dengan menggunakan  Bayesian. 

b. Bagaimana akurasi yang dihasilkan oleh sistem berbasis 

segmentasi citra dengan menggunakan  Bayesian. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 
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a. Dapat mendeteksi setiap bentuk buah pada citra yang telah 

disediakan dengan menggunakan basis segmentasi citra.  

b. Membuat sistem klasifikasi berbasis segmentasi citra dengan 

menggunakan  Bayesian. 

c. Mengukur tingkat akurasi sistem klasifikasi berbasis segmentasi 

citra dengan menggunakan  Bayesian. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi 

ini, maka pembahasan dibatasi pada hal – hal sebagai berikut: 

 Citra yang dilatih (train) dan diuji (test) berformat bitmap (.bmp) 

24 bit dan berdimensi 100x75. 

 Obyek yang digunakan adalah buah yang dikelompokkan 

berdasarkan varietas. Varietas buah yang disediakan nanti antara 

lain : Alpukat, Apel, Blimbing, Mangga, Melon, Nanas, Pepaya, 

Pisang, Salak, dan Strawberry. 

 Citra hanya berisikan 1 obyek dan berlatar belakang hitam. 

 Masukkan untuk sistem adalah berkas citra yang telah disediakan 

dan keluaran sistem adalah kecocokan suatu bentuk buah terhadap 

training data yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibagi 

menjadi dua, yaitu tahap  pengumpulan data dan pengembangan perangkat 

lunak. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan sumber atau bahan mentah yang sangat diperlukan 

bagi proses menghasilkan informasi. Oleh sebab itu dalam 

pengambilan data perlu dilakukan penanganan secara cermat dan 

hati-hati, sehingga data yang diperoleh dapat bermanfaat dan 

berkualitas.  
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Dalam pengumpulan data penyusun tahapannya antara lain : 

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari bahan-

bahan kepustakaan sebagai landasan teori yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dijadikan obyek 

penelitian. Sumber – sumber pustaka bisa berupa buku atau 

artikel ilmiah. 

b. Rancang Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan proses pengumpulan citra yang 

nanti akan dijadikan data latih dan data uji. 

c. Perancangan dan Pembuatan Program 

Metode ini bertujuan untuk membuat sistem klasifikasi buah 

yang sesuai dengan rencana kerja, kemudian direalisasikan 

dengan menggunakan program yang akan dibuat. 

d. Analisa Program 

Metode ini dilakukan  untuk analisa pengujian program yang 

telah dirancang, apakah sesuai dengan kerja yang diharapkan 

atau tidak. 

e. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Berkaitan dengan proses pengerjaan dan penyelesaian setiap 

masalah – masalah yang ditemukan selama proses pengerjaan 

tugas akhir berlangsung. 

f. Penyusunan Laporan 

Bertujuan untuk menyusun data laporan berpedoman pada 

program yang selesai dibuat beserta kesimpulan cara kerja 

dari program tersebut. 
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1.6 Sistematikan Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini terdiri atas lima pembahasan, yaitu : 

pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, implementasi  

dan pengujian, penutup. 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang,  rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dari sistem yang dibuat, dan sistematika 

penulisan Laporan Tugas Akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Berisi mengenai penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dalam 

penyelesaian masalah serta teori yang mendukung dalam pembuatan 

sistem seperti pengertian klasifikasi, proses pengolahan citra digital, 

deteksi bentuk menggunakan basis segmentasi citra, algoritma 

Bayesian, dll. 

BAB III.  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perencanaan obyek uji, perancangan dan prosedur 

pengujian yang dilakukan sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang cara penggunaan implementasi sistem 

klasifikasi yang telah dibuat dengan menggunakan data yang telah 

disediakan. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat 

akurasinya. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 

hasil akhir dari pembahasan masalah. 


