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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan nenek moyang nusantara. 

Beraneka ragam budaya dan kesenian yang ada di Indonesia sudah banyak dikenal 

oleh bangsa lain. Salah satu  cerminan budaya secara simbolis di Indonesia yaitu 

batik, yang sampai saat ini telah diakui dunia. Batik merupakan ekspresi budaya 

yang memiliki makna simbolis dan nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat 

Indonesia [1]. Keberadaan dan keunikan batik ditetapkan oleh UNESCO pada 

tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan 

nonbendawi [1]. Dengan demikian batik banyak digunakan di Indonesia sebagai 

pakaian formal maupun nonformal. 

Walaupun demikian banyak masyarakat khususnya Indonesia masih belum 

mengenal ciri gambar dan motif batik, karena setiap daerah yang ada di Indonesia 

mempunyai motif dan corak batik yang berbeda pula. Bahkan motif batik juga 

menggambarkan karakter, adat dan istiadat serta nilai-nilai luhur dari daerah 

setempat. Sehingga dari beraneka ragamnya motif batik yang ada, banyak 

masyarakat yang belum mengetahui identitas motif batik tersebut berasal. Pada 

umumnya masyarakat cenderung hanya mengetahui gambar batik berdasarkan 

corak warna dan bahannya dari pada identitas motifnya.  

Pada era globalisasi ini, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan serius, 

dengan pesatnya teknologi informasi yang dapat diakses dimana saja dan secepat 

mungkin akan menjadi sebuah ancaman. Jika masayarakat tidak memahami, maka 

hal yang dikhawatirkan adalah adanya sabotase identitas dari motif batik itu sendiri 

oleh bangsa lain. Bahkan bukan hanya itu saja, dengan perkembangan peradaban 

dan semakin canggihnya teknologi pada era sekarang, kebudayaan batik sendiri 

akan menjadi ancaman degradasi budaya oleh majunya peradaban. Pengaruh 

budaya luar sangat besar terhadap generasi bangsa Indonesia. Dengan demikian 

pengenalan motif batik harus diberikan kepada masyarakat khususnya generasi 

penerus. 
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Saat ini telah diupayakan cara unuk mempublikasikan dan mendokumentasikan 

batik, salah satunya dengan menggunakan situs online misalnya bisa dilihat pada 

IACI (Indonesian Archipelago Culture Initiative) yang merupakan sebuah 

perkumpulan yang mendokumentasikan dan mempublikasikan mengenai budaya 

Indonesia [2]. 

Maka dari hal tersebut penulis akan membuat pengklasifikasian batik  dengan 

menerapkan teknik Multi Texton Histogram. Dimana aplikasi tersebut dapat 

mendeteksi motif batik serta output yang ditawarkan berupa gambaran penjelasan 

mengenai nama dan asal dari batik itu sendiri. Dengan demikian proses pengenalan 

motif batik dapat dikemas secara unik, efisien dan akurat bagi masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan diangkat yaitu tentang bagaimana melakukan ekstraksi fitur 

menggunakan Multi Texton Histogram serta bagaimana melakukan klasifikasi citra 

batik menggunakan K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan tugas akhir 

ini adalah untuk membangun aplikasi yang dapat membantu melakukan klasifikasi 

citra batik. 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis perlu untuk memberikan batasan 

masalah agar sistem yang dibuat lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

pembuatan sistem. Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah citra masukan yang 

akan dijadikan objek pendeteksian hanya berupa citra batik saja. 

1.5 Metode Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak 

yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk mengumpulkan studi literatur 

berupa jurnal, buku, artikel, tutorial, dan sumber yang berhubungan dengan 

teknik pengenalan motif batik. 
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2. Analisis dan Desain Sistem 

 Tahap analisis dilakukan untuk menghasilkan kebutuhan dalam 

perancangan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional dan non fungsional 

untuk mempelajari proses kerja metode Multi Texton Histogram, K-Nearest 

Neighbor dan Support Vector Machine untuk mengklasifikasikan citra batik. 

3. Implementasi 

 Bagian ini merupakan tahapan penerapan dari hasil analisis dan 

perancangan sistem. Pembangunan perangkat lunak digunakan menggunakan 

sistem operasi Microsoft Windows dan PHP sebagai bahasa pemrograman 

untuk membangun aplikasi klasifikasi batik menggunakan metode Multi Texton 

Histogram,  K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine sebagai 

classifier. 

4. Pengujian dan Analisis Hasil 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan perhitungan akurasi 

untuk mengukur tingkat kedekatan kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. 

5. Pembuatan Laporan 

Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta 

penyimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

1.6 Sistem Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bagian ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 

Bagian ini membahas tentang teori pengolahan citra, batik, metode 

Multi Texton Histogram (MTH), K-Nearest Neighbor (KNN) 

Support Vector Machine (SVM), dan teori lain yang mendukung 

dalam proses pengerjaan tugas akhir. 
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Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bagian ini membahas tentang identifikasi masalah, analisis sistem, 

hasil analisis, deskripsi sistem dan analisis kebutuhan perangkat 

lunak. Serta pada perancangan sistem membahas tentang rancangan 

aplikasi Klasifikasi Batik Menggunakan Multi Texton Histogram 

dan K-Nearest Neighbor yang meliputi desain detail dan 

perancangan sistem yang terdiri dari activity diagram, sequence 

diagram dan perancangan antarmuka. 

Bab IV Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bagian ini akan dibahas lingkungan implementasi (hardware dan 

software), implementasi fungsi per use case, implementasi antar 

muka, pengujian, serta hasil dan analisis pengujian. 

Bab V  Penutup 

Bagian ini akan membahas kesimpulan dan saran terhadap 

penelitian yang telah dilakukan dan aplikasi yang telah dibangun. 


