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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan ini bahwasanya diambil dari sudut pandang 

masyarakat tentang objek (batik) yang dikenal dari segi pola dan gambar yang ada 

tanpa mengenal ciri identitas batik berasal. Dengan dihadapkan pada situasi era 

globalisasi saat ini, hal tersebut rawan akan terjadinya sabotase kebudayaan. 

Sehingga didapatlah suatu rumusan dimana batik harus dikenalkan identitas asalnya 

dengan mengacu pada ciri dan polanya. Jika kasus tersebut dapat ditangani maka 

hal selanjutnya dapat meminimalisir kasus – kasus yang dapat terjadi. 

3.2 Analisis Sistem 

Untuk membangun suatu aplikasi, diperlukan adanya analisa sistem yang 

bertujuan agar sistem sedemikian kompleks. Selain itu dengan metode analisa 

sistem, semua sub bagian dan kebutuhan per-komponen yang dipakai agar 

membentuk satu kesatuan yang utuh dan terurai dengan jelas. Didalam penelitian 

ini terdapat 3 komponen kebutuhan, yaitu: 

3.2.1 Analisa kebutuhan user 

User akan mendapatkan tiga pilihan ketika membuka aplikasi pengenalan batik. 

Pertama, user dapat melihat koleksi data training motif batik. Kedua, user dapat 

melakukan pengambilan gambar melalui untuk mendapatkan citra masukan. 

Ketiga, dengan citra masukan yang telah dihasilkan user dapat melakukan proses 

identifikasi untuk mengetahui informasi mengenai batik tersebut. 

3.2.2 Analisa kebutuhan perangkat keras 

Untuk membangun aplikasi tersebut dibutuhkan perangkat keras (hardware) 

yakni laptop beserta perangkatnya sebagai media yang menjembatani pembuatan 

aplikasi pada perangkat lunak (software). 

3.2.3 Analisa kebutuhan perangkat lunak 

Dalam pembuatan aplikasi tersebut dibutuhkan beberapa software penunjang, 

seperti editor untuk proses coding menggunakan PHP dan media penyimpanan 

yakni database yang berfungsi untuk menyimpan data – data citra batik yang telah 

dilakukan proses ekstraksi sebelumnya. 
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3.3 Hasil Analisis 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis sistem diatas akan dibuat : 

1. Aplikasi yang akan dibangun berupa aplikasi yang dapat melakukan pengenalan 

citra batik. 

2. Proses ekstraksi fitur dilakukan dengan menggunakan metode Multi Texton 

Histogram. 

3. Untuk pengklasifikasian citra batik digunakan metode K-Nearest Neighbor dan 

Support Vector Machine. 

4. Sistem menampilkan citra batik beserta informasi tentang identitas batik 

tersebut. 

3.4 Deskripsi Sistem 

Aplikasi klasifikasi batik ini merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web 

yang digunakan untuk mengenali identitas dari citra batik Terdapat beberapa tahap 

dalam melakukan pengklasifikasian citra batik yaitu akuisisi atau meng-input citra 

batik, melakukan proses identifikasi atau ekstraksi fitur menggunakan metode 

MTH (Multi Texton Histogram), dan melakukan proses klasifikasi menggunakan 

metode KNN (K-Nearest Neighbor) dan SVM (Support Vector Machine). Berikut 

adalah arsitektur sistem pengenalan batik : 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

3.4.1 Akuisisi Citra 

Proses akuisisi citra atau proses pengambilan citra dilakukan dengan dua cara 

yaitu meng-capture secara langsung dari kamera handphone atau meng-upload 

gambar melalui fitur galeri. Pengujian identifikasi dilakukan pada beberapa jenis 

citra batik yang telah ditentukan dengan ukuran 128 x 128 pixel. Citra motif batik 

yang digunakan berjumlah 50, dimana masing – masing citra batik memiliki 6 motif 

yang berbeda. Hasil akhir sistem menampilkan beberapa citra batik yang memiliki 

tingkat kedekatan paling tinggi dengan citra masukan dari user. 
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3.4.2 Proses Identifikasi (Ekstraksi Fitur) 

Pada tahap proses identifikasi citra batik terbagi menjadi dua proses yaitu 

proses ekstraksi training image dan testing image. Training image merupakan data 

batik yang telah melalui proses ekstraksi, kemudian hasil dari ekstraksi berupa 

vektor disimpan ke database. Sedangkan testing image merupakan citra masukan 

dari user yang dihasilkan melalui proses akuisisi citra. Kemudian dilakukan proses 

ekstraksi untuk mendapatkan hasil berupa vektor. Vektor testing image 

diklasifikasikan untuk mendapatkan nilai vektor terdekat dengan vektor training 

image yang telah tersimpan di database. Sistem akan menampilkan citra batik yang 

memiliki nilai vektor terdekat beserta informasi identitas batik yaitu nama motif 

dan asal batik tersebut. Untuk mempermudah penjelasan tahapan proses identifikasi 

berikut adalah diagram alir proses identifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Training Image (Kiri) Dan Testing Image (Kanan) 
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Proses ekstraksi yang digunakan adalah metode Multi Texton Histogram yang 

merupakan teknik ekstraksi fitur untuk klasifikasi gambar dengan menggunakan 

metode texton. Tahap ini bertujuan untuk mendeteksi suatu gambar yakni citra 

batik untuk menghasilkan sebuah histogram dan nilai vektor dari fitur warna dan 

orientasi tepi. Berikut adalah alur metode MTH. 

Gambar 3.3. Tahap – Tahap Ekstraksi Fitur MTH 

Tahap awal dari proses ekstraksi fitur dengan menggunakan metode MTH ini 

adalah melakukan deteksi fitur warna untuk mendapatkan nilai RGB dan deteksi 

fitur tepi dilakukan dengan menggunakan operator Sobel. 

Setiap nilai dari masing – masing komponen RGB dikuantisasi menjadi 4 bin 

yaitu R= 4 bin, G= 4 bin, dan B = 4 bin. Sedangkan hasil deteksi orientasi tepi 

dikuantisasi menjadi 18 bin. 

Deteksi texton dilakukan dari hasil kuantisasi warna dan tepi menggunakan 

empat jenis texton yang berbeda dengan dua piksel setiap shift. Hasil deteksi texton 

pada fitur warna dan tepi adalah berupa histogram. 

Hasil dari histogram warna dan orientasi tepi kemudian digabungkan menjadi 

histogram tunggal yang terdiri dari 82 fitur yang diperoleh dari 4x4x4 = 64 fitur 

warna dan 18 fitur orientasi tepi. 

3.4.3 Klasifikasi 

Pada penelitian ini, klasifikasi yang digunakan adalah metode K-Nearest 

Neighbor dan Support Vector Machine. Tahap ini terbagi menjadi dua proses yakni 

tahap pelatihan (training) dan tahap pengujian (testing). Sebelum melakukan proses 

pengujian, sistem melakukan proses pelatihan untuk mendapatkan nilai akurasi. 

Berikut penjelasan mengenai kedua tahap tersebut. 
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1. Tahap pelatihan 

Tahap pelatihan sistem klasifikasi citra batik menggunakan 300 buah citra 

yang terdiri dari 50 kelas motif batik. Dimana setiap kelas memiliki 6 macam 

citra dengan motif yang sama. 

2. Tahap pengujian 

Pada tahap pengujian ini, sistem klasifikasi yang telah melakukan tahap 

pelatihan sebelumnya akan melakukan pengujian fitur – fitur pada objek baru 

sebagai proses recognition. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

tingkat akurasi sistem dalam melakukan klasifikasi. Hasil dari klasifikasi 

tersebut akan menampilkan citra yang memiliki jarak kedekatan tertinggi 

dengan citra batik pada tahap pelatihan beserta informasi identitas dari batik 

tersebut. 

3.5 Perancangan sistem 

3.5.1 Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Use Case Diagram Aplikasi Klasifikasi Batik 

1. Skenario Use Case Halaman Data Training 

Aktor  : User 

Tujuan  : Melihat beberapa data training.  

Deskripsi : User memilih menu data training dan akan muncul 

beberapa tampilan motif batik. 
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Tabel 3. 1 Use Case Halaman Data Training 

Aktor Sistem 

1. User memilih menu 

data training. 

 

 2. Sistem menampilkan 

halaman kumpulan 

beberapa data training. 

 

2. Skenario Use Case Proses Identifikasi 

Aktor  : User 

Tujuan : Mendapatkan citra batik dan melakukan proses 

identifikasi. 

Deskripsi : User memilih menu proses identifikasi. Sistem akan 

melakukan proses pengambilan citra, ekstraksi fitur dan 

klasifikasi. 

Tabel 3. 2 Use Case Proses Identifikasi 

Aktor Sistem 

1. User memilih menu 

akuisisi citra. 

 

 2. Sistem menampilkan 

dua option yakni 

capture dan upload 

image. 

3. User memilih menu 

capture image. 

 

 4. Sistem menampilkan 

fitur kamera melalui 

handphone. 
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5. User meng-capture 

gambar yang akan 

diidentifikasi. 

 

 6. Sistem menampilkan 

gambar pada aplikasi. 

7. User memilih menu 

upload image. 

 

 8. Sistem akan masuk ke 

galeri handphone. 

9. User memilih gambar 

yang akan 

diidentifikasi. 

 

 10. Sistem menampilkan 

gambar pada aplikasi. 

11. Setelah mendapatkan 

citra, user memilih 

menu proses 

identifikasi. 

 

 12. Sistem melakukan 

proses ekstraksi fitur 

menggunakan metode 

MTH. 

 13. Sistem melakukan 

proses klasifikasi.. 

 14. Sistem menampilkan 

citra dari data training 

yang memiliki tingkat 

kedekatan dengan data 

testing atau citra 

masukan dari user. 
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3.5.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Halaman Data Training 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Data Training 

 Tabel 3. 3 Activity Diagram Data Training 

 

 

 

 

Identifikasi 

Nomor 1 

Nama Proses melihat kumpulan data training. 

Tujuan Untuk melihat beberapa  kumpulan data training batik. 

Deskripsi User memilih menu  data training . Kemudian user akan 

melihat beberapa kumpulan batik sebagai  data training. 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 

Kondisi awal : sistem menampilkan tampilan utama yang berisi dua 

option. Kemudian pilih option  data training untuk membuka halaman. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. User memilih menu  data 

training . 

 

 2. Sistem menampilkan 

halaman yang berisi 

kumpulan beberapa citra 

batik. 

Kondisi akhir : user kembali ke halaman utama. 
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2. Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Training Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Training Image 

Tabel 3. 4 Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Training Image 

Identifikasi 

Nomor 2 

Nama Proses identifikasi ekstraksi 

fitur training image. 

Tujuan Untuk mendapatkan nilai 

vektor dari suatu gambar 

sebagai data training image. 

Deskripsi Beberapa data citra batik 

dilakukan proses ektraksi dan 

hasil berupa vektor tersebut 

akan disimpan ke database. 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 
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Kondisi awal : sistem melakukan proses ekstraksi fitur untuk data 

training dan menyimpan hasilnya ke database. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Admin memasukkan 

data citra yang akan 

dilakukan proses 

ekstraksi. 

 

 2. Sistem menampilkan 

hasil proses deteksi 

warna dan tepi. 

 3. Sistem menampilkan 

hasil kuantisasi warna 

dan tepi. 

 4. Sistem menampilkan 

hasil deteksi texton 

warna dan tepi berupa 

histogram. 

 5. Sistem menampilkan 

vektor dari warna dan 

tepi. 

 6. Sistem menampilkan 

histogram dan vektor 

tunggal gabungan dari 

warna dan tepi. 

 7. Sistem menyimpan 

vektor ke database. 

Kondisi akhir : data vektor berhasil tersimpan ke database. 
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3. Activity Diagram Akuisisi Citra Fitur Kamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Proses Identifikasi Akuisisi Citra Fitur Kamera 

Tabel 3. 5 Activity Diagram Proses Identifikasi Akuisisi Citra Fitur Kamera 

Identifikasi 

Nomor 3 

Nama Proses akuisisi citra dengan fitur kamera. 

Tujuan Untuk mendapatkan citra masukan dari user. 

Deskripsi User mengambil gambar melalui fitur 

kamera sehingga diperoleh citra batik untuk 

di identifikasi. 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 

Kondisi awal : sistem menampilkan tampilan utama yang berisi dua 

option. Kemudian pilih option proses identifikasi dan pilih proses 

pengambilan gambar melalui fitur kamera. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. User memilih menu proses 

identifikasi. 
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 2. Sistem menampilkan 

halaman untuk proses 

akuisisi citra. 

3. User memilih mengambil 

gambar menggunakan fitur 

kamera. 

 

 4. Sistem menampilkan 

fitur kamera. 

5. User meng- capture gambar.   

 6. Sistem menampilkan 

option. 

7. Ya  

 8. Sistem menampilkan 

gambar. 

9. Tidak  

 10. Sistem kembali ke 

fitur akuisisi citra. 

Kondisi akhir : sistem mengembalikan proses ke halaman proses 

identifikasi. 

 

4. Activity Diagram Akuisisi Citra Fitur Galeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Identifikasi Akuisisi Citra Fitur Galeri 
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Tabel 3. 6 Activity Diagram Proses Identifikasi Akuisisi Citra Fitur Galeri 

Identifikasi 

Nomor 4 

Nama Proses akuisisi citra dengan fitur galeri. 

Tujuan Untuk mendapatkan citra masukan dari user. 

Deskripsi User mengambil gambar melalui fitur galeri 

sehingga diperoleh citra batik untuk di 

identifikasi. 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 

Kondisi awal : sistem menampilkan tampilan utama yang berisi 

dua option. Kemudian pilih option proses identifikasi dan pilih 

proses pengambilan gambar melalui fitur galeri. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. User memilih menu 

proses identifikasi. 

 

 2. Sistem menampilkan 

halaman untuk proses 

akuisisi citra. 

3. User memilih 

mengambil gambar 

menggunakan fitur 

galeri. 

 

 4. Sistem menampilkan 

fitur galeri. 

5. User mengambil 

gambar. 

 

 6. Sistem menampilkan 

option. 

7. Ya  
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 8. Sistem menampilkan 

gambar. 

9. Tidak  

 10. Sistem kembali ke fitur 

akuisisi citra. 

Kondisi akhir : Kondisi akhir : sistem mengembalikan proses ke 

halaman proses identifikasi. 

 

5. Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Testing Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Testing Image 

Tabel 3. 7 Activity Diagram Proses Identifikasi Ekstraksi Fitur Testing Image 

Identifikasi 

Nomor 5 

Nama Proses identifikasi ekstraksi 

fitur testing image. 

Tujuan Untuk mendapatkan nilai 

vektor dari citra masukan user. 



28 
 

Deskripsi Setelah user mendapatkan citra 

yang akan di identifikasi, user 

melanjutkan ke proses 

ekstraksi 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 

Kondisi awal : setelah mendapatkan gambar melalui proses 

akuisisi citra, sistem melakukan proses ekstraksi fitur. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. User melakukan 

pengambilan citra. 

 

 2. Sistem menampilkan 

hasil proses deteksi 

warna dan tepi. 

 3. Sistem menampilkan 

hasil kuantisasi warna 

dan tepi. 

 4. Sistem menampilkan 

hasil deteksi texton 

warna dan tepi berupa 

histogram. 

 5. Sistem menampilkan 

vektor dari warna dan 

tepi. 

 6. Sistem menampilkan 

histogram dan vektor 

tunggal gabungan dari 

warna dan tepi. 

Kondisi akhir : untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, user 

memilih tombol klasifikasi. 
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6. Activity Diagram Proses Klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Activity Diagram Proses Klasifikasi 

Tabel 3.8 Activity Diagram Proses Klasifikasi 

Identifikasi 

Nomor 6 

Nama Proses klasifikasi. 

Tujuan Untuk mendapatkan nilai 

terdekat antara testing image dan 

training image. 

Deskripsi Setelah mendapatkan nilai vektor 

dari data testing, sistem akan 

melakukan klasifikasi dengan 

nilai vektor data training yang 

telah tersimpan di database. 

Tipe Primary 

Aktor User 

Skenario Utama 

Kondisi awal : setelah mendapatkan hasil dari proses ekstraksi, 

sistem melakukan proses klasifikasi untuk mendapatkan hasil akhir. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. User melanjutkan 

proses identifikasi 
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dengan memilih 

proses klasifikasi. 

 2. Sistem melakukan 

proses klasifikasi. 

 3. Sistem menampilkan 

citra batik yang 

memiliki nilai 

terdekat dengan data 

training beserta 

informasi identitas 

batik dari citra 

masukan (data 

testing) yang telah di 

input-kan oleh user. 

Kondisi akhir : sistem kembali ke halaman utama. 

 

3.5.3 Sequence Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Halaman Data Training 
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Gambar 3.12 Sequence Diagram Proses Identifikasi 
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3.6 Perancangan Interface 

Dalam pembuatan aplikasi klasifikasi batik ini terdapat beberapa perancangan 

antarmuka. Berikut akan digambarkan mengenai perancangan antarmuka tersebut. 

Perancangan antarmuka ini merupakan gambaran perancangan untuk halaman 

menu utama pada aplikasi klasifikasi batik.user dapat memilih menu yang tersedia 

pada menu utama yaitu menu data training dan menu proses identifikasi. Berikut 

ini adalah gambaran dari perancangan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Menu Utama 

Pada form perancangan antarmuka data training, user dapat melihat beberapa 

gambar data training batik beserta informasi mengenai batik tersebut.berikut ini 

adalah gambaran perancangan antarmuka tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Data Training 

Perancangan antarmuka ini merupakan gambaran dari halaman proses 

identifikasi. Pada form perancangan ini, user dapat melakukan proses akuisisi citra 
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atau pengambilan citra batik, yang kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa 

proses identifikasi hingga mendapatkan hasil akhir. 

       `  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Proses Identifikasi 

Perancangan antarmuka ini merupakan halaman untuk hasil proses klasifikasi. 

User dapat melihat hasil akhir dari proses identifikasi yaitu motif citra batik beserta 

informasi identitasnya. 
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Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Hasil Klasifikasi 


