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BAB I 

PENDAHULAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia terkenal akan seni dan budayanya yang tersebar ke seluruh 

wilayah Indonesia, setiap daerah memiliki seni dan budaya yang berbeda – beda 

hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki situasi, kondisi, dan lingkungan 

yang berbeda. Salah satu karya seni yang terkenal yang berasal dari Indonesia 

yaitu batik. Batik di kenal sebagai ornamen indah yang merupakan sarana 

busana para bangsawan di nusantara [1]. Batik yang ada di Indonesia memiliki 

ciri khas tersendiri tergantung dari mana batik itu berasal, ciri khas tersebut di 

antaranya terletak pada motif, warna, kegunaan, maupun makna sebagai contoh 

pada batik tradisional Surakarta yang sebagian besar motifnya mengambil unsur 

– unsur alam sebagai ungkapan simbolis [2]. 

Pada saat ini perkembangan batik sudah jauh di banding dahulu, sekarang 

batik bukan lagi hanya di pakai oleh kalangan bangsawan saja melainkan sudah 

di gunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat,  bahkan dalam institusi 

tertentu diwajibkan di gunakan sebagai seragam pada hari – hari tertentu, 

penggunaan motif batik tidak hanya sebatas pada media kain saja melainkan 

sudah digunakan pada media lain seperti kayu, contohnya di gunakan sebagai 

motif pada kursi ataupun pada meja. 

Dengan perkembangan batik seperti di atas ternyata masih banyak 

ditemukan masyarakat Indonesia yang menggunakan motif batik hanya karena 

motif atau warnanya bagus tanpa mengetahui nama motif yang digunakan, asal 

motif tersebut, maupun filosofi yang terkandung dalam motif tersebut. Hal ini 

terjadi karena banyaknya motif atau corak batik yang terdapat di Indonesia itu 

sendiri serta kurangnya informasi terkait motif batik yang di miliki masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan di atas di rasa perlu adanya sebuah sistem 

informasi yang dapat memberikan informasi tentang nama suatu motif batik dan 

dapat memberi tahukan nama motif batik bagi masyarakat yang belum 

mengetahui nama sebuah motif batik dengan tingkat akurasi yang cukup akurat, 

sehingga dapat menambah wawasan mengenai motif batik bagi masyarakat 
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umum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan solusi berupa aplikasi 

sistem informasi yang memiliki fungsi dapat melakukan klasifikasi sebuah citra 

motif batik. Banyak metode yang dapat di gunakan untuk membuat aplikasi 

tersebut salah satunya menggunakan metode Gray Level Co-occurence Matrix 

(GLCM), metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

teknik analisis tekstur [1] dan metode GLCM memiliki akurasi lebih tinggi di 

bandingkan dengan metode Cany Edge Detection dan metode Gabor [4]. Dalam 

tugas akhir ini nantinya akan di gunakan metode GLCM untuk ekstraksi fitur 

citra batik dan menggunakan tools android studio dalam pembuatan aplikasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan permasalahan 

yang akan diangkat, yaitu: Bagaimana melakukan klasifikasi motif batik 

menggunakan metode Gray Level Co-occurence Matrix dalam pembuatan 

aplikasi klasifikasi motif batik pada platform Android. 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari pengembangan aplikasi klasifikasi motif batik yang akan 

dibangun adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui penerapan metode Gray Level Co-occurence Matrix dalam 

aplikasi klasifikasi motif batik pada platform Android. 

b. Mengetahui penerapan metode K-Nearest Neighbor dan Support Vector 

Machine dalam klasifikasi motif batik pada platform Android. 

1.4. Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis perlu untuk memberikan batasan agar 

penelitian yang dibuat tidak menyimpang pada tujuan pembuatan serta dapat 

lebih terarah. Batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini adalah : 

a. Citra masukan yang akan dijadikan objek klasifikasi hanya berupa citra 

batik saja. 

b. Informasi yang ditampilkan hanya nama dan tempat batik tersebut berasal. 
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1.5. Metodologi 

a. Studi Pustaka 

Pada tahapan ini penulis melakukan studi literatur terkait judul yang akan 

di ambil dari berbagai sumber antara lain berupa jurnal, buku, artikel, dan 

informasi dari internet yang berhubungan dengan motif batik, metode 

Gray level Co-occurence Matrix, KNN dan SVM. 

b. Desain sistem 

Pada tahap ini dilakukan desain sistem dari aplikasi deteksi motif batik. 

Sistem dimulai dengan memasukan citra batik pada aplikasi, selanjutnya 

sistem melakukan tahap  preprocessing dengan mengubah ukuran gambar 

menjadi 180 x 180, mengubah citra gambar menjadi Grayscale (derajat 

keabuan), dan melakukan kuantisasi piksel. Proses selanjutnya  sistem 

melakukan ekstraksi ciri dengan metode GLCM kemudian sistem 

melakukan klasifikasi citra batik. 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi hasil dari desain sistem ke dalam 

program. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan 

program adalah bahasa pemrograman Android. Sedangkan untuk basis 

data menggunakan database sqlite.  

d. Pengujian 

Pengujian yang akan di lakukan terhadap sistem dengan menggunakan 

perhitungan akurasi.  

e. Pembuatan Laporan 

Tahapan ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang di tulis berdasarkan hasil analisa dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang di lakukan penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dilakukan penelitian, batasan masalah, metodologi 

dan sistematika penulisan 



4 
 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang di perlukan sebagai dasar 

pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan di 

gunakan dalam penelitian 

BAB III RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang deskripsi, perancangan, desain tampilan sistem 

yang akan di bangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari hasil 

perancangan sistem pada bab sebelumnya 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran yang 

didapat setelah melakukan penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


