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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Daging 

Daging adalah bahan pangan hewani yang bnyaka mengandung nutrisi yang 

tinggi untuk di konsusmsi oleh manusia. Beberapa kandunga gizi dalam daging 

yaitu antara lain air ± 75%, kandungan protein ±20%, kandungan lemak ±10% dan 

mineral yang terkandung pada daging sapi yaitu 1% [10]. 

Daging yang segar berwarna tidak pucat dan gelap, mempunyai tekstur yang 

empuk dan tidak kering, nilai pH rendah, dan daya mengikat air lemah. Pelayuan 

daging dapat berpengaruh terhadap keempukan daging, rasa dan daya mengikat air 

dari daging. Nilai PH dapat berubah pada proses glikolisis tsetelh ternah dipotong 

[11].   

Gambar 2.1 Fillet Daging Sapi 

Bakteri atau mikroorganisme mudah tumbuh pada daging karena tingginya 

kandungan gizi yang dapat menjadi media terbaik bagi bakteri untuk tumbuh. Oleh 

karena itu, daging adalah bahan pangan hewani yang mudah mengalami 

pembusukan yang dapat merusak kualitas daging yang disebabkan oleh bakteri. 

daging mampu bertahan selama 1 hari (24 jam) setelah daging dipotong, jika tidak 

dilakukan proses pengawetan maka daging tersebut akan mudah rusak dan busuk 

[12]. 
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2.2 Bakteri 

Bakteri merupakan mikroba atau mikrobiologi yang selubung intinya tidak 

ada. Mikroorganismeini fisiknya yaitu sangat kecil dan susah dilihat dengan 

menggunakan mata telanjang. Bakteri dapat menghasilkan dampak negatif bagi 

manusia dan menjadi biang penyakit tapi ada juga bakteri yang bermanfaat dan 

berguna bagi mausia [13]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bakteri patogen [14] 

Bakteri sama halnya seperti manusia yaitu sama-sama mempunyai DNA, 

tetapi tidak telokalisasi dan membran intinyatidak ada. DNA bakteri bentuk fisinya 

panjang atau srikuler. Bakteri biasanya dijumpai di segala tempat di air, udaraa dan 

tnah. Bakteri bersimbiosi mikroorganisme lainnya. Bakteri memiliki ukuran 0,5-

7_mikrometer. Kompisis dinding sel pada bakteri beda dengan yang ada pada 

hewan ataupun jamur [13]. Bakteri ada beberapa jenis genus antara lain, bakteri 

genus coccos, bakteri genus bacillus, bakteri genus vibrio, dan lain-lain.  Bakteri 

Genus Coccos atau biasa disebut Staphylococcus atau bakteri yang mempunyai 

gram bernilai positif, bentuknya bulat, tersusun dengan bentuk sitem kluster yang 

tidak teratur seperti buah anggur. Besifat anaerob dan tumbuh dengan cepat pada 

temperatur 37˚C. Bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi traktus urinarius 

(kelebihan mikroorganisme pada urin) [15]. Bakteri genus bacillus merupakan 

bakteri gram positif dan berbentuk tabung (lonjong). Bakteri tersebut dapat 

menyebabkan keracunan makanan yang mana gejalanya yaitu mual dan muntah, 

atau bisa juga diare [16].  
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2.2.1 Bakteri Pada Daging Sapi 

    Daging sapi merupakan bahan pangan yang selalu dikonsumsi oleh 

manusia. Pada daging sapi potong yang ada di pasar terkadang mudah untuk 

dihinggapi oleh lalat, dan lingkungan yang kotor juga dapat mempengaruhi dari 

kualitas daging itu sendiri. Pada daging sapi terdapat beberapa macam bakteri di 

dalamnya. Menurut [7], bakteri pada daging sapi segar yaitu terdapat 3 macam. 

Pertama yaitu bakteri Escherichia coli atau biasa disebut e coli, kedua bakteri 

Staphylococcus aureus atau biasa disebut coccus, dan ketiga bakteri campylobacter 

sp. Ketiga bakteri tersebut mempunyai bentuk fisik yang berbeda. Escherichia coli 

mempunyai bentuk fisik lonjong menyerupai batang, Staphylococcus aureus 

mempunyai bentuk fisik bundar dan Campylobacter sp membunyai bentuk fisik 

spiral. 

 Ketiga bakteri terserut mempuyai dampak negatif pada manusia apabila 

daging yang akan dikonsumsi tidak diolah secara baik dan benar. Dampak negatif 

yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yaitu diare dan muntaber, dampak 

negatif bakteri staphylococcus aureus yaitu mual dan kejang, sedangkan dampak 

dari bakteri campylobacter yaitu pusing dan tifus. 

2.3 Pengolahan Citra Digital 

 Pengolahan citra digital ialah bagian paling vital  yang digunakan untuk 

pengenalan pola. Untuk mengenali pola yang ada, proses pengolahan citra digital 

berguna untuk secara otomatis membedakan anatar objek dengan latarnya [8]. 

Pengoalahan citra digital juga bisa berperan memperbaiki citra dengan kualitas 

buruk, dan pengambilan ciri citra yang bertujuan pengambilan informasi citra yang 

nantinya bisa disimpan dalam basis data. Data yang didapat dari olah citra yaitu 

berupa teks atau nilai. Dengan olah citra digital maka pengguna dapat mendapatkan 

informasi dari citra tersebut dengan cara diolah terlebih dahulu sehingga hasil 

akhirnya adalah informasi yang akurat dan sesuai dengan yang diinginkan. 

Contoh proses olah citra digital sebagai berikut ; 

1. Pengelolahan dalam memperbaiki kualitas citra. 

2. Pengelolahan untuk meningkatan mutu citra. 
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3. Pengelolahan citra untuk proses registrasi.  

4. Pengelolahan untuk pemantapan data suatu citra. 

5. Pengelolahan untuk pemilihan citra. 

 

2.4 Input citra 

 Input citra ialah suatu citra yang di potret menggunakan kamera. Untuk 

menyatakan piksel berukuran besar dan kecil dapat dilakukan proses sampling, 

sedangkan untuk mengetahui jumlah warna pada citra dapat menggunakan 

kuantisasi [17]. 

2.5 Citra Grayscale 

 Menurut [8], citra grayscale yaitu mengkonversikan citra digital (RGB) 

menjadi citra berwarna abu-abu yang terdiri dari piksel hitam dan piksel putih. 

Perhitungan dari proses pembagian warna rgb sehingga menghasilkan warna derajat 

kebuan. Hasil konversi berbentuk format 8 bit untuk tiap piksel, dan identitasnya 

terdiri dari 256 buah. Mengkonveris RGB ke dalam grayscale yaitu dengan cara 

amembagi nilai piksel R, G dan B dengan angka 3 dan dirumuskan seperti dibawah 

ini. 

                           X = 
𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑅+ 𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝐺+ 𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝐵

3
           (2.1) 

Abu-abu = RGB(X , X , X)    (2.2) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Citra Graysclae Daun [18] 
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2.6 Citra Biner  

 Menurut [18], citra biner (hitam putih) adalah terdiri dari citra hitam dan 

citra putih. Secaraa umu binerisasi citra dengan format RGB yaitu seperti dibawah 

ini. 

g(x,y) = {0 𝑖𝑓 𝑓 (𝑥,𝑦)  <𝑇
1 𝑖𝑓 𝑓 (𝑥,𝑦)  ≥ 𝑇

}               (2.3) 

citra biner diatas yaitu nilai g(x,y)) dari ciitra abu-abu f(x.y) dan T diatas yaitu 

adalah nilai ambang. Penentuan nilai T yaitu antara lain. 

1. Nilai dari Ambang Global 

T = T{f(x.,y)}                (2.4) 

T berdasarkan nilai abu-abu piksel x.y. 

2. Nilai dari Ambang Lokal  

T = T{A(x.y),f(x.y)}               (2.5) 

T berdasarkan dari piksel sebelahnya A(x.y). 

3. Nilai dari Ambang Dinamis  

T = T{x.y.A(x.y),f(x.y)}               (2.6) 

T berdasarkan sumbu koordinar piksel. 

merubah dari RGB ke abu-abu ialah awal pemrosesan dari suatu olah citra digital. 

Citra abu-abu yaitu hasil bagi dari citra RGB yang semula terdiri dari 3 warna 

sehingg menjadi 1 warna saja. Dan tidak adalagi warna RGB akan tetapi hanya 

warna abu-abu sahaja.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Citra Biner Wayang [8] 
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2.7 Morfologi (Perbaikan Citra) 

 Menurut [19], morfologi adalah proses perbaikan suatu citra untuk 

meningkatkan kualitas dari citra itu sendiri. Perbaikan citra menjadi penting ketika 

citra yang akan kita olah mempunyai kualitas buruk sebelumnya. Proses morfologi 

menggunakn piksel disekitarnya atau piksel tetangganya. Sehingga prosses 

morfologi bisa dilakukan akibat bantuan dari proses pengaturan dari nilai yang 

diambil dari piksel tetangganya. 

 Morfologi terbagi 2 proses olah yaitu : 

a. Erosi 

Erosi ialah proses menipiskan piksel objek dengan cara mengurangi 

nilai piksel didalamnya dan menambahkan piksel dekat tetangganya. 

b. Dilasi 

Dilasi adalah proses menebalkan objek dengan cara menambahkan 

piksel objek dan mengurangi piksel tetanggnaya [19]. 

2.8 Edge Detection (Deteksi Tepi) 

 Menurut [20], untuk mendapatkan informasi dari suatu citra dapat juga 

dengan mendeteksi tepiannya. Tepian dari suuatu citra teradapat beberapa objek 

yang dapat diambil informasinya yaitu berupa bentuk, pola dan juga teksturnya. 

Perubaha nilai piksel pada tepian citra yaitu berubah dari tinggi ke rendah dan 

berubah dari rendah ke tinggi. deteksi tepi yaitu digunakan untuk mencari pola dari 

suatu objek. Tepian citra juga didapat dari perubahan warna keduanya, antara warna 

objek dan latar. Dari perbedaan warna tersbut sehingga tepian citra dibagai menjadi 

4 bagian antara lain.. 

a. Step 

Jensi ini dapat terjadi karena adanya perbuahan dari citra dengan intensitas 

tinggi ke rendah dan rendah ke tinggi.  

b. Ramp 

Jenis ini bisa tejadi karena adanya perubahan kadari citra sedikit demi 

sedikit. Dan terjadi secara kontinyu.  
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c. Line 

Jenis ini bisa terjadi karena terdapat perubaha dari kadar citra secara 

langsung dan merosot dari rendah ke tinggi dan tinggi ke rendah. 

d. Step – Line 

Jenis ini yaitu campuran antara jenis step dan line. Yaitu biasanya terjadi 

karena meningkatnya kadar citra yang signifikaan dalam waktu tertentu dan 

bersifat tidak konsisten dan tidak stabil. 

2.8.1 Canny Edge Detection (Deteksi Tepi Canny) 

     Menurut [20], operator canny adalah suatu operasi yang banyak dilakukan 

pada zaman ini. CED yaitu dibagi dalam 3 tujuan yaitu: 

a. Deteksi Optimal dengan respon yang baik dan benar. 

b. Penempatan yang baik dengan mempertimbangkan jarak tepi objek ke 

posisi yang terdeteksi. 

c. Respon utama dengan mengambil satu garis tepian sahaja. 

Menurut [21], terdapat beberapa algoritma dasar pada proses CED  yakni: 

a. Filter Gaussian  

Filter Gaussian ialah filter 2D yang beguna sebagai konvolusi suatu 

operasi guna menghilangkan derau dan meminimalisir deraunya juga. 

Filter Gaussian memiliki rumus matematika sebagai berikut :  

 

  (2.7) 
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b. Menghitung Gradien dan Gambar Sudut 

Menentukan gradient gambar yang telah diperhalus dengan 

menggunakan operator Sobel. 

 (2.8) 

                                                                                       

 

  

Kekuatan tepi (magnitudo gradient) dapat ditentukan sebagai jarak 

Euclidean yang diukur dengan menggunakan hukum Phytagoras, seperti 

pada persamaan berikut.  

  (2.9) 

  

Penentuan tepi yang dideteksi benar dapat dirumuskan seperit dibawah ini. 

    

 (2.10) 

 

c. Non Maximus Suppression 

Pada langkah ini berguna untuk menghilangkan gradient pada suatu 

piksel terdeteksi tepi jika piksel tersebut bukan merupakan area dari piksel 

yang bernilai maksimal. Oleh karena itu dibuat dengan logika sebagai 

berikut: 

If θ (x.y) = 0^o, piksel (x+1.y), (x.y) dan (x-1.y) diiperiksa 

If θ (x.y) = 〖90〗^o. piksel (x.y+1). (x..y) dan (x. y-1) diperisa 

If θ (x.y) = 〖45〗^o. piksel (x+1.y+1). (x.y) dan (x-1,. y-1) diperiska 

If θ (x.y) = 〖135〗^o. piksel (x+1.y1)., (x.y) dan (x-1.,y+1) diperiksa 

d. Connection 

Tahap ini adalah memilih nilai piksel untuk dimasukkan keadalam 

katogeroi piksel yangbenar dengan menerapkan double threshold  (tentukan 

threshold bawah dan threshold  atas). Implementasi yang digunakan sebagai 

berikut : 
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 If piksel (x,y)  memiliki gradient magnitude kurang dari t_low bukan 

tepi. 

 If piksel (x,y) memiliki gradient magnitude lebih dari t_high dianggap 

tepi 

 If piksel (x,y) memiliki gradient magnitude antara t_low dan t_high 

dipertimbangkan sebagai tepi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Citra Hasil Metode Canny Edge Detection [19] 

 

2.9 Pengertian  Naive Bayes 

 Menurut [20], klasifikasi merupakan proses pengolompokan suatu data 

guna membedakan antar kelas dan kategori yang berbeda-beda. Membedakan suatu 

nilai kedalam kelas atau kategori dapat dengan cara melakukan proses pelatihan 

pada target a dan membedekannya berdasarkan nilai vekto pada kelas x dengan 

banyaknya label pada kelas y. Pembuatan desain atau model pada prose training 

dapat dipakai untuk memprediksi label pada data baru sesuai dengan label yang 

sebenarnya. 

 Metode klasifikasi naive bayes atau bisa disebut klasifikasi gaussian ialah 

metode klasifikasi suatu nilai yang digunakan untuk menebak suatu nilai 

probabilitas dari kelas yang akan dideteksi. Metode klasifikasi bayes didasari dari 

hipotesa kebebasan, menghasilkan klasifier statistik berdasarkan peluang. Metode 

bayes menggunakan perhitungan statistika pada proses klasifikasinya. Probabilitas 

dari nilai x yang terdapat didalam nilai y merupakan probabilitas interseksi dari x 

dan y. Hal tersebut biasa disebut juga presentase X pada nilai Y.  
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Perhitungan pada Naive Bayes dapat dirumuskan seperti persamaan berikut. 

                                      𝑃. (𝑋|𝑌) =
𝑃.(𝑌|𝑋) .  𝑃(𝑌)

𝑃(𝑋)
                                  (2.11) 

Naive Bayes mampu melakukan proses klasifikasi dengan pohon kebenaras 

dan jaringan tiruan. Naive bayes dirasa sangat efisien, efektif, dan mampu 

menyelesaikan permasalahan data yang derau dengan nilai yang tidak akurat. Naive 

bayes juga mampu mengatasi permasalahan dalam hal basis data yang banyak 

dengan nilai variabel diskrit atau konyinu [9]. 

Teori naive bayes merupakan teori pada ilmu statistika yang dapat membuat 

suatu teori dengan nilai yang tidak pasti secara umum dengan fakta dari hasil dari 

pengamatan. Adapula kelebihan dan kekurangan dari naive bayes yaitu sebagai 

berikut: 

Kelebihan metode naive bayes: 

1. Sangat gampang untuk dimengerti. 

2. Kode yang tidak rumit. 

3. Proses perhitungannya cepat. 

Kelemahan metode naive bayes yaitu apabila ada satu nilai probabilitas 

maka tidak bisa mengukur tingkat akurasinya, dan juga susah untu  membuktikan 

kebenaran jawabnya yang dihasilkan oleh teori tersebut karena kurangnya bukti. 

2.9.1 Teori Klasifikasi Naive Bayes 

   Menurut [22], teknik klasifikasi naive bayes merupakan teknik 

pengklasifikasian data yang sangat sederhana dengan membuat variabel bersifat 

bebas dan dikombinasikan dengan naive bayes tersebut. Klasifikasi naive bayes 

terlatih secara efisien dan handal dalam suatu pelajarannya, kelebihan dari bayes 

yakni membutuhkan sedikit data saja untuk dapat menentukan suatu variabel yang 

dibutuhkan untuk klafikasi karena variabel independent diasumsikan kedalam 

kovarisn matriks.  
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Teori Naive Bayes yaitu : 

 P.( Y | X ) = P.( X |  Y) .P(X)                            (2.12) 

         P (Y) 

 Keterangan rumus :  

 

P ( Y |X )  :  Peluang diketahui jenis Y jika  diketahui  keadaan  jenis X. 

P ( X | Y ) :  Peluang fakta X  jika  diketaui  hipotesia Y 

P (Y)   :  Probabilitas  hipotesia Y tanpa melihat fakta lainnya. 

P ( X)   :  Peluang fakta jenis X. 

 

Dengan memakai klasifikasi naive bayes, rumusnya yaitu berikut: 

VMAP =  arg max x  P (Y1,Y2,...Yn) P(X)      (2.13) 

Dimana  : 

VMAP  : Nilai probabilitas paling tinggi 

P ( X )  : Peluang jenis X 

P ( Y1,Y2,...Yn | X ) : Peluang akan atribut Y jika diketahui keaadaan X.  

 Untuk menghitung P (Y1,Y2,...Yn | X) P(X) sulit karena jumlah gejala P 

(Y1,Y2,...Yn | x) P(x) peluang bisa menjadi lebih besar. Hal tersebut terjadi karena 

jumlah gejala sama dengan  jumlah pada semua kombinasi gejala yang dikali 

dengan jumlah kategori pada perhitungan klasifikasi naive bayes yakni : 

    P(X | Y )  =  nc + mp  / n + m                 (2.14) 

Keterangan   :  

Nc  :  Total rekam pada data latih P (Y)=Y  dan P(X)=X. 

p    :  1 /  banyaknya jenis kelas. 

m :  total parameter. 

n :  total rekam pada data latih yang P(Y)=Y atau tiap kelas. 

 Pengambilan keputusan dari algoritma naivae bayes berguna untuk 

mendapatkan output dari hasil klasifikasi, tahapan-tahapan dalam klasifikasi naive 

bayes antara lain: 

1. Menghitung jumlah kelas atau label. 

2. Menghitung jumlah kasus pada kelas  atau P (X|Y). 
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3. Mengkalikan semua variabel kelas (VMAP). 

4. Membandingkan hasil per kelas dengan nilai hasil kali tertinggi. 

Ada pula keunggulan dan kelemahan pada metode naïve bayes, sebagai berikut  : 

1. Metode Find-S tidak bisa dipakai untuk data yang sifatnya tidak 

konsisten dan data yang sifatnya bias, oleh karena itu data 

dengan bentuk data seperti itu adalah data sederhana. 

2. Bayes ialah suatu metode dari bagian machine learning yang 

mampu membaca data uji berdasarkan hasil olah data training 

Kekurangannya pada metode naïve bayes sebagai  berikut :  

1. Untuk metode naive bayes dapat digunakana dalam  kasus data 

dengan kategori rendah. 

2. Untuk hasil dari pendeteksian memerlukan pelatihan yang cukup 

banyakagar sistem mampu membaca dengan tepat. 

 Ada pula manfaat metode ini yang sangat berguna untuk data klasifikasi 

tentang akurasi tertinggi untuk pendekatan kemiripan, dalam metode ini ada 

beberapa manfaat dalam bidang untuk menyelesaiakan permasalahan  yaitu  ; 

1. Untuk menetukan diagnose berbagai macam penyakit yang 

dideteksi dari gejalanya. 

2. Untuk mengenali karakter buah dapat berdasarkan warna. 

3. Untuk menetukan keputusan aksi dalam bidang berolahraga, 

kesenian, dan psikologii yang bergantung keadaan. 

4. Untuk menetukan jenis pakaiian yang tepat dalam keadaan 

tertentuu. 

5. Untuk mengenali warna b erdasarkan fitur indeks warna pada 

RGB. 

2.10 Phyton 

  Program python merupakan aplikasi yang ditemukann oleh Guido van 

Rosssum di tahun 1990. Aplikasi tersebut ditemukan di negara belanda yang dapat 

menggantikan bahasa pmrograman ABC. Guuido ialah orang yang paling pertama 

menemukan bahasa pemrogramann tersebut, akan tetapi bahasa 
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pemrogramannyang dipakai yaitu dukungan dari banyak sumber. Phyton juga 

diartikan bahasa pemrograman model skrip (scripting language) yang berorientasi 

obyek.  

Phyton hanya bisa diggunakan pada beberapa keperluan untuk perihal 

pengingkatan perangkat lunak dan dapat beroperasi di bermacam platformm sitem 

operasi seperti keluarga UNIX, Mac, Windows dan lainnya. Phyton ialah bahsa 

pemrograman yang bebas dalam pengertian sebenarnya. Pada python lengkap 

dengan source codnya, debugger, dan profiler, interface yang berada dididalam 

program interface, fungsi sistem, Grafic User Interface , dan basis datanya [23]. 

 

Gambar 2.6 Bahasa Program Python 

Phyton juga dikategorikan sebagai sebagai program yang menggunakan 

bhasa pemrogramann tingkat tinggi yang bekerja berdasarkna objek yang bersifat 

dinamis.  Python menyedian beberapa hal yakni: 

 Objek menjadi orientasi utama 

 Handal dalam pemrograman struktur 

 Sistem berdifat embedded pada aplikasi lain. 

 Listing mudah untuk dimengerti. 

Python juga dapat dihubungkan pada program C++. Waktu yang diperlukan 

Python agar bisa menyelesaikan program lebih cepat dibandingkan Java, dan lebih 

cepat dari pada java yaitu sampai 5 kali lebih cepat [24]. 
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2.11 OpenCV ( Open Source Computer Vision ) 

 OpenCV merupakan kepanjangan dari Intel Open Source Computer 

Vision Library dan pada aplikasi tersebut memuat sampai 3000 funsi C. Perangkat 

lunak bersifat bebas mampu digunakan pada sistem komersil ataupun nonkomersil, 

dan tidak harus melakukan pembayaran perijinan terhadap intel. OpenCV mampu 

beroperasi pada pc yang memiliki basis windows atau linux. 

OpenCV ialah suatu jalan bagi untuk menerapkan sistem bagi para pevinta 

open source vision yang dapat membantu perihal update implementasi computer 

vision yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan PC yang sampai saat ini 

dan seterusnya akan terus mengalami perkembangan. Perangakat lunak ini 

menyediakann berbagai fungsi seperti fungsi pengolahan citra digital, sperti halnya 

pada fungsi menganalisa gambarr dan banyak pola. Ada berbagai contoh aplikasi 

dari perangakat lunak OpenCV adalah pada Human-Computerr Interacttion 

(Interaksi antara manusia dengan komputer). Untuk Identifikasi Objek, untuk 

segmentasi, dan rekognisi ; rekognisi wajah; rekognisi gestur, tracking gerak tubuh, 

traking ego, dan pemahaman ego manusia; gerakan dari strukur dan robotic mobile 

[25].  


