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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian klasifikasi bakteri 

daging sapi dengan metode naive bayes menggunakan pengolahan citra digital. 

Pada penelitian kali ini terdapat beberapa perangkat penunjang yang akan 

digunakan sebagai penunjang dalam proses pembuatan aplikasi klasifikasi bakteri 

pada daging sapi dengan metode naive bayes menggunakan pengolahan citra 

digital. Perangkat yang digunakan merupakan dari hasil analisa sebelumnya 

sehingga dapat menentukan perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan aplikasi tersebut. Perangkat tersebut antara lain : 

1. Perangkat Keras

• Laptop

• Kamera Eyepiece 5.0 Mega Piksel

• Mikroskop

2. Perangkat Lunak

• OS (Operating System) Windows 10

• Python versi 2.7

• Notepad

• MySQL

• Microsoft Visual Studio 2017

Selain itu terdapat beberapa alur penelitian yang akan menjelaskan tentang 

tahapan-tahapan pada proses penelitian tersebut.  Dibawah ini merupakan alur 

penelitian klasifikasi bakteri pada daging sapi dengan metode naive bayes 

menggunakan pengolahan citra digital. 

Gambar 3.1 Blok Diagram Alur Penelitian 
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3.1 Data 

 Data pada penelitian kali ini yaitu berupa gambar bakteri. Gambar bakteri 

tersebut merupakan data primer peneliti yang didapat melalui penelitian secara 

langsung.  

3.1.1 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yaitu dilakukan secara langsung atau bisa disebut dengan 

data primer. Data primer didapatkan dengan menggunakan mikroskop yang telah 

terintegrasi dengan kamera dan terkoneksi dengan laptop. Bakteri diletakkan 

dibawah lensa mikroskop berukuran 1000x (mampu melakukan pembesaran 

sebesar 1000 kali). Bakteri yang diambil gambarnya yaitu bakteri yang ada pada 

daging sapi, antara lain bakteri escherichia coli (berbentuk batang), bakteri 

staphylococcus (berbentuk bulat), champylobcater (berbentuk melengkung). 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan di laboratorium Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Gambar bakteri tersebut dikemudian 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk dijadikan data training dan data testing. 

Gambar 3.2 Alur Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Proses Pengambilan Citra bakteri dan Pengumpulan Data 

3.1.2 Data Primer  

 Data pada penelitian kali ini yaitu merupakan data primer yang didapatkan 

melalui penelitian secara langsung. Data primer yang didapatkan kemudian dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu data training dan data testing. 
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a. Data Training 

 Data training merupakan data yang digunakan untuk proses data latih 

sebelum dilakukan proses klasifikasi dengan metode naive bayes. Data training di 

proses terlebih dahulu dengan teknik pengolahan citra digital kemudian disimpan 

dalam database. Dibawah ini merupakan beberapa citra bakteri yang digunakan 

untuk data training. 

b. Data Testing 

 Data testing merupakan data yang sama dengan training, akan tetapi data 

testing digunakan untuk menguji dan melihat keberhasilan dari suatu sistem untuk 

membaca data tersebut. Keberhasilan suatu sistem dinilai dari kinerja sistem yang 

berhasil membaca data uji sehingga hasilnya sesuai dengan data training.  

3.2 Pengolahan Citra Digital 

 Pengolahan citra digital yaitu teknik yang digunakan untuk memproses 

suatu citra sehingga dapat diketahui ciri-ciri dari citra tersebut. Dibawah ini 

merupakan alur penelitian klasifikasi bakteri daging sapi dengan metode naive 

bayes menggunakan pengolahan citra digital. 

 

 

Gambar 3.4 Blok Proses Pengolahan Citra Bakteri 

Pada blok diagram diatas menjelaskan tentang proses pengolahan citra 

bakteri. Pengolahan citra yaitu terdiri dari proses citra rgb ke citra grayscale, citra 

grayscale ke citra biner dan proses citra biner dengan menggunakan metode CED 

(Canny Edge Detection). 
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Gambar 3.5 Flowchart Proses Pengolahan Citra Bakteri 

3.2.1 Citra RGB to Citra Biner 

Citra biner adalah citra yang memiliki dua nilai tingkat keabuan yaitu hitam 

dan putih. Proses konversi citra rgb (red, green,blue) ke citra yaitu mengubah citra 

rbg menjadi citra yang hanya terdiri atas warna hitam dan putih saja. Proses tersebut 

dilakukan dengan cara mengatur nilai threshold (ambang) pada bahasa 

pemrograman python. Pengaturan nilai ambang berguna agar hasil dari konversi 

citra biner sama seperti citra biner. Apabila nilai threshold (ambang) sudah tepat, 

maka banyaknya objek bakteri pada citra rgb akan sama banyaknya dengan citra 

rgb. 
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Gambar 3.6 Flowchart Proses Konversi Citra RGB Ke Citra Biner 

 Pada gambar diatas menjelaskan bahwa mengkonversi citra rgb ke citra 

biner yaitu dengan mencari nilai ambang yang tepat. Menentukan nilai ambang 

yang tepat yaitu dengan cara mencari nilai i (nilai warna hitam) dan menentukan 

niali j (warna putih) sebesar 255. Nilai 255 dianggap high dan dianggap nilai terkuat 

sehingga menghasilkan warna putih. 

3.2.2 Morfologi (Perbaikan Citra) 

 Proses morfologi pada penelitian ini yaitu digunakan untuk memperbaiki 

hasil dari citra biner. Morfologi yang digunakan yaitu dilasi dan erosi.  

a. Dilasi adalah proses menebalkan suatu objek dengan cara 

menggabungkan titik piksel latar menjadi bagian suatu objek sesuai 

dengan struktur elemen yang digunakan. Operasi dilasi digunakan untuk 

menambal kecil citra yang tidak terhubung agar citra tampak lebih jelas. 

b. Erosi adalah proses menipiskan suatu objek dengan cara mengurangi 

ketebalan piksel suatu objek. Oleh karena itu, penetuan dari nilai gray 

pada proses grayscale akan sangat berpengaruh dan proses morfologi 

berguna untuk memperbaiki hasil konversi yang kurang maksimal 

sehingga nantinya hasil konversi morfologi dalam bentuk citra biner 

akan sama dengan citra rgb. 
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3.2.3 CED (Canny Edge Detection) 

 Proses CED yaitu merupakan proses pencarian pola dari bentuk bakteri. 

Canny Edge yaitu mengeliminasi dari nilai biner suatu citra sehingga yang muncul 

hanya tepian (border) dari suatu objek saja. Canny Edge merupakan metode yang 

cocok untuk digunakan mengetahui pola suatu objek yang ada pada gambar. Proses 

CED yaitu dilakukan pada citra dari biner sehinga nanti hasil dari CED yaitu 

gambar objek dengan garis tepi putih saja dan latar yang berwarna hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  Flowchart Proses Crop Objek Bakteri Biner Dengan Metode CED 

3.2.4 Pencarian Identitas 

Proses pencarian identitas yaitu dilakukan untuk mencari identitas nilai rata-

rata piksel dari tiap citra cropping objek bakteri. Hal ini bertujuan untuk mencari 

nilai pembeda antara tiap-tiap bakteri.  Pencarian identitas yaitu menggunakan citra 

hasil cropping yang sudah dikonverikan menjadi citra hasil CED (Canny Edge 

Detection). Dibawah ini merupakan contoh pencarian identitas dari tiap-tiap bakteri 

dari hasil cropping citra objek pada citra bakteri. 
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Gambar 3.8  Proses Konversi Dari Citra Biner Ke Citra CED Dan Proses Crop 

Objek Pada Citra CED 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Proses Mencari Nilai Identitas 

  Pada gambar diatas menunjukkan bahwa dari hasil konversi cropping citra 

objek  bakteri yang telah diberikan proses CED (Canny Edge Detection) kemudian 

dicari nilai matriks pixelnya. Matriks pada citra biner yaitu dibuat 4x4. Pada citra 

biner terdapat 2 nilai yaitu 0 untuk low dan 255 high, akan tetapi untuk gambar 

diatas peneliti mengasumsikan nilai high = 1.  

3.3 Algoritma Naive Bayes 

Klasifikasi naive bayes diterapkan untuk menentukan hasil klasifikasi pada data 

training yang sudah ada dengan menggunakan rumus-rumus naive bayes. Pada 

klasifikasi naive bayes terdapat beberapa tahapan yaitu : 

1. Menghitung jumlah kelas atau label 

2. Menghitung jumlah kasus pada kelas 

Nilai biner citra objek CED :  

0000 0100 0100 1000 

Nilai biner citra objek CED :  

0000 0010 0000 0000 

Nilai biner citra objek CED :  

0010 0110 0100 0000 



27 

3. Mengkalikan semua variabel kelas 

4. Membandingkan hasil per kelas 

Dibawah ini merupakan contoh perhitungan manual metode naive bayes pada 

data training dan mencari hasil untuk data testing. 

Tabel 3.1 Data Training 

 

Tabel 3.2 Data Testing 

 

 PADA TAHAP 1 YAITU MENGHITUNG JUMLAH KELAS / LABEL 

Identifikasi (COCCUS) = 3/9 

Identifikasi (E.COLI) = 3/9 

Identifikasi (CAMPYLO) = 3/9 

 

 

NO KETERANGAN 

 

A 

 

B  C  D 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 

 

C1 C2 C3 C4 

 

D1 D2 D3 D4 

1 COCCUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 COCCUS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 COCCUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

      

4 E.COLI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 E.COLI 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 E.COLI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

      

7 CAMPYLO 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 CAMPYLO 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 CAMPYLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

10 ?  0 0 0 0  0 0 0 1  0 0 1 0  0 1 0 0 
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 PADA TAHAP 2 YAITU MENGHITUNG JUMLAH KASUS PADA KELAS 

Mengacu pada rumus klasifikasi naive bayes :  P(X|Y) =
P(Y|X) P(Y)

P(X)
 

P ( Nilai A=1 (HIGH) | Identifikasi = E.COLI ) = 2/3 

P ( Nilai A=1 (HIGH) | Identifikasi = COCCUS ) = 0/3 

P ( Nilai A=1 (HIGH) | Identifikasi = CAMPYLO) = 2/3 

P ( Nilai B=1 (HIGH) | Identifikasi = E.COLI ) = 3/3 

P ( Nilai B=1 (HIGH) | Identifikasi = COCCUS ) = 2/3 

P ( Nilai B=1 (HIGH) | Identifikasi = CAMPYLO ) = 2/3 

P ( Nilai C=1 (HIGH) | Identifikasi = E.COLI ) = 3/3 

P ( Nilai C=1 (HIGH) | Identifikasi = COCCUS ) = 1/3 

P ( Nilai C=1 (HIGH) | Identifikasi = CAMPYLO ) = 3/3 

P ( Nilai D=1 (HIGH) | Identifikasi = E.COLI ) = 1/3 

P ( Nilai D=1 (HIGH) | Identifikasi = COCCUS ) = 0/3 

P ( Nilai D=1 (HIGH) | Identifikasi = CAMPYLO ) = 1/3 

 PADA TAHAP 3 YAITU MENGKALIKAN SEMUA VARIABEL KELAS 

Mengacu pada rumus : VMAP   = argmax vjeV  .P(a1a2a3….an|vj) P(vj) 

E.COLI = P( (Nilai A=1=E.COLI) (Nilai B=1=E.COLI)  

   (Nilai C=1=E.COLI) (Nilai D=1=E.COLI) ) 

  = 2/3 . 3/3 . 3/3 . 1/3 = 18/3 = 6   

COCCUS  = P( (Nilai A=1=COCCUS) (Nilai B=1= COCCUS) 

          (Nilai C=1= COCCUS) (Nilai D=1= COCCUS) ) 

      = 0/3 . 2/3 . 1/3 . 0/3 

      = 0 
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CAMPYLO  = P( (Nilai A=1=CAMPYLO) (Nilai B=1= CAMPYLO) 

 (Nilai C=1= CAMPYLO) (Nilai D=1= CAMPYLO) ) 

           = 2/3 . 2/3 . 3/3 . 1/3 

           = 12/3 = 4 

 PADA TAHAP 4 YAITU MEMBANDINGKAN HASIL PER KELAS 

Menurut perhitungan karena hasil dari E.COLI lebih besar dari COCCUS 

dan CAMPYLO, maka bakteri ke-10 yaitu masuk ke dalam kategori E.COLI.  

3.4 Database 

 Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis yang 

dapat diolah atau dimanipulasi. Pada penelitian kali ini database diolah dengan 

menggunakan aplikasi MySQL. Database yang diolah yaitu nilai dari hasil proses 

pengolahan citra digital yang kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi 

menggunakan naive bayes pada data latih (training). Nilai tersebut kemudian 

disimpan dan dikelompokkan berdasarkan jenis bakteri. Database juga berguna 

untuk membaca data uji sehingga data uji dapat diketahui hasilnya. 

3.5 Graphical User Interface  

 Graphical User Interface (GUI) merupakan bagian terpenting dalam 

menjalankan aplikasi terserbut. GUI yang dibuat semenarik mungkin dan 

semudahkan mungkin untuk diakses oleh pengguna karena GUI merupakan hal 

yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Dibawah ini merupakan tampilan GUI 

aplikasi pendeteksi jenis bakteri. 

3.5.1 Perancangan Interface Home 

 Interface merupakan tampilan pertama ketika user membuka software 

klasifikasi bakteri pada daging sapi dengan metode naive bayes menggunakan 

pengolahan citra digital. Pada interface home tampilan dibuat sederhana agar user 

tidak mengalami kesulitan ketika mengoperasikan aplikasi tersebut. 
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Gambar 3.10  Desain Tampilan Halaman Home 

 Pada gambar diatas terdapat beberapa item yaitu sebagai berikut : 

1. Berisikan Teks yang menunjukkan judul dari skripsi. 

2. Gambar ikon identification yang nantinya akan terhubung ke halaman 

identifikasi. 

3. Gambar ikon informasi yang nantinya akan terhubung ke halaman 

informasi. 

4. Gambar ikon add data training yang nantinya akan terhubung ke halaman 

add data training. 

5. Gambar icon exit yang berguna untuk menutup aplikasi 

3.5.2 Perancangan Interface Informasi 

 

Gambar 3.11 Desain Tampilan Halaman Informasi 
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  Pada desain tampilan halaman informasi terdapat beberapa 

informasi mulai dari identitas pembuat aplikasi dan detail tentang aplikasi termasuk 

metode yang dipakai dan penerapan aplikasi tersebut. Pada pojok kanan bawah 

terdapat tombol home yang berguna untuk kembali ke tampilan menu awal dan 

pada kolom bawah terdapat teks yang bertuliskan pembuat aplikasi. 

3.5.3 Perancangan Interface Identifikasi 

  Interface identifikasi merupakan interface terpenting pada aplikasi 

tersebut karena pada interface identifikasi user melakukan proses upload gambar 

dan dapat melihat hasil klasifikasi bakteri sesuai dengan apa yang user upload 

nantinya. Citra upload tersebut merupakan citra dari data testing (data uji) yang 

sudah diambil pada penelitian sebelumnya ataupun bisa dilakukan proses ambil 

gambar langsung yang nantinya akan langsung terhubung dengan aplikasi optilab 

yaitu aplikasi dari mikroskop yang digunakan pada penelitian kali ini. Dibawah ini 

merupakan tampilan interface identifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Desain Tampilan Halaman Identifikasi 

Pada gambar diatas terdapat beberapa item yaitu sebagai berikut : 

1. Kolom citra bakteri yang berisikan citra bakteri hasil upload dari file 

explore. 

2. Kolom hasil identifikasi bakteri pertama yaitu berisikan identitas bakteri 

yang terdeteksi meliputi nama bakteri, genus bakteri, dan penjelasan bentuk 

fisik bakteri. 
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3. Kolom hasil identifikasi bakteri kedua yaitu berisikan penjelasan tentang 

dampak negatif yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. 

4. Tombol FOTO digunakan untuk mengambil citra bakteri menggunakan 

aplikasi bawaan mikroskop. 

5. Tombol UPLOAD digunakan untuk mengunggah citra bakteri (data testing) 

yang ada pada file explore dari hasil kamera mikroskop. 

6. Tombol PROSES digunakan untuk melakukan proses identifikasi untuk 

mendapatkan hasil setelah melakukan proses upload file. 

3.5.4 Perancangan Interface Add Data Training 

 Interface add data training merupakan interface yang digunakan untuk 

mengupload data training ke dalam sistem. Proses upload data training yaitu 

dengan cara mengupload data training yang ada pada pc kemudian pilih kategori 

bakteri yang akan ditambahkan setelah itu klik tombol training citra. Dibawah ini 

merupakan tampilan interface identifikasi. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13  Desain Tampilan Halaman Add Data Training 

Pada gambar diatas terdapat beberapa item yaitu sebagai berikut : 

1. Berisikan tombol upload untuk upload data training. 

2. Terdapat pilihan untuk kategori bakteri 

3. Tombol training citra untuk melakukan proses training terhadap data 

training. 
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3.6 Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem dilakukan untuk mendapatkan hasil dari perancangan 

aplikasi sehingga peneliti dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu sistem. Ada 

beberapa tujuan pengujian sistem sistem antara lain : 

1. Mendapatkan nilai error dengan cara membandingkan hasil yang 

didapatkan dari aplikasi dengan metode identifikasi yang dilakukan secara 

manual. 

2. Menghitung nilai akurasi dari hasil pengujian aplikasi klasifikasi bakteri 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

Perhitungan nilai akurasi dari hasil pengujain yaitu menggunakan 

perhitungan confussion matirx. Pada consuffion matrix terlebih dahulu membuat 

tabel untuk menginputkan nilai TP (True Positive), TN (True Negative), FP (False 

Positive) dan FN (False Negative). Menurut [9], rumus perhitungan tersebut yaitu 

sebagai berikut. 

Akurasi =  
TP + TN 

TP + TN + FP + FN
 

Presisi =  
TP

TP + FP
 

Recall =  
TP 

TP + FN
 

     Dimana : 

TP = jumlah dari data yang terklasifikasi di kelas yang benar. 

TN = jumlah dari data yang terklasifikasi di kelas sebaliknya yang benar. 

FP = jumlah data yang dianggap berada di kelas yang benar oleh sistem padahal 

seharusnya data tersebut berada di kelas yang sebaliknya.  

FN = jumlah data yang dianggap berada di kelas yang sebaliknya oleh sistem 

padahal seharusnya data tersebut berada di kelas yang benar. 

Setelah proses perhitungan selesai dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan dari hasil uji sistem dan hasil dari perhitungan nilai akurasi sistem. 
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3.7 Pengambilan Kesimpulan 

 Pengambilan kesimpulan yaitu mulai dari perancangan dan hasil uji sistem 

sehingga peneliti dapat memberikan saran untuk mempertimbangkan atas aplikasi 

yang terlah dibuat. 

 

 


