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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daging sapi adalah bahan pangan sekunder namun memiliki nilai gizi yang 

sangat besar. Nilai gizi daging sapi sangat dibutuhkan kepada semua konsumen 

karena bisa memenuhi kebutuhan setiap hari, sebab itulah daging diproduksi dalam 

jumlah besar pada setiap harinya. Namun daging sapi juga merupakan bahan 

pangan yang mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, daging sapi yang sudah 

terkena mikroorganisme biasanya akan mengalami tingkat daya simpan yang 

mengakibatkan kualitas daging sapi turun. 

Penyediaan daging sapi untuk masyarakat sangat diinginkan yaitu daging yang 

aman, sehat, utuh, dan halal. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat yang 

penyebab sering terjadinya pencemaran mikroba. Sesudah hewan ternak dipotong, 

mikroba yang ada pada hewan akan merusak jaringan dan menyebabkan kerusakan 

kualitas  daging jika tidak dilakukan penanganan yang baik. 

Meningkatnya kebutuhan konsumsi daging sapi, menjadikan orang yang tidak 

memiliki tanggung jawab mmanfaatkan situasi demikian dengan melakukan 

kecurangan dengan menual daging sapi yang kualitasnya buruk bahkan sudah tidak 

layak konsumsi sebagai contoh daging sapi yang sudah busuk, daging sapi yang 

dicampur dengan daging yang lain, daging sapi yang sudah diformalin dan bahkan 

daging sapi gelongonggan. Walaupun pemerintah sudah memberi larangan keras 

dan mengeluarkan pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 yang menegaskan 

bahan pangan, menjual makanan yang tidak  layak konsumsi akan di ancam dengan 

sanksi penjara dengan masa pidana 5 tahun atau denda sebesar Rp.600.000.000,- 

(enam ratus juta rupiah), namun para pedagang masih tetap melakukan kecurangan 

tersebut dengan keuntungan pribadi [1]. 

Kualitas daging sapi dapat dinilai dari tingkat harga dari daging sapi dan 

kualitas daging sapi. Kualitas daging sapi sendiri dapat dinilai melalui marbling, 
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warna otot, kerapatan daging, dan warna lemak daging. Secara khusus, marbling 

adalah parameter yang sering digunakan untuk menentukan kualitas daging sapi. 

Selama ini evaluasi dan identifikasi daging sapi dilakukan dengan cara manual 

dengan menggunakan pengamatan visual [2]. Mengidentifikasi dengan cara 

tersebut memiliki kelemahan, antara lain mebutuhkan waktu yang sangat lama dan 

menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan efisien karena disebabkan 

keterbatasan peengelihatan manusia dan perbedaan argumen tentang kualitas 

daging sapi pada setiap pengamat sehingga sangat dibutuhkan inovasi pengolahan 

citra yang berguna untuk menganalisa dan menentukan kualitas daging sapi secara 

akurat, mudah dan tepat. 

Pada penelitian sebelumnya merupakan simulasi dan analisis yang membahas 

mengenai teknik untuk mengklasifikasikan jenis daging sapi dengan menggunakan 

pengolahan citra digital. Sistem ini menggunakan metode ekstraksi ciri tekstur Grey 

Level Coocurent Matrix (GLCM) dan metode klasifikasi dengan Fuzzy Logic [3]. 

Sedangkan dalam penelitian ini saya mengangkat sebuah judul yang dapat 

membedakan kualitas kesegaran daging sapi, salah satunya dengan menggunakan 

teknologi image processing (pengolahan citra). Image processing dapat dijadikan 

alternatif karena metode ini tidak merusak objek, melainkan dengan cara 

menganalisa warna dan tekstur dengan metode klasifikasi jaringan syaraf tiruan 

backpropagation. Hasil yang diharapkan adalah dapat mempermudah para 

konsumen dan industri supermarket melakukan penyortiran daging. Karena alasan 

itu penelitian ini mengangkat judul “Alat Pendeteksi Kualitas Daging Sapi 

Berdasarkan Pengolahan Citra dengan Metode Backpropagation”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat pendeteksi kualitas daging sapi 

dengan metode backpropagation?  

2. Bagaimana cara mengidentifikasi kualitas daging sapi berdasarkan 

pengolahan citra? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dari penelitian tugas akhir mendeteksi kulitas daging sapi 

berdasarkan pengolahan citra ini adalah: 

1. Merancang dan membuat alat yang mampu mendeteksi kualitas daging 

sapi dengan metode backpropagation 

2. Mengidentifiksai kualitas daging sapi berdasarkan pengolahan citra. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari perancangan alat pada tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal 

untuk membangun sistem pengolahan citra daging sapi, yang dapat 

diaplikasikan pada sistem indentifikasi citra pada daging yang lainnya. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih baik terhadap metode jaringan syaraf tiruan backpropagation yang 

digunakan. 

3. Dihasikan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi dging sapi layak dan 

daging sapi busuk.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Masalah yang dibatasi dalam tugas akhir ini meliputi beberapa hal, antara 

lain: 

1. Kontroler yang digunakan adalah Raspberry Pi 3, 

2. Kamera yang digunakan adalah kamera modul Raspberry Pi, 

3. Objek yang akan dideteksi adalah daging sapi, 

4. Warna latar yang digunakan adalah warna putih, 

5. Data berasal dari capture yang di ambil dari kamera dengan format jpg, 

6. Parameter yang digunakan untuk warna yaitu Hue, Saturation, Intensity, 

7. Parameter yang digunakan untuk tekstur yaitu Entropy, Contrast, 

Homogenity dan Colleration. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, 

metodologi, sistematika penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang menjelaskan komponen-komponen 

yang dipakai, meliputi pengolahan citra, Gray Level Co-occurrence 

Matrix (GLCM), jaringan syaraf tiruan, fungsi aktifasi, 

backpropagation, raspberry pi dan landasan teori lain yang 

mendukung materi.  

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Membahas tentang rangkaian, perencanaan dan pembuatan sistem 

secara keseluruhan. 

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai cara membuat interface guide 

pada matlab, pengimplementasikan serta membuat jaringan syaraf 

tiruan backpropagation menggunakan matlab. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan, 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir 

ini dan kemungkinan dapat dikembangkan.  


