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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat 

di desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk  yang banyak beranggapan bahwa 

kayu yang berukuran cukup besar berarti umurnya sudah tua dan kayu yang berukuran kecil 

berarti umurnya masih muda. Akibatnya banyak ditemui permasalahan dalam transaksi 

pembelian kayu jati, dimana pembeli yang hendak membeli kayu yang sudah tua dengan 

harga yang mahal ternyata mendapat kayu yang masih muda. Untuk itu dibuatlah suatu 

aplikasi yang dapat memprediksi umur kayu jati. 

 Proses dilakukan Dengan mengambil gambar lingkaran tahun akan diambil dengan 

menggunakan kamera digital. Kemudian dilakukan proses grayscale yang dimana berfungsi 

mengubah gambar warna RGB menjadi abu abu , setelah itu dilakukan proses trensholding 

yang berfungsi memisahkan obyek dengan background , lalu dilakukan proses edge detection 

yang berfungsi menampilkan garis tepi/tepian gambar , kemudian dilakukan proses edge 

linking yang berfungsi menyambung pixel yang terputus dan proses yang terakhir yaitu 

freeman chaincode yang berfungsi untuk menampilkan kode rantai dari gambar untuk di 

prediksi berapa umur dari kayu tersebut  

 Dari hasil pengujian dilakukan scenario menggunakan 50 data training dan 15 data 

testing diperoleh akurasi sebesar  73%. Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa metode edge linking dan freeman chaincodedapat digunakan untuk 

memprediksi umur kayu jati. 

 

 

KATA KUNCI  : Pegolahan citra, Jati, Edge linking, Freeman chaincode. 
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i. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki banyak sekali kekayaan alam. 

Kekayaan alam yang dimiliki 

Indonesia salah satunya adalah 

kakayaan alam hasil dari hutan yaitu 

berupa kayu. Beberapa jenis kayu cepat 

tumbuh di Indonesia seperti akasia 

(Acacia denticulosa), sengon 

(Falcataria moluccana), mahoni 

(Swietenia mahagoni), jati (Tectona 

grandis) dan lain lain yang sudah 

berhasil di tingkatkan 

mutunya.(Mahgribil,2017). 

Kayu jati merupakan Salah satu 

jenis kayu yang dibutuhkan terutama 

dalam industri permebelan. Ada pihak 

perusahaan yang memerlukan kayu 

jati muda karena harganya yang lebih 

murah;ada juga yang memerlukan 

kayu jati yang tua karena walaupun 

harganya mahal tetapi kualitasnya 

lebih terjaga.  Kualitas kayu jati yang 

baik dapat dilihat dari warna kayu dan 

umur kayu. (Noviariska,2017). 

Banyak masyarakat beranggapan 

bahwa kayu yang berukuran cukup 

besar berarti umurnya sudah tua dan 

kayu yang berukuran kecil berarti 

umurnya masih muda. Karena hal 

tersebut, banyak ditemui permasalahan 

dalam transaksi pembelian kayu jati, 

dimana pembeli yang hendak membeli 

kayu yang sudah tua dengan harga 

yang mahal ternyata mendapat kayu 

yang masih muda. Permasalahan 

tersebut terjadi juga karena kurangnya 

wawasan/pengetahuan  tentang umur 

kayu jati.  

Pada penelitian ini peneliti 

hendak membuat suatu sistem yang 

dapat menganalisa umur dari kayu jati. 

Proses dilakukan Dengan mengambil 

gambar lingkaran tahun akan diambil 

dengan menggunakan kamera digital. 

Kemudian gambar tersebut akan 

diproses pada komputer menggunakan 

teknik pemrosesan gambar. Semua 

informasi yang ada akan dikumpulkan 

dan diproses dengan menggunakan 

metode grayscale, edge detection, 

edge linking, thresholding, dan 

freeman chaincode. 

 

II. Metode 

A. Edge linking 

Secara ideal, teknik yang 

digunakan untuk mendeteksi 

diskontinuitas seharusnya hanya 

menghasilkan pixel-pixel yang berada 

pada batas region. Namun dalam 

prakteknya hal ini jarang terjadi 

karena adanya noise, batas yang 

terpisah karena pencahayaan yang 

tidak merata, dan efek lain yang 

mengakibatkan variasi intensitas. 
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Untuk itu algoritma edge detection 

biasanya dilanjutkan dengan prosedur 

edge linking untuk merangkai pixel-

pixel tersebut menjadi satu kesatuan 

sehingga memberikan suatu informasi 

yang berarti. Salah satu teknik yang 

dapat digunakan untuk edge linking 

adalah local processing, yaitu dengan 

menganalisa karakteristik pixel-pixel 

di dalam suatu neighborhood (3 x 3 

atau 5 x 5) pada semua titik (x,y) di 

dalam citra yang telah mengalami 

edge-detection. Selanjutnya semua 

titik yang sejenis dihubungkan 

sehingga membentuk kumpulan pixel 

yang memiliki sifat-sifat yang 

sama(Mardianto,2012). Dua sifat 

utama yang digunakan untuk 

menentukan kesamaan edge pixel 

dalam analisa ini adalah: 

a) Besarnya respon gradient 

operator yang digunakan 

b) Arah gradient Sifat yang 

pertama dinyatakan 

dengan nilai Ñf yang telah 

dibahas sebelumnya. Jadi 

suatu edge pixel dengan 

koordinat (x’,y’) dan 

bertetangga dengan (x,y), 

dikatakan memiliki 

magnitude sama dengan 

pixel di (x,y) jika: 

   (   )    (     )    

dimana T adalah threshold positif. 

Sedangkan arah vektor gradient 

dinyatakan dengan a(x,y) yang juga 

telah dibahas sebelumnya. Suatu 

edgepixel dengan koordinat (x’,y’) dan 

bertetangga dengan (x,y), dikatakan 

memiliki sudut yang sama dengan 

pixel di (x,y) jika : 

  (   )   (     )     

dimana A adalah threshold 

sudut. Suatu titik yang menjadi 

tetangga dari (x,y)       dihubungkan 

dengan titik (x,y) jika memenuhi 

kedua kriteria di atas, baik magnitude 

maupun sudutnya. Proses linking ini 

diulang untuk seluruh lokasi titik yang 

ada di dalam citra(Siti,2012). 

 

B. Freeman Chaincode 

Freeman chaincode digunakan 

untuk menggambarkan batas obyek 

atau jumlah piksel yang berada dalam 

satu  obyek. Batas obyek 

direpresentasikan dengan piksel-piksel 

yang saling terhubung dan memiliki 

nilai yang sama. Freeman  chain code 

mendeskripsikan sebuah obyek 

dengan segmen garis yang berurutan 

berdasarkan arah prioritas penelusuran 

yang telah ditetapkan. Arah dari tiap 

segmen direpresentasikan dengan 

angka tertentu. Elemen pertama pada 

sebuah urutan harus memberikan 
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informasi mengenai posisinya 

sehingga rekonstruksi area atau 

perhitungan luas dapat dilakukan. 

Chain code berjalan dengan 

menelusuri piksel-piksel pada citra 

berdasarkan prioritas arah yang telah 

ditentukan. Sebuah chain code bisa 

terdiri dari 4 arah mata angin atau 8 

arah mata angin(Nafeesa,2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Mata angin freeman 

chaincode 

 

III. Hasil 

a. Halaman utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1. Tampilan awal aplikasi 

Pada Gambar 3.1 terdapat 

tampilan awal aplikasi pengolahan 

citra untuk memprediksi umur kayu 

menggunakan metode edge linking 

dan freeman chaincode. Didalam 

tampilan awal program terdapat 

menu- menu training, testing, 

spesifikasi dan profil 

 

b. Halaman menu training 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

         Gambar 3.2 Tampilan menu training 

merupakan menu training , 

menu training merupakan salah satu 

menu yang ada pada aplikasi , menu 

ini digunakan untuk pelatihan pada 

sistem 

 

c. Halaman menu testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3.3 tampilan menu testing 
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Menu testing digunakan untuk 

pengujian pada aplikasi. Proses proses 

ini bertujuan untuk memprediksi umur 

dari data baru yang di masukkan 

 

d. Halaman menu spesifikasi 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.4. Tampilan menu spesifikasi 

Pada Gambar 3.4 merupakan 

menu Spesifikasi, menu Spesifikasi 

merupakan uraian tentang jenis umur 

kayu. 

 

e. Halaman menu profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Gambar 3.5. Tampilan menu profil 

Pada Gambar 3.5 merupakan 

menu profil, menu profil merupakan 

uraian tentang identitas pembuat 

aplikasi. 

            Dari hasil pengujian dilakukan 

scenario menggunakan 50 data training 

dan 15 data testing diperoleh akurasi 

sebesar  73%. Dari hasil pengujian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

metode edge linking dan freeman 

chaincode dapat digunakan untuk 

memprediksi umur kayu jati. 

  

IV. Penutup 

a. Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir 

ini, aplikasi pengolahan citra untuk 

memprediksi umur kayu menggunakan 

metode edge linking dan freeman 

chaincode  yang telah dibangun 

mempunyai beberapa kesimpulan 

sebagai berikut  

 

1. Telah dihasilkan rancangan aplikasi 

pengolahan citra untuk memprediksi 

umur kayu menggunakan metode 

edge linking dan freeman chaincode. 

2. Telah dihasilkan rancangan aplikasi 

pengolahan citra untuk memprediksi 

umur kayu menggunakan metode 

edge linking dan freeman chaincode  

dengan spesifikasi beberapa menu 

pilihan yang user friendly sehingga 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Tri Sudarsono | 14.1.03.02.0094 
Teknik - Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

memudahkan user dalam 

mengoprasikannya. 

 

b. Saran 

Berdsarkan uraian simpulan di 

atas, maka saran yang diharapkan 

penulis untuk aplikasi Telah dihasilkan 

rancangan aplikasi pengolahan citra 

untuk memprediksi umur kayu 

menggunakan metode edge linking dan 

freeman chaincode  adalah sebagai 

berikut : 

1. Input data yang digunakan  hanya 

terbatas jenis kayu jati saja. 

2. Sistem aplikasi ini masih berbasis 

dekstop untuk selanjutnya juga bisa 

dikembangkan lagi menjadi  berbasis 

android agar lebih efisien.  

3. Sebaiknya data latih di perbanyak 

sehingga dapat meningkatkan akurasi 
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