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ABSTRAK
Tanaman mangga merupakan tanaman buah yang potensial dikembangkan karena mempunyai
tingkat keragaman genetik yang tinggi. Mangga memiliki variasi dalam hal bentuk, ukuran dan warna
buah, yang menunjukkan keragaman genetik yang cukup luas. Dari banyaknya keragaman genetik dan
jenis masyarakat masih banyak yang belum bisa membedakannya.
Permasalahan penelitian ini adalah (1) Masih minimnya aplikasi yang dapat digunakan untuk
membedakan jenis mangga?. (2) Masyarakat kurang memahami dalam perbedaan mangga jika dilihat
dari buahnya?. (3) Bagaimana cara membuat sebuah program identifikasi buah mangga menggunakan
metode Learning Vector Quantization dan metode Euclidean Distance?
Penelitian ini membangun aplikasi buah mangga offline dimana proses ekstraksi ciri menggunakan
metode Learning Vector Quantization (LVQ) untuk mendapatkan ciri pada setiap karakter masukan
buah mangga dalam perhitungan nilai RGB sehingga bobotnya bisa ter-update. Kemudian melakukan
penggabungan untuk menghasilkan vektor ciri yang spesifik, selanjutnya dilakukan perhitungan
klasifikasi dengan menggunakan metode Euclidean Distance untuk mengenali jenis buah mangga.
Dari hasil uji coba yang dilakukan pada aplikasi, hasil untuk citra buah mangga diperoleh dengan
jumlah data pelatihan sebanyak pengenalan 6 citra dan data uji coba sebanyak 120 citra. Hasil akurasi
sistem yang didapatkan sebesar 86,6 %.

Kata kunci : Buah mangga,Pengolahan citra,Aplikasi
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I.

LATAR BELAKANG
Seiring

genetik

berjalannya

yang

cukup

luas.

Dari

waktu,

banyaknya keragaman genetik dan

teknologi mengalami perkembangan

jenis masyarakat masih banyak yang

yang luar biasa pesatnya,baik dalam

belum bisa membedakannya. Mangga

segi

keras)

termasuk dalam marga Mangifera,

segi

yang terdiri dari 35-40 anggota, dan

software(perangkat lunak). Salah satu

suku Anacardiaceae. Nama ilmiahnya

teknologi

adalah

hardware

(perangkat

maupun

dalam

yang

terbentuk

perkembangan

dari

software

adalah

Mangifera

indica.

Pohon

mangga termasuk tumbuhan tingkat

teknologi pengolahan citra. Teknologi

tinggi

ini

untuk

termasuk kelompok arboreus, yaitu

pengembangan riset dan aplikasi. Oleh

tumbuhan berkayu yang mempunyai

sebab

dan

tinggi batang lebih dari 5 m, bahkan

diciptakan

untuk

mencapai tinggi 10-50 m ( Agustin,

peneliti

dalam

2011).

sering

itu

algoritma

digunakan

banyak
yang

membantu

para

metode

menganalisa suatu obyek citra maupun

yang

struktur

Berdasarkan

di

batangnya

atas

penulis

media. Citra sendiri adalah suatu

ingin membuat sebuah sistem untuk

representasi(gambaran),

menentukan

kemiripan,

jenis

mangga

atau imitasi dari suatu objek. Citra

dengan

terbagi 2 yaitu citra yang bersifat

mangga dan diambil nilai RGB untuk

analog dan citra yang bersifat digital.

diklasifikasikan

Citra analog adalah citra yang bersifat

menggunakan

continue sedangkan citra digital adalah

Vector Quantization (LVQ). Metode

citra yang dapat diolah oleh komputer

ini akan menghitung jarak antara

(Sutojo, 2009).

bobot awal dengan data pelatihan,

Tanaman mangga merupakan
tanaman

buah

dikembangkan

yang
karena

tingkat

keragaman

tinggi.

Mangga

mengambil

buah

sampel

buah

dan

dihitung

metode

Learning

sehingga pada akhir interasi akan

potensial

ditemukan hasil akhir tiap kelas/data.

mempunyai

Dalam proses pencocokan atau dalam

genetik

memiliki

yang

sisem

ini

dipakai

untuk

proses

variasi

pencarian, maka sistem akan mencari

dalam hal bentuk, ukuran dan warna

jarak terpendek antara data input baru

buah, yang menunjukkan keragaman

buah mangga dengan bobot akhir tiap
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kelas.

Kemudian

akan

dianalisis

untuk membedakan jenis mangga yang

mengenai keberhasilan sistem dalam

sudah di pilih. Riset eksperimental

mengenali pola buah mangga yang

merupakan

penelitian

baru diinputkan, serta hubungannya

memungkinkan

untuk

dengan

penyebab dari suatu perilaku.(Bilal &

banyaknya

epoch

yang

digunakan serta banyaknya waktu

yang

menentukan

Andrianto, 2017).

yang diperlukan. LVQ memiliki bobot
tertentu yang diperoleh pada waktu

II. METODE

pembelajaran. Bobot ini digunakan
untuk pengenalan karakter atau angka.
Pengenalan

dilakukan

1. Learning Vector Quantization (LVQ)

dengan

Learning Vector Quantization (LVQ)

membandingkan dua vektor. Jarak dari

merupakan

kedua vektor akan menentukan skor.

melakukan pelatihan terhadap lapisan

Tingkat kemiripan ditentukan oleh

– lapisan kompetitif yang terawasi.

skor diperoleh. Semakin kecil nilai

Lapisan kompetitif akan belajar secara

skor maka kedua vektor tersebut

otomatis untuk melakukan klasifikasi

semakin mirip. Penelitian tentang

terhadap vektor input yang diberikan

penggunaan aplikasi ini menggunakan

Apabila

beberapa

pengenalan pola telah banyak dikaji

memiliki

jarak

dalam

berdekatan, maka vektor – vektor input

berbagai

bidang

ilmu

pengetahuan

metode

untuk

vektor
yang

input
sangat

tersebut akan dikelompokkan dalam

Pada
sebelumnya
Klasifikasi

suatu

beberapa

penelitian

kelas yang sama (Kusumadewi,2006).

telah

dilakukan

Algoritmanya adalah sebagai berikut:

Jenis

menggunakan

Bunga

LVQ

anggrek

(Eko,

1.

Tentukan

maksimum

epoch

2017).

(banyaknya proses pelatihan yang

Penelitian lainnya klasifikasi buah

akan diulangi), eps (error minimum

manggis

yang diharapkan) dan nilai alpha.

berdasarkan

mutunya

menggunakan LVQ (Endi, 2015). Dari

2.

Hasil ekstraksi ciri pertama dari

beberapa uraian di atas menjadikan

masing-masing pola digunakan

penulis tertarik untuk membuat suatu

sebagai data awal (inisialisasi). Data

aplikasi “Aplikasi Pengolahan Citra

inisialisasi ini akan diisi sebagai nilai

Untuk Klasifikasi Jenis Buah Mangga”

bobot awal (w).

EKA MEGA APRILLIA | 14.1.03.02.0289
Fakultas Teknik – Teknik Informatika

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

Simki-Techsain Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

3.

Epoch = 0

𝛼 = 𝛼 − (0,1 ∗ 𝛼)...............................(2.5)

4.

Selama (Epoch < MaxEpoch) atau

5.

Simpan bobot hasil pelatihan (w)

berikut:

2.

Euclidean Distance

a.

Epoch = Epoch + 1

Euclidean Distance adalah matriks yang

b.

Untuk setiap data hasil ekstraksi ciri,

paling sering digunakan untuk

lakukan hal berikut:

menghitung kesamaan antar vektor.

(alpha > eps), maka lakukan hal

1) Set x = hasil ekstraksi ciri dari pola.

Jarak euclidean menghitung akar dari

2) Set T = nomor urut dari setiap kelas.

kuadrat perbedaan antar vektor (root

3) Hitung jarak hasil ekstraksi ciri

of square differences between vector).

polasaat ini dengan masing-masing

Persamaan dari jarak euclidean

bobot.Misalkan dihitung jarak hasil

adalah ( Putra, 2010) :

ekstraksi ciri pola pertama dengan
setiap bobot, maka rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut:

2

𝑑𝑖𝑗 = √∑𝑛𝑘= 1 (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 ) ..............(2.6)
Hasil perhitungan euclidean distance ini
akan memperlihatkan seberapa besar

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 =
√(𝑋11 − 𝑊11 )2 + (𝑋12 − 𝑊12 )2 + . . . . . + (𝑋1𝑚 − 𝑊1𝑚 )2 ...

tingkat kesamaan antara citra uji dan

..(2.2)

dengan:
X1m = bit ekstraksi ciri dari pola- 1 yang
ke-m.
W1m
m

= bobot W(1,m)

citra sampel, semakin kecil nilai dari
euclidean distance (mendekati nilai
nol), maka tingkat kemiripan
(similarity) citra semakin baik.

= banyak bit ekstraksi ciri

4) Bila nomor kelas pada bobot yang

III.

HASIL DAN KESIMPULAN

memiliki jarak terkecil sama dengan
nilai nomor urut (T) pola, maka
hitung:
𝑤𝑗 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑗 (𝑙𝑎𝑚𝑎) + 𝛼(𝑥 −
𝑤𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎))................(2.3)
5) Bila tidak, maka hitung:
𝑤𝑗 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑗 (𝑙𝑎𝑚𝑎) − 𝛼(𝑥 −
𝑤𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎))................(2.4)
c.

Kurangi nilai Alpha:
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1. Flowchart sistem
a. Flow Chart Data Training
Keterangan diagram alur pada gambar
adalah sebagai berikut:
1. Pengambilan sample training. Sampel
training yang diambil adalah jenis
buah mangga apel, buah mangga
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gadung, buah mangga madu, buah
mangga

manalagi,

buah

mangga

podang,

buah

mangga

bapang.

b.Flow Chart Data Testing

Diambil dari dari perkebunan buah
mangga dengan masing-masing jenis
diambil 20 sampel gambar.
2. Pengambilan

nilai

RGB.

Proses

pengambilan nilai RGB/ grayscale
pada sampel training.
3. Pengambilan

nilai

Binner.

Proses

pengambilan nilai Binner pada sampel
training.
4. Perhitungan metode LVQ. Digunakan
dalam perhitungan nilai RGB sehingga
bobotnya bisa terupdate.
5. Data

base.

Digunakan

untuk

menyimpan data
Gambar flowchart dari keterangan diatas

Keterangan diagram alur pada gambar

sebagai berikut:

adalah sebagai berikut:

a. Flow Chart Data Training

1.

Pengambilan

sample

training.

Sampel training yang diambil adalah
jenis

buah

mangga

apel,

buah

mangga gadung, buah mangga madu,
buah
mangga
bapang.

mangga

manalagi,

podang,

buah

Diambil

dari

buah
mangga
dari

perkebunan buah mangga dengan
masing-masing jenis

diambil 20

sampel gambar.
2.

Pengambilan

nilai

RGB.

Proses

pengambilan nilai RGB/ grayscale
pada sampel training.
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3.

Pengambilan nilai Binner. Proses

(training) sample buah mangga terlihat

pengambilan

pada gambar .

nilai

Binner

pada

sampel training.
4.

Perhitungan

b. Tampilan Data Training

metode

LVQ.

Digunakan dalam perhitungan nilai
RGB

sehingga

bobotnya

bisa

terupdate.
5.

Data

base.

Digunakan

untuk

menyimpan data
6.

Metode

Euclidean

Digunakan

untuk

distance.

mencari

nilai

kedekatan antara data training dan
data testing.
7.

c. Tampilan Data Testing

Hasil akhir. Hasil identifikasi yang

Merupakan tampilan yang

akan

program

muncul ketika aplikasi ini

adalah nama jenis buah dari data

dibuka melakukan proses

testing yang dimasukkan.

identifikasi (testing) jenis buah

ditampilkan

oleh

mangga terlihat pada gambar
B. Tampilan progam
a. Tampilan Menu utama
Merupakan

tampilan

Keterangan Gambar adalah sebagai
awal

yang

berikut: Pada form LVQ

muncul ketika aplikasi ini dijalankan

menunjukkan hasil presentasi jarak,

terlihat pada gambar

jika ada jenis yang sama di ambil
jarak terkecil untuk identifikasinya.
C. Skenario Uji Coba.
Dari hasil uji coba dari 120 data
Mangga di dapatkan hasil sebagai
berikut terlihat pada tabel.

Merupakan tampilan awal yang muncul

Tabel Akurasi Data Skenario Uji

ketika aplikasi ini dibuka. Pada halaman

Coba.

ini akan melakukan proses pelatihan
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pas saat pengambilan citra, dan untuk
nilai

keberhasilan

terendah

skenario 1,2,3 adalah jenis

dari

mangga

gadung memiliki nilai akurasi 30%
paling rendah karena posisi buah
masih mentah sehingga pencahayaan
tidak mencukupi dan bentuk yang
hampir sama di semua sisi, dan untuk
jenis mangga yang lain memiliki nilai
kebenaran yang berbeda di karenakan
perbedaan

pencahayaan

dan

bentuknya.

D. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, pengolahan citra,
perancangan, pembuatan, pengujian
aplikasi

jenis

buah

menggunakan

mangga

Learning

Vector

Dari hasil skema uji coba di atas

Quantization (LVQ), dan Euclidean

dapat di simpulkan bahwa akurasi

Distance dengan pada penelitian ini

keberhasilan adalah 86,6%.

didapatkan simpulan sebagai berikut :

Dari

Skenario 1, 2, 3 untuk jenis mangga

1.

Metode LVQ dapat digunakan

bapang mempunyai nilai kebenaran

untuk pengenalan jenis mangga

tertinggi 86,6% dikarenakan mangga

berdasarkan buahnya.

jenis bapang mempunyai kecerahan
dan

mempunyai

bentuk

2.

yang

Dengan metode Learning Vector
Quantization

(LVQ)

signifikan paling tinggi diantara yang

digunakan

lainnya dan untuk Skenario 2 di dapat

ekstraksi ciri pada jenis buah

juga jenis madu yang memiliki nilai

mangga.

kebenaran

80%

madu

juga

Distance bisa digunakan untuk

memiliki tingkat pencahayaan yang

melakukan pencocokan pola pada

mangga
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yaitu
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citra digital. Dengan akurasi nilai

Fathansyah. 2012. Basis Data (Edisi

kebenaran 86,6%.

Revisi). Bandung : Informatika.
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