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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis guineesis Jacq) termasuk golongan 

tumbuhan palma. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, 

pantai timur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Kelapa sawit 

menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 

yang menyebabkan permintaan minyak nabati untuk bahan 

pangan dan industri sabun menjadi tinggi. Kelapa sawit 

mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman 

penghasil minyak nabati lainnya (seperti kacang kedelai, kacang 

tanah, biji bunga matahari dan tanaman penghasil minyak 

nabati lainnya), sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. 

Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang paling tahan hama 

dan penyakit dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati 

lainnya (Herianto, 2008). Klasifikasi Botani tanaman kelapa 

sawit adalah sebagai berikut : 

Filum : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo :Arecales 

Famili : Arecaceae 

Genus : Elaeis 

Spesies : Elaeis guineensis 

Elaeis oleifera 

 

Kelapa sawit dapat mencapai tinggi 25 meter. Bunga 

dan buahnya berupa tandan, bercabang banyak, ukuran buah 

kecil, bila masak berwarna merah kehitaman dan daging 

buahnya padat. Pada daging dan kulit buahnya mengandung 

minyak. Minyak tersebut digunakan sebagai bahan minyak 

goreng,sabun, dan lilin. Ampasnya dapat dimanfaatkan untuk 

makanan ternak, ampas yang disebut bungkil dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. 
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Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. 

Kelapa sawit dapat berkembang biak dengan biji (generatif) dan 

vegetatif. Tanaman ini tumbuh pada daerah tropis, pada 

ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit 

membutuhkan tanah yang subur seperti tanah latosol, ultisol, 

alluvial dengan drainase yang baik serta solum yang cukup 

dalam kira-kira 1 meter, dengan kelembaban 80 sampai 90 

persen. Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan oleh 

adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2000 - 2500 mm 

setahun (Fauzi, 2002).  

 

                       
Gambar 2.1 (a) tandan buah kelapa sawit dan (b) buah kelapa sawit 

 

Buah sawit umumnya merniliki panjang 2 hingga 5 cm dan 

berat 3 hingga 30 gram, berwama ungu hitam pada saat muda, 

kemudian menjadi berwama kuning rnerah pada saat tua dan 

rnatang (Muchtadi, 1992). Daging buah berwama putih kuning 

ketika masih muda dan berwama jingga setelah matang 

(Ketaren, 2005). Buah kelapa sawit tersusun atas beberapa 

bagian, yaitu : 

1. Perikarp, meliputi : 

a. Epikarpium, yaitu kulit buah yang keras dan licin 

b. Mesokarpium, yaitu bagian buah yang berserabut dan 

mengandung minyak dengan rendemen paling tinggi, 

menghasilkan minyak sawit kasar/ Crude Palm Oil 

(CPO) 

2. Biji meliputi : 

a) b) 
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a. Endokarpium (kulit biji = tempurung), berwarna hitam 

dan keras 

b. Endosperm (kernel = daging biji) berwarna putih yang 

menghasilkan minyak inti sawit/Palm Kernel Oil (PKO) 

 

2.2  Minyak Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO) 

 Minyak kelapa sawit diperoleh dari pengolahan buah 

kelapa sawit (Elaeis guinensis JACQ). Secara garis besar buah 

kelapa sawit terdiri dari serabut buah (pericarp) dan inti (kernel). 

Serabut buah kelapa sawit terdiri dari tiga lapis yaitu lapisan luar 

atau kulit buah yang disebut pericarp, lapisan sebelah dalam 

disebut mesocarp atau pulp dan lapisan paling dalam disebut 

endocarp. Inti kelapa sawit terdiri dari lapisan kulit biji (testa), 

endosperm dan embrio. Mesocarp mengandung kadar minyak 

rata-rata sebanyak 56%, inti (kernel) mengandung minyak 

sebesar 44%, dan endocarp tidak mengandung minyak (Olphen, 

1963). Minyak kelapa sawit seperti umumnya minyak nabati 

lainnya adalah merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, 

sedangkan komponen penyusunnya yang utama adalah 

trigliserida dan nontrigliserida (Mark, 1967). 

 

2.2.1  Senyawa Trigliserida Pada Minyak Kelapa Sawit.  

Seperti halnya lemak dan minyak lainnya, minyak kelapa 

sawit terdiri atas trigliserida yang merupakan ester dari gliserol 

dengan tiga molekul asam lemak menurut reaksi sebagai berikut 

( Buchman, 1982) : 
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Gambar 2.2  Reaksi gliserol dan asam lemak yang membentuk 

trigliserida 

 

 Bila R, = RZ = R3 atau ketiga asam lemak penyusunnya 

Sama maka trigliserida ini disebut trigliserida sederhana, dan 

apabila salah satu atau lebih asam lemak penyusunnya tidak 

sama maka disebut trigliserida campuran. Asam lemak 

merupakan rantai hidrokarbon yang setiap atom karbonnya 

mengikat satu atau dua atom hydrogen, kecuali atom karbon 

terminal mengikat tiga atom hydrogen. Sedangkan atom karbon 

terminal lainnya mengikat gugus karboksil. Asam lemak yang 

pada rantai hidrokarbonnya terdapat ikatan rangkap disebut 

asam lemak tidak jenuh dan apabila tidak terdapat ikatan 

rangkap pada rantai hidrokarbonnya karbonnya disebut dengan 

asam lemak jenuh (Nurhaida, 2004). Secara umum struktur 

asam lemak dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.3 Reaksi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak 

jenuh pada CPO 
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Makin jenuh molekul asam lemak dalam molekul 

trigliserida, semakin tinggi titik beku atau titik cair minyak 

tersebut. Sehingga pada suhu kamar biasanya berada pada 

fase padat. Sebaliknya semakin tidak jenuh asam lemak dalam 

molekul trigliserida maka makin rendah titik cair minyak tersebut 

sehingga pada suhu kamar berada pada fase cair. Minyak 

kelapa Sawit adalah lemak semi padat yang mempunyai 

komposisi yang tetap. Berikut ini adalah tabel dari komposisi 

trigliserida dan tabel komposisi asam lemak dari minyak kelapa 

sawit. 

Tabel 2.1 Komposisi Trigliserida Dalam Minyak Kelapa Sawit 

Trigliserida Jumlah (%) 

Dipalmito – Stearine 1 – 3 

Oleo – Miristopalmitin 0 – 5 

Tripalmitin 3 –5 

Oleo – Dipalmitin 21 – 43 

Oleo- Palmitostearine 10 – 11 

Palmito – Diolein 32 – 48 

Stearo – Diolein 0 – 6 

Linoleo – Diolein 3 – 12 

 

Tabel 2.2 Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa Sawit  

Asam Lemak Jumlah (%) 

Asam Kaprilat - 

Asam kaproat - 

Asam Miristat 1,1 – 2,5 

Asam Palmitat 40 – 46 

Asam Stearat 3,6 – 4,7 

Asam Oleat 30 – 45 

Asam Laurat - 

Asam Linoleat 7 – 11 

Sumber : Ketaren , S . 1986  
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2.2.2  Senyawa Non Trigliserida Pada Minyak Kelapa Sawit 

Beberapa senyawa non trigliserida  diantara lain : 

motibgliserida, diglisrida, fosfatida, karbohidrat, turunan 

karbonidrat, protein, beberapa lesin dan bahan-bahan berlendir 

atau getah (gum) serta zat-zat berwarna yang memberikan 

warna serta rasa dan bau yang tidak diinginkan (Pitoyo, 1988). 

Dalam proses pemurnian dengan penambahan alkali (proses 

penyabunan) beberapa senyawa non trigliserida ini dapat 

dihilangkan, kecuali beberapa senyawa yang tak tersabunkan 

seperti tercantum dalam Tabel 2.3  

 

Tabel 2.3 Komposisi Senyawa Tak Tersabunkan Dalam Minyak Sawit  

No. Senyawa % ppm 

1. Karotenoida   

500 - 700 

  α - Karotenoida  36,2 

  β - Karotenoida  54,4 

  ɣ - Karotenoida  3,3 

  Likopene  3,8 

  Xantophyl  2,2 

2. Tokoperol   

500 - 800 

  α - tokoperol  35 

  ɣ - tokoperol  35 

  δ – tokoperol  10 

  Σ + Ҕ + tokoperol  20 

3. Sterol   

Mendekati 300 

  Kolesterol 4 

  Kompesterol 21 

  Stigmasterol 21 

  β - sitosterol  63 

4. Alkohol Total   

Mendekati 800   Tripertenik alkohol 80 

  Alifatik alkohol 26 
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2.3 Teknik Pemanenan Kelapa Sawit  

Menurut Madya (2014) menyatakan bahwa kriteria pemanenan 

buah sawit adalah sebagai berikut.  

 

a. Persiapan Panen  

Persiapan panen merupakan pekerjaan yang mutlak 

dilakukan untuk memutuskan tanaman belum menghasilkan 

(TBM) menjadi tanaman menghasilkan (TM). Usia dari pohon 

sawit juga menjadi salah satu parameter penting yang harus 

diperhatikan. Persiapan panen yang baik akan menjamin 

tercapainya target produksi dengan biaya yang seminimal 

mungkin. Persiapan panen merupakan kegiatan yang 

terintegrasi yang terdiri dari kesiapan kondisi areal, penyediaan 

tenaga panen, pembagian seksi potong buah, penyediaan alat- 

alat kerja dan penanganan pasca panen buah sawit hingga 

pada pengiriman ke perusahaan kelapa sawit (PKS). Kegiatan 

persiapan panen kelapa yang dilakukan adalah :  

 Tanaman telah berumur 30 bulan, 60% pohon telah 

menghasilkan tandan matang panen  

 Berat TBS rata-rata  3 kg  

 Sudah ada 10 – 15 buah sawit yang jatuh dari pohon 

 Membuat jalan pikul  

 Membuat tempat pengumpulan hasil (TPH) 

 Menyiapkan timbangan beban 

 Menyiapkan peralatan panen diantaranya dodos, egrek, 

bambu atau pipa, kampak, argo, tojok, keranjang atau 

karung goni, gancu, ember, garuk, terpa  

 Menyiapkan dan menggunakan peralatan K3 yang 

sesuai 
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b. Kriteria Matang Panen 

Tanaman kelapa sawit berbunga dan membentuk buah pada 

umur 2 – 3 tahun. Buah akan menjadi masak sekitar 5 – 6 bulan 

setelah penyerbukan. Panen dilakukan pada saat buah kelapa 

sawit sudah matang yaitu kandungan minyak dalam tandan 

buah segar (TBS) sudah maksimal. Buah yang tepat matang 

diartikan sebagai buah yang memberikan kualitas dan kuantits 

minyak maksimal. Karena itu panen buah sejauh mungkin 

disinkronkan dengan saat tercapainya kondisi tepat matang 

tersebut. Buah kelapa sawit yang matang ditandai dengan 

warna buah merah mengkilat dan buah telah membrodol. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa seminggu sebelum titik tepat 

matang, kandungan minyak dalam mesokarp baru mencapai 

73 % dari potensinya. Artinya, sisa 27 % dari proses konversi 

terjadi hanya dalam waktu satu minggu terakhir dari proses 

pematangan. Dengan demikian, bila dipanen satu minggu 

sebelum tepat matang, petani kelapa sawit atau perusahaan 

akan kehilangan 27 % dari potensi produksinya.  

Uraian diatas memberikan gambaran kondisi buah matang 

bersifat kritis karena menyangkut jangka waktu yang sangat 

pendek. Sifat kritis tersebut menjadi sangat nyata lagi karena 

setelah buah melewati titik tepat matang kualitas minyak kelapa 

sawit mulai menurun. Artinya dalam waktu singkat buah akan 

menjadi lewat matang dan panen lewat matang akan merugikan 

antara lain menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas. 

Dalam menentukan kematangan kelapa sawit dapat 

berdasrakan fraksi, dikenal ada lima fraksi TBS. Untuk itu 

pemilihan waktu panen juga sangat berpengaruh terhadap hasil 

rendemen serta kualitas dari minyak sawit yang dihasilkan. 

Berdasarkan fraksi TBS tersebut, derajat kematangan yang baik 

adalah jika tandan-tandan yang di panen berada pada fraksi 2 

dan 3. Beberapa tingkat fraksi – fraksi TBS diantaranya : 
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Tabel 2.4. Fraksi tingkat kematangan buah sawit 

Fraksi Jumlah Brondolan Tingkat 

Kematangan 

00 Tidak ada buah membrondol, 

buah berwarna hitam pekat 

Sangat mentah 

0 1 – 12,5 dari buah luar, buah 

berwarna hitam kemerahan 

Mentah 

1 12,5 – 25 % buah luar 

membrondol, buah berwarna 

kemerahan 

Kurang Matang 

2 25 – 50 % buah luar 

membrondol, buah berwarna 

merah mengkilat 

Matang 1 

3 50 – 75 % orangebuah luar 

membrondol, buah berwarna 

Matang 2 

4 75 – 100 % orange buah luar 

membrondol, buah berwarna 

dominan 

Lewat Matang 1 

5 Buah bagian dalam ikut 

membrondol 

Lewat Matang 2 

  

Tabel 2.5. Hubungan fraksi panen, rendemen minyak dan 

kandungan asam lemak bebas (ALB) 

Fraksi Panen Rendemen Minyak (%) Kadar ALB (%) 

0 16,0 1,6 

1 21,4 1,7 

2 22,1 1,8 

3 22,2 2,1 

4 22,2 2,6 

5 22,9 3,8 

 Sumber : PPKS Medan 
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2.4  Standar Mutu Minyak Kelapa Sawit  

Untuk menentukan apakah mutu minyak itu termasuk 

baik atau tidak diperlukan standar mutu sebagai acuan atau 

tolak ukur. Ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu 

yaitu: kandungan air dan kotoran dalam minyak kandungan 

asam lemak bebas, warna dan bilangan peroksida. Faktor lain 

yang mempengaruhi standar mutu adalah titik cair kandungan 

gliserida, refining loss, plastisitas dan supreadability, kejernihan 

kandungan logam berat dan bilangan penyabunan (Nurhaida, 

2004). Standar Nasional Indonesia untuk CPO adalah SNI 01-

2901-2006 yang merupakan revisi dari SNI 01-2901-1992. 

Tujuan dari standar ini adalah menyesuaikan standar mutu 

minyak kelapa sawit mentah Indonesia dengan mutu minyak 

kelapa sawit yang umum dipakai dalam perdagangan 

internasional sesuai dengan perkembangan (Herianto, 2008). 

Tabel 2.6 Syarat Mutu Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO)  

No. Kandungan SNI SPB* Ordinary* 

1. Warna Kuning-jg-kmrh - - 

2. Air Maks 0,5 % 0,1 % 0,1 % 

3. Pengotor Maks 0,5 % 0,002 % 0,01 % 

4. Asam lemak 

bebas 

Maks 0,5 % 1-2 % 3-5 % 

5. Bilangan Iodium 50 - 55 g Iod/100 g 53 ± 1,5 45 - 56 

6. Besi  10 ppm 10 ppm 

7. Tembaga  0,5 ppm 0,5 ppm 

8. Karoten  500 ppm 500 – 700 

ppm 

9. Tokoferol  800 ppm 400 – 600 

ppm 

10. Pemucatan:  

Red 

Yellow 

     < 2,0 

20 

< 3,5 

35 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2006 

*Standar internasional kandungan CPO untuk ekspor  
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2.5  Citra Digital   

Secara harfiah, citra (image) adalah gambar pada 

bidang dwimatra (dua dimensi). Ditinjau dari sudut pandang 

matematis, citra merupakan fungsi menerus (continue) dari 

intensitas cahaya pada bidang dwimatra (Munir, 2004). Sumber 

cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian 

dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh 

oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, 

pemindai (scanner) dan sebagainya, sehingga bayangan objek 

yang disebut citra tersebut terekam. 

Pengolahan citra adalah pemrosesan suatu citra 

sehingga menghasilkan citra yang sesuai dengan keinginan kita 

atau kualitasnya menjadi lebih baik, pengolahan citra digunakan 

untuk mengolah gambar yang dihasilkan dari machine vision 

sehingga dapat dikalkulasi oleh aplikasi yang akan dibangun 

(Nawawi, 2014)). 

 Menurut Putra (2010), ada 3 jenis citra yang umum 

digunakan dalam pemrosesan citra digital. Ketiga jenis citra 

tersebut yaitu citra berwarna, citra berskala keabuan dan citra 

biner. 

2.5.1 Citra Berwarna  

 Citra berwarna atau biasa dinamakan citra RGB, 

merupakan jenis citra yang tersusun oleh komponen R (merah), 

G (hijau) dan B (biru). Masing-masing komponen menggunakan 

data sebesar 8 bit (nilainya berkisar antara 0 sampai 255). 

Sehingga warna yang dapat disajikan oleh satu citra RGB 

adalah sebesar 255 x 255 x 255 = 16.581.375 warna. Itulah 

sebabnya format ini dinamakan true color karena mempunyai 

jumlah warna yang cukup besar sehingga bisa dikatakan hampir 

mencakup semua warna alam. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan contoh nilai RGB yang digunakan untuk 

pembentukan warna lain. 
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Tabel 2.7 Nilai RGB dan pembentukan warna lain 

Warna R G B 

Merah 255 0 0 

Hijau 0 255 0 

Biru 0 0 255 

Hitam 0 0 0 

Putih 255 255 255 

Kuning 0 255 255 

Dari Tabel 2.5 diatas warna tersebut dapat dikomposisikan 

seperti pada Gambar 2.4 : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Komposisi Warna RGB (Putra,2010) 

 

Model warna RGB merupakan model warna adiktif, yaitu 

warna dibentuk dengan mengkombinasikan energy cahaya dari 

ketiga warna pokok dalam berbagai perbandingan. Model warna 

RGB dapat juga dinyatakan dalam bentuk indeks warna RGB 

dengan rumus seperti yang dijelaskan pada persamaan (2), (3), 

dan (4):  

Indeks warna merah (I red)    =  
 

     
  ………….....(1) 

Indeks warna hijau (I green) = 
 

       
....…….............(2) 

Indeks warna biru (I blue)     = 
 

       
……..……...….(3) 

2.5.2 Citra Berskala Keabuan (Grayscale) 

 Menurut Kadir dkk (2013), citra keabu-abuan hanya 

mengandung gradasi warna hitam dan putih yang menghasilkan 

warna abu-abu. Pada jenis gambar ini, warna dinyatakan 
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dengan intensitas. Intensitas gambar keabu-abuan berkisar 

antara 0 sampai 255. Nilai 0 menyatakan warna hitam dan 255 

menyatakan warna putih. Menurut Hendrawan (2010), citra 

berskala keabu-abuan didapatkan dari persamaan berikut: 

Grayscale = 0.3R + 0.59G + 0.11B.............(4) 

 

2.5.3 Citra Biner 

 Menurut Kadir dkk (2013), citra biner adalah citra 

dengan setiap pixel hanya dinyatakan dengan sebuah nilai dari 

dua kemungkinan (yaitu nilai 0 dan 1). Nilai 0 pada citra biner 

menyatakan warna hitam dan nilai 1 menyatakan warna putih. 

Citra biner didapatkan dari proses thresholding citra berskala 

keabu-abuan. Jenis citra ini sering dipakai dalam pemrosesan 

citra, misalnya difungsikan untuk memperoleh tepi dari sebuah 

citra. 

 
 

2.6 Analisis Citra  

2.6.1  Analisis RGB (Red, Green, Blue) 

RGB adalah suatu model warna yang terdiri dari merah, 

hijau, dan biru, digabungkan dalam membentuk suatu susunan 

warna yang luas. Setiap warna dasar, misalnya merah, dapat 

diberi rentang nilai. Untuk monitor komputer, nilai rentangnya 

paling kecil = 0 dan paling besar = 255. Pilihan skala 255 ini 

didasarkan pada cara mengungkap 8 digit bilangan biner yang 

digunakan oleh mesin komputer. Dengan cara ini, akan 

diperoleh total warna campuran sebanyak 255 x 255 x 255 = 

16.581.375  jenis warna. Sebuah jenis warna, dapat 

dibayangkan sebagai sebuah vektor di ruang dimensi 3 yang 

biasanya dipakai dalam matematika, koordinatnya dinyatakan 

dalam bentuk tiga bilangan, yaitu komponen-x, komponen-y dan 

komponen-z. Misalkan sebuah vektor dituliskan sebagai r = 
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(x,y,z). Untuk warna, komponen-komponen tersebut digantikan 

oleh komponen R(ed), G(reen), B(lue). Jadi, sebuah jenis warna 

dapat dituliskan sebagai berikut (Batchelor, 2012) : 

 

Warna = RGB(30, 75, 255). Putih = RGB (255,255,255), 

sedangkan untuk hitam = RGB(0,0,0). 

 

Nilai RGB terletak pada satu sudut dan nilai cyan, 

magenta, dan yellow berada disudut lainnya. Warna hitam 

berada pada titik asal, sedangkan warna putih terletak pada titik 

terjauh dari titik asal. Grayscale membentuk garis lurus dan 

terletak diantara dua titik tersebut (Wints, 2000).  

 
Gambar 2.5 Representasi Warna RGB Pada Citra Digital 

Misalnya terdapat gambar berukuran 100 pixel x 100 

pixel dengan color encoding 24 bit dengan R = 8 bit, G = 8 bit, B 

= 8 bit, maka color encoding akan mampu mewakili 0 - 

16.777.215 (mewakili 16 juta warna), dan ruang disk yang 

dibutuhkan = 100 x 100 x 3 bit (karena RGB) = 30.000 bit = 30 

KB atau 100 x 100 x 24 bit = 240.000 bit (Batchelor, 2012). 
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2.6.2  Analisis HSI (Hue, Saturation and Intensiy) 

a. Hue  

Menyatakan warna sebenarnya seperti merah, violet dan 

kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan 

menentukan kemerahan (redness), kehijauan (greeness) dan 

sebagainya dari cahaya. Hue berasosiasi dengan panjang 

gelombang cahaya dan bila menyebutkan warna merah, violet 

atau kuning maka sebenarnya menspesifikasikan nilai hue-nya. 

Seperti terlihat pada gambar 2.6 di bawah ini. Nilai hue 

merupakan sudut dari warna yang mempunyai rentang dari 0o – 

360o . 0o menyatakan warna merah, lalu memutar nilai-nilai 

spektrum warna tersebut kembali lagi ke 0o untuk menyatakan 

warna merah lagi (Hariyanto, 2009). 

 
Gambar 2.6 Representasi nilai hue 

Untuk menghitung nilai hue digunakan formula sebagai berikut. 

         √                    

 

b. Saturation 

Saturation menyatakan tingkat kemurnian warna cahaya, 

yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan 

pada warna. Sebagai contoh, seperti terlihat pada Gambar 2.7, 

warna merah adalah 100% warna jenuh (saturated color), 

sedangkan warna pink adalah warna merah dengan tingkat 

kejenuhan sangat rendah (karena ada warna putih di dalamnya). 

Jadi, jika hue menyatakan warna sebenarnya, maka saturation 

menyatakan seberapa dalam warna tersebut (Hariyanto, 2009) 
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Gambar 2.7 Representasi nilai saturation 

 

Nilai saturation dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan : 

      
 

     
           

c. Intensity  

Atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh 

mata tanpa mempedulikan warna. Kisaran nilainya adalah 

antara gelap (hitam) dan terang (putih). Gambar 2.8 

memperlihatkan tingkatan nilai intensitas dari 0% sampai 

dengan 100% (Hariyanto,2009). 

 
Gambar 2.8 Representasi nilai Intensity 

 

Besaran nilai intensity dapat dihitung dengan persamaan : 

 
2.7  Jaringan Syaraf Tiruan  (Artificial Neural Network ) 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah model sistem 

komputasi yang bekerja seperti sistem syaraf  biologis pada 

saat berhubungan dengan ”dunia luar”. Nama jaringan syaraf 

tiruan merupakan terjemahan dari "Artificial Neural Network". 

Maksud dari JST adalah membuat model sistem komputasi 
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yang dapat menirukan cara kerja jaringan syaraf biologis 

(Patterson, 1996). 

JST sama seperti manusia, belajar dari suatu contoh. JST 

dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti 

pengenalan pola atau klasifikasi karena proses 

pembelajaran. Proses kerja JST yaitu pembelajaran dan 

penyempurnaan proses penghitungan untuk menghasilkan 

bentuk respon yang konsisten sesuai dengan hubungan set 

data masukan dan keluaran yang ada. Seperti yang dikatakan 

oleh Turban et al (2005), JST adalah sekumpulan model 

matematika yang mensimulasikan cara otak manusia berfungsi. 

2.7.1 Model Dasar ANN 

        Salah satu model jaringan syaraf tiruan adalah JST lapisan 

jamak yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan input, lapisan 

tersembunyi dan lapisan output. Arsitektur JST lapisan jamak 

dapat dilihat pada Gambar 2.9 

 

    Lapisan Input           Lapisan Tersembunyi           Lapisan Output 

 

Red 

Green 

Blue        

Hue                          

Saturation 

Intensity  

 

 

 

Gambar 2.9 Arsitektur ANN Lapisan Jamak 

   

 Unit lapisan input menunjukkan informasi dasar yang 

kemudian digunakan dalam jaringan syaraf tiruan, dalam hal ini 

input berupa fitur-fitur hasil pengolahan citra. Unit lapisan 

β-karoten 
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tersembunyi ditentukan oleh unit-unit input dan bobot dari 

koneksi antara unit-unit input dan unit-unit lapisan tersembunyi, 

sedangkan unit outputnya adalah karakteristik objek yang 

diidentifikasi. Setiap unit dari lapisan input akan menjadi 

masukan bagi lapisan tersembunyi dan keluaran dari lapisan 

tersembunyi akan menjadi masukan bagi lapisan output 

(Anggraini, 2011).  

Pelatihan JST menggunakan algoritma backpropagation, 

sebelum melakukan pelatihan perlu menentukan nilai-nilai 

parameter konstanta momentum, konstanta laju 

pembelajaran dan parameter konstanta fungsi sigmoid 

dengan cara mencoba-coba (trial and error), nilai yang dipilih 

antara 0 sampai 0,9. Keseluruhan proses dilakukan pada setiap 

contoh dan setiap iterasi (pengulangan) sampai sistem 

mencapai keadaan optimum. Iterasi tersebut mencakup 

pemberian contoh pasangan input dan output, perhitungan nilai 

aktivasi dan perubahan nilai pembobot (Sandra, 2007). 

Data pada JST dibagi dalam dua bagian yaitu data uji 

trainning (pelatihan) dan validasi. Kinerja jaringan dapat dinilai 

berdasarkan nilai RMSE (Root Mean Square Error) pada proses 

generalisasi terhadap contoh data input-output baru. Semakin 

rendah nilai RMSE maka semakin bagus kinerja dari jaringan 

(Sandra, 2011). 

Pemodelan ANN merupakan pemodelan dengan 

menggunakan pendekatan pemodelan black box. Prinsip kerja 

ANN didasari pada mekanisme kerja penyaluran informasi 

sistem NN. Namun demikian, karena keterbatasan yang dimiliki 

oleh struktur ANN maka hanya sebagian kecil saja dari 

kemampuan sistem saraf manusia dapat ditiru. Gambar 10 

menunjukkan ilustrasi model ANN buatan. 
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Gambar 2.10 Ilustrasi model ANN 

 

Pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Xn menyatakan sinyal input dari node input ke i= 1,2,…n, 

dengan n menyatakan jumlah input. 

 N menyatakan total (jumlah) sinyal bobot yang masuk ke 

node atau sering juga disebut sebagai tingkat 

pengaktifan pada node. 

 F (transfer) menyatakan fungsi transfer yang akan 

menentukan keluaran dari node dantergantung pada 

nilai n. 

 as menyatakan sinyal yang keluar atau output dari node. 

Nilai N dari model diatas dapat dihitung dengan rumus: 

N = Wn,r Xn…………………………………………………(19) 

Sedangkan keluaran node yang dinyatakan dengan a dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

a = f(n) ………………………………………………………(20) 

seringkali kedua formula diatas digabung menjadi satu seperti 

berikut. 

a = f(Wn,r Xn) ………………………………………………(21) 

 Secara singkat prinsip kerja neuron dapat dinyatakan 

sebagai berikut. Pada suatu neuron, sinyal input (diterima oleh 

as 
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dendrit) akan masuk ke node (soma). Pada node akan terjadi 

proses penjumlahan sinyal-sinyal yang telah terbobot 

(dinyatakan sebagai Wn,r Xn) dan dilambangkan dengan n. 

Penjumlahan sinyal-sinyal terbobot tersebut (n) diproses 

menjadi sinyal output (a) dengan menggunakan suatu fungsi - 

fungsi aktivasi. Sinyal output ini kemudian diteruskan ke 

neuron lain oleh akson (sinyal pada akson). Proses seperti 

diatas akan terjadi pada setiap node dan berjalan secara 

independen (terpisah). Akan tetapi, hasil proses tiap node akan 

mempengaruhi hasil dari networks secara keseluruhan karena 

output dari suatu node menjadi input untuk node-node yang 

lainnya (node-node dilapisan berikutnya). Fungsi aktivasi 

menyatakan perlakuan suatu node terhadap input. Keluaran 

suatu neuron sangat tergantung pada fungsi aktivasi yang 

digunakan (Kadir dkk, 2013). 

2.7.2 Pembelajaran ANN 

 Proses pembelajaran (learning) atau pelatihan (training) 

pada ANN merupakan proses perubahan atau penyesuaian 

tingkat kekuatan hubungan antara node-node yang saling 

terhubung. Tingkat kekuatan hubungan antar node dinyatakan 

dengan nilai bobot. Ini berarti proses pembelajaran pada ANN 

tiada lain merupakan proses penyesuaian nilai-nilai bobot 

tersebut. 

 Proses belajar merupakan suatu proses iterasi dan pada 

sistem ANN yang cukup kompleks dan proses belajar 

membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selama proses 

belajar, faktor bobot akan mengalami perubahan dan bila 

tahapan belajar sudah selesai maka nilai-nilai faktor bobot yang 

dihasilkan akan disimpan dan digunakan sebagai faktor bobot 

terpakai. Keandalan suatu ANN sangat tergantung pada 

keberhasilan dalam menemukan faktor bobot terpakai tersebut. 
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 Fungsi dari faktor bobot pada ANN adalah untuk 

memperkuat (amplifying), menghambat (attenuating), dan 

mengubah (change) sinyal yang masuk. Proses kerja ANN 

adalah setiap kumpulan input dan output mendapatkan proses 

pembelajaran untuk menghasilkan bentuk respon yang 

konsisten sesuai dengan hubungan kumpulan input dan output 

yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah training 

(pelatihan). Metode training Artificial Neural Network dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: supervised, reinforcement, dan 

unsupervised.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

supervised. Metode training supervised adalah metode 

pembelajaran dimana output yang diharapkan telah diketahui 

sebelumnya. Selama proses training, nilai output yang 

dihasilkan dibandingkan dengan nilai output untuk menentukan 

besarnya error. Error tersebut digunakan untuk mengubah 

pembobot pada ANN sehingga dapat meningkatkan kinerja 

jaringan. Proses training ini tercapai jika error pada setiap 

contoh yang diberikan telah diperkecil pada tingkat yang dapat 

menerima  (Arymurty,1992). 

 
Gambar 2.11 Model multilayer network 
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Keterangan:  

Ii = 26ias26ble input node I pada input layer, I = 0,1,2,…i 

Hj = output pada node j pada lapisan hidden layer, j = 

0,1,2,..,j 

Xt = output node pada lapisan output layer 

Wij = bobot yang menghubungkan noda I pada input 

layer denga node j pada hidden layer 

Vjk = bobot yang menghubungkan noda j pada input 

layer dengan node k 

          pada output layer 

 

2.7.3 Backpropagation 

 Menurut  Wilis (2013), Jaringan Saraf  Tiruan 

Backpropagation pertama kali diperkenalkan oleh 

Rumelhart,Hinton dan William pada tahun 1986. Kemudian 

Rumelhart dan Mc Clelland mengembangkannya pada tahun 

1988. Algoritma Backpropagation untuk neural network 

umumnya diterapkan pada perceptron berlapis banyak 

(multilayer perceptrons). Perceptron paling tidak mempunyai 

bagian input, bagian output dan beberapa lapis yang berada 

diantara input dan output. Lapis ditengah ini, yang juga dikenal 

dengan lapis tersembunyi (hidden layers), lapis satu, dua, tiga 

dan seterusnya. Output lapis terakhir dari output  layer langsung 

dipakai  sebagai output dari neural network. Training pada 

metode backpropagation melibatkan 3 tahapan, yaitu pola 

training feedfoward, penghitungan error dan penyesuaian bobot. 

Setelah dilakukan training, aplikasi jaringan hanya 

menggunakan komputasi tahapan pertama yaitu feedfoward 

untuk melakukan testing. Walaupun tahap training terhitung 

lambat, namun jaringan dapat menghasilkan output dengan 

sangat cepat. Metode backpropagation telah divariasikan dan 

dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan proses training. 

Walaupun satu lapisan jaringan sangat terbatas dalam 
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pembelajarannya, jaringan dengan lapis banyak dapat 

memperlajari lebih banyak lagi. Lebih dari satu lapisan 

tersembunyi mungkin bermanfaat untuk beberapa aplikasi, 

namun satu lapisan tersembunyi sudah cukup (Kusumadewi, 

2004). Pada Gambar 12 menunjukkan gambar arsitektur 

jaringan backpropagation. 

 

Gambar 2.12 Arsitektur jaringan backpropagation 

 Jaringan saraf tiruan backpropagation terdiri dari banyak 

lapisan (multilayer neural network), yaitu:  

1. Lapisan masukan (Input Layer).  

  Lapisan masukan terdiri dari neuron-neuron atau unit–

unit masukan mulai dari masukan 1 sampai unit 

masukan n. 

2. Lapisan tersembunyi (Hidden Layer).  

Lapisan tersembunyi terdiri dari unit tersembunyi mulai 

dari unit tersembunyi 1 sampai unit tersembunyi p 

3. Lapisan keluaran (Output Layer).  

Lapisan keluaran terdiri dari unit – unit keluaran mulai 

dari unit keluaran 1 sampai unit keluaran m.  
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 Simbol n, p, m masing-masing adalah bilangan integer 

sembarang menurut arsitektur jaringan saraf tiruan yang 

dirancang. Metode backpropagation tidak memiliki hubugan 

umpan balik (feedback), artinya suatu lapisan (layer) tidak 

memiliki hubungan dengan lapisan sebelumnya. Jadi metode ini 

hanya bersifat umpan maju (feedforward), namun error yang 

diperoleh diumpankan kembali ke lapisan sebelumnya selama 

proses training lalu dilakukan penyesuaian bobot (Wilis, 2013). 

1. Inisialisasi 

a. Normalisasi data input xi dan output tx dalam range 

(0,1) 

b. Seluruh bobot (wij dan vjk) awal diberi nilai random 

antara -1,1 

c. Inisialisasi aktivasi thresholding unit, Xo = 1 dan ho 

=1 

2. Aktivasi unit-unit dari input layer ke hidden layer dengan 

fungsi: 

3. Aktivasi unit-unit dari hidden layer ke output layer 

dengan fungsi: 

4. Menghitung error dari unit-unit pada output layer dan 

menyesuaikan dengan bobot Vjk. 

5. Menghitung error dari unit-unit pada hidden layer dan 

menyesuaikan dengan bobot Wjk. 

6. Pindah ke training set berikutnya dan diulangi langkah 

ke-2. Proses pembelajaran dihentikan jika yk mendekati 

tk. Proses pembelajaran juga dapat dihentikan 

berdasarkan akurasi. Training akan berhenti bila akurasi 

melebihi 99%. 

.............................(22) 
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Dimana: 

Pi = nilai dugaan output ulangan ke-i 

Ai = nilai aktual output ulangan ke-i 

N = jumlah contoh data 

7. Pengulangan (iterasi) 

Keseluruhan proses ini dilakukan pada setiap contoh 

dan setiap iterasi sampai sistem mencapai keadaan 

optimum. Iterasi tersebut mencakup pemberian contoh 

pasangan input dan output, perhitungan nilai aktivasi 

dan perubahan pembobot. 

Untuk mengetahui nilai error dari training dan validasi dapat 

menggunakan persamaan Mean Square Error (MSE), sebagai 

berikut: 

     
 

 
 ∑ (      )

  
   ....................................(23) 

Dimana N merupakan jumlah input, yj merupakan kandungan 

total karoten yang akan dipresiksi oleh model NN-pred. ŷj 

merupakan target output yang telah di tetapkan. 


