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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan salah satu komoditas pertanian di sub 
sektor perkebunan yang memiliki peluang yang besar untuk 
dikembangkan, khususnya bidang pengembangan pasar atau 
perdagangan. Kopi merupakan salah satu komoditas 
perkebunan tradisional yang mempunyai  peran penting dalam 
perekonomian Indonesia. Disamping itu, perekonomian 
Indonesia telah banyak menyerap keuntungan dari komoditas 
kopi dan produk olahannya. Produksi kopi Indonesia saat ini 
telah mencapai 600.000 ton per tahun dan lebih dari 80% 
berasal dari perkebunan rakyat. Devisa yang diperoleh dari 
ekspor kopi dapat mencapai ± US $ 824,02 juta (2009) dengan 
melibatkan ± 1,97 juta KK yang menghidupi 5 juta jiwa keluarga 
petanI (Dirjen Perkebunan, 2011). Penanaman kopi adalah 
salah satu kegiatan pertanian utama di banyak negara tropis 
maupun subtropis yang dapat diandalkan untuk mendapatkan 
devisa negara. Saat ini, kopi menjadi produk terpenting kedua 
dalam perdagangan internasional dikarenakan manfaat kopi 
yang tidak hanya menjual dari segi volumenya namun juga dari 
segi nilainya. Harga kopi tergantung pada mutu yang ada pada 
produk dimana mutu produk memiliki hubungan langsung 
dengan rasa akhir dari produk (Faridah et al, 2011). 

Kopi yang ada di pasar berasal dari berbagai jenis dan 
daerah yang berbeda. Perbedaan jenis kopi ini berkaitan 
dengan mutu kopi yang berbeda-beda tiap jenisnya. 
Karakteristik jenis kopi sangat penting diketahui untuk 
keberlanjutan proses pengolahannya. Identifikasi jenis kopi 
bermanfaat dalam aspek pengendalian mutu dan jaminan mutu. 
Produk olahan kopi kini lebih banyak memilih kopi dengan mutu 
terbaik untuk menunjang produk olahan yang akan dijualkan. 
Salah satu identifikasi mutu kopi yang paling mudah ialah 
dengan melihat sifat fisik kopi.  

Identifikasi jenis kopi secara kasat mata sangat sulit 
untuk dibedakan bagi masyarakat pada umumnya sehingga 
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diperlukan sebuah keahlian khusus. Salah satu metode yang 
dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis kopi adalah 
pengolahan citra digital yang dikombinasikan dengan metode 
Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan algoritma Learning Vector 
Quantization (LVQ). Metode identifikasi kopi biasanya 
membutuhkan waktu yang lama serta biaya cukup tinggi, namun 
metode pengolahan citra digital ini tidak membutuhkan biaya 
yang tinggi serta waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi 
juga singkat. Oleh karena itu metode ini banyak digunakan oleh 
masyarakat. 

Salah satu metode pengolahan citra digital yang sering 
digunakan ialah Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Jaringan Syaraf 
Tiruan adalah struktur sistem pengolahan informasi, yang terdiri 
atas sejumlah unsur-unsur (syaraf) yang bekerja saling 
berhubungan untuk memecahkan permasalahan spesifik. 
Jaringan syaraf tiruan adalah metode jaringan khusus yang 
mensimulasikan cara kerja otak. Akibat struktur yang unik 
seperti pada struktur otak, jaringan syaraf diharapkan dapat 
memecahkan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan metode 
tradisioal. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan 
yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-
pola pada data. JST-LVQ merupakan salah satu bentuk jaringan 
syaraf tiruan yang melakukan pembelajaran pada lapisan 
kompetitif yang terawasi (supervised learning). Karena LVQ 
memiliki linear layer, dalam proses pengklasifikasiannya, 
metode ini memiliki kemampuan learning yang cepat sekaligus 
mempertahankan tingkat keakuratan yang tinggi. (Bisri dkk, 
2013; Gu et al, 2015; Prabhata, 2012). Pengolahan citra digital 
ini juga dapat memanfaatkan teknologi mobile phone yang kini 
semakin marak digunakan oleh masyarakat.  

Adanya teknologi citra digital pada mobile phone,  kini 
fungsi dari mobile phone tidak hanya sebagai alat komunikasi 
yang dapat digunakan dimana saja namun juga dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi jenis suatu komoditas tertentu 
melalui teknologi pengolahan citra digital. Salah satu contoh 
komoditas yang dapat diidentifikasi jenis dan mutunya melalui 
teknologi citra digital adalah kopi. Pengaplikasian citra digital 
pada suatu jenis komoditas melalui mobile phone dapat 
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memudahkan masyarakat dalam mengetahui jenis komoditas 
yang akan dibelinya. Selain itu masyarakat juga dapat 
mengidentifikasi jenis mutu pada komoditas tersebut tanpa 
harus melakukan pengujian mutu yang telah ditetapkan terlebih 
dahulu. 

Dengan bantuan pengolahan citra digital pada mobile 
phone dengan metode Jaringan Syaraf Tiruan LVQ diharapkan 
hasil pengenalan jenis dan mutu kopi dapat mengidentifikasi 
dengan akurat. Identifikasi jenis kopi yang akurat akan 
membantu masyarakat luas mengenali jenis dan mutu kopi yang 
akan mereka beli tanpa harus melakukan rangkaian analisis 
yang rumit serta membutuhkan biaya yang mahal. Hasil analisis 
sistem  dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
produsen kopi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, 
maka rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat 

mendeteksi jenis dan mutu kopi melalui citra digital 
2. Bagaimana hasil akurasi sistem pengolahan citra digital biji 

kopi dengan hasil pengenalan 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Membuat rancangan sistem pengolahan citra digital untuk 

mendeteksi jenis dan mutu kopi dari beberapa jenis sampel 
kopi 

2. Menentukan pengenalan beberapa jenis dan mutu biji kopi 
terbaik berdasarkan hasil akurasi sistem 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 
1. Mendapat pengetahuan mengenai pengujian mutu biji 

kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember 
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2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 
informasi serta diaplikasikan bagi pihak lain khususnya 
bagi pihak yang akan melakukan pengujian mutu biji kopi 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kopi 

Kopi (Coffea sp.) adalah spesies tanaman berbentuk 
pohon. Tanaman ini tumbuh tegak, bercabang dan bila dibiarkan 
akan mencapai tinggi 12 m. Tanaman ini memiliki beberapa 
jenis cabang yaitu cabang reproduksi, cabang primer dan 
cabang sekunder, cabang kipas, cabang perut, cabang balik 
dan cabang air. Produktivitas kopi di Indonesia cukup tinggi 
sebesar 792 kg biji kering per hektar per tahun (Fuferti dkk, 
2013). 

Kopi memiliki bunga yang berukuran kecil serta mahkota 
yang  berwarna putih dan harum. Kelopak bunga kopi berwarna 
hijau dan memiliki benang sari yang terdiri dari 5-7 tangkai 
berukuran pendek. Kelopak dan mahkota akan membuka saat 
bunga telah dewasa. Kemudian bunga akan berkembang 
menjadi buah. Buah muda dari tanaman kopi berwarna hijau. 
Jika sudah tua, kulitnya menguning lalu menjadi merah tua. 
Waktu yang diperlukan sejak terbentuknya bunga hingga buah 
menjadi matang sekitar 6-11 bulan, tergantung jenis dan faktor 
lingkungan. Buah terdiri dari daging buah dan biji (IKAPI, 2006). 
Klasifikasi tanaman kopi sebagai berikut (Buldani, 2011): 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 
Sub Kelas  : Asteridae 
Ordo  : Rubiales 
Famili  : Rubiaceae (suku kopi-kopian) 
Genus  : Coffea 
Spesies  : Coffea arabica L. 
Spesies  : Coffea robusta L. 

 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Rubiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Coffea
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2.1.1 Jenis-jenis Kopi 

Di dunia perdagangan, dikenal beberapa golongan kopi 
tetapi yag sering dibudidayakan hanya kopi Robusta, Arabika 
dan Liberika. Penggolongan kopi tersebut umumnya didasarkan 
pada spesiesnya, kecuali Robusta. Kopi Robusta bukan 
merupakan nama spesies karena kopi ini merupakan keturunan 
dari beberapa spesies kopi terutama Coffea canephora 
(Koswara, 2006). 

1. Kopi Robusta 

Kopi Robusta digolongkan lebih rendah mutu cita rasanya 
dibandingkan dengan citarasa kopi Arabika. Hampir seluruh 
produksi kopi Robusta di seluruh dunia dihasilkan secara kering 
dan untuk mendapatkan rasa lugas tidak boleh mengandung 
rasa-rasa asam dari hasil fermentasi. Kopi Robusta memiliki 
kelebihan yaitu kekentalan lebih dan warna yang kuat (Israyati, 
2012). Tanaman kopi Robusta tumbuh baik di dataran rendah 
sampai ketinggian sekitar 1.000 m diatas permukaan laut, 
daerah-daerah dengan suhu sekitar 200 C. kopi robusta 
memiliki ciri berdaun besar, panjang daun lebih dari 20 cm x 10 
cm, daun bergelombang, serta panjang buah ± 1,2 cm. 
Tanaman Kopi jenis robusta dapat berproduksi sekitar 15 kuintal 
kopi beras/ha/tahun (Megawati, 2010; IKAPI, 2006; Purwanta 
dkk, 2015). 

2. Kopi Arabika 

Kopi Arabika adalah kopi yang paling baik mutu cita 
rasanya, tanda-tandanya adalah biji picak dan daun hijau tua 
dan berombak-ombak. Tanaman kopi arabika menghendaki 
daerah-daerah yang lebih tinggi sampai ketinggian sekitar 1700 
m diatas permukaan laut, daerah-daerah yang umumnya 
dengan suhu sekitar 10-16°C. (Botanical, 2010). Kopi arabika 
memiliki ciri berdaun kecil, halus mengkilat, panjang daun 12-15 
cm x 6 cm, serta panjang buah sebesar 1,5 cm. Sedangkan 
untuk jenis arabika produksinya sekitar 7 kuintal kopi 
beras/ha/tahun (IKAPI, 2006; Purwanta dkk, 2015). 
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3. Kopi Liberika 

Kopi Liberika berasal dari Angola dan masuk ke Indonesia 
sejak tahun 1965. Meskipun sudah cukup lama penyebarannya 
tetapi hingga saat ini jumlahnya masih terbatas karena kualitas 
buah yang kurang bagus dan rendemennya rendah. Tanaman 
kopi liberika dapat tumbuh di dataran rendah. Kopi Liberika 
memiliki ciri berdaun lebat, besar, mengkilat, ukuran buah besar 
yang mencapai 2/3 cm, namun memiliki biji yang kecil (Kustiarti, 
2007; IKAPI, 2006). Jenis Liberika antara lain : kopi Abeokutae, 
kopi Klainei, kopi Dewevrei, Kopi Excelsa dan kopi Dybrowskii. 
Diantara jenis-jenis tersebut pernah dicoba di Indonesia tetapi 
hanya satu jenis saja yang diharapkan ialah jenis Excelsa 
(Hulupi, 2014).  

2.1.2 Proses Pengolahan Kopi 

Kopi merupakan salah satu komoditas yang mudah rusak 
apabila tidak diolah dengan benar. Kopi yang sudah dipetik 
harus segera diolah lebih lanjut dan tidak boleh dibiarkan 
selama lebih dari 12-20 jam. Jika tidak segera diolah, kopi akan 
mengalami fermentasi sehingga dapat menurunkan kualitas 
hasil panen. Jika terpaksa belum diolah, kopi harus direndam 
dalam air bersih yang mengalir. Buah kopi biasanya dipasarkan 
dalam bentuk kopi beras, yaitu kopi kering yang sudah terlepas 
dari daging buah dan kulit arinya. Pengolahan kopi bertujuan 
untuk memisahkan kopi dari kulit arinya untuk memperoleh 
kadar air tertentu sehingga siap dipasarkan. Kadar air biji kopi 
yang optimum yaitu 10-13%. Jika lebih dari 13%, biji akan 
mudah terserang cendawan. Sementara itu, kadar air yang 
kurang dari 10% dapat menyebabkan biji mudah pecah. 
Umumnya ada dua cara pengolahan kopi, yaitu pengolahan 
kering dan pengolahan basah (Rahardjo, 2012).  

1. Pengolahan Kering 

Pengolahan kering dilakukan untuk kopi yang berwarna 
hijau, terkena serangan bubuk, dan hampa. Tahapan terdiri dari 
sortasi gelondong, pengeringan, dan pengupasan. Sortasi 



8 
 

gelondong dilakukan saat awal di lahan dan diulangi lagi saat di 
tempat pengolahan. Secara umum, pengeringan ada tiga jenis, 
yaitu pengeringan alami, pengeringan buatan, dan kombinasi 
keduanya. Pengeringan kopi secara alami dilakukan saat cuaca 
tidak mendung dengan menjemur biji-biji kopi di bawah sinar 
matahari. Biji kopi yang dijemur ditempatkan diatas lantai. Lama 
penjemuran sekitar 2-3 minggu dan akan menghasilkan biji kopi 
dengan kadar air berkisar 16-17%. Sedangkan kadar air yang 
diinginkan dalam proses ini adalah 12%. Kadar air tersebut 
merupakan kadar air kesetimbangan agar biji kopi yang 
dihasilkan stabil tidak mudah berubah rasa dan tahan serangan 
jamur. Pengolahan kering sangat cocok untuk lahan yang tidak 
terlalu luas karena alatnya sederhana dan biaya investasi 
rendah. Pengolahan ini ditujukan untuk pengolahan kopi 
robusta. Kopi tersebut sudah dapat menghasilkan mutu yang 
baik tanpa fermentasi. Sementara itu, kopi arabika sedapat 
mungkin diolah secara basah karena memerlukan proses 
fermentasi agar kopi yang dihasilkan bermutu tinggi (Suwarto 
dkk, 2014). 

2. Pengolahan Basah 

Pengolahan buah kopi secara basah merupakan cara 
pengolahan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar 
perkebunan negara maupun swasta. Secara umum, urutan 
proses pengolahan basah buah kopi ialah pemetikan buah, 
penerimaan di pabrik atau gudang, sortasi buah, pengupasan 
kulit buah (pulping), fermentasi, pencucian, pengeringan biji, 
pengupasan kulit tanduk (hulling), pengeringan akhir, sortasi biji 
(grading), pengemasan, dan penyimpanan. Pada proses 
pemetikan dan sortasi buah merupakan aspek penting untuk 
menghasilkan cita rasa kopi yang baik. Proses sortasi dilakukan 
dengan cara memisahkan buah yang inferior (cacat), hitam, 
pecah, dan berlubang. Setelah proses sortasi dilakukan 
pembersihan dari kotoran berupa daun, ranting, dan tanah. 
Terdapat dua cara, pertama dengan merendam biji dalam air 
bersih. Kedua, menumpuk biji basah dalam bak semen atau bak 
kayu, kemudian atasnya ditutup dengan karung goni yang harus 
selalu dibasahi. Lama proses fermentasi pada lingkungan tropis 
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berkisar antara 12-36 jam. Proses fermentasi juga bisa diamati 
dari lapisan lendir yang menyelimuti biji. Apabila lapisan sudah 
hilang, proses fermentasi bisa dikatakan selesai. Proses 
pengeringan dilakukan hingga kadar air mencapai 13%. Pada 
proses pengeringan, hindari penjemuran yang berlebihan 
karena akan menurunkan kualitas biji kopi. Penjemuran 
dilakukan sekitar sembilan hari penjemuran. Setelah 
dikeringkan, biji kopi didiamkan atau didinginkan (tempering) 
selama satu hari. Tujuannya untuk menurunkan suhu biji kopi 
dan mengurangi resiko kerusakan pada saat pengupasan kulit 
tanduk. Secara teknis, proses pengupasan kulit tanduk 
menggunakan metode basah sama dengan pengolahan metode 
kering yaitu menggunakan mesin huller. Setelah hulling, sortasi 
biji (grading) berdasarkan kualitasnya (Panggabean, 2011).  

2.1.3 Standar Mutu Biji Kopi 

Mutu merupakan suatu konsep dinamis yang mampu 
memuaskan konsumen, terdiri dari unsur/atribut spesifik 
mengenai penampilan tertentu suatu produk sesuai dengan 
presepsi konsumen (Sobir dan Rodame, 2010). Standar mutu 
biji kopi merupakan ukuran standar yang harus dicapai dalam 
beberapa sampel kopi yang diujikan. Karena alasan tersebut 
maka standar mutu biji kopi yang akan dipasarkan atau akan 
diolah lebih lanjut harus diketahui terlebih dahulu oleh produsen 
kopi (Chandra dkk, 2013). Adapun standar mutu kopi secara 
umum tercantum dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Standart Mutu Kopi Robusta dan Arabika 

No. Mutu Persyaratan 

1. Mutu 1 Jumlah nilai cacat maksimum11* 
2. Mutu 2  Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25 
3. Mutu 3 Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44 
4. Mutu 4a Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60 
5. Mutu 4b Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80 
6. Mutu 5 Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150 
7. Mutu 6 Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225 

Sumber : SNI 01-2907-2008 
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CATATAN: Untuk kopi Arabika mutu 4 tidak dibagi menjadi sub mutu 
4a dan 4b. Penentuan besarnya nilai cacat dari setiap biji cacat 
dicantumkan dalam Tabel 2.2. 
*Untuk kopi peaberry dan polyembrio 
 
Tabel 2.2 Tabel Penentuan Besarnya Nilai Cacat Biji Kopi 

No. Jenis Cacat Nilai Cacat 

1. 1 (satu) biji hitam 1 (satu) 
2. 1 (satu) biji hitam sebagian ½ (setengah) 
3. 1 (satu) biji hitam pecah ½ (setengah) 
4. 1 (satu) kopi gelondong 1 (satu) 
5. 1 (satu) biji coklat ¼ (seperempat) 
6. 1 (satu) kulit kopi ukuran besar 1 (satu) 
7. 1 (satu) kulit kopi ukuran sedang ½ (setengah) 
8. 1 (satu) kulit kopi ukuran kecil 1/5 (seperlima) 
9. 1 (satu) biji berkulit tanduk ½ (setengah) 
10. 1 (satu) kulit tanduk ukuran besar ½ (setengah) 
11. 1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang 1/5 (seperlima) 

12. 1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil 
1/10 
(sepersepuluh) 

13. 1 (satu) biji pecah 1/5 (seperlima) 
14. 1 (satu) biji muda 1/5 (seperlima) 

15. 1 (satu) biji berlubang satu 
1/10 
(sepersepuluh) 

16. 1 (satu) biji berlubang lebih dari satu 1/5 (seperlima) 

17. 1 (satu) biji bertutul-tutul 
1/10 
(sepersepuluh) 

18. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran besar 

5 (lima) 

19. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran sedang 

2 (dua) 

20. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran kecil 

1 (satu) 

Sumber : SNI 01-2907-2008 
 
CATATAN: Jumlah nilai cacat dihitung dari contoh uji seberat 300 gr. 
Jika satu biji kopi mempunyai lebih dari satu nilai cacat, maka 
penentuan nilai cacat tersebut didasarkan pada bobot nilai cacat 
terbesar. 
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2.2 Citra Digital 

Citra adalah representasi, kemiripan, atau imitasi dari 
suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman 
data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa 
sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau 
bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media 
penyimpanan (Sutoyo, 2009). Citra digital adalah citra yang 
dapat diolah oleh komputer. Yang disimpan dalam memori 
komputer hanyalah angka-angka yang menunjukkan besar 
intensitas pada masing-masing piksel. Karena berbentuk data 
numeris, maka citra digital dapat diolah dengan komputer 
(Iswahyudi, 2010). 

Citra digital merupakan citra yang  dihasilkan dari 
pengolahan dengan  menggunakan komputer, dengan  cara 
merepresentasikan citra secara numerik  dengan  nilai-nilai 
diskret. Pada umumnya citra digital  berbentuk empat  persegi 
panjang, dan dimensi ukurannya dinyatakan dalam tinggi kali 
lebar atau  panjang kali lebar (Winarno, 2011). 

2.2.1 Pengolahan Citra Digital 

Salah satu alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk 
sortasi secara visual adalah menggunakan teknik pengolahan 
citra (Sandra dkk, 2007). Teknik pengolahan citra biasanya 
digunakan untuk melakukan transformasi dari satu citra kepada 
citra yang lain, sementara tugas perbaikan informasi terletak 
pada manusia melalui penyusunan algoritmanya. Proses 
pertama dalam pengolahan citra ialah proses penangkapan citra 
yang dilakukan oleh alat-alat pengindera optik misalnya mata 
manusia, kamera, scanner dan sebagainya. Ketika alat optik 
yang merekam pantulan cahaya itu merupakan mesin digital, 
misalnya kamera digital, maka citra yang dihasilkan merupakan 
citra digital. Pada citra digital, kontinuitas intensitas cahaya 
dikuantisasi sesuai resolusi alat perekam. Semakin tinggi 
resolusi alat perekam citra, maka akan lebih memudahkan 
dalam akuisisi ciri citra nantinya (Ahmad, 2005).  
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Teknik pengolahan citra bisa memberikan informasi yang 
baik jika digabungkan dengan sistem pengambilan keputusan 
yang bisa memberikan akurasi tinggi (Somantri, 2010). Salah 
satu alat pengambilan keputusan adalah metode jaringan saraf 
tiruan. Penerapan jaringan saraf tiruan adalah mengolah 
berbagai data yang dihasilkan oleh sistem visual dalam upaya 
pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data-data tadi 
dan hubungannya satu sama lain (Ahmad, 2005). Kombinasi 
penggunaan teknologi pengolahan citra dan jaringan saraf tiruan 
memungkinkan memberikan hasil optimal, karena memiliki 
kelebihan dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat non-
linear (Kusumadewi, 2003). 

2.2.2 Jenis Citra Digital 

Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi f(x,y) 
berukuran M baris dan N kolom, dengan x dan y adalah 
koordinat spasial dan amplitude f di titik koordinat f(x,y) 
merupakan intensitas atau tingkat keabuan citra pada titik 
tersebut. Nilai f(x,y) merupakan hasil kali dari jumlah cahaya 
yang mengenai objek (illumination) dan derajat kemampuan 
objek tersebut memantulkan cahaya (reflection). Nilai suatu 
irisan antara baris dan kolom matriks (pada posisi x,y) disebut 
dengan picture element, image element atau piksel. Sebuah 
piksel mewakili tidak hanya satu titik dalam sebuah citra 
melainkan sebuah bagian berupa kotak yang merupakan bagian 
terkecil citra. Suatu piksel memiliki nilai dalam rentang tersentu 
dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Jangkauan yang 
digunakan berbeda-beda tergantung dari jenis warnanya (Gusa, 
2013). Berdasarkan nilai pikselnya, citra digital dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga jenis citra, yaitu: 

1. Color image atau RGB 

Pada color image ini masing-masing piksel memiliki warna 
tertentu, warna tersebut adalah merah (red), hijau (green) dan 
biru (blue). Jika masing-masing warna memiliki range 0- 256, 
maka totalnya adalah 2553 = 16.777.236 (24 bit) variasi warna 
berbeda pada gambar, di mana variasi warna ini cukup untuk 
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gambar apapun. Setiap warna menggunakan 24 bit nilai RGB. 
Suatu citra RGB (Red, Green, Blue) terdiri dari tiga bidang citra 
yang saling lepas, masing masing terdiri dari warna utama, yaitu 
: merah, hijau dan biru di setiap pixel (Kusumanto dkk, 2011; 
Kumaseh dkk, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Komposisi Warna RGB 
Sumber: Kusumanto dkk, 2011; Kumaseh dkk, 2013 

2. Balck and white image atau grayscale 

Citra digital black and white (grayscale) setiap pikselnya 
mempunyai warna gradasi mulai dari putih sampai hitam. 
Rentang tersebut berarti bahwa setiap piksel dapat diwakili oleh 
8 bit, atau 1 byte. Rentang warna pada black and white sangat 
cocok digunakan untuk pengolahan file gambar. Salah satu 
bentuk fungsinya digunakan dalam kedokteran (X-ray). Gambar 
grayscale adalah gambar yang hanya terdiri dari beberapa 
tingkat warna dari putih hingga hitam. Gambar grayscale 8 bit 
memiliki 256 tingkat warna abuabu mulai dari putih hingga 
hitam. (Kusumanto dkk, 2011; Handoyo, 2006). 

3. Binary image 

Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua 
kemungkinan nilai piksel yaitu hitam (0) dan putih (1). Citra biner 
sering muncul sebagai hasil dari proses pengambangan 
(thresholding) (Gusa, 2013). Citra biner merupakan citra warna 
16 bit dengan setiap pikselnya diwakili dengan 2 bit memori 
(Putra, 2010). 
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4. HIS (Hue, Saturation, Intensity) 

Berasal dari kata Hue (H), Saturation (S), Intensitas (I), 
dimana Hue mendeskripsikan warna murni. Saturasi 
mendeskripsikan derajat banyaknya warna murni dilunakkan 
dengan warna putih dan saturasi adalah jarak terdekat antara 
titik warna-x dengan sumbu intensitas. Intensitas 
menggabungkan informasi warna dari H dan S. Citra HSI 
merupakan citra warna 64 bit (Putra, 2010). 

2.3 Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan adalah merupakan salah satu 
representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba 
untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia 
tersebut. Jaringan Syaraf Tiruan tercipta sebagai suatu 
generalisasi model matematis dari pemahaman manusia 
(human cognition) yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut 
(Matondang, 2013): 
1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang 

disebut neuron 
2. Isyarat mengalir diantara sel syaraf (neuron) melalui suatu 

sambungan penghubung 
3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang 

bersesuaian 
4. Setiap sel syaraf akan merupakan fungsi aktivasi terhadap 

isyarat hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya 
untuk menentukan isyarat keluarannya  
Jaringan saraf Tiruan adalah merupakan salah satu 

representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba 
untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia 
tersebut. Istilah buatan disini digunakan karena jaringan saraf ini 
diimplemintasikan dengan menggunakan program komputer 
yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan 
selama proses pembelajaran. JST telah banyak diaplikasikan 
dalam bidang pertanian, karena jaringan syaraf tiruan efektif 
untuk memecahkan berbagai permasalahan seperti 
pengidentifikasian sampel (termasuk suara dan citra), klasifikasi, 
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peramalan serta pemecahan permasalahan kombinatorial. 
Selain itu JST mampu memecahkan permasalahan dimana 
hubungan antara masukan dan keluaran tidak diketahui dengan 
jelas (Andrijasa dan Mistianingsih, 2010). Karakteristik dari 
jaringan saraf tiruan antara lain (Sangadji, 2009): 
a) Kemampuan menghasilkan output terhadap pola yang belum 

pernah dipelajari 
b) Memiliki kemampuan untuk memproses input yang terdapat 

kesalahan didalamnya dengan tingkat toleransi tertentu 
c) Mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi terhadap 

nilai-nilai input dan output. Bentuk adaptasi ini diwujudkan 
dalam perubahan nilai bobot 

d) Akurasi prediksi pada umumnya cukup tinggi 
e) Memerlukan waktu yang relatif lama dalam pembelajaran 

2.3.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Pada pemodelan jaringan syaraf tiruan terdiri dari tiga 
lapisan yakni lapisan input, lapisan output, dan lapisan 
tersembunyi. Lapisan input berguna untuk menerima masukan 
yang berupa variabel citra yakni entropi, energi, kontras,  
homogenitas, serta indeks warna R, G, dan B. Lapisan output 
terdiri dari kriteria kualitas fisik berupa identifikasi dari jenis 
beserta mutu dari biji kopi (Wuryandari dan Irawan, 2012). 
Terdapat 3 macam arsitektur JST, yaitu: 
1. Jaringan dengan lapisan tunggal (single layer net)  

Jaringan ini hanya memiliki 1 lapisan dengan bobot-bobot 
terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara 
langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus 
melalui lapisan tersembunyi.Seberapa besar hubungan antara 2 
neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit 
masukan akan dihubungkan dengan setiap unit keluaran seperti 
terlihat pada Gambar 2.2 (Matondang, 2013). 
2. Jaringan dengan banyak lapisan (multilayer net)  

Jaringan ini memiliki 1 atau lebih lapisan yang terletak 
diantara lapisan masukan dan lapisan keluaran. Umumnya ada 
lapisan bobot-bobot yang terletak antara 2 lapisan yang 
bersebelahan seperti terlihat pada Gambar 2.3. Pada Multi 
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Layer Perceptrons (MLP), luaran yang dihasilkan oleh neuron-
neuron pada lapisan depan dilewatkan sebagai masukan pada 
lapisan berikutnya. Keunggulan MLP jika dibandingkan dengan 
Single Layer Perceptrons (SLP) terletak pada kemampuan MLP 
untuk mengakomodasi permasalahan yang bersifat non-linear 
(Kencana, 2012). 
3. Jaringan dengan lapisan kompetitif (competitive layer net)  

Pada jaringan ini sekumpulan neuron bersaing untuk 
mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antar 
neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada 
diagram arsitektur. Gambar 2.4 menunjukkan salah satu contoh 
arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki 
bobot (Wuryandari dan Irawan, 2012). 
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Gambar 2.2 Jaringan Lapisan 

Tunggal 
Sumber: Matondong, 2013 
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Gambar 2.3 Jaringan Lapisan 
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Sumber: Kencana, 2012 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.4 Jaringan dengan Lapisan Kompetitif 
Sumber: Wuryandari dan Irawan, 2012 
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2.4 Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) 

Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) 
merupakan metode klasifikasi data adaptif berdasarkan pada 
data pelatihan dengan informasi kelas yang diinginkan. 
Walaupun merupakan suatu metoda pelatihan supervised tetapi 
LVQ menggunakan teknik data clustering unsupervised untuk 
pra proses set data dan penentuan cluster center-nya. Kelas-
kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini 
hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor masukan. 
Lapisan kompetitif (Competitive layer) mengklasifikasikan vektor 
masukan ke dalam sejumlah kelas (cluster) berdasarkan jarak 
yang terdapat di antara masing-masing vektor masukan (Ginting 
dkk, 2014; Harjunowibowo, 2010). 

Learning Vector Quantization (LVQ) merupakan salah 
satu bentuk Algoritma Jaringan Syaraf Tiruan (Neural Network) 
dengan metode pembelajaran pada lapisan kompetitif yang 
terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar 
untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas yang 
dihasilkan berdasarkan jarak vektor tersebut. Jika ada dua 
vektor memiliki jarak yang cukup dekat atau mendekati sama 
maka kedua vektor tersebut dikelompokkan ke dalam kelas 
yang sama (Bustomi, 2013). 

2.4.1 Arsitektur Jaringan LVQ 

LVQ merupakan jaringan syaraf tiruan tipe arsitektur 
jaringan lapisan tunggal umpan maju (Single Layer 
Feedforward) yang terdiri atas unit masukan dan unit keluaran. 
Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk 
mengklasifikasikan vektor-vektor masukan. Kelas-kelas yang 
didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya 
tergantung pada jarak antara vektor-vektor masukan. Jika dua 
vektor masukan mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan 
meletakkan kedua vektor masukan tersebut ke dalam kelas 
yang sama (Fadlil dan Surya, 2010).  Arsitektur jaringan LVQ 
ditunjukkan pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Arsitektur Jaringan LVQ 

Sumber: Wuryandari dan Irawan, 2012 

Gambar 2.5 memperlihatkan bahwa yang bertindak sebagai 
dendrit atau data masukan adalah X1-X6, yang bertindak 
sebagai sinapsis atau bobot adalah W, sedangkan soma atau 

badan sel dari jaringan ini adalah perhitungan 𝑋 −𝑊 . Dan yang 
bertindak sebagai akson atau data keluaran adalah Y 
(Wuryandari dan Irawan, 2012). 

2.4.2 Proses Pembelajaran Jaringan 

Paradigma/ metode pembelajaran/ pelatihan JST adalah 
sebagai berikut (Wuryandari dan Irawan, 2012): 
a) Pembelajaran terawasi (supervised learning)  

Pada pembelajaran ini kumpulan data masukan yang 
digunakan, data keluarannya telah diketahui. Perbedaan antara 
keluaran-keluaran aktual dengan data keluaran yang diinginkan 
digunakan untuk mengoreksi bobot JST agar JST dapat 
menghasilkan jawaban sedekat (semirip) mungkin dengan 
jawaban yang benar yang telah diketahui oleh JST. 
b) Pembelajaran tak terawasi (unsupervised learning)  

Pada pembelajaran ini, JST mengorganisasi dirinya sendiri 
untuk membentuk vektor-vektor masukan yang serupa, tanpa 
menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan. Struktur 
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menggunakan dasar data atau korelasi antara pola-pola data 
yang dieksplorasi. Paradigma pembelajaran ini mengorganisasi 
pola-pola ke dalam kategori-kategori berdasarkan korelasi yang 
ada.  
c) Gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi (hybrid)  

Merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. 
Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran 
terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak 
terawasi. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Faridah, Parikesit, dan 
Fardiansjah (2011) dengan Judul Coffe Bean Grade 
Determination Based on Image Parameter. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem untuk 
menentukan mutu biji kopi sesuai dengan SNI No:01-2907-
1999. Pada penelitian ini menggunakan metode Jaringan Syaraf 
Tiruan dengan algoritma Backpropagation serta menggunakan 7 
parameter citra biji kopi yaitu: energy, entropy, contrast, 
homogenity, Rmean, Gmean, dan Bmean. Sebuah sensor 
visual, yang terdiri dari sebuah kamera yang terhubung dengan 
komputer, digunakan untuk menangkap citra sampel biji kopi 
yang diletakkan pada kotak hitam dengan kuat penerangan 
yang merata, yaitu 414,5 ± 2,9 lux. Komputer akan melakukan 
ekstraksi data parameter citra sampel biji kopi dalam bentuk 
tekstur (energi, entropi, kontras, homogenitas) dan warna (R 
mean, G mean, dan B mean) dan menentukan mutu biji kopi 
berdasarkan parameter citra dengan menerapkan algoritma 
jaringan syaraf tiruan. Hasil pengujian akurasi sistem untuk 
pengenalan mutu (grade) biji kopi sebesar 100%, 80%, 60%, 
40%,100%, 40%, dan 100% berturut-turut untuk masing-masing 
mutu kopi I, II, III, IVA, IVB, V, dan VI (Faridah et al, 2011). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Emanuella MdO, 
Dimas SL, Bruno HGB, Mirian PR, dan Rosemary G (2015) 
dengan judul A Computer Vision System for Coffee Beans 
Classification Based Computational Intelligence Techniques. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah 
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sistem komputer yang mampu menentukan ukuran dari biji kopi 
hijau dan mengklasifikasikan biji kopi hijau sesuai dengan warna 
mereka. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah 
metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) sebagai transformasi 
modelnya dan model pengklasifikasian Bayes digunakan untuk 
mengklasifikasikan biji kopi hijau menjadi empat kelompok 
warna yaitu: warna keputihan, hijau tebu, hijau, dan hijau 
kebiruan. Transformasi model yang dilakukan pada JST 
dilakukan dengan melakukan transformasi nilai RGB pada 
model menjadi CIE L*a*b*ruang warna. Metode Jaringan Syaraf 
yang digunakan hanya mampu  mencapai kesalahan 
generalisasi sebesar 1,15% dan model pengklasifikasian Bayes 
mampu mengklasifikasikan semua sampel ke dalam kelas 
warna yang diharapkan dengan akurasi 100% (Oliveira et al, 
2015). 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Abdul F 
dan Surya Y (2010) dengan Judul Sistem Verifikasi Wajah 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Learning Vector 
Quantization. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membangun 
suatu sistem komputer yang dapat dikembangkan menjadi suatu 
sistem verifikasi wajah dengan cara menemukan metode 
ekstraksi cirri yang mampu menajamkan perbedaan untuk citra 
wajah yang berbeda dan adanya kemiripan untuk citra wajah 
yang sama. Selain itu, dapat dilakukan dengan menggunakan 
teknik-teknik klasifikasi pola yang lebih sesuai. Hasil penelitian 
dari pengujian sistem didapatkan hasil pengujian untuk kerja 
sistem didapat nilai FFR (False Rejection Rate) yang 
merupakan kemungkinan sistem gagal melakukan verifikasi dan 
menolak pengguna sebenarnya memiliki rata-rata 0% dan FAR 
(False Acceptance Rate) yang merupakan kemungkinan 
perancangan sistem menerima pemalsu memiliki nilai rata-rata 
1,55% pada nilai laju pembelajaran 0,1 (Fadil dan Surya, 2010). 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Vahid 
Mohammadi dkk (2015) dengan judul Detecting Maturity of 
Persimmon Fruit based in Image Processing Technique. Pada 
penelitian ini digunakan metode jaringan syaraf tiruan. Tujuan 
dari penelitian ini ialah untuk membuat suatu sistem aplikasi 
deteksi tingkat kematangan pada buah kesemek. Tingkat 
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kematangan buah dibagi menjadi tiga yaitu matang, setengah 
matang, dan mentah. Parameter yang digunakan untuk deteksi 
kematangan buah kesemek ini berdasarkan warna dari buah 
kesemek tersebut. Selama proses segmentasi citra, bintik hitam 
pada buah kesemek dihapuskan untuk memudahkan dalam 
pengklasifikasian kematangannya. Dua metode 
pengklasifikasian yang digunakan ialah klasifikasi linier dan 
analisis diskriminan kuadrat. Berdasarkan dua metode 
pengklasifikasian tersebut menunjukkan bahwa analisis 
diskriminan kuadrat lebih baik dalam mengkategorikan tingkat 
kematangan buah kesemek dengan akurasi sebesar 90,24% 
(Mohammadi dkk, 2015). 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Penelitian Kopi dan 
Kakao Indonesia Kabupaten Jember. Pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Pengujian Cita Rasa dan 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dan pengolahan data 
dimulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan Maret 2016. 

3.2 Batasan Masalah 

Penentuan batasan masalah dilakukan untuk 
menyederhanakan ruang lingkup masalah sehingga penelitian 
dapat mengarah pada sasaran yang diinginkan. Batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Citra kopi yang digunakan adalah citra pada biji kopi (green 

bean) dan roast bean jenis Robusta dan Arabika 
2. Citra yang diproses adalah citra berekstensi .jpg 
3. Citra yang diproses berdasarkan tekstur dan warna kopi 
4. Ukuran piksel dan resolusi dari masing-masing gambar 

sama yaitu 300x300 piksel 
5. Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan adalah metode 

Learning Vector Quantization (LVQ). 
6. Teknik pengambilan gambar dibatasi dengan pencahayaan 

pada luar ruangan. 

3.3 Langkah-langkah Pengujian Mutu Fisik Biji Kopi (Green 
Bean) 

Pengujian mutu fisik biji kopi yang akan dilakukan mengacu 
pada standar SNI No. 01-2907-2008. Pengujian mutu fisik biji 
kopi dilakukan untuk mengetahui kelas mutu biji kopi dengan 
melakukan rangkaian analisis sesuai dengan acuan. Rangkaian 
analisis yang dilakukan dimulai dengan menghitung nilai kadar 
air pada biji kopi tersebut sampai pada sortasi secara manual 
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pada sampel biji kopi yang akan dianalisis. Langkah-langkah 
pengujian mutu fisik biji kopi antara lain: 
1. Menghitung nilai kadar air biji kopi dengan menggunakan 

alat kakotester 
2. Setelah didapatkan nilai kadar air pada biji kopi, langkah 

selanjutnya ialah mengambil sampel kopi sebesar 300 gr 
3. Lakukan pengayakan sesuai dengan ukuran mesh pada 

standart SNI secara runtut. Pada kopi jenis robusta ukuran 
mesh sebesar 7.5 mm, 6.5 mm, dan 5.5 mm, sedangkan 
pada kopi jenis arabika ukuran mesh sebesar 6.5 mm, 6.0 
mm, dan 5.5 mm 

4. Hitung masing-masing presentase biji kopi yang lolos 
ayakan 

5. Lakukan sortasi secara manual pada seluruh sampel biji 
kopi (300 gr) dengan cara memisahkan antara biji cacat 
dengan biji yang baik 

6. Hitung banyaknya biji cacat yang terdapat pada 300 gr 
sampel biji kopi dan hitung jumlah nilai cacat biji kopi 

7. Klasifikasikan biji kopi berdasarkan jumlah nilai cacat yang 
telah dianalisis. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
tahapan. Tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram alir 
penelitian pada Gambar 3.1. Tahapan-tahapan penelitian yang 
dilakukan antara lain: 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan survei 
pendahuluan melalui pengamatan langsung ke tempat 
penelitian yaitu di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 
untuk mengetahui kondisi obyek yang akan dijadikan tempat 
penelitian. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi tambahan 
dan landasan teori terkait untuk mendukung penelitian dan 
menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Literatur 
diperoleh dari buku, skripsi, penelitian terdahulu dan jurnal 
terkait yang dapat mendukung penelitian. Teori mengenai 
pengolahan citra biji kopi atau yang terkait lainnya dapat 
dijadikan acuan sebagai literatur tambahan dalam penulisan 
laporan penelitian. 
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3. Pengumpulan Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objek yang diteliti. Data primer diperoleh dengan cara 
melakukan dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. 
Data primer pada penelitian ini antara lain mengenai profil 
perusahaan, cara pengujian mutu fisik biji kopi (green bean), 
tingkat kecerahan warna roast bean kopi, hasil analisis mutu 
fisik biji kopi (greean bean) dan citra biji kopi sesuai dengan 
kelas mutunya. 
b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk 
jadi seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi. Data 
sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yang dapat 
digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Data 
sekunder dapat berupa jurnal dan buku literatur. Data sekunder 
dikumpulkan dari beberapa dokumen yang relevan dengan judul 
penelitian dan hasil studi kepustakaan.  

4. Analisis dan Perancangan Sistem 

Tahap analisis dan perancangan sistem membahas 
mengenai semua hal terkait yang diperlukan dalam proses 
pembuatan sistem. Sistem yang akan dibangun adalah sebuah 
sistem perangkat lunak untuk identifikasi jenis dan mutu biji kopi 
dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan dan 
Algoritma Lerning Vector Quantization (LVQ). Tahap 
perancangan sistem merupakan tahap pembuatan alur kerja 
mengenai pemecahan permasalahan identifikasi menggunakan 
LVQ. Perancangan sistem dilakukan setelah semua kebutuhan 
sistem yang didapatkan dari tahap analisis sistem kebutuhan 
terpenuhi. Salah satu gambaran dari tahap perancangan sistem 
dapat dijelaskan dalam tahapan-tahapan pre-processing sistem.  

Tahapan pre-processing sistem menjelaskan cara kerja 
yang akan dibuat mulai dari input, proses, sampai output yang 
dihasilkan oleh sistem. Gambar 3.2 menjelaskan tentang 
tahapan pre-processing dari sistem secara keseluruhan. Metode 
perancangan sistem  yang digunakan menggunakan metode 
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prototype. Metode prototype merupakan metode yang 
menyajikan gambaran yang lengkap mengenai sistem yang 
akan dibangun, sehingga user dapat melihat pemodelan sistem 
dari sisi tampilan maupun teknik prosedural yang akan 
dibangun. Prototyping merupakan salah satu cara untuk 
mengimplementasikan sebuah sistem yang biasanya 
menggunakan software untuk menggambarkan apa yang akan 
dibangun. Metode ini merupakan salah satu cara singkat dalam 
menggambarkan sebuah sistem.  
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Gambar 3.2 Pre-processing Sistem 

Sistem yang dibangun merupakan sistem yang 
mengimplementasikan algoritma LVQ untuk dapat 
mengklasifikasi kelas mutu biji kopi (green bean) berdasarkan 
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ciri fisiknya yaitu warna dan bentuk biji kopi, serta dapat 
mengklasifikasikan tingkatan warna roasting pada roast bean 
berdasarkan parameter warnanya. Secara umum sistem bekerja 
dengan melakukan beberapa tahap meliputi akuisisi citra biji 
kopi, citra masukan biji kopi, penentuan nilai RGB, ekstraksi ciri 
(pembagian data uji dan data latih), klasifikasi data latih dan 
data uji menggunakan LVQ, dan analisis hasil klasifikasi. 
Gambar 3.3 menunjukkan arsitektur jaringan LVQ yang 
digunakan dalam penelitian.  
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Gambar 3.3 Arsitektur Jaringan LVQ Penelitian 

Pada Gambar 3.3 terdapat 3 layer pada arsitektur jaringan 
LVQ yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer 
terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari semua 
variabel X. Semua neuron pada lapis ini dapat terhubung ke 
neuron pada lapisan tersembunyi (hidden neuron) atau 
langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan 
lapisan tersembunyi. Input layer pada jaringan LVQ penelitian 
terdiri atas 7 neuron inputan yaitu X1 hingga X7, dimana X1 
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merupakan R, X2 merupakan G, X3 merupakan B, X4 
merupakan entropy, X5 merupakan energy, X6 merupakan 
homogeneity, dan X7 merupakan contrast. RGB merupakan 
kombinasi antara warna merah, hijau, dan biru pada suatu 
gambar. Menururt Ahmad (2005), entropy menunjukkan variasi 
elemen-elemen matriks kookurensi, energy (angular second 
moment) menunjukkan kehomogenan citra yang berderajat 
keabuan sejenis, contrast atau variance (sum of square) 
informasi statistik ini menunjukkan ukuran penyebaran (momen 
inersia) elemen-elemen matriks citra, dan homogenity (inverse 
difference moment) menunjukkan ukuran sifat homogenitas 
citra. Menurut Permadi dan Murinto (2015), Entropy sebagai 
metode untuk mengenali mutu biji kopi dari segi tekstur biji kopi 
dan untuk mengetahui nilai akurasi setelah sistem diuji.  Xw1 
hingga Xwn merupakan jumlah neuron pada hidden layer 
jaringan ini yang terdiri atas 19 neuron. Sedangkan output layer 
pada jaringan ini terdiri atas 19 neuron yang terdiri dari output 
atau hasil pada jaringan. Output layer ditunjukkan dengan Y 
dimana terdiri atas Kopi Robusta mutu I, Kopi Robusta mutu II, 
Kopi Robusta mutu III, Kopi Robusta mutu IVa, Kopi Robusta 
mutu IVb, Kopi Robusta mutu V, Kopi Robusta mutu VI, Kopi 
Arabika mutu I, Kopi Arabika mutu II, Kopi Arabika mutu III, Kopi 
Arabika mutu IV, Kopi Arabika mutu V, Kopi Arabika mutu VI, 
Kopi Robusta Dark Roasting, Kopi Robusta Medium Roasting, 
Kopi Robusta Light Roasting, Kopi Arabika Dark Roasting, Kopi 
Arabika Medium Roasting, dan Kopi Arabika Light Roasting. 

5. Pengujian 

Pada tahap pengujian dan analisis sistem, permasalahan 
identifikasi yang telah diimplementasikan dalam bentuk program 
aplikasi akan diuji tingkat keberhasilannya. Hasil dari uji coba 
selanjutnya dievaluasi agar sesuai dengan tujuan. Pengujian 
yang dilakukan ialah pengujian tingkat akurasi data dengan 
membandingkan output dari sistem dengan standar yang 
diberikan oleh SNI. Validasi dilakukan sebagai proses pengujian 
kinerja JST untuk menduga mutu fisik biji kopi yang lain, yakni 
yang tidak digunakan selama training. Input data adalah nilai-
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nilai variabel penduga dan nilai pembobot, sedangkan outputnya 
adalah hasil pendugaan. Hasil pendugaan tersebut 
dibandingkan dengan nilai aktual untuk menentukan tingkat 
akurasi menggunakan rumus seperti yang dipakai pada saat 
training. 

6. Evaluasi Sistem 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mempertimbangkan tingkat 
keberhasilan program aplikasi yang dibuat. Evaluasi dilakukan 
dengan mengimplementasikan metode pada program dengan 
tujuan menyelesaikan permasalahan identifikasi biji kopi 
tersebut.  

7. Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir yang dilakukan setelah proses evaluasi dan 
analisis sistem ialah penarikan kesimpulan mengenai hasil yang 
diperoleh dari proses evaluasi dan analisis yang dilakukan. 
Selanjutnya kesimpulan dan saran dapat digunakan oleh 
pembaca sebagai acuan untuk perbaikan serta pengembangan 
aplikasi selanjutnya. 

3.5 Pre-Processing 

Pra-pengolahan atau pre-procesing dilakukan untuk 
mempersiapkan citra input agar memiliki kualitas yang baik dan 
siap untuk proses fitur extraction. Pemisahan ciri sangat 
bergantung pada hasil pra-pengolahan. Tahapan-tahapan pre-
processing antara lain: 
1) Akuisisi Citra 

Akuisisi setiap citra biji kopi dilakukan secara langsung 
dengan menggunakan kamera handphone merek Lennovo 
resolusi 8 MP dengan format JPEG. Langkah-langkah akuisisi 
untuk 1 jenis dan kelas mutu biji kopi diantaranya adalah: setiap 
varietas biji kopi diambil sebanyak 10 gram, kemudian 
diletakkan pada alas kertas karton berukuran 6x6 cm yang telah 
dirancang sebelumnya. Posisi kamera tegak lurus dengan objek 
dengan ketinggian  15 cm, serta pengaturan cahaya 
menggunakan cahaya ruang terbuka. Selanjutnya dilakukan 
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proses pengambilan citra biji kopi (green bean). Sedangkan 
langkah-langkah untuk akuisisi 1 citra roast bean ialah setiap 
tingkatan warna pada masing-masing jenis kopi diambil 
sebanyak 10 gram kemudian diletakkan pada alas kertas karton 
berwarna putih dengan perlakuan yang sama seperti pada 
langkah-langkah akuisisi citra biji kopi (green bean). 
2) Data Citra Biji Kopi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa citra biji 
kopi sebanyak 570 citra, dimana masing-masing jenis dan mutu 
biji kopi serta tingkatan kecerahan warna roast bean tersebut 
terdiri atas 30 citra. Adapun rincian dari 570 data citra biji kopi 
tersebut yaitu Kopi Robusta mutu I, Kopi Robusta mutu II, Kopi 
Robusta mutu III, Kopi Robusta mutu IVa, Kopi Robusta mutu 
IVb, Kopi Robusta mutu V, Kopi Robusta mutu VI, Kopi Arabika 
mutu I, Kopi Arabika mutu II, Kopi Arabika mutu III, Kopi Arabika 
mutu IV, Kopi Arabika mutu V, Kopi Arabika mutu VI, Kopi 
Robusta Dark Roasting, Kopi Robusta Medium Roasting, Kopi 
Robusta Light Roasting, Kopi Arabika Dark Roasting, Kopi 
Arabika Medium Roasting, dan Kopi Arabika Light Roasting. 
3) Ekstraksi Ciri 

Menurut Siswoputranto dalam Faridah dkk (2011), 
beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan mutu 
biji kopi antara lain: ukuran, bentuk, warna, jumlah cacat, dan 
material lainnya. Sedangkan parameter untuk menentukan 
tingkat kematangan roast bean ialah warna. Dari kelima 
parameter tersebut nantinya dapat digunakan untuk 
menentukan kriteria mutu dan menjelaskan parameter mutu 
berdasarkan citra yang telah diambil. Ekstraksi fitur digunakan 
untuk mendapatkan parameter citra dari sampel biji kopi (green 
bean) berdasarkan warna dan tekstur serta mendapatkan 
parameter dari sampel roast bean berdasarkan warna. Warna 
merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah gambar. 
Dalam sebuah teknik pengolahan citra, warna beserta 
interelasinya dapat ditunjukkan sebagai model warna. Salah 
satu model warna yang dapat digunakan dalam pemrosesan 
citra digital ialah RGB (Red, Green, Blue) model. Citra gambar 
yang digunakan ialah warna citra 24-bit yang diketahui sebagai 
warna yang sesuai. Citra dalam format RGB dengan komposisi 
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warna yang spesifik untuk masing-masing komponen. Dengan 
mengkombinasikan variasi intensitas dalam masing-masing 
komponen warna, komposisi variasi warna dapat dibuat. 
Penyaringan fitur warna dalam sistem ini mengartikan bahwa 
masing-masing intensitas komponen warna dari piksel masing-
masing sampel citra biji kopi dan kemudian disebut dengan 
Rmean, Gmean, dan Bmean. 

Proses identifikasi varietas biji kopi dimulai dengan 
membagi data menjadi data latih dan data uji. Data kemudian 
dibagi menjadi 70% data sebagai data training dan 30% data 
sebagai data testing. Pada penelitian ini, sampel yang 
digunakan sebanyak 30 citra untuk masing-masing kelas mutu 
dari biji kopi (green bean) dan tingkat kecerahan warna roast 
bean. Sehingga terdapat 570 citra untuk seluruh citra biji kopi 
dimana terbagi menjadi 399 citra sebagai data training dan 171 
citra sebagai data testing. Langkah-langkah pengujian data 
training dapat dilihat pada Gambar 3.4. Data training digunakan 
untuk membentuk model, baik model regresi logistik ordinal 
ataupun model jaringan saraf tiruan. Sedangkan data testing 
digunakan untuk menguji ketepatan klasifikasi dari model yang 
telah terbentuk. Gambar 3.5 merupakan langkah-langkah 
pengujian data testing citra biji kopi. Ketepatan klasifikasi kedua 
model nantinya akan dibandingkan, baik untuk data testing 
maupun data testing. Data training digunakan untuk mencari 
model terbaik, sedangkan data testing digunakan untuk 
memvalidasi dan menguji ketepatan model hasil data training. 
Proses pengklasifikasian menggunakan algoritma pembelajaran 
LVQ dimana hasil dari nilai RGB nantinya yang akan menjadi 
masukan nilai LVQ. Algoritma pembelajarannya adalah sebagai 
berikut (Fauset (1994) dalam Fadlil (2010): 
x : vektor pelatihan (x1,…,xi,…,xn) 
T : kelas atau kategori vektor pembelajaran 
wj : vektor bobot unit output (w1j,…,wij,…,wnj) 
Cj : kategori atau kelas yang diberikan oleh unit output j 
║x-wj║ : jarak Euclidean antara vektor input dan vector output 
 
Langkah 0 : inisialisasi vektor referensi dan inisialisasi laju 
pembelajaran α(0) 
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Langkah 1 : apabila belum memenuhi syarat maka 
dilanjutkan pada langkah 2-6 
Langkah 2 : untuk setiap vektor input pembelajaran x, 
dilakukan pada langkah 3-4 
Langkah 3 : menentukan J sehingga ║x-wj║minimum 
Langkah 4 : pembaruan pada wj dengan cara: 
     Jika T=cj maka  

  wj (baru) = wj (lama) + a|x wj(lama)|  
     Jika T≠ cj maka 
     wj (baru) = wj (lama) - a|x wj(lama)| 
Langkah 5 : mengurangi laju pembelajaran 
Langkah 6 : menguji syarat berhenti, dimana syaratnya ialah 

spesifikasi cacah iterasi atau laju pembelajaran 
mencapai nilai yang cukup kecil. 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Training 
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4) Klasifikasi dengan Menggunakan LVQ 
Pengenalan adalah kemampuan untuk mengklasifikasi pola-

pola input. Sedangkan klasifikasi adalah proses penetapan pola 
input ke dalam masing-masing kelas berdasarkan pada ciri 
dengan menggunakan teknik klasifikasi jaringan syaraf tiruan 
LVQ. Sebuah pola sangat memungkinkan adanya kelas dan ciri 
yang lebih dari satu. Banyak kelas dalam suatu pola tergantung 
pada jumlah objek-objek di dalam citra yang akan dikelaskan.  

 
5) Analisis Hasil Klasifikasi 

Analisis hasil klasifikasi digunakan untuk mengetahui 
klasifikasi yang dilakukan oleh sistem berdasarkan algoritma 
LVQ yang digunakan. Output yang akan dihasilkan berupa 
klasifikasi citra masukan berdasarkan jenis dan mutu biji kopi 
sesuai dengan standar SNI yang telah diterapkan serta tingkat 
kecerahan warna roasting biji kopi.  

 
Hasil pada tahapan pre-processing: 
Tabel 3.1 Tahap Pre-processing 

Tahapan  Hasil  

Akuisisi citra Data citra biji kopi 
Ekstraksi cirri Parameter warna dan tekstur 
RGB Nilai Rmean, Gmean, dan Bmean 
Training  Bobot training 
Testing  Bobot testing 
Analisis hasil klasifikasi Akurasi sistem 

Sumber: Hasil Yang Diolah (2016) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Mutu Biji Kopi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 

Berdasarkan hasil analisis uji mutu fisik biji kopi (green 
bean) yang telah dilakukan di tempat penelitian diperoleh 
dengan cara melakukan sortasi sesuai dengan prosedur SNI 
yang telah ditetapkan. Sampel biji kopi yang telah dianalisis 
sesuai dengan ketentuan SNI dan ditetapkan berdasarkan kelas 
mutunya memiliki jumlah nilai cacat yang berbeda. Jumlah nilai 
cacat pada masing-masing kelas mutu dihitung berdasarkan 
jumlah biji cacat yang ditemukan pada 300 gr sampel biji kopi 
yang dianalisis Lampiran 1 merupakan beberapa kriteria biji 
kopi cacat berdasarkan SNI 01-2907-2008. 

Biji cacat yang telah ditemukan pada 300 gr sampel biji 
kopi kemudian dihitung dengan cara mengkonversi jumlah 
masing-masing kriteria biji cacat dengan nilai cacatnya. Setiap 
kriteria biji cacat memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai 
dengan ketentuan standart. Rincian tabel penentuan nilai cacat 
untuk masing-masing kriteria biji cacat dapat dilihat pada Tabel 
4.1. 

Pada analisis mutu fisik biji kopi, pengklasifikasian kelas 
mutu biji kopi didasarkan pada jumlah nilai cacat yang telah 
didapatkan dari hasil konversi jumlah biji cacat. Masing-masing 
kelas mutu biji kopi memiliki jumlah nilai cacat yang berbeda. 
Rincian jumlah nilai cacat masing-masing kelas mutu biji kopi 
berdasarkan SNI 01-2907-2008 terdapat pada Tabel 4.2. 

Pada analisis mutu fisik biji kopi Robusta dan Arabika 
terdapat perbedaan diantara keduanya. Kelas mutu kopi Arabika 
hanya memiliki 6 kelas mutu fisik dimana pada kelas mutu 4 
tidak dibagi menjadi sub 4a dan 4b, sedangkan pada kopi 
Robusta pada kelas mutu 4 dibagi menjadi sub 4a dan 4b 
sesuai dengan SNI. Hasil analisis mutu fisik biji kopi yang 
dilakukan di tempat penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3 
untuk kopi Robusta dan Tabel 4.4 untuk kopi Arabika. Pada 
Lampiran 4 dan Lampiran 5 dijabarkan hasil dari analisis mutu 
fisik sesuai dengan kelas mutunya.  
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Tabel 4.1 Penentuan Besarnya Nilai Cacat Biji Kopi 

No. Jenis Cacat Nilai Cacat 

1. 1 (satu) biji hitam 1 (satu) 
2. 1 (satu) biji hitam sebagian ½ (setengah) 
3. 1 (satu) biji hitam pecah ½ (setengah) 
4. 1 (satu) kopi gelondong 1 (satu) 
5. 1 (satu) biji coklat ¼ (seperempat) 
6. 1 (satu) kulit kopi ukuran besar 1 (satu) 
7. 1 (satu) kulit kopi ukuran sedang ½ (setengah) 
8. 1 (satu) kulit kopi ukuran kecil 1/5 (seperlima) 
9. 1 (satu) biji berkulit tanduk ½ (setengah) 
10. 1 (satu) kulit tanduk ukuran besar ½ (setengah) 
11. 1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang 1/5 (seperlima) 

12. 1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil 
1/10 
(sepersepuluh) 

13. 1 (satu) biji pecah 1/5 (seperlima) 
14. 1 (satu) biji muda 1/5 (seperlima) 

15. 1 (satu) biji berlubang satu 
1/10 
(sepersepuluh) 

16. 1 (satu) biji berlubang lebih dari satu 1/5 (seperlima) 

17. 1 (satu) biji bertutul-tutul 
1/10 
(sepersepuluh) 

18. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran besar 

5 (lima) 

19. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran sedang 

2 (dua) 

20. 
1 (satu) ranting, tanah atau batu 
berukuran kecil 

1 (satu) 

Sumber : SNI 01-2907-2008 
 
Tabel 4.2 Standart Mutu Kopi Robusta dan Arabika 

No. Mutu Persyaratan 

1. Mutu 1 Jumlah nilai cacat maksimum11* 
2. Mutu 2  Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25 
3. Mutu 3 Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44 
4. Mutu 4a Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60 
5. Mutu 4b Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80 
6. Mutu 5 Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150 
7. Mutu 6 Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225 

Sumber : SNI 01-2907-2008 
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CATATAN: Untuk kopi Arabika mutu 4 tidak dibagi menjadi sub mutu 
4a dan 4b. Penentuan besarnya nilai cacat dari setiap biji cacat 
dicantumkan dalam Tabel 2.2. 
*Untuk kopi peaberry dan polyembrio 
 
Tabel 4.3 Hasil Analisis Mutu Fisik Biji Kopi Robusta 

Mutu Biji Kopi Jumlah Nilai Cacat 

Kopi Robusta Mutu 1 8,4 
Kopi Robusta Mutu 2 24,9 
Kopi Robusta Mutu 3 41,7 
Kopi Robusta Mutu 4a 56,8 
Kopi Robusta Mutu 4b 62,8 
Kopi Robusta Mutu 5 98,2 
Kopi Robusta Mutu 6 196,5 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 
 
Tabel 4.4 Hasil Analisis Mutu Fisik Biji Kopi Arabika 

Mutu Biji Kopi Jumlah Nilai Cacat 

Kopi Arabika Mutu 1 3,8 
Kopi Arabika Mutu 2 20,65 
Kopi Arabika Mutu 3 38,45 
Kopi Arabika Mutu 4 73,95 
Kopi Arabika Mutu 5 94,8 
Kopi Arabika Mutu 6 155,45 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 
 

 Berdasarkan tabel analisis mutu fisik biji kopi Robusta 
dan Arabika dapat dilihat bahwa pada kelas mutu 6 baik pada 
jenis Robusta dan Arabika nilai cacat paling tinggi. Hal ini 
mengartikan bahwa jumlah biji kopi cacat paling banyak 
terdapat pada biji kopi pada kelas mutu paling akhir. Sedangkan 
pada kelas mutu 1 nilai cacat paling sedikit yang berarti bahwa 
jumlah biji cacat pada kelas mutu 1 paling sedikit. 

4.2 Hasil Analisis dan Perancangan Sistem 

4.2.1 Pre-procesing 

Tahap pre-procesing data merupakan tahapan 
dimana citra yang akan dilakukan ekstraksi fitur dirubah 
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menjadi citra biner terlebih dahulu atau citra black and white. 
Contoh gambar yang digunakan sebagai data awal sebelum 
dilakukan pre-processing dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Pada tahap pre-processing ini citra yang merupakan obyek 
ekstraksi akan diubah menjadi citra berwarna hitam dan 
yang bukan menjadi obyek ekstraksi akan diubah menjadi 
citra berwarna putih. Perubahan menjadi citra biner ini 
bertujuan untuk memisahkan antara obyek yang akan 
diproses selanjutnya dengan bagian yang tidak perlu 
diperlukan dalam proses pengolahan citra. Pre-procesing ini 
akan memudahkan pengenalan citra pada saat dilakukan 
ekstraksi fitur citra. Salah satu contoh gambar citra yang 
belum dilakukan pre-processing dapat dilihat pada Gambar 
4.1a sedangkan hasil dari pre-procesing nya dapat dilihat 
pada Gambar 4.1b. Interface untuk tahapan pre-processing 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1a Gambar Citra 
Sebelum Dilakukan Pre-
procesing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1b Gambar Citra 
Setelah Dilakukan Pre-
procesing 

Pengukuran RGB rata-rata dilakukan dengan cara 
citra warna biji kopi diambil data nilai RGB-nya untuk tiap-
tiap pixel, dari pengambilan data dapat ditentukan nilai R 
(red) sebagai pembagian antara jumlah total nilai R dengan 
jumlah total pixel (luas area objek), nilai G (green) sebagai 
pembagian antara jumlah total nilai G dengan jumlah total 
pixel (luas area objek), dan nilai B (blue) sebagai pembagian 
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antara jumlah total nilai B dengan jumlah total pixel (luas 
area objek). Pengukuran Indeks RGB dilakukan dengan cara 
citra warna biji kopi diambil data nilai RGB-nya untuk tiap-
tiap pixel, kemudian nilai indeks R merupakan pembagian 
antara nilai R dengan penjumlahan nilai RGB-nya. 
Penentuan indeks R rata-rata adalah dengan membagi 
jumlah total indeks R dengan luas area objek, indeks G rata-
rata adalah dengan area objek, dan indeks B rata-rata 
adalah dengan membagi jumlah total indeks B dengan luas 
area objek. Dari pengukuran nilai RGB rata-rata dan indeks 
RGB ratarata buah belimbing ini didapat sebaran nilai RGB 
rata-rata dan indeks RGB ratarata minimum dan maksimum 
untuk tiap biji kopi. Kemudian dibuat sebaran nilai RGB rata-
rata dan indeks RGB rata-rata biji kopi untuk masing-masing 
standar mutu. Dari pengukuran nilai RGB rata-rata dan 
indeks RGB rata-rata biji kopi dibandingkan dengan nilai 
cacat biji kopi untuk tiap mutu, sehingga dihasilkan 
hubungan nilai RGB rata-rata serta indeks warna RGB rata-
rata dengan nilai cacat biji kopi untuk tiap mutu biji kopi 
(Hendrawan dan Sumardi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tahapan Pre-processing 

Sebelum melakukan tahapan pre-cessing, 
pengambilan citra dilakukan dengan cara mengambil 
gambar pada benda yang akan dijadikan obyek yaitu biji 
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kopi menggunakan kamera ponsel Lenovo dengan resolusi 
13MP. Obyek yang telah diambil gambarnya kemudian di 
crop dan di resize dengan ukuran 300x300 piksel sebelum 
masuk pada sistem. Hasil dari cropping dan resize objek 
inilah yang akan digunakan pada tahapan-tahapan 
selanjutnya. 

Pada tampilan tahapan pre-processing mula-mula 
user harus menampilkan citra yang akan digunakan dengan 
cara mengklik push button Load Image. Push button ini 
berfungsi untuk meload gambar yang akan digunakan dalam 
pengolahan citra. Citra yang telah ditampilkan kemudian 
dirubah menjadi citra biner atau citra hitam putih dengan 
mengklik tombol pre-processing dan segmentasi pada 
tampilan GUI Matlab. 

Pada tahap pre-processing terdapat beberapa 
perintah yang dijalankan melalui source code pada editor 
matlab. Source code pada tahapan ini menjelaskan 
mengenai proses perubahan citra masukan menjadi citra 
keabuan dengan perintah rgb2gray. Citra masukan yang 
akan dilakukan pre-processing kemudian diselaraskan 
pencahayaannya antara background dengan foreground 
menggunakan perintah imtophat. Pada tahap pre-processing 
juga terdapat fungsi imjust dimana fungsi ini digunakan 
untuk menambah brightness dari citra. 

4.2.2 Ekstraksi Fitur 

Pada tahapan ekstraksi fitur, citra biji kopi akan 
diidentifikasi berdasarkan fitur parameternya yaitu parameter 
warna yaitu R, G, B dan parameter tekstur yaitu entropy, 
energy, homogeneity, dan contrast. Nilai-nilai yang muncul 
pada tahap ekstraksi fitur ini nantinya akan disimpan pada 
direktori matlab pada komputer user dan dipergunakan pada 
tahapan selanjutnya yaitu training dan testing data. Contoh 
ekstraksi fitur pada salah satu citra biji kopi dapat dilihat 
pada Gambar 4.3.  
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Gambar 4.3 Ekstraksi Fitur Citra Biji Kopi 

Pengukuran RGB rata-rata dilakukan dengan cara 
citra warna biji kopi diambil data nilai RGB-nya untuk tiap-
tiap pixel, dari pengambilan data dapat ditentukan nilai R 
(red) sebagai pembagian antara jumlah total nilai R dengan 
jumlah total pixel (luas area objek), nilai G (green) sebagai 
pembagian antara jumlah total nilai G dengan jumlah total 
pixel (luas area objek), dan nilai B (blue) sebagai pembagian 
antara jumlah total nilai B dengan jumlah total pixel (luas 
area objek). Pengukuran Indeks RGB dilakukan dengan cara 
citra warna biji kopi diambil data nilai RGB-nya untuk tiap-
tiap pixel, kemudian nilai indeks R merupakan pembagian 
antara nilai R dengan penjumlahan nilai RGB-nya. 
Penentuan indeks R rata-rata adalah dengan membagi 
jumlah total indeks R dengan luas area objek, indeks G rata-
rata adalah dengan area objek, dan indeks B rata-rata 
adalah dengan membagi jumlah total indeks B dengan luas 
area objek. Dari pengukuran nilai RGB rata-rata dan indeks 
RGB ratarata buah belimbing ini didapat sebaran nilai RGB 
rata-rata dan indeks RGB ratarata minimum dan maksimum 
untuk tiap biji kopi. Kemudian dibuat sebaran nilai RGB rata-
rata dan indeks RGB rata-rata biji kopi untuk masing-masing 
standar mutu. Dari pengukuran nilai RGB rata-rata dan 
indeks RGB rata-rata biji kopi dibandingkan dengan nilai 
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cacat biji kopi untuk tiap mutu, sehingga dihasilkan 
hubungan nilai RGB rata-rata serta indeks warna RGB rata-
rata dengan nilai cacat biji kopi untuk tiap mutu biji kopi 
(Hendrawan dan Sumardi, 2005). RGB disebut juga ruang 
warna yang dapat divisualisasikan sebagai sebuah kubus 
dengan tiga sumbunya yang mewakili komponen warna 
merah (red) R, hijau (green) G, biru (blue) B. Salah satu 
pojok alasnya yang berlawanan menyatakan warna hitam 
ketika R = G = B = 0, sedangkan pojok atasnya yang 
berlawanan menyatakan warna putih ketika R= G= B= 255 
(sistem warna 8 bit bagi setiap komponennya) (Robi dkk, 
2006). 

Pada tahapan ini citra yang telah dirubah menjadi 
citra biner kemudian dihitung nilai dari setiap parameter 
dalam ekstraksi fitur dengan cara mengklik push button 
calcuate. Setelah nilai-nilai parameter yang digunakan 
muncul selanjutnya pilih jenis mutu pada pop up menu yang 
sesuai dengan gambar citra dan langkah terakhir yaitu 
menyimpan hasilnya dengan mengklik push button save 
feature.   

Tahapan ekstraksi fitur dilakukan untuk mendapatkan 
parameter citra sampel gambar biji kopi berdasarkan 
parameter warna dan tekstur. Parameter warna yang muncul 
diperoleh dengan cara mengkalkulasi nilai warna merah, 
hijau, dan biru dari gambar obyeknya saja tanpa 
mengikutsertakan latar belakang obyek gambarnya. Pada 
source code ditunjukkan dengan perintah regionprops. Hasil 
dari pembacaan parameter warna tersebut berupa matriks 
yang kemudian dirubah menjadi nilai angka dengan 
menggunakan perintah cell2mat. Nilai masing-masing warna 
dari masing-masing piksel obyek kemudian diambil rata-rata 
nilainya dimana nilai tersebut yang muncul pada interface 
program.  

4.2.3 Proses Training dan Testing 

Proses training dilakukan untuk membentuk arsitektur 
jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan dalam sistem. 
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Arsitektur jaringan pada sistem ini nantinya akan digunakan 
pada tahapan selanjutnya yaitu proses testing. Arsitektur 
jaringan yang dibentuk bergantung pada jumlah data training 
yang akan digunakan serta berdasarkan variabel bebas 
yang akan ditentukan sendiri oleh user. Variabel bebas 
tersebut antara lain hidden neuron, learning rate (kecepatan 
pembelajaran), maksimal epoch (iterasi), dan error goal 
(error yang diinginkan). Proses training akan berhenti 
setelah mencapai iterasi yang telah ditentukan sendiri oleh 
user. Sebelum melakukan proses training, ektraksi fitur yang 
telah disimpan pada direktori Matlab sebelumnya digunakan 
sebagai data untuk proses training dan testing. Data yang 
digunakan sebanyak 570 citra dengan rincian 70% sebagai 
data training dan 30% sebagai data testing, sehingga 
terdapat 399 data citra yang akan digunakan pada proses 
training. Interface pada proses training dapat dilihat pada 
Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Proses Training 

Proses training dilakukan dengan cara meload fitur 
yang telah dilakukan ekstraksi fitur sebelumnya yang telah 
disimpan dalam direktori matlab pada pc. Jumlah training 
yang digunakan disesuaikan dengan besarnya 
perbandingan antara data training dan data testing yang 



46 
 

telah ditentukan oleh user. Setelah memasukkan jumlah 
data yang akan dilakukan training, selanjutnya klik push 
button split data untuk memisahkan dari data yang 
digunakan untuk proses training dengan proses testing dari 
keseluruhan data yang tersimpan pada direktori matlab. 
Proses training dapat dijalankan setelah mengisi variabel 
bebas yang ditentukan sendiri oleh user. Selanjutnya 
setelah mengisi sejumlah variabel bebas yang ditentukan 
sendiri oleh user. Klik push button create LVQ untuk 
membuat LVQ networks yang nantinya akan digunakan 
pada proses selanjutnya yaitu proses testing. LVQ 
Networks ini merupakan jaringan LVQ yang dibentuk dari 
data-data yang digunakan untuk proses training. Setelah 
push button create LVQ diklik selanjutnya klik push button 
train LVQ untuk memulai proses training.  
 Proses training bisa berlangsung lama ataupun tidak 
tergantung pada jumlah data training yang digunakan, 
epoch atau iterasi yang diinginkan serta bergantung pada 
kecepatan pembelajaran yang ditentukan oleh user. Setiap 
iterasi akan melakukan perhitungan jarak untuk 
mendapatkan jarak kelas terdekat dari vektor masukan 
terhadap kelas keluaran. Jika jarak kelas terdekat yang 
didapatkan sama dengan target, makan akan dilakukan 
penambahan bobot dari nilai sebelumnya. Tetapi jika tidak, 
maka nilai bobot akan dikurangi dari nilai bobot 
sebelumnya.  
 Proses selanjutnya ialah proses testing dimana pada 
proses testing ini merupakan tahapan pengujian hasil 
sistem yang telah dibuat. Hasil pengujian ini memiliki tingkat 
akurasi yang berbeda bergantung pada variabel bebas yang 
akan digunakan oleh user serta jumlah data training yang 
digunakan oleh user. Pada sistem ini akurasi yang 
didapatkan sebesar 50.3 %. Hasil demikian termasuk pada 
akurasi yang cukup baik karena telah mencapai 50%. 
Interface pada proses testing data dapat dilihat pada 
Gambar 4.5. 

Pada tahap ini data yang telah dilakukan proses 
training selanjutnya dilakukan proses testing dengan cara 
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mengklik tombol test data. Hasil dari test data akan 
memunculkan jumlah data test, jumlah data yang benar 
serta akurasi dari sistem. Selanjutnya klik tombol save LVQ 
networks untuk menyimpan hasil LVQ network yang telah 
terbentuk berdasarkan hasil training dan testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Proses Testing 

Proses akhir yaitu tampilan untuk mengidentifikasi 
jenis serta mutu biji kopi yang akan dimasukkan. Pada 
interface ini, nantinya user dapat menggunakan gambar citra 
yang diinginkan. Pada sistem ini sebagai contoh salah satu 
gambar citra biji kopi teridentifikasi sebagai kopi jenis 
Robusta dengan kelas mutu I. Interface identifikasi gambar 
dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

Proses ini merupakan kompilasi dari beberapa 
tahapan yang dilakukan sebelumnya yaitu mulai dari pre-
processing, ekstraksi fitur, training data, dan testing data. 
Pada tahap ini yang harus dilakukan ialah meload LVQ 
Networks yang telah terbentuk dari proses training dan 
testing dengan cara mengklik tombol load LVQ. Tombol ini 
akan langsung memanggil pada direktori matlab dari pc 
dimana didalamnya telah tersimpan LVQ Network yang telah 
terbentuk. Selanjutnya klik tombol load gambar untuk 
memanggil gambar yang akan diprediksi jenis dan mutunya. 
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Tahap terakhir ialah proses pengenalan dengan cara 
mengklik tombol pengenalan untuk menampilkan prediksi 
jenis dan mutu dari gambar yang telah ditampilkan 
sebelumnya. Hasil prediksi jenis dan mutu pada gambar 
yang ditampilkan bisa saja salah karena nilai akurasi dari 
sistem yang tidak maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Interface Identifikasi Gambar 

4.3 Analisis Hasil Training dan Testing 

Pada tahapan training terdapat beberapa variabel bebas 
yang dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan user. Beberapa 
perubahan variasi variabel bebas yang dirubah oleh user akan 
mempengaruhi hasil dari akurasi sitemnya. Hasil akurasi sitem 
yang tinggi akan memberikan hasil prediksi yang lebih baik pada 
pengenalan citra. 

 
4.3.1 Variasi Hidden Neuron 

Pada variasi hidden neuron, jumlah hidden neuron 
yang digunakan untuk training yaitu 7, 10, 15, dan 19. 
Perubahan nilai hidden neuron akan mempengaruhi hasil 
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akurasi yang dihasilkan. Hasil dari tahap training dan testing 
dengan beberapa variasi hidden neuron terdapat pada Tabel 
4.5. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa semakin 
banyak jumlah hidden neuron, maka nilai akurasi akan 
semakin besar. Pada variasi hidden neuron yang digunakan, 
akurasi tertinggi terdapat pada jumlah hidden neuron 19 
dengan nilai akurasi sebesar 73.7%. 

 
Tabel 4.5 Variasi Hidden Neuron 

Variabel Bebas Variasi 
1 

Variasi 
2 

Variasi 
3 

Variasi 
4 

Hidden Neuron 7 10 15 19 
Learning Rate 0.001 0.001 0.001 0.001 
Epoch 1000 1000 1000 1000 
Error Goal 0.001 0.001 0.001 0.001 
Jumlah Data Testing 171 171 171 171 
Jumlah Data Benar 27 24 99 126 
Akurasi 15.8% 14% 57.9% 73.7% 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 

4.3.2 Variasi Learning Rate 

Pada variasi learning rate, jumlah learning rate yang 
digunakan untuk training yaitu 0.0025, 0.005, 0.0075, dan 
0.001. Hasil dari tahap training dan testing dengan beberapa 
variasi learning rate terdapat pada Tabel 4.6. Berdasarkan 
Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa semakin besar nilai 
learning rate, maka nilai akurasi akan semakin kecil. Pada 
variasi learning rate yang digunakan, akurasi tertinggi 
terdapat pada jumlah learning rate 0.001 dengan nilai 
akurasi sebesar 73.7%. Penggunaan parameter learning 
rate memiliki pengaruh penting terhadap waktu yang 
dibutuhkan untuk tercapainya target yang diinginkan. Secara 
perlahan akan mengoptimalkan nilai perubahan bobot dan 
menghasilkan error yang lebih kecil (Kusmanto, 2011). 
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Tabel 4.6 Variasi Learning Rate 

Variabel Bebas Variasi 
1 

Variasi 
2 

Variasi 
3 

Variasi 
4 

Hidden Neuron 19 19 19 19 
Learning Rate 0.001 0.0025 0.005 0.0075 
Epoch 1000 1000 1000 1000 
Error Goal 0.001 0.001 0.001 0.001 
Jumlah Data Testing 171 171 171 171 
Jumlah Data Benar 126 108 9 9 
Akurasi 73.7% 63.1% 5.3% 5.3% 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 

4.3.3 Variasi Epoch 

Pada variasi epoch, jumlah epoch yang digunakan 
untuk training yaitu 0.00025, 0.0005, 0.00075, dan 0.001. 
Hasil dari tahap training dan testing dengan beberapa variasi 
epoch terdapat pada Tabel 4.7. Berdasarkan Tabel 4.7 
dapat diketahui bahwa semakin tinggi nilai epoch, maka nilai 
akurasi akan semakin besar. Pada variasi epoch yang 
digunakan, akurasi tertinggi terdapat pada jumlah epoch 
20000 dengan nilai akurasi sebesar 73.7%. 

 
Tabel 4.7 Variasi Epoch 

Variabel Bebas 
Variasi 

1 
Variasi 

2 
Variasi 

3 
Variasi 

4 

Hidden Neuron 19 19 19 19 
Learning Rate 0.001 0.001 0.001 0.001 
Epoch 1000 5000 10000 20000 
Error Goal 0.001 0.001 0.001 0.001 
Jumlah Data Testing 171 171 171 171 
Jumlah Data Benar 126 126 127 127 
Akurasi 73.7% 73.7% 73.7% 73.7% 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 

4.3.4 Variasi Error Goal 
Pada variasi error goal, jumlah error goal yang 

digunakan untuk training yaitu 0.025, 0.05, 0.075, dan 0.001. 
Hasil dari tahap training dan testing dengan beberapa variasi 
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error goal terdapat pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 4.8 
dapat diketahui bahwa semakin besar nilai error goal, maka 
nilai akurasi akan semakin kecil. Pada variasi error goal 
yang digunakan, akurasi tertinggi terdapat pada nilai error 
goal 0.001 dengan nilai akurasi sebesar 73.7%. 

 
Tabel 4.8 Variasi Error Goal 

Variabel Bebas 
Variasi 

1 
Variasi 

2 
Variasi 

3 
Variasi 

4 

Hidden Neuron 50 50 50 50 
Learning Rate 0.001 0.001 0.001 0.001 
Epoch 1000 1000 1000 1000 
Error Goal 0.01 0.05 0.075 0.001 
Jumlah Data Testing 171 171 171 171 
Jumlah Data Benar 126 84 24 117 
Akurasi 73.7% 49.1% 14% 68.4% 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 

4.4 Analisis Hasil Prediksi Sistem 

Berdasarkan hasil training dan testing data yang telah 
dilakukan, nilai akurasi yang digunakan pada tahap prediksi 
ialah nilai akurasi yang tertinggi. Nilai akurasi yang tertinggi 
berdasarkan trial error tahap training dan testing sebesar 73.7%. 
Hasil akurasi ini didapatkan dengan nilai variabel bebas yang 
digunakan ditunjukkan pada Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.9 Rincian Variabel Bebas Hasil Testing Terbaik 

Variabel Bebas Nilai 

Hidden Neuron 19 
Learning Rate 0.001 
Epoch 1000 
Error Goal 0.001 
Jumlah Data Testing 171 
Jumlah Data Benar 126 
Akurasi 73.7% 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 
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Akurasi yang terbaik akan digunakan pada sistem 
prediksi untuk menunjukkan bahwa hasil akurasi benar-
benar sesuai. Berdasarkan prediksi yang telah dilakukan 
didapatkan hasil bahwa dari 19 mutu kopi yang dilakukan 
pengenalan menunjukkan bahwa 12 diantaranya telah 
sesuai dengan jenis dan mutu biji kopi yang sebenarnya. Hal 
ini telah menunjukkan bahwa hasil prediksi sesuai dengan 
nilai akurasi sebesar 73.7% karena setengah dari gambar 
citra yang digunakan sebagai prediksi telah sesuai dengan 
jenis dan mutu biji kopi yang sebenarnya. Namun pada 
beberapa jenis kopi terdapat beberapa jenis yang hasil 
prediksinya tidak sesuai dengan nilai akurasi. Hal ini dapat 
dikarenakan beberapa faktor kesalahan dalam pengambilan 
gambar dimana terdapat noise cahaya pada saat 
pengambilan gambar. Menurut Wahyono dan Ernastuti 
(2009), kesalahan dalam pengenalan dapat disebabkan oleh 
adanya benda lain dalam citra gambar yang diambil serta 
beberapa kesalahan metode dalam pengambilan gambar. 
Hasil prediksi jenis dan mutu biji kopi dapat dilihat pada 
Tabel 4.10. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa sistem 
ini paling baik untuk melakukan pengenalan pada jenis kopi 
robusta mutu 1, robusta mutu 2, kopi robusta mutu 4b, 
robusta mutu 6, kopi arabika mutu 2, kopi arabika mutu 3, 
kopi arabika mutu 6, kopi robusta dark roasting, kopi robusta 
medium roasting, robusta light roasting, kopi arabika dark 
roasting, arabika medium roasting, dan arabika light 
roasting. Hal ini dikarenakan pada saat dilakukan 
pengenalan pada ketiga jenis biji kopi tersebut menunjukkan 
hasil benar yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 
salahnya. Sistem melakukan pengenalan terbaik pada jenis 
kopi roasting. Nilai akurasi demikian telah dibuktikan dengan 
hasil pengenalan dimana jumlah benar sebanyak 70 dari 95 
citra yang diujikan. Perhitungan akurasi pengenalan secara 
manual adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Prediksi Jenis dan Mutu Biji Kopi 

Jenis dan Mutu Biji 
Kopi 

Jumlah Data 
Pengenalan 

Jumlah Data 
Benar 

Jumlah 
Data Salah 

Kopi Robusta Mutu 1 5 5 0 
Kopi Robusta Mutu 2 5 5 0 
Kopi Robusta Mutu 3 5 0 5 
Kopi Robusta Mutu 4a 5 0 5 
Kopi Robusta Mutu 4b  5 5 0 
Kopi Robusta Mutu 5 5 1 4 
Kopi Robusta Mutu 6 5 5 0 
Kopi Arabika Mutu 1 5 2 3 
Kopi Arabika Mutu 2 5 5 0 
Kopi Arabika Mutu 3 5 5 0 
Kopi Arabika Mutu 4 5 3 2 
Kopi Arabika Mutu 5 5 2 3 
Kopi Arabika Mutu 6 5 2 3 
Kopi Robusta Dark 
Roasting 

5 5 0 

Kopi Robusta Medium 
Roasting 

5 5 0 

Kopi Robusta Light 
Roasting 

5 5 0 

Kopi Arabika Dark 
Roasting 

5 5 0 

Kopi Arabika Medium 
Roasting 

5 5 0 

Kopi Arabika Light 
Roasting 

5 5 0 

Total 95 70 25 

Sumber: Data Yang Diolah (2016) 
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Hasil pengenalan gambar pada sistem ditunjukkan 
dengan dari 19 jenis mutu yang diujikan terdapat 13 jenis 
mutu yang sesuai dengan akurasi. Kopi semua kopi jenis 
roasting mendapatkan proporsi akurasi tertinggi dimana 
pada semua jenis kopi roasting hasil prediksi menunjukkan 
bahwa pada semua data yang digunakan untuk pengenalan 
hasilnya 100% sesuai target. Dapat dilihat pada Tabel 4.11 
bahwa dari 30 macam gambar kopi jenis roasting tidak 
terdapat gambar yang mendapat deteksi tidak sesuai 
dengan target. Hal demikian dapat dikarenakan Hal ini 
dikarenakan warna dari jenis kopi roasting terutama untuk 
jenis dark roasting memiliki kecenderungan warna yang 
lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga lebih 
mudah untuk dilakukan pengenalan. Hal ini menunjukkan 
bahwa jenis kopi roasting lebih baik digunakan dalam 
sistem.  

Pada kopi jenis green bean proporsi pengenalan hanya 
mencapai 61.5% yang sesuai dengan target. Pada green 
bean diperoleh hasil bahwa tidak semua jenis dan mutu biji 
kopi dapat dikenali. Pada pengenalan biji green bean sistem 
hanya mampu mengenali beberapa jenis dan mutu biji kopi 
dan tidak kesemuanya dapat dikenali. Pada kopi Robusta 
mutu 3 dan 4a sistem sama sekali tidak dapat mengenali 
kopi jenis ini. Hal ini dapat dikarenakan kopi jenis green 
bean untuk tingkat ukuran warnanya hampir memiliki tingkat 
warna yang sama hanya saja yang membedakan jumlah 
cacat yang terkandung didalam masing-masing sampel jenis 
kopi. Hal ini yang memungkinkan sistem sulit untuk 
membedakan antar jenis dan mutunya. Pada beberapa 
kesalahan pengenalan pada sistem, tidak semua jenis kopi 
yang mengalami kesalahan pada jenis dan mutunya, namun 
terdapat beberapa yang hanya mendapatkan kesalahan 
pengenalan hanya pada jenis atau mutunya saja. Hasil 
kesalahan pengenalan pada sistem dapat dilihat pada 
Lampiran 3.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Pada sistem pengolahan citra digital biji kopi yang dibuat 
dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yaitu pre-
processing, ekstraksi fitur, training, dan testing. Tahap pre-
procesing data merupakan tahapan dimana citra yang akan 
dilakukan ekstraksi fitur dirubah menjadi citra biner. Pada 
tahapan ekstraksi fitur dilakukan identifikasi nilai-nilai 
parameternya yaitu parameter warna yaitu R, G, B dan 
parameter tekstur yaitu entropy, energy, homogeneity, dan 
contrast. Proses training dilakukan untuk membentuk 
arsitektur jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan dalam 
sistem. Proses testing merupakan tahapan pengujian hasil 
sistem yang telah dibuat.  

Hasil dari proses testing didapatkan nilai akurasi sistem 
sebesar 73.7%. Hasil demikian termasuk pada akurasi yang 
cukup baik karena telah mencapai 50%. Berdasarkan 
prediksi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dari 19 
mutu kopi yang dilakukan pengenalan menunjukkan bahwa 
12 diantaranya telah sesuai dengan jenis dan mutu biji kopi 
yang sebenarnya. Sistem ini paling baik untuk melakukan 
pengenalan pada jenis kopi robusta mutu 1, robusta mutu 2, 
kopi robusta mutu 4b, robusta mutu 6, kopi arabika mutu 2, 
kopi arabika mutu 3, kopi arabika mutu 6, kopi robusta dark 
roasting, kopi robusta medium roasting, robusta light 
roasting, kopi arabika dark roasting, arabika medium 
roasting, dan arabika light roasting. Kesalahan dalam 
pengenalan dapat disebabkan oleh adanya benda lain 
dalam citra gambar yang diambil serta beberapa kesalahan 
metode dalam pengambilan gambar. 

5.2 Saran 

Hasil akurasi yang didapatkan pada sistem masih 
perlu diperbaiki agar lebih valid dalam pengaplikaisnnya 
nanti. Perbaikan nilai aplikasi dapat dilakukan dengan 



56 
 

mengkoreksi beberapa faktor yang dapat membuat hasil 
akurasi sistem rendah, seperti halnya kesalahan 
pengambilan gambar citra. Diharapkan pada penelitian 
selanjutnya pengambilan gambar dapat menggunakan kotak 
pengambilan gambar sehingga cahaya yang didapatkan 
konsisten serta memungkinkan hasil akurasi yang lebih baik. 
Selain itu diharapkan pada penelitian selanjutnya 
pengambilan gambar dapat menggunakan kamera digital 
yang memiliki tingkat resolusi yang lebih baik dibandingkan 
dengan kamera handphone. Pada penelitian selanjutnya 
juga bisa digunakan 2 metode sebagai pembanding metode 
mana yang lebih baik untuk digunakan. 
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Lampiran 1 Jenis Kriteria Cacat Biji Kopi 
 

NO JENIS CACAT PENJELASAN 

1   
Biji hitam  : Biji kopi yang 
setengah atau lebih bagian 
luarnya berwarna hitam. Biji 
hitam yang dimaksud adalah 
biji hitam mengkilap dan biji 
hitam yang keriput. 
 
 

2  Biji hitam sebagian : Biji kopi 
yang kurang dari setengah 
bagian luarnya berwarna hitam 
 
 
 
 
 

3  Biji hitam pecah : Biji kopi 
yang berwarna hitam tidak 
utuh, berukuran sama atau 
kurang dari ¾ bagian biji utuh 
 
 
 

 
4 

  
Kopi gelondong atau  Buah 
kopi kering ialah biji kopi 
kering yang masih terbungkus 
oleh kulit majemuknya, baik 
dalam keadaan utuh ataupun 
besarnya sama atau lebih dari 
¾ bagian kulit majemuk yang 
utuh. 
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Lampiran 1 Jenis Kriteria Cacat Biji Kopi (Lanjutan) 
5  Biji coklat : Biji kopi yang 

setengah atau lebih bagian 
luarnya berwarna coklat 
 
 
 
 
 

6  Kulit kopi (Husk)  ukuran 
besar : Kulit majemuk 
(pericarp) dari kopi gelondong 
dengan ukuran besar  atau 
tanpa kulit ari dan kulit tanduk 
di dalamnya, yang  berukuran 
lebih besar dari ¾ bagian dari 
kulit kopi gelondong yang utuh 
 

7  Kulit kopi (Husk) ukuran 
sedang :  Kulit majemuk 
(pericarp) dari kopi gelondong 
dengan ukuran sedang/tanpa 
kulit ari dan kulit tanduk di 
dalamnya, yang  berukuran 
setengah sampai ¾ bagian 
dari kulit kopi gelondong yang 
utuh. 
 

8  Kulit kopi (Husk)  ukuran 
kecil :  Kulit majemuk 
(pericarp) dari kopi gelondong 
dengan ukuran kecil  atau 
tanpa kulit ari dan kulit tanduk 
di dalamnya, yang  berukuran 
kurang dari setengah bagian 
kulit kopi  gelondong yang 
utuh. 
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Lampiran 1  Jenis Kriteria Cacat Biji Kopi (Lanjutan) 
9  Biji Berkulit Tanduk : Yang 

dimaksud dengan masih 
terbungkus dengan kulit 
tanduk adalah biji kopi yang 
masih terbungkus dalam kulit 
tanduknya, baik dalam 
keadaan utuh atau yang 
besarnya sama atau lebih dari 
¾ bagian kulit tanduk yang 
utuh. 
 

10  Kulit Tanduk Ukuran Besar : 
Kulit tanduk yang terlepas dari 
biji kopinya, yang besar 
ukurannya lebih besar dari ¾ 
bagian dari kulit tanduk utuh. 
 
 
 

11  Kulit Tanduk Ukuran Sedang 
: Kulit tanduk yang terlepas 
atau tidak terlepas dari biji kopi 
yang berukuran setengah 
sampai ¾ bagian dari kulit 
tanduk utuh. 
 
 

12  Kulit Tanduk Ukuran Kecil : 
Kulit tanduk yang terlepas atau 
tidak lepas dari biji kopi yang 
berukuran kurang dari 
setengah bagian kulit tanduk 
utuh. 
 
 

   
  

 
 

 



68 
 

 

Lampiran 1  Jenis Kriteria Cacat Biji Kopi (Lanjutan) 
13  Biji Kopi Pecah  : Biji kopi 

yang tidak utuh yang besarnya 
sama atau kurang dari ¾ 
bagian biji utuh. 
 
 

 
14 

  
Biji muda :  Biji kopi yang 
kecil dan keriput pada seluruh 
bagian luarnya. 
 
 
 
 

15  Biji berlubang satu : Biji kopi 
yang berlubang satu akibat 
serangan serangga (Hama 
Penggerek buah kopi) 
 
 
 
 

16  Biji kopi cacat “Lubang 
Lebih dari Satu” akibat 
serangan serangga Hama 
Penggerek buah kopi. 
 
 
 

17  Biji bertutul-tutul : Biji kopi 
yang bertutul-tutul pada ½ 
(setengah) atau lebih bagian 
luarnya. Ketentuan ini hanya 
berlaku untuk kopi yang diolah 
dengan cara pengolahan 
basah. 
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Lampiran 1  Jenis Kriteria Cacat Biji Kopi (Lanjutan) 
18  Ranting, tanah atau batu 

berukuran besar : ranting, 
tanah atau batu berukuran 
panjang atau diameter lebih 
dari 10 mm. 
Ranting, tanah, atau batu 
berukuran sedang: ranting, 
tanah atau batu berukuran 
panjang atau diameter 5mm - 
10 mm. 
Ranting, tanah, atau batu 
berukuran kecil: ranting, 
tanah atau batu berukuran 
panjang atau diameter kurang 
dari 5mm. 
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Lampiran 2 Gambar Citra Biji Kopi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu II 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu IVa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu IVb 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Mutu VI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu III 
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Lampiran 2 Gambar Citra Biji Kopi (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Mutu VI 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Robusta Light 
Roasting 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Robusta Medium 
Roasting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robusta Dark 
Roasting 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arabika Light 

Roasting 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arabika Medium 

Roasting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabika Dark 
Roasting 
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Lampiran 3. Hasil Pengenalan Sistem 
 

No. Jenis Kopi Hasil Pengenalan Keterangan 

1. Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 

Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 1 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

2. Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 

Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 2 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

3. Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 3 

Robusta Mutu 2 
Robusta Mutu 1 
Robusta Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Robusta Mutu 2 

Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 

4. Robusta Mutu 4a 
Robusta Mutu 4a 
Robusta Mutu 4a 
Robusta Mutu 4a 
Robusta Mutu 4a 

Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 3 
Robusta Mutu 6 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 

Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 

5. Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 

Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 
Robusta Mutu 4b 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

6. Robusta Mutu 5 
Robusta Mutu 5 
Robusta Mutu 5 
Robusta Mutu 5 
Robusta Mutu 5 

Robusta Mutu 6 
Arabika Mutu 4 
Robusta Mutu 5 
Robusta Mutu 6 
Arabika Mutu 6 

Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 

7. Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 

Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 
Robusta Mutu 6 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

8. Arabika Mutu 1 
Arabika Mutu 1 
Arabika Mutu 1 

Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 1 
Arabika Mutu 3 

Tidak Sesuai 
Sesuai 
Tidak Sesuai 
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Arabika Mutu 1 
Arabika Mutu 1 

Arabika Mutu 1 
Robusta Mutu 1 

Sesuai 
Sesuai 

9. Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 

Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 
Arabika Mutu 2 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

10. Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 

Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 
Arabika Mutu 3 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

11. Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 

Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 4 
Arabika Mutu 6 
Robusta Mutu 5 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 

12. Arabika Mutu 5 
Arabika Mutu 5 
Arabika Mutu 5 
Arabika Mutu 5 
Arabika Mutu 5 

Arabika Mutu 5 
Arabika Mutu 5 
Robusta Mutu 4 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 

Sesuai 
Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 
Tidak Sesuai 

13. Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 

Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 
Arabika Mutu 6 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

14. Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 

Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 
Robusta Dark Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

15. Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 

Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 
Robusta Medium Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

16. Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 

Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 
Robusta Light Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
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Robusta Light Roasting Robusta Light Roasting Sesuai 
17. Arabika Dark Roasting 

Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 

Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 
Arabika Dark Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

18. Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 

Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 
Arabika Medium Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

19. Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 

Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 
Arabika Light Roasting 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
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Lampiran 4 Rincian Hasil Analisis Mutu Biji Kopi Robusta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan: 
JBC : Jumlah Biji Cacat 
JNC : Jumlah Nilai Cacat 
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Lampiran 5 Rincian Hasil Analisis Mutu Biji Kopi Arabika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
JBC : Jumlah Biji Cacat 
JNC : Jumlah Nilai Cacat 
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Lampiran 6 Hasil Proses Training 
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Lampiran 7 Source Code Sistem 
 
1) Source Code Pre-processing 

function FeatBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to FeatBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
temp = guidata(gcbo); 
IBW = getappdata(handles.figure1,'ImgBW'); 
ImOr = getappdata(handles.figure1,'ImgOr'); 
ImGray = getappdata(handles.figure1,'ImgGray'); 
IBW = imcomplement(IBW); 
set(temp.figure1,'CurrentAxes',temp.axes2); 
set(imshow(IBW)); 
L = bwlabel(IBW,4); 

 

 

2) Source Code Ekstraksi Fitur 

Red = ImOr(:,:,1); 
Green = ImOr(:,:,2); 
Blue = ImOr(:,:,3); 
MeRed = regionprops(L,Red,'MeanIntensity'); 
MR = mean(cell2mat(struct2cell(MeRed))); 
set(handles.RMeanTxt,'String',num2str(MR)); 
MeGreen = regionprops(L,Green,'MeanIntensity'); 
MG = mean(cell2mat(struct2cell(MeGreen))); 
set(handles.GMeanTxt,'String',num2str(MG)); 
MeBlue = regionprops(L,Blue,'MeanIntensity'); 
MB = mean(cell2mat(struct2cell(MeBlue))); 
set(handles.BMeanTxt,'String',num2str(MB)); 

  
Entro = entropy(ImGray); 
set(handles.EntropyTxt,'String',num2str(Entro)); 
 GLCM = graycomatrix(ImGray); 
Stats = 

graycoprops(GLCM,{'energy','contrast','homogeneity'}

); 
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set(handles.EnergyTxt,'String',num2str(Stats.Energy)

); 
set(handles.ContrastTxt,'String',num2str(Stats.Contr

ast)); 
set(handles.HomogeneityTxt,'String',num2str(Stats.Ho

mogeneity)); 

 

Temp (1,1)= 

str2num(get(handles.EntropyTxt,'String')); 
Temp (2,1)= 

str2num(get(handles.EnergyTxt,'String')); 
Temp (3,1)= 

str2num(get(handles.ContrastTxt,'String')); 
Temp (4,1)= 

str2num(get(handles.HomogeneityTxt,'String')); 
Temp (5,1)= str2num(get(handles.RMeanTxt,'String')); 
Temp (6,1)= str2num(get(handles.GMeanTxt,'String')); 
Temp (7,1)= str2num(get(handles.BMeanTxt,'String')); 
Temp (8,1)= get(handles.TargetTxt,'Value'); 
A=Temp; 
if exist ('FiturKopi.mat') 
    load ('FiturKopi.mat','Temp'); 
    Temp=[Temp A]; 
    save('FiturKopi.mat','Temp'); 
else 
    save('FiturKopi.mat','Temp'); 
end 

 
 
3) Source Code Proses Training 

function CreateBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 

% hObject    handle to CreateBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
PTrain = getappdata(handles.figure1,'PTrain'); 
TTrain = getappdata(handles.figure1,'TTrain'); 
Hid = str2num(get(handles.HidTxt,'String')); 
Lea = str2num(get(handles.LeaTxt,'String')); 
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%Epo = str2num(get(handles.EpoTxt,'String')); 
for i=1:19 
    idx = find(TTrain==i); 
    per(i)= size(idx,2)/size(TTrain,2); 
end 
Net = newlvq(minmax(PTrain),Hid,per,Lea,'learnlv1'); 
setappdata(handles.figure1,'Net',Net); 
% --- Executes on button press in TrainBtn. 
function TrainBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to TrainBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
PTrain = getappdata(handles.figure1,'PTrain'); 
TTrain = getappdata(handles.figure1,'TTrain'); 
Epo = str2num(get(handles.EpoTxt,'String')); 
go = str2num(get(handles.goalTxt,'String')); 
Net = getappdata(handles.figure1,'Net'); 
Net.trainParam.epochs = Epo; 
Net.trainParam.goal = go; 
TTrain = ind2vec(TTrain); 
Net = train(Net,PTrain,TTrain); 
setappdata(handles.figure1,'Net',Net); 

 

 
4) Source Code Proses Testing 

function TestBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to TestBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
PTest = getappdata(handles.figure1,'PTest'); 
TTest = getappdata(handles.figure1,'TTest'); 
set(handles.JumTxt,'String',num2str(size(TTest,2))); 
Net = getappdata(handles.figure1,'Net'); 
Res = vec2ind(sim(Net,PTest)) 
True = sum(Res==TTest); 
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set(handles.BenarTxt,'String',num2str(True)); 
set(handles.AccTxt,'String',num2str(True/size(TTest,

2))); 

 
 
5) Source Code Prediksi Gambar 

function PrediksiKopi_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to PrediksiKopi 

(see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for 

PrediksiKopi 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes PrediksiKopi wait for user response 

(see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 
function varargout = PrediksiKopi_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args 

(see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
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% Get default command line output from handles 

structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in LoadLVQBtn. 
function LoadLVQBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to LoadLVQBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
[namafile,direktori] = uigetfile({'*.mat'},'Buka 

LVQ'); 
Loc = sprintf('%s%s',direktori,namafile); 
load (Loc,'Net'); 
load(Loc,'Ps'); 
setappdata(handles.figure1,'Network',Net); 
setappdata(handles.figure1,'ps',Ps); 

  

  
% --- Executes on button press in LoadImg. 
function LoadImg_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to LoadImg (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
temp = guidata(gcbo); 
[namafile,direktori] = uigetfile({'*.jpg'},'Buka 

Gambar'); 
Loc = sprintf('%s%s',direktori,namafile); 
ImgAsli = imread(Loc); 
set(temp.figure1,'CurrentAxes',temp.axes1); 
set(imshow(ImgAsli)); 
set(temp.axes1,'Userdata',ImgAsli); 
setappdata(handles.figure1,'ImgOr',ImgAsli); 
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% --- Executes on button press in PredictBtn. 
function PredictBtn_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to PredictBtn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 
temp = guidata(gcbo); 
I = get(temp.axes1,'Userdata'); 
Net = getappdata(handles.figure1,'Network'); 
PS = getappdata(handles.figure1,'ps'); 

  
Igray = rgb2gray(I); 
I2=imadjust(Igray); 
level = graythresh(I2); 
IBW = im2bw(I2,level); 
IBW = imcomplement(IBW); 
L = bwlabel(IBW,4); 
Red = I(:,:,1); 
Green = I(:,:,2); 
Blue = I(:,:,3); 
Temp (1,1) = entropy(ImGray); 
 GLCM = graycomatrix(ImGray); 
Stats = 

graycoprops(GLCM,{'energy','contrast','homogeneity'}

); 
Temp (2,1) = Stats.Energy; 
Temp (3,1) = Stats.Contrast; 
Temp (4,1) = Stats.Homogeneity; 
Temp (5,1) = 

mean(cell2mat(struct2cell(regionprops(L,Red,'MeanInt

ensity')))); 
Temp (6,1) = 

mean(cell2mat(struct2cell(regionprops(L,Green,'MeanI

ntensity')))); 
Temp (7,1) = 

mean(cell2mat(struct2cell(regionprops(L,Blue,'MeanIn

tensity')))); 

  
Input = mapminmax('apply',Temp,PS); 
Out = vec2ind(sim(Net,Input)); 
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switch Out 
    case 1 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu I'; 
    case 2 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu II'; 
    case 3 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu III'; 
    case 4 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu IVa'; 
    case 5 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu IVb'; 
    case 6 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu V'; 
    case 7 
        Hasil = 'Kopi Robusta Mutu VI'; 
    case 8 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu I'; 
    case 9 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu II'; 
    case 10 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu III'; 
    case 11 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu IV'; 
    case 12 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu V'; 
    case 13 
        Hasil = 'Kopi Arabika Mutu VI'; 
    case 14 
        Hasil = 'Roast Bean Light Robusta'; 
    case 15 
        Hasil = 'Roast Bean Medium Robusta'; 
    case 16 
        Hasil = 'Roast Bean Dark Robusta'; 
    case 17 
        Hasil = 'Roast Bean Light Arabika'; 
    case 18 
        Hasil = 'Roast Bean Medium Arabika'; 
    case 19 
        Hasil = 'Roast Bean Dark Arabika'; 
end 
set(handles.JenisTxt,'String',Hasil); 
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function JenisTxt_Callback(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to JenisTxt (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data 

(see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of 

JenisTxt as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns 

contents of JenisTxt as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting 

all properties. 
function JenisTxt_CreateFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
% hObject    handle to JenisTxt (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future 

version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after 

all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white 

background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
 

 

 

 


