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RINGKASAN 

     Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu 

tanaman industri yang memegang peranan penting dalam 
perekonomian di Indonesia. Tanaman kelapa termasuk salah 
satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk 
di seluruh pelosok tanah air. Hal itu membuat pemerintah 
daerah setempat giat melakukan peremajaan dan perluasan 
areal perkebunan kelapa untuk meningkatkan produksinya. 
Dalam penentuan mutu dan kualitas buah kelapa yang akan 
dipasarkan faktor yang paling berpengaruh adalah proses 
penanganan pasca panen. Buah kelapa dengan mutu yang baik 
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada prakteknya, 
dalam menentukan jenis kelapa muda atau tua tidak semua 
orang bisa melakukan. Biasanya para tengkulak buah kelapa 
menentukan kelapa yang muda dengan cara di tepuk-tepuk atau 
di goncangkan buahnya. Proses identifikasi ini memiliki 
kelemahan yakni kelelahan, perbedaan persepsi, waktu yang 
diperlukan relatif lama, serta menghasilkan produk yang kurang 
seragam. metode yang cocok untuk menjamin tingkat ketuaan 
tanaman buah  kelapa adalah penerapan teknik pengolahan 
citra digital. Aplikasi citra ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
tingkat ketuaan buah  kelapa menggunakan metode Artificial 
Neural Network (ANN). Penelitian ini dilakukuan dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi tingkat ketuaan kelapa secara non 
konvensional dengan pengembangan algoritma pengolahan 
citra digital  dan ANN. Dari penelitian didapatkan hasil 
pemodelan ANN terbaik adalah dengan 14 input yaitu RGB, HSI, 
contrast, correlation, energy, homogeneity, area, perimeter, 
eccentricity, dan metric. Pemodelan jaringan tersebut 
menghasilkan nilai MSE training sebesar 0,002155 dan MSE 
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testing sebesar 0,107265. Hasil dari jaringan yang yang 
dilakukan mencapai proporsi data testing sebesar 90,331%. 
Hasil tersebut didukung dengan fungsi aktivasi tansig dan fungsi 
pembelajaran traincgb. Neuron yang digunakan untuk satu 
hidden layer adalah 100 neuron. 

Kata Kunci: Artificial Neural Network, Citra Digital, Kelapa, 

Tingkat Ketuaan Kelapa, 
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AISYIYAH AMINI. 135100201111026. Application of Image 

Analysis And Artificial Neural Network (ANN) Modeling For 
Predicting The Maturity Of  Coconut  (Coco nucifera var. 
Ebunea). TA. Pembimbing : Yusuf Hendrawan, STP. M.App. 
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SUMMARY 

Coconut (Cocos nucifera L.) production plays an important role 
in the national economy of Indonesia. The most important factor 
in determining the quality of coconuts is post-harvest handling 
process. The best quality of coconuts adjusted to the needs of 
consumers. However, classifying of young coconuts or old 
coconuts is difficult. Conventional identification process has a 
weakness that is exhaustion, differences of perception, time to 
required is relatively long, and the resulting product is less 
accuracy. The corresponding method to ensure of coconut 
maturity is application of image analysis. This study aims to 
identify coconut maturity by Artificial Neural Network (ANN) 
method and image analysis. Besed on the result of this research 
was developed the best ANN model. The structure of neural 
network model consisted  of 14 input neurons in the input layer 
(RGB, HSI, area, perimeter, metric, eccentricity, contrast, 
correlation, energy, and homogeneity) and three output neurons 
in the output layer (the volume of coconut water, thickness of 
coconut meat, and weight of coconut meat). Results showed that 
feed-forward neural networks trained by backpropagation 
algorithm had a good ability for creating a nonlinier mapping 
between input and output parameters. The training and testing 
Mean Square Error (MSE) values were 0,002155 and 0,107265 
respectively. The results showed that multilayer-feed-forward 
neural networks with 14 nodes was the most suitable and 
reasonable model to use with R-testing value of 90,331%. The 
results are supported by tansig activation function and traincgb 
learning function with 100 neurons of hidden layer. 

 Keyword: Artificial Neural Network, Coconut, Image Analysis, 
Maturity of Coconut  
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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan 
alam yang melimpah ditambah posisi Indonesia yang dinilai 
amat strategis. Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada 
daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga 
banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan 
cepat. Selain itu, sebagian besar penduduknya memiliki mata 
pencaharian di bidang pertanian termasuk perkebunan. 
Tanaman kelapa termasuk salah satu sumber mata pencaharian 
bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu membuat 
pemerintah daerah setempat giat melakukan peremajaan dan 
perluasan areal perkebunan kelapa untuk meningkatkan 
produksinya. Menurut Direktorat Jendral Perkebunan, areal 
perkebunan tanaman kelapa tahun 2011 mencapai 3.174.379 
dan pada tahun 2012 sebesar 3.176.233. Laju pertumbuhan dari 
tahun 2011-2012 sebanyak 0,06.  

Dalam penentuan mutu dan kualitas buah kelapa yang akan 
dipasarkan faktor yang paling berpengaruh adalah proses 
penangan pasca panen. Buah kelapa dengan mutu yang baik 
disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Biasanya kelapa 
yang sudah tua (pada umumnya kulit kelapa berwarna coklat 
atau yang terdapat serat) dipasarkan untuk kebutuhan 
memasak. Sedangkan untuk kelapa yang masih muda dijual 
untuk diminum airnya dan dinikmati dagingnya. Pada 

prakteknya, dalam menentukan jenis kelapa muda atau tua tidak 
semua orang bisa melakukan. Hanya beberapa orang yang 
mengerti kelapa dengan baik yang bisa menentukan kelapa 
tersebut tergolong tua atau muda. Biasanya para tengkulak 
buah kelapa menentukan kelapa muda dengan cara di tepuk-
tepuk atau di goncangkan buahnya. Proses tersebut masih 
cenderung bersifat subyektif dalam menentukan tingkat ketuaan, 
dimana orang satu dan orang yang lain bisa memiliki persepsi 
yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukannya 
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metode untuk menjamin tingkat ketuaan buah kelapa yang 
dilihat berdasarkan warna, tekstur, maupun ukuran buahnya.   

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan 
identifikasi buah berdasarkan ciri warna dengan bantuan 
komputer. Cara komputasi ini dilakukan dengan pengamatan 
visual secara tidak langsung dengan menggunakan kamera 
sebagai pengolah citra dari gambar yang direkam (image 
processing) untuk kemudian diolah dengan menggunakan 
perangkat lunak komputer. Aplikasi pengolahan citra digital 
merupakan teknologi yang dapat menangkap sebuah citra dan 
diolah berdasarkan kebutuhan. Aplikasi citra ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi ketuaan buah kelapa menggunakan metode 
Artificial Neural Network (ANN).  

ANN merupakan suatu teknik yang telah berhasil digunakan 
untuk mendapatkan hubungan antara input dan output yang 
kompleks. Pengolahan citra digital dan ANN telah banyak 
digunakan dalam penelitian-penilitian yang berkaitan dengan 
tanaman hasil pertanian seperti sayuran dan/atau buah-buahan. 
Seperti, Dwinanto (2001) menerapkan teknologi image 
processing dan ANN untuk menduga keberadaan air dan nutrisi 

pada pertumbuhan tanaman cabai merah. Deswari (2013) 
menggunakan citra digital dan ANN untuk mengidentifikasi 
ketuaan buah tomat dengan metoda backpropagation. 

Syaefullah (2007) untuk mengidentifikasi tingkat ketuaan dan 
ketuaan buah pepaya dengan teknik pengolahan citra digital dan 
ANN. Mustikasakti (2017) menggunakan teknik pengolahan citra 
digital dan ANN untuk mengidentifikasi kandungan nitrogen 
pada daun bayam. Dan Triasanti (2017) menggunakan teknik 
pengolahan citra digital dan ANN untuk mengidentifikasi 
kandungan vitamin C yang ada dialam buah jambu biji merah.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukuan dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketuaan buah kelapa 
secara non kon vensional dengan pengembangan algoritma 
pengolahan citra digital  dan ANN. Identifikasi tingkat ketuaan ini 
dilakukan pada buah kelapa varietas genjah gading yang 
diperoleh di Desa Kalimas Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti menuliskan 
beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana hubungan indeks warna Red, Green, Blue 
(RGB) dan Hue, Saturation, Intensity (HSI), contrast, 
correlation, energy, homogeneity, area, perimeter, 
eccentricity, dan metric terhadap tingkat ketuaan buah 

kelapa? 

2. Bagaimana penentuan algoritma dari pengolahan citra 
digital untuk buah kelapa dengan pemodelan Artificial 
Neural Network (ANN) untuk memprediksi tingkat 

ketuaan yang optimal? 

3. Bagaimana mengidentifikasi tingkat ketuaan buah kelapa 
dengan pemodelan ANN berbasis citra digital? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mencari hubungan indeks warna Red, Green, Blue 
(RGB) dan Hue, Saturation, Intensity (HSI), contrast, 
correlation, energy, homogeneity, area, perimeter, 
eccentricity, dan metric terhadap tingkat ketuaan buah 

kelapa. 

2. Mengetahui suatu algoritma pengolahan citra digital dari 
buah kelapa dengan pemodelan Artificial Neural Network 
(ANN) untuk memprediksi tingkat ketuaan yang optimal. 

3. Mengidentifikasi tingkat ketuaan buah kelapa dengan 
pemodelan ANN berbasis citra digital. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus maka terdapat beberapa 
batasan masalah, diantaranya: 

1. Penelitian ini dilakukan berbasis citra digital dengan 
menggunakan Artificial Neural Network (ANN) 

2. Citra yang digunakan berformat .bmp 
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3. Penelitian ini hanya memprediksi tingkat ketuaan yang 
paling optimal pada buah kelapa jenis genjah gading 
yang diperoleh dari Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, 
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 

4.  Input yang digunakan adalah nilai Red, Green, Blue 
(RGB) dan Hue, Saturation, Intensity  (HSI), contrast, 
correlation, energy, homogeneity, area, perimeter, 
eccentricity, dan metric. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi 
atau referensi tentang bagaimana cara membangun machine 
vision dengan Artificial Neural Network (ANN) berbasis 
pengolahan citra digital untuk memprediksi tingkat ketuaan pada 
buah kelapa. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelapa (Cocos nucifera L.) 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu 

tanaman industri yang memegang peranan penting dalam 
perekonomian di Indonesia. Indonesia merupakan negara 
penting hasil kopra kedua terbesar di dunia setelah Filipina. 
Namun demikian, bila ditinjau dari sudut areal penanaman 
kelapa, sebetulnnya Indonesia menempati kedudukan yang 
pertama (Winarno, 2014). Industri minyak goreng pada tahun 
2004 berjumlah 60 unit usaha dengan serapan tenaga kerja 
sebanyak 857.253 ton, dan produksi 415.759 ton. Sementara 
itu, pada tahun 2008, posisi industri minyak goreng berjumlah 72 
unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.725 orang, 
nilai investasi Rp 187.622.000,- kapasitas 1.049.683 ton, dan 
produksi mencapai 545.835 ton (Winarno, 2014). 

Bagian yang dianggap paling penting dari buah kelapa ialah 
daging buahnya, yang biasanya digunakan sebagai sumber 
minyak nabati. Dalam satu butir kelapa berukuran medium 
mengandung air sebanyak satu cup (satu cup = 239 ml). Bila 
daging kelapanya diparut maka dapat menghasilkan tiga atau 
empat cup parutan daging kelapa dalam bentuk minyak goreng 

atau hasil olahan lainnya (Somaatmadja, 1978). Pohon kelapa 
termasuk jenis Palmae yang berumah satu (monokotil). Batang 
tanaman tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang. 
Adakalanya, pohon kelapa dapat bercabang, namun hal ini 
merupakan keadaan yang abnormal, misalnya akibat serangan 
hama tanaman. Dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) 
tumbuh-tumbuhan, tanaman kelapa (Cocus nucifera) 

dimasukkan kedalam klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu) 
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Ordo  : Palmales 

Familia  : Palmae 

Genus  : Cocos 

Spesies  : Cocus nucifera L. 

 

 

 

Gambar 2.1 adalah salah satu contoh buah kelapa tua. 

Buah kelapa mengandung 40% minyak dan sesudah 
dikeringkan menjadi kopra mengandung 63-70% minyak. Selain 
minyak, buah kelapa juga mengandung protein yang bergizi 
tinggi, yaitu protein yang mengandung asam amino esensial 
yang lengkap dan dalam jumlah yang cukup tinggi (Djatmiko, 
1973). Saat masih muda, buah kelapa sangat menyerupai buah 
kelapa tua. Pada saat pertumbuhan awal hanya sebesar 
kelereng, disebut coqoito nuts. Bila kelapa kecil itu tumbuh 
menjadi besar dan kelapa muda disebut degan, kelapa muda 
atau baby coconuts. Baby coconuts juga disebut mini coconuts, 
cokernuts, pigmy coconuts, atau monkey coconut (Winarno, 
2014). 

 

 

Gambar 2.1 Kelapa (https://produkkelapa.wordpress.com/) 
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2.2 Varietas Kelapa 

Dalam jenis (species) kelapa dikenal dua varietas utama 
yaitu varietas dalam (tall variety) dan varietas genjah (dwarf 
variety). Dengan adanya persilangan, terutama pada golongan 

varietas dalam, terjadilah “variasi” yang cukup luas di dalam 
varietas yang sama. variasi ini dapat terjadi pada tinggi batang 
dan warna, bentuk serta ukuran buah. Hal yang sama terjadi 
pula pada varietas genjah, terutama pada warna buahnya, 
sehingga terjadilah warna hijau, kuning dan merah-kecoklatan 
(Setyamidjaja, 1984). 

Menurut Warisno (2003), Kelapa genjah adalah golongan 
kelapa yang memiliki umur mulai berbunga relatif muda, yaitu 
sekitar 3-4 tahun. Umur tanaman dapat mencapai 50 tahun 
dengan masa produktif mencapai 25 tahun. Namun hasil buah 
per tahun tidak mantap. Warna buahnya juga bervariasi: hijau, 
kuning, atau jingga. Buah memiliki ukuran yang kecil, yaitu 1.5 
kg- 2 kg (bahkan ada yang kurang dari 1.5 kg), daging buah 0.4 
kg dan air sekitar 200 cc (200 ml). Setiap butir kelapa genjah 
dapat menghasilkan kopra sekitar 150 g per butir dan minyak 
sekitar 68 %. Tinggi tanaman dapat mencapai sekitar 20 m, 
dengan batang lurus ke atas, kecuali kelapa genjah genuk yang 
batang bawahnya membesar. Tanaman kelapa yang termasuk 
dalam golongan kelapa genjah (dwarf coconut) antara lain 

kelapa gading, kelapa raja, kelapa puyuh, kelapa raja malabar, 
kelapa genjah genuk, dan sebagainya.  

2.3 Jenis-jenis Kelapa Genjah 

Menurut Warisno (2003), ada beberapa jenis kelapa Genjah 
diantaranya: 

2.3.1 Kelapa Gading 

Kelapa gading merupakan jenis kelapa genjah yang 
memiliki buah berwarna kuning gading sampai kuning 
seperti pada Gambar 2.2. Sebagian daun juga berwarna 
kuning. Tanaman kelapa ini berbuah pada umur tiga tahun, 
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pada saat tinggi batang mencapai 1 m – 1.5 m. Buah 
berbentuk bulat dan berukuran agak kecil. 

 

 

2.3.2 Kelapa Raja 

Kelapa raja merupakan jenis kelapa genjah yang 
memiliki buah berwarna jingga sampai kuning emas. 
Pelepah daun dan lidah tanaman berwarna kekuning-
kuningan. Jenis kelapa ini berbuah pada umur 3-4 tahun, 
dengan buah berbentuk bulat sampai setengah lonjong.  

2.3.3 Kelapa Puyuh 

Kelapa puyuh atau kelapa bagi merupakan jenis 
kelapa genjah yang memiliki buah berwarna hijau, dengan 
bentuk buah agak lonjong (setengah lonjong). Air kelapa 
puyuh berasa agak masam. Tanaman ini berbuah pada 
umur tiga tahun, yaitu pada saat tinggi batang mencapai 
satu meter.  

 

Gambar 2.2 Kelapa Gading (C. nucifera var. ebunea)  

(Warisno, 2003) 
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2.3.4 Kelapa Raja Malabar 

Kelapa raja malabar berasal dari daerah Malabar 
(India). Jenis kelapa ini merupakan jenis kelapa genjah yang 
memiliki buah berwarna jingga, dengan bentuk bulat 
lonjong. Tanaman dapat tumbuh sampai 20 tahun, dan 
mulai berbuah pada saat tinggi batang kurang dari 1 m.  

2.3.5 Kelapa Niuleka 

Kelapa niuleka berasal dari daerah Jamaika. Jenis 
kelapa ini dapat menghasilkan buah dalam jumlah banyak, 
namun berukuran kecil-kecil. Tanaman memiliki batang 
yang lunak. 

2.3.6 Kelapa Nias 

Kelapa nias merupakan jenis kelapa genjah yang 
memiliki buah berwarna hijau atau kuning. Tanaman ini 
termasuk varietas unggul daerah dan mulai berbuah 
pertama kali pada umur 3-4 tahun. 

2.3.7 Kelapa Entok (Genuk) 

Kelapa entok atau genuk merupakan jenis kelapa 
genjah yang memiliki bentuk batang bagian bawah 
membesar seperti genuk. Jenis ini termasuk kelapa yang 
berproduksi cukup tinggi. Jumlah buah pada setiap jenjang 
cukup banyak, buah berukuran besar, dan berwarna hijau. 
Kelapa jenis ini juga termasuk varietas unggul  daerah/lokal.  

2.3.8 Kelapa Sanmlas 

Kelapa sanmlas berasal dari daerah Panama. Kelapa 
ini memiliki daging buah yang mudah dipisahkan. 
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2.3.9 Kelapa Malayan Dwarf 

Kelapa malayan dwarf berasal dari Malaysia, 
merupakan salah satu jenis kelapa genjah yang tahan 
terhadap penyakit lethal yellowing. Kelapa jenis ini dapat 

berproduksi tinggi.   

2.3.10 Kelapa Hibrida 

Kelapa hibrida merupakan jenis kelapa genjah hasil 
persilangan, yang memiliki habitus tanaman sedang. 
Tanaman ini mulai berbuah pada umur 3-4 tahun, dengan 
produksi buah yang tinggi. Kelapa hibrida termasuk jenis 
unggul. 

2.4 Digital Image Processing 

Digital image processing atau yang sering disebut sebagai 

pengolahan citra digital secara umum merujuk pada 
pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. 
Dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital 
mengacu pada pemrosesan setiap data dua dimensi (Putra, 
2010). Citra atau gambar dapat didefinisikan sebagai sebuah 
fungsi dua dimensi, f(x,y), dimana x dan y adalah koordinat 
bidang datar, dan harga fungsi f disetiap pasangan koordinat 
(x,y) disebut intensitas atau level keabuan (grey level) dari 

gambar di titik itu (Hermawati, 2013). Menurut Dwinanto (2001), 
pengolahan citra merupakan teknologi visual yang berusaha 
mengamati dan menganalisa suatu objek tanpa berhubungan 
langsung dengan objek yang diamati. Proses pengolahan dan 
analisanya melibatkan persepsi visual dengan data masukan 
maupun data keluaran yang diperoleh berupa citra atau image 

dari suatu objek yang diamati.  

Citra disusun oleh piksel-piksel atau bagian terkecil dari citra. 
Umumnya, citra dibentuk dari kotak-kotak persegi empat yang 
teratur sehingga jarak horisontal dan vertikal antar piksel adalah 
sama pada seluruh bagian citra. Dalam komputer, setiap piksel 
diwakili oleh dua bilangan bulat (integer) untuk menunjukkan 
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lokasinya dalam bidang citra dan sebuah nilai dalam bilangan 
bulat (integer) untuk menunjukkan cahaya atau keadaan terang-
gelap piksel tersebut (Hermantoro, 2011).  

Menurut Putra (2010), pembentukan citra digital melalui 
beberapa tahapan yaitu akuisisi citra, sampling, dan kuantisasi.  
Proses akuisisi citra adalah pemetaan suatu pandangan (scene) 

menjadi citra kontinyu dengan menggunakan sensor. Sensor 
tersebut antara lain adalah sensor tunggal (Single), sensor garis 
(strip), dan sensor larik (sensor array). Proses selanjutnya 
adalah sampling, yaitu proses digitasi pada koordinat x, y. Hasil 

dari sesor masih berupa citra kontinyu yang merupaka fungsi 
kontinyu f((x,y). Fungsi tersebut merupakan sinyal kontinyu pada 
nilai x, y dan juga amplitudonya (intensitas). Nilai x dan y yang 
kontinyu akan diubah menjadi bentuk diskrit (lihat Gambar 2.3). 

 

        

 

 

 

 

(b) 

 

(a) 

 

(d) 

 

(c) 

 Gambar 2.3 Scan baris AB (a), sinyal kontinyu AB (b), Proses 

sampling (c), hasil sampling dan kuantisasi (d) 

(Putra, 2010) 
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Menurut Madenda (2015), proses sampling menentukan 

banyak-sedikitnya jumlah sampel (piksel) dalam sebuah citra. 
Dan kecepatan proses sampling sangat ditentukan oleh resolusi 

citra yang ingin diperoleh.  Proses kuantisasi adalah proses 
perubagan nilai amplitudo kontinyu menjadi nilai baru yang 
berupa diskrit. Nilai amplitudo yang dikuantisasi adalah nilai-nilai 
pada koordinat diskrit hasil proses sampling. 

2.4.1 Jenis Citra Digital 

Pada aplikasi pengolahan citra digital pada umumnya, citra 
digital dapat dibagi menjadi 3, antara lain adalah: 

1. Color image atau RGB (Red, Green, Blue) 

Pada color image ini masing-masing piksel memiliki 
warna tertentu, warna tersebut adalah merah (Red), hijau 
(Green) dan biru (Blue) seperti pada Gambar 2.4. Jika 

masing-masing warna emmiliki range 0-255, maka totalnya 
adalah 255³ = 16.581.375 (16 K) variasi warna berbeda 
pada gambar, dimana variasi warna ini cukup untuk 
gambar apapun. Karena jumlah bit yang diperlukan untuk 
setiap piksel, gambar tersebut juga disebut sebagai 
gambar-bit warna.  

 

 

Model warna RGB dapat juga dinyatakan dalam bentuk 
indeks warna RGB dengan rumus yang disajikan pada 
persamaan berikut. 

Gambar 2.4 Komposisi Warna RGB (Sandra dan Yusuf, 2015) 
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  .....................(2.1) 

                             
 

     
  ....................(2.2) 

                           
 

     
    ......................(2.3) 

2. Black and White 

Citra digital black and white (grayscale) setiap pikelnya 

mempunyai warna gradasi mulai dari putih sampai hitam 
seperti pada Gambar 2.5. Rentang tersebut berarti bahwa 
setiap piksel dapat diwakli oleh 8 bit, atau 1 byte. Black 
and white sebenarnya merupakan hasil dari rata-rata dari 
color image, dengan demikian maka persamaannya dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

          
                       

 
   ................................(2.4) 

Dimana                                       

                                          

                                        

                                                 
   

 

 Gambar 2.5  Citra Berskala Keabuan (Grayscale) 

(Sandra dan Yusuf, 2015) 
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3. Binary Image 

Setiap piksel hanya terdiri dari warna hitam atau putih 
seperti pada Gambar 2.6. Karena hanya ada dua warna 

untuk setiap piksel, maka hanya perlu 1 bit per piksel ( 0 
dan 1 ) atau apabila dalam 8 bit (0 dan 255), sehingga 
sangat efisien dalam hal penyimpanan. Binary image 
merupakan hasil pengolahan dari black and white, dengan 

menggunakan fungsi sebagai berikut: 

           
                  

                
     .................................(2.5) 

 

Dan dalam bentuk floating point 

           
              

              
  .....................................(2.6) 

Dimana                                        

                                           

                   

 

 

 

 

Gambar 2.6 Citra Biner (Putra, 2010) 
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2.4.2 Ekstraksi Citra HSI/HSV 

Hue (warna) yaitu sensasi visual mata dalam memandang 
suatu area yang memiliki warna yang sama atau mirip dengan 
area lainnya ataupun memiliki proporsi perbedaan warna antara 
keduanya. Saturation yaitu sensasi visual mata dalam 
membedakan kecerahan suatu warna terhadap kecerahan 
warna murninya (pure hue). Intensity / value yaitu ukuran 

seberapa besar kecerahan dari suatu warna atau seberapa 
besar cahaya datang dari suatu warna. Kisaran nilainya (0 
hingga 100%) antara gelap/hitam (nol) dan terang/putih (100%) 
(Madenda, 2015). 

Perhitungan konversi RGB menjadi HSV dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Putra, 2010). 

      
      

           
  ................................................(2.7) 

    
           

 
    .......................................................(2.8) 

  
     

 
    ..................................................................(2.9) 

Dimana H adalah Hue, S adalah Saturation, dan V adalah 
Value. Ketiga persamaan diatas apabila S = 0 maka H tidak 

dapat ditentukan. Untuk itu diperlukan normaliasi RGB terlebih 
dahulu dengan menggunakan persamaan (2.1), (2.2), dan (2.3). 
Dengan memanfaatkan nilai r, g, dan b yang telah dinormalisasi, 
persamaan transformasi RGB ke HSV adalah sebagai berikut.  

                 ......................................................(2.10) 

   
                                           

  
           

 
            

     .........................(2.11) 

  

 
 
 

 
 
                                         
        

   
                         

      
     

   
              

      
     

   
              

 
 

 
 

   ........................(2.12) 
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                       ........................................(2.13) 

2.4.3 Eksttraksi Citra Ciri Tekstur 

Menurut Sandra dan Yusuf (2015), Contrast menunjukkan 

ukuran penyebaran (momen inersia) elemen-elemen mstriks 
citra. Jika letaknya jauh dari diagonal utama, nilai kekontrasan 
besar. Secara visual, nilai kekontrasan adalah ukuran variasi 
antar derajat keabuan suatu daerah citra. 

 

..............................(2.14) 

 

Correlation menunjukkkan ukuran ketergantungan linier 

derajat keabuan citra sehinggga dapat memberikan petunjuk 
adanya struktur linier dalam citra.  

.....................(2.15) 

 

 

Energy merupakan fitur GLCM (Grey Level C0-Occurnce 

Matriks) yang digunakan untuk mengukur konsentrasi pasangan 
intensitas pada matriks GLCM. 

............................................(2.16)

 

 

Homogeneity menyatakan ukuran kedekatan setiap elemen 

dari cooccuraence matrix 

....................................(2.17) 
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2.4.4 Ekstraksi Citra Ciri Bentuk dan Ukuran 

Menurut Wang dkk (2018), area merupakan jumlah piksel 

yang ada dalam suatu wilayah objek, sedangkan perimeter 

adalah jumlah piksel yang menunjukkan tepi atau bagian dari 

sebuah objek. Sementara itu, eccentricity dirancang untuk 

menggambarkan suatu bentuk wilayah dari objek, dan hasil dari 

wilayah sel sama dengan kesentrikan elips yang detik-detiknya 

sama dengan wilayah sel. Nilai dari eccentricity bervariasi yakni 

antara 0 dan 1.  

Eccentricity adalah suatu parameter yang merupakan nilai 

perbandingan antara jarak foci elips minor dengan foci elips 

mayor. Suatu objek eccentricity memiliki rentang nilai antara 0-1. 

Objek yang berbentuk memanjang atau mendekati bentuk garis 

lurus nilainya 1. Sedangkan objek yang berbentuk bulat atau 

lingkaran nilainya mendekati nol. Persamaan eccentricity dapat 

dilihat sebagai berikut (Setiawan, 2017). 

     
  

  
    .......................................................(2.18)

 

Dimana e adalah eccentricity, a adalah panjang dari 

mayor axis, dan b adalah panjang dari minor axis.  

Metric merupakan sebuah besaran yang menunjukkan 

tingkat kebulatan bentuk suatu objek. Nilai metric berkisar antara 

0 hingga 1. Semakin bulat suatu objek maka nilai metric-nya 

semakin mendekati 1. Nilai metric dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan berikut (Nugraheni dkk, 2017). 
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     ........................................(2.19)    

 

2.5 Artificial Neural Network 

Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Syaraf Tiruan 

merupakan suatu konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang 
kecerdasan buatan yang didesain dengan mengadopsi sistem 
syaraf manusia, dimana pemrosesan utama sistem syaraf 
manusia ada di otak (Prasetyo, 2014). Desain ANN secara 
umum ditunjukkan oleh Gambar 2.7. Menurut Hermawan 
(2006), ANN didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan 
informasi yang mempunyai karakteristik jaringan syaraf manusia. 
ANN tercipta sebagai suatu generalisasi model metematis dari 
pemahaman manusia (human cognition) yang didasarkan atas 
dasar asumsi sebagai berikut: 

1. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana 
yang disebut neuron. 

2. Isyarat mengalir di antara sel syaraf/neuron melalui suatu 

sambungan penghubung. 

3. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang 
bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk 
menggandakan/mengalikan isyarat yang dikirim 
melaluinya. 

4. Setiap sel syaraf akan menerapkan fungsi aktivasi 
terhadap isyarat hasil penjumlahan berbobot yang masuk 
kepadanya untuk menentukan isyarat keluarannya.  

 

 Gambar 2.7 Desain Artificial Neural Network (ANN) secara umum 

(Prasetyo, 2014) 
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Gambar 2.7 menjelaskan tentang vektor masukan terdiri 

dari sejumlah nilai (fitur) yang diberikan sebagai nilai 
masukan pada ANN. Vektor masukan tersebut ada 3 nilai (

321 xxx ,, ) sebagai fitur dalam vektor yang akan diproses 

dalam ANN. Masing-masing nilai masukan melewati sebuah 
hubungan berbobot w, kemudian semua nilai digabungkan.  

Berbeda dengan metode lain, algoritma untuk ANN 
beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data 
yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. 
Dibandingkan dengan cara perhitungan konvensional, ANN 
tidak memerlukan atau menggunakan suatu model 
matematis atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena 
itu ANN juga dikenal sebagai model free-estimator. 

2.6 Penelitian Serupa Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Syaefullah dkk (2007) ialah 
tentang penerapan citra digital dan ANN untuk mengidentifikasi 
tingkat ketuaan dan kematangan pada buah pepaya. Citra yang 
diambil menggunakan kamera digital, dan diolah dengan sampel 
bahan sebanyak 150 contoh pepaya dari tiga tingkat 
kematangan yaitu, muda, tua dan matang. Sampel juga 
menggunakan 150 buah pepaya dari tingkat ketuaan berdasar 
pada umur petiknya. Input yang digunakan terdapat 7 dengan 
output yaitu tingkat ketuaan dan kematangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan konstanta laju pembelajaran 0,6; 
konstanta momentum sebesar 0,5; nilai fungsi aktivasi 1 dan 
dilatih sampai 1000 iterasi serta 3 lapisan tersembunyi. Pada 
ANN yang digunakan diperoleh tingkat keakuratan yang tinggi 
mencapai 97,89% dan 100% pada klasifikasi pepaya 
berdasarkan ketuaan dan kematangan.  

Deswari dkk (2012) melakukan penelitian serupa dengan 
topik identifikasi kematangan pada buah tomat dengan metode 
Backpropagation. Perancangan Backpropagation yang 
dilakukan menggunakan 3 unit input (RGB), 4 node hidden 
layer, dan 3 uni output (muda, setengah matang, dan matang). 

Penelitian diperoleh dengan tingkat keberhasilan 71,76% dari 
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hasil identifikasi yang telah dilakukan menghasilkan tiga output 

identifikasi yaitu tomat masak 85%, muda 45% dan setengah 
masak 85%. Menurutnya, tingkat keberhasilan identifikasi 
dipengaruhi oleh faktor pencahayaan terhadap citra yang di 
identifikasi.  

Mustikasakti dkk (2017) melakukan penelitian dengan 
memanfaatkan teknologi citra digital dan ANN untuk 
mengidentifikasi nitrogen pada daun bayam. Penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengetahui dosis pemberian pupuk terbaik 
untuk tanaman bayam yang diperoleh dalam presentase pupuk 
sebesar 60% dengan jumlah nitrogen total yang paling optimum. 
Input yang digunakan adalah 9 (RGB, HSL, dan L*a*b*) dan 1 
output yaitu introgen bayam dengan topologi terbaik 9-6-1 (9 
input, 6 node hidden layer,  1 node output). Penelitian dihasilkan 
nilai MSE Training sebesar 0,0072 dan Testing sebesar 0,2993 
dengan nilai koefisien korelasi Training dan Testing sebesar 

0,99354 dan 0,64889. 

Triasanti (2017) melakukan penelitian serupa dengan topik 
mengidentifikasi kandungan vitamin C pada buah jambu biji 
merah. Pemodelan yang digunakan adalah 9-10-1 yaitu 9 
neuron input, 10 neuron hidden layer, dan 1 neuron output. 
Dimana inputnya dalah RGB, HSL, dan L*a*b* sedangkan untuk 
outputnya adalah kandungan vitamin C jambu biji merah. 

Penelitian tersebut menghasilkan nilai MSE pelatihan sebesar 
1,9479 dan validasi sebesar 1,1038. sedangkan nilai R-Square 
pada pelatihan didapatkan sebesar 0,9364 dan validasi sebesar 
0,4389. pada tahapan Training ketetapan dalam memprediksi 

kandungan vitamin C buah jambu biji mencapai 95,82%, 
sedangkan tingkat keberhasilan validasi sistem kandungan 
vitamin C buah jambu biji berdasarkan analisis warna sebesar 
99,28%.  

Hermantoro (2011) menggunakan penerapan teknologi citra 
digital dan ANN untuk memprediksi kadar bahan organik dalam 
tanah. Parameter citra yang digunakan adalah red, green, blue, 

saturasi, intensitas, rerata, energi, entropi, kontras, dan 
homogenitas. Sampel yang diambil sebanyak 60 contoh tanah 
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dengan kadar bahan organik yang berbeda. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pengolahan citra tersebut, diperoleh nilai akurasi 
tinggi dengan koefisien determinasi 90,75% dan MSE 0,002761.  

Dwinanto (2001), melakukan penelitian serupa dengan 
penerapan teknologi citra dan ANN untuk menduga keberadaan 
air dan nutrisi pada pertumbuhan tanaman cabai merah. 
Pemodelan yang digunakan terdapat 8 input layer, 8 hidden 
layer, dan 2 output layer.  Inputnya antara lain adalah RGB, 
lebar, tinggi, perimeter, luas dan usia tanam. Sedangkan 
outputnya adalah kandungan air dan pupuk selama 

pertumbuhan tanaman cabai. Diperoleh hasil RMSEP sebesar 
1,330926E-02, koefisien determinasi air sebesar 0,9731, 
koefisien determinasi pupuk sebesar 0,9632. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 hingga April  
2018 di Jalan Suwari Desa Kalimas, Kec. Besuki, Kabupaten 
Situbondo. Ekstraksi citra Sampel buah kelapa dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  

1. Kamera digital Nikon Canon Powershot A2500: 

sebagai alat pengambilan citra 

2. Perangkat komputer: digunakan untuk mengolah data 

3. Kotak/chamber: sebagai tempat pengambilan gambar 

citra  

4. 4 buah lampu 6 watt: sebagai sumber pencahayaan 
didalam chamber 

5. Matlab R2015a: bahasa pemrograman yang digunakan 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian identifikasi tingkat 
ketuaan ini adalah buah kelapa jenis kelapa genjah gading 
dengan tiga tingkat ketuaan (muda, setengah tua, dan tua) 
yang diperoleh dari Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, 
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 

 

3.3 Metode Pelaksanaan 
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Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: (1) 
pengambilan citra buah kelapa; (2) analisis citra yang meliputi 
indeks warna  RGB, HSI, ciri tekstur, bentuk dan ukuran; (3) 
mencari hubungan tingkat ketuaan dengan pengolahan citra; (4) 
penyusunan model ANN. 

3.3.1 Pengolahan Citra Buah kelapa 

Buah kelapa yang digunakan pada penelitian ini 
terdapat tiga tingkat ketuaan yakni muda, setengah tua, dan 
tua. Sampel buah kelapa yang diambil sebanyak 15 sampel 
pada masing-masing tingkat ketuaan. Setelah itu dilakukan 
pengambilan citra dengan menggunakan kamera digital 
dimana pada masing-masing tingkatan diambil citra pada 3 
sisi buah kelapa. Sehingga total citra buah kelapa yang 
diperoleh adalah 135 gambar. Spesifikasi kamera yang 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Kamera Digital 

Uraian Keterangan 

Model Canon Powershot  A2500 
Still Image 16 MP 
Sensor Size 6.17 x 4.55 mm (1/2.3”) 
Panjang Fokal 28 to 140 mm 
Lens f/2.8 (W) – 6.9 (T) 

Flash Modes 
Auto, Flash On, Slow 
Synchro, Flash Off 

Adapun prosedur pengolahan citra buah kelapa gading 
adalah sebagai berikut: 

a. Buah kelapa diletakkan dalam chamber yang dilengkapi 
dengan empat buah lampu sebagai sumber 
pencahayaan. Bahan diletakkan diatas kertas atau kain 
berwarna putih sebagai latar belakang. Spesifikasi 
Chamber yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi Chamber Perlakuan 
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Uraian Keterangan 

Jarak kamera 
terhadap objek 

25 cm 

Kondisi lampu 220V / 6W / 50 Hz 

Latar belakang objek 
Kertas/kain berwarna 
putih 

Dimensi chamber 
26 cm x 22 cm x 38 
cm 

Pengaturan cahaya 
Dimmer ac (sebagai 
pengatur cahaya) 

b. Citra buah kelapa direkam dengan ukuran 1600 x 1200 
piksel. 

c. Dilakukan binerisasi citra buah kelapa untuk 
memisahkan latar belakang dan objek. Dalam hal ini 
digunakan program aplikasi adobe photoshop (Gambar 
3.1). 

 

 

d. Citra buah kelapa yang digunakan berekstensi .bmp 

dengan ukuran 450 x 346 piksel. Setelah itu simpan 
objek buah kelapa tanpa background (Gambar 3.2). 

Hasil pengolahan citra buah kelapa bisa dilihat pada 
Lampiran 1. 

Gambar 3.1 Proses Pemisahan Objek dengan Background 
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Gambar 3.2 Proses Penyimpanan File  

e. Proses ekstraksi citra yang akan didapat yaitu: indeks 
warna merah (r), hijau (g), biru (b), hue (H), saturation 
(S), intensitas (I), area, perimeter, eccentricity, metric, 
contrast, correlation, energy, dan, homogeneity. 
Diagram alir proses pengolahan citra dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Alir Prosedur Pengolahan Citra Digital 

Mulai 

45 sampel 

kelapa 

Akuisisi citra  

 

Proses ekstraksi citra 

 

 

selesai 

bentuk & ukuran tekstur HSI RGB 

Data kuantitatif input 

parameter ANN 
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3.3.2 Proses Analisis Citra Buah Kelapa 

Buah kelapa gading yang telah dilakukan kemudian 
dilakukan proses thresholding dengan menggunakan 

program aplikasi matlab 2015a untuk didapatkan data 
kuantitatif dengan parameter yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah proses 
analisis citra digital buah kelapa gading: 

1. Sebelum citra di analisis, pastikan perangkat 
komputer yang digunakan sudah ter-install program 

matlab. 

2. Citra buah kelapa yang sudah di edit format dan 
dihilangkan background-nya diletakkan dalam satu 
folder. Kemudian jalankan program matlab dan 
tampilan awalnya bisa dilihat pada Gambar 3.4. 

Selanjutnya memasukkan file citra gambar kelapa 
dengan menuliskan command yang dipaparkan 
pada Lampiran 2.  

 

Gambar 3.4 Tampilan Utama Matlab 

3. Proses running analisis citra buah kelapa dengan 
cara menuliskan command yang dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Proses ekstraksi citra buah kelapa 
dilakakukan untuk mendapatkan data berupa angka. 



27 
 

Parameter yang didapat terdapat 14 yakni RGB 
HSI, area, perimeter, eccentricity, metric, contrast, 
correlation, energy, dan, homogeneity. Proses 

ekstraksi citra buah kelapa bisa dilihat pada 
Gambar 3.5. Selanjutnya meng-copy hasil ekstraksi 
citra ke dalam microsoft excel seperti pada Gambar 
3.6. 

 

Gambar 3.5 Proses Ekstraksi Citra Buah Kelapa 

 

Gambar 3.6 Hasil Proses Ekstraksi Citra Buah Kelapa 
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3.3.3 Pendugaan Tingkat Ketuaan Buah kelapa 

Setelah parameter pengolahan citra didapat, data 
tersebut digunakan sebagai masukan (input) ANN untuk 
menentukan tingkat ketuaan dengan menggunakan 
masukan indeks warna merah (r), hijau (g), biru (b), hue (H), 
saturation (S), intensitas (I), tekstur (contrast, correlation, 
energy, homogeneity), bentuk dan ukuran (area, perimeter, 
metric, eccentricity). Sedangkan keluaran dari ANN adalah 
bobot daging, tebal daging, dan volume air. Adapun 
langkah-langkah dalam proses identifikasi tingkat ketuaan 
buah kelapa gading dengan menggunakan ANN adalah 
sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan running jaringan, dilakukan 

pembagian data menjadi 3 kelompok yakni data 
latih, data validasi, dan data uji. Kemudian 
membuat workspace baru dengan nama seperti 
Gambar 3.7. kemudian inputkan data-data yang 

menjadi input maupun target. Dalam hal ini yang 
menjadi input terdapat 14 parameter dan yang 
menjadi target terdapat 3 parameter.  

 

Gambar 3.7 Proses Input Data Pada Jaringan 

2. Data yang telah dimasukkan ke dalam workspace 
dilakukan transpose terlebih dahulu. Caranya 
adalah mem-block seluruh data kemudian klik 
kanan dan transpose variable. Setelah dilakukan 
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transpose data, selanjutnya mengetikkan “nntool” 
pada kolom command window. Tujuannya untuk 
menampilkan kotak dialog Jaringan Neural Network 
seperti pada Gambar 3.8. Kemudian melakukan 
input data pada kotak dialog tersebut. 

 

Gambar 3.8 Tampilan Kotak Dialog Jaringan Neural 
Network 

3. Membuat jaringan baru dengan cara klik “new” 
menggunakan data yang telah diinputkan pada 
langkah 2. Pada kotak dialog “Create Network or 
Data” isikan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 
Pada langkah ini dilakukan cara coba-coba (trial 
and error) untuk menentukan fungsi aktivasi dan 
jumlah neuron yang dibutuhkan. Dapat dilihat pada 
Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Proses penentuan fungsi-fungsi aktivasi 
jaringan 

 

Gambar 3.10 Penentuan Training Parameters  

4. Pada  Gambar 3.10 merupakan kotak dialog untuk 

menentukan parameter pelatihan jaringan. Pada 
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proses ini, hal yang dilakukan juga trial and error 

sampai mendapatkan hasil yang terbaik. 
Selanjutnya dilakukan proses running jaringan 
dengan menge-klik “Train Network” maka proses 
running akan berlangsung seperti pada Gambar 
3.11.  

 

Gambar 3.11 Proses Running Jaringan 

Dari langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas, 
secara keseluruhan proses identifikasi ketuaan buah 
kelapa  dapat dilihat pada Gambar 3.12.   
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3.4 Model Perhitungan ANN 

Setelah dilakukan proses pengolahan data menggunakan 
matlab, dilakukan perhitungan manual untuk memastikan data 
yang diperoleh telah sesuai dengan teori yang ada. Namun 
sebelum memulai perhitugan, data dinormalisasi terlebih dahulu 
pada rentang -1 sampai 1 (Basheer dan Hajmeer, 2000). 

 

 

Gambar 3.12 Diagram Alir Proses Pendugaan Tingkat Ketuaan 
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Keterangan: 

ix  = nilai normalisasi 

iz  = nilai terpilih masing-masing input 
min

iz  = nilai minimum pada data input ke-i 
max

iz  = nilai maksimum pada data input ke-i 

Pemilihan fungsi aktivasi tergantung kepada kebutuhan nilai 
keluaran jaringan yang diharapkan. Bila keluaran jaringan yang 
diharapkan ada yang bernilai negatif, maka sebaiknya 
menggunakan fungsi signoid bipolar. Sebaliknya, bila nilai 
keluaran jaringan yang diharapkan positif atau sama dengan nol 
maka sebaiknya menggunakan sungsi signoid biner. Berikut ini 
adalah langkah-langkah algoritma pembelajaran untuk 
backpropagation (Desiani dan Arhami 2006): 

1. Inisialisasi bobot (ditentukan oleh bilangan acak yang 
kecil, antara 0 sampai 1) 

2. Setiap neuron pada lapisan masukan (Xi, i=1, 2, ..., n) 
menerima sinyal masukan xi dan menjalankan sinyal 
tersebut ke semua neuron pada lapisan selanjutnya 
(dalam hal ini adalah lapisan tersembunyi). 

3. Untuk setiap neuron dalam lapisan tersembunyi (Zj, j=1, 
2, ..., p), jumlahkan bobotnya dengan sinyal masukannya 
masing-masing: 

....................................(3.2) 

jin
Z  = nilai bobot awal input 

jv 0  = bias dari input layer ke hidden layer  

ix  = nilai input setelah di normalisasi 

jv  = bobot input layer ke hidden layer  
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Kemudian kirimkan sinyal ini ke semua neuron pada 
lapisan berikutnya (dalam hal ini adalah lapisan keluaran) 

..............................................(3.3) 

Dimana jZ adalah hasil nilai node aktivasi. 

Mengutip dari Prasetyo (2014), persamaan diatas bisa 
digantikan dengan persamaan berikut.  

.................................(3.4) 

Dimana: 

= hasil fungsi aktivasi pada hidden layer 

 = nilai hasil perkalian bobot awal input dan bias 
awal 

4. Untuk setiap neuron pada lapisan keluaran (Yk, k-1, 2, 
..., m), jumlahkan bobotnya dengan sinyal masukannya 
masing-masing 

  

.................................(3.5) 

 

Dimana: 

  
kin

Y  = neuron output 

  jw 0  = bias akhir 

  jz  = hasil fungsi aktivasi 

  kw  = bobot akhir (output layer) 

  terapkan fungsi aktivasi untuk menghitung nilai sinyal 
keluaran 





p

i
kjjin wzwY

k

1

0
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  ...............................................(3.6) 

Persamaan 3.6 juga bisa diganti dengan menggunakan 

persamaan yang diterapkan oleh Prasetyo (2014).  

..................................(3.7) 

 

Dimana: 

 = hasil fungsi aktivasi pada output layer 

= nilai hasil perkalian bobot dan bias akhir 

5. Langkah denormalisasi data. Setelah perhitungan 
tersebut didapatkan, dilakukan denormalisasi data agar 
data akhir yang diperoleh kembali kedalam data asli 
(tidak berada pada rentang -1 hingga 1). Persamaan 
yang digunakan adalah sebagai berikut. 

..................(3.8) 

Dimana: 

iY  = Hasil perhitungan nilai denormalisasi 

ix  = Nilai neuron output pada perhitungan 

sebelumnya 

min

iz  = Nilai sampel terkecil 

max

iz  = Nilai sampel terbesar 

6. Menghitung persentase akurasi data dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut: 
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..........(3.9) 

Dimana: 

ip  = nilai dugaan output ulangan ke-i 

ia  = nilai aktual output ulangan ke-i 

n = jumlah contoh data 
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BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hubungan Tingkat Ketuaan dengan Ciri  Tekstur, 
Bentuk, dan Ukuran Buah Kelapa 

Ciri bentuk, Ukuran dan Tekstur yang di analisis antara lain 
adalah Area, Perimeter, Eccentricity, Metric, Contrast, 
Correlation, Energy, dan Homogeneity. Sedangkan tingkat 

ketuaan yang menjadi output terdapat 3 yakni bobot daging, 
tebal daging, dan volume air pada buah Kelapa. Data hasil 
penelitian yang telah dilakukan pada sampel sebanyak 45 buah 
kelapa dimana, masing-masing tingkatan (kelapa muda, kelapa 
setengah tua, dan kelapa tua) sebanyak 15 sampel, sehingga 
jumlah citra seluruhnya yang di analisis terdapat 135 citra. Data 
hasil penelitian dipaparkan pada Lampiran 4. Buah kelapa 

gading yang direkam memiliki resolusi 1600 x 1200 piksel yang 
kemudian dikonversi menjadi 450 x 346 piksel.  

Madenda (2015) mengatakan bahwa semakin rendah 
resolusi citra maka semakin sedikit jumlah piksel yang diperoleh 
per satuan inci. Sebaliknya, semakin tinggi resolusi citra maka 
semakin banyak jumlah piksel yang diperoleh per satuan inci. 
Hal ini berdampak pada semakin akurat data atau informasi 
yang terekam. Namun, dalam penentuan jumlah piksel sebelum 
dilakukan analisis citra juga perlu diperhatikan agar ketika 
proses analisis berlangsung berjalan dengan baik. Karena 
apabila citra yang digunakan memiliki resolusi yang terlalu tinggi 
maka proses analisis akan membutuhkan waktu yang cukup 
lama. Namun, apabila resolusi citra terlalu rendah maka 
informasi yang diperoleh tidak akan akurat.  
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Hubungan antara mean-area dengan bobot daging kelapa 
gading seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.1. Grafik 
tersebut terlihat bahwa mean-area berpengaruh terhadap bobot 
daging kelapa gading yang ditandai dengan nilai R-square 

sebesar 0,529. Hal tersebut terlihat bahwa semakin besar 
ukuran kelapa gading, maka semakin berat daging kelapanya. 
Hal ini menandakan bahwa dengan semakin tingginya jumlah 
piksel mean-area menandakan buah kelapa gading semakin tua. 

Hubungannya diperlihatkan pada persamaan y = 0,0044x - 
111,83. Seperti menurut Sandra dan Yusuf (2015), hubungan 
area dengan berat buah pisang ditunjukkan dengan nilai R-
square sebesar 0,9563, dimana nilai tersebut sangat 
berpengaruh nyata terhadap berat buah pisang.  

Tabel 4.1 Nilai Koefisien Determinasi Hasil Ekstraksi Citra Ciri Bentuk 
dan Ukuran 

Jenis Citra 
Koefisien Determinasi 

Volume Air 
Tebal 

Daging 
Bobot 
Daging 

Mean-area 0,0189 0,3631 0,529 
Mean-perimeter 0,0435 0,2833 0,4445 

Mean-Metric 0,0306 0,0048 0,0088 
Mean-eccentricity 0,0002 0,0001 0,1061 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi 
untuk indeks ciri bentuk dan ukuran terhadap tingkat ketuaan 

y = 0,0044x - 111,83 
R² = 0,529 
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Gambar 4.1  Hubungan Area dengan Bobot Daging Kelapa Gading  
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buah kelapa gading. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 
citra digital dapat mendeteksi tingkat ketuaan buah kelapa 
gading dengan hanya menghitung nilai area, perimeter, metric, 
dan eccentricity. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien 
determinasi (R-square) yang dihasilkan pada Tabel 4.1 

Pada penelitian sebelumnya oleh Sandra dan Yusuf (2015) 
diterangkan bahwa area (jumlah piksel) juga memiliki hubungan 
yang erat dengan buah tomat. Hubungan antara berat dengan 
jumlah piksel tersebut ditandai dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,7138. Data tersebut menunjukkan bahwa  
semakin tinggi nilai jumlah piksel maka berat buah tomat akan 
menurun.  

Tabel 4.2 Nilai Koefisien Determinasi Hasil Ekstraksi Citra Ciri Tekstur 

Jenis Citra 
Koefisien Determinasi 

Volume Air 
Tebal 

Daging 
Bobot 
Daging 

Mean-contrast 0,0625 0,3683 0,4852 
Mean-correlation 0,0479 0,1935 0,2078 

Mean-energy 0,0384 0,438 0,6169 
Mean-homogeneity 0,0715 0,388 0,5121 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil koefisien determinasi untuk 
ekstraksi citra ciri tekstur (contrast, correlation, energy, dan 
homogeneity). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa citra 

digital dapat mendeteksi volume air kelapa dengan mengitung 
nilai mean-homogeneity. Hal tersebut dilihat dari nilai R-square 
sebesar 0,0715. Madenda (2015) mengatakan bahwa nilai 
homogeneity kisaran antara [0, 1]. Untuk nilai homogeneity 

sama dengan 1 menunjukkan bahwa tekstur memilki struktur 
perulangan yang ideal, sedang bila nilainya rendah 
menunjukkan bahwa elemen tekstur memiliki variasi yang tinggi 
dan tersebar secara merata dalam erea tekstur.  

Selain volume air kelapa, yang menjadi parameter tingkat 
ketuaan kelapa adalah tebal dan bobot daging kelapa. Data 
menunjukkan ciri tekstur yang memiliki pengaruh paling besar 
terhadap tebal dan bobot daging kelapa adalah nilai dari mean-
energy yakni sebesar 0,438 dan 0,6169. Hal tersebut bisa 
dikatakan bahwa nilai mean-energy berpengaruh 43,8% 
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terhadap tebal daging kelapa dan berpengaruh 61,69% terhadap 
bobot daging kelapa. Seperti halnya penelitian yang dilakukan 
oleh Syaefullah (2007), hasil pengolahan komponen tekstur 
dengan parameter energi menunjukkan bahwa nilai sebaran fitur 
energi dapat membedakan tingkat kematangan buah pepaya 
muda, tua, dan matang. Demikian pula nilai sebaran komponen 
tekstur yang lainnya yalit homogenitas dan kontras masing-
masing dapat digunakan untuk membedakan tingkat 
kematangan buah pepaya dengan jelas.  

Tabel 4.3 Nilai Koefisien Determinasi Hasil Ekstraksi Citra Warna 
RGB-HSI 

Jenis Citra 
Koefisien Determinasi 

Volume Air Tebal Daging 
Bobot 
Daging 

Mean-R 0,0625 0,0519 0,0484 
Mean-G 0,061 0,058 0,0525 
Mean-B 0,0684 0,0604 0,0504 
Mean-H 0,042 0,0116 0,0136 
Mean-S 0,0802 0,0864 0,0693 
Mean-I 0,0652 0,0577 0,0509 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil koefisien determinasi untuk 
ekstraksi indeks warna RGB-HSI yang dihubungkan dengan 
tingkat ketuaan kelapa gading. Dari ke-delapan indeks warna 
tersebut, yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat 
ketuaan buah kelapa, baik volume air; tebal daging; maupun 
bobot daging, adalah nilai mean-S (nilai rata-rata Saturation) 

yakni sebesar 0,0802; 0,0864; dan 0,0693. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa nilai mean-saturation berpengaruh sebesar 

8,02% terhadap volume air kelapa, 8,64% terhadap tebal daging 
kelapa, dan 6,93% terhadap bobot daging kelapa. Sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.  

Syaefullah (2007) menerangkan bahwa didalam 
penelitiannya pengolahan citra terhadap warna buah pepaya 
berdasarkan sistem warna Hue Saturasi, dan Intensitas (HSI) 
dapat membedakan pepaya muda dengan pepaya tua dan 
matang. Namun untuk pepaya tua dengan pepaya matang tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Saturation (saturasi) 
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yaitu sensai visual mata dalam membedakan kecerahan suatu 
warna terhadap kecerahan murninya (pure hue) (Madenda, 
2015). Dari hasil analisis citra digital yang telah dilakukan, 
diperoleh data hubungan yang tidak linier (non linier) terhadap 

tingkat ketuaan buah kelapa gading. Oleh karenanya perlu 
dilanjutkan ke tahap pendugaan dengan menggunakan metode 
pemodelan ANN.  

4.2 Desain Arsitektur Model ANN 

Seluruh data hasil analisis citra digital yang telah dihasilkan 
kemudian dibagi menjadi tiga kelompok set data yakni set data 
training, set data validation dan set data testing. 

Perbandingannya adalah 48,89% : 26,667% : 24.44%, yaitu 
sebanyak 66 data training, 36 data validation, dan 33 data 
testing. Data training digunakan oleh algoritma klasifikasi untuk 
membentuk sebuah model classifier. Model ini merupakan 
representasin pengetahuan yang akan digunakan untuk prediksi 
kelas data baru yang belum pernah ada. Data testing digunakan 
untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan 
klasifikasi dengan benar. Data validation digunakan untuk 
mencari parameter yang paling baik untuk algoritma klasifikasi. 
Rancangan arsitektur model ANN yang akan digunakan 
disesuaikan dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Dalam 
menentukan prediksi tingkat ketuaan buah kelapa genjah gading 
digunakan jaringan banyak lapisan (multilayer net) dan algoritma 
backpropagation serta metode pembelajaran terawasi (learning 
supervised).  

Dengan banyaknya data yang akan digunakan maka model 
ANN yang dikembangkan adalah ANN dengan arsitektur 
multilayer net yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan (layer) yaitu: 

 Satu lapisan input yang terdiri dari beberapa neuron yang 
jumlahnya disesuaikan dengan pola masukan.  

 Satu lapisan tersembunyi (hidden layer) dengan beberapa 
neuron yang jumlahnya dilakukan dengan cara trial and 
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error, dan yang dipilih adalah yang menghasilkan 

konvergensi dengan nilai MSE terendah. 

 Satu lapisan output yang terdiri dari beberapa neuron sesuai 
dengan pola keluaran yang diinginkan. 

4.3 Penentuan Pola Input dan Output 

4.3.1 Pola Input 

Input pada model ANN penelitian ini diwakili dengan 14 
hasil ekstraksi citra buah kelapa genjah gading yang berupa 
nilai indeks RGB (Red, Green, Blue), HSI (Hue, Saturation, 
Intensity), ciri tekstur (contrast, correlation, energy, dan 
homogeneity), bentuk dan ukuran (area, perimeter, 
eccentricity, dan metric).  

4.3.2 Pola Output 

Output yang diharapkan dari model ANN ini adalah 
prediksi tingkat ketuaan buah kelapa genjah gading yang 
didasari oleh tiga parameter. Parameter tersebut adalah 
volume air, tebal daging, dan bobot daging buah kelapa 
gading. Sehingga jumlah output jaringan sebanyak 3 neuron. 
Berikut adalah gambar arsitektur model ANN yang 
dikembangkan pada penelitian ini. 
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Gambar 4.2 Arsitektur Model ANN yang dikembangkan 

Gambar 4.2 menunjukkan desain ANN yang dikembangkan 

untuk identifikasi ketuaan buah kelapa gading.    sampai     

adalah nilai input ternormalisasi dan     sampai    adalah nilai 
output ternormalisasi. Dimana VA adalah volume air 
denormalisasi, TD adalah tebal daging denormalisasi, dan BD 
adalah bobot daging denormalisasi.  

4.4 Analisis Sensitivitas  

Salah satu parameter terpenting dalam identifikasi 
penentuan model jaringan yang terbaik adalah melakukan 
analisis sensitivitas terhadap pemodelan jaringan yang akan 
dikembangkan. Metode yang digunakan dalam melakukan 
analisis tersebut adalah trial and error dengan kombinasi fungsi-
fungsi jaringan yang teradapat pada tools neural network. Input 
yang digunakan dalam jaringan ini terdapat 14, satu hidden 
layer, dan 3 output. Dari ke-14 input tersebut dilakukan 



44 
 

kombinasi demi mencari hasil pemodelan dengan nilai MSE 
terkecil. Kombinasinya adalah RGB; HSI; RGB-HSI; tekstur-
bentuk-Ukuran; dan RGB-HSI-tekstur-bentuk-ukuran. Dalam 
mendapatkan jumlah neuron hidden layer juga melakukan trial 
and error sehingga didapatkan hasil konvergensi terbaik. 
Analisis sensiitivitas jaringan yang dilakukan dipaparkan dalam 
Tabel 4.4 berikut.  

Tabel 4.4 Analisis Sensitivitas dengan Fungsi Pembelajaran traincgb 

Fungsi 
Pembelajaran 

Ket 

Jumlah 
Neuron 
Hidden 
Layer 

Iterasi 
MSE 

Testing 
R 

Testing 

Traincgb 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
tansig 

20 

2000 

0,157 0,84439 
40 0,1664 0,8676 
60 0,2988 0,84154 
80 0,166 0,91769 

100 0,107265 0,90331 

Traincgb 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 

2000 

0,429 0,7055 
40 0,507 0,66508 
60 0,495 0,70993 
80 0,517 0,76843 

100 0,522 0,76149 

Traincgb 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
purelin 

20 

2000 

0,3135 0,68008 
40 0,2057 0,8068 
60 0,2575 0,81036 
80 0,2135 0,78372 

100 0,1139 0,74584 

Tabel 4.4 merupakan hasil analisis sensitivitas jaringan 

yang dilakukan dengan kombinasi 14 input dan iterasi 2000 kali. 
Learning rate atau Alpha ( ) yang digunakan sebesar 0,2. 

Dimana menurut Patterson (1996), nilai   ini harus positif serta 

kurang dari 1. Umumnya parameter nilai   dapat mempercepat 

konvergensi, tetapi nilai yang digunakan harus tepat. Apabila 
nilainya terlalu besar maka dapat menyebabkan ketidakstabilan 
dalam proses. Ketika nilai   besar, hubungan tidak akan 

berjalan dengan baik, hal ini akan mempercepat atau bahkan 
memperlambat pembelajaran bergantung pada bobot energi. 
Dilakukan percobaan untuk jumlah neuron pada hidden layer 
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yakni dengan kelipatan 20 (20, 40, 60, 80, dan 100). Dari proses 
trial and error yang dilakukan diperoleh hasil MSE testing 
terkecil adalah  0,107265 dan nilai R sebesar 0,90331 pada 
kombinasi traincgb jumlah neuron 100 dan fungsi aktivasi tansig. 

Tabel 4.5 Analisis Sensitivitas dengan Fungsi Pembelajaran 
Trainbfg dan Fungsi Aktivasi Logsig 

Fungsi 
Pembelajaran 

Ket 
Jumlah 
Neuron 

Iterasi 
MSE 

Testing 
R 

Testing 

Trainbfg 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 2000 0,272883 0,78161 
40 2000 1,05796 0,53025 
60 500 0,43377 0,76935 

80 500 0,45095 0,65583 

Trainbfg 

lr=0,2 
mc=0,9 
learngd 
logsig 

20 2000 0,45982 0,69611 
40 2000 0,49721 0,53232 
60 2000 0,4386 0,7065 

80 500 0,40925 0,71198 

Trainbfg 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 2000 0,46732 0,62599 
40 2000 0,197894 0,74775 
60 500 0,228723 0,63 

80 500 0,272883 0,79408 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil trial and error model jaringan 

dengan kombinasi 14 input yang menggunakan fungsi 
pembelajaran trainbfg dan fungsi aktivasi logsig. Pada proses 

ini, iterasi yang digunakan tidak konstan 2000 melainkan ada 
beberapa kombinasi yang hanya 500 kali. Hal ini disebabkan 
fungsi pembelajaran trainbfg melakukan proses running jaringan 

lebih lama daripada fungsi-fungsi yang lain. Selain itu, jumlah 
neuron hidden layer juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi, semakin banyak jumlah neuron yang 
dimasukkan maka semakin lama proses running yang 
dikerjakan. Dari hasil trial and error yang dilakukan tersebut, 
didapat hasil MSE testing terkecil pada kombinasi trainbgf iterasi 
ke 2000 kali dengan jumlah neuron pada hidden layer 40 yakni 

sebesar 0,197894. Namun nilai tersebut masih dianggap belum 
memenuhi karena R yang dihasilkan masih 0,74775. Seperti 
yang dikatakan oleh Akbar et al (2018) bahwa jumlah neuron 
pada hidden layer memiliki pengaruh yang besar terhadap 
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performansi model jaringan. Selain itu, Basheer dan Hajmeer 
(2000) juga mengatakan bahwa pada sebagian besar 
persoalaan ANN, satu hidden layer sudah cukup baik untuk 

memperkirakan fungsi yang berkelanjutan.   

Tabel 4.6 Analisis Sensitivitas dengan Fungsi Pembelajaran 
traincgf dan traincgp 

Fungsi 
Pembelajaran 

Ket 
Jumlah 
Neuron 

Iterasi 
MSE 

Testing 
R 

Testing 

Traincgf 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
tansig 

20 

2000 

0,3117 0,75803 
40 0,1554 0,69189 
60 0,3241 0,81572 
80 0,1832 0,78857 

100 1,0061 0,74472 

Traincgf 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 

2000 

0,4576 0,72957 
40 0,4285 0,75126 
60 0,5376 0,74675 
80 0,436 0,776 

100 0,4696 0,82026 

Traincgf 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
purelin 

20 

2000 

0,2047 0,76431 
40 0,2246 0,7079 
60 0,213 0,79968 
80 0,1972 0,73814 

100 0,1329 0,73508 

Traincgp 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
tansig 

20 

2000 

0,308 0,66721 
40 0,4989 0,84194 
60 0,3247 0,89061 
80 0,1277 0,86421 

100 0,1798 0,7782 

Traincgp 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 

2000 

0,4867 0,75202 
40 0,4354 0,70296 
60 0,3985 0,7783 
80 0,5068 0,83252 

100 0,4864 0,81207 

Traincgp 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
purelin 

20 

2000 

0,2629 0,79328 
40 0,2825 0,7418 
60 0,2144 0,80419 
80 0,199 0,74906 

100 0,2008 0,7138 
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Tabel 4.6 diatas merupakan hasil trial and error model 

jaringan dengan kombinasi 14 input yang menggunakan fungsi 
pembelajaran traincgf dan traincgp. Dilakukan pula percobaan 
untuk fungsi aktivasi tansig, logsig dan purelin. Selebihnya nilai 
learning rate, jumlah neuron pada hidden layer, serta banyaknya 
iterasi, sama seperti pada Tabel 4.4. Dari hasil trial and error 
yang dilakukan tersebut, didapat hasil MSE testing terkecil pada 
kombinasi traincgp iterasi dengan jumlah neuron pada hidden 
layer 80 yakni sebesar 0,1277. Sedangkan untuk nilai R yang 

dihasilkan adalah 0,86421. Dilakukan pula analisis sensitivitas 
untuk kombinasi 3 input, 6 input, dan 8 input. Hasilnya 
dipaparkan pada tabel berikut.  

Tabel 4.7 Analisis Sensitivitas dengan Kombinasi 3, 6, dan 8 Input 

Input 
Learning 
Function 

Ket 
Jumlah 
Neuron 

Iterasi 
MSE 

Testing 
R 

Testing 

RGB traincgb 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
tansig 

20 

2000 

0,4971 0,55815 
40 0,2764 0,5567 
60 0,6499 0,81913 
80 0,3897 0,4916 

100 0,2478 0,50703 

HSI traingd 

lr=0,2 
mc=0,9 
learngd 
logsig 

20 

2000 

0,3132 0,5118 
40 0,2256 0,55031 
60 0,4682 0,46691 
80 0,2684 0,64981 

100 0,2826 0,50118 

RGB- 
   HSI  traingdm 

lr = 0,9 
mc=0,9 

learngdm 
logsig 

20 

2000 

1,0719 0,68514 

40 0,4848 0,54734 

60 1,0858 0,45541 

80 0,1456 0,33604 
 100 1,6429 0,47445 

Tekstur-
bentuk-
ukuran 

trainlm 

lr=0,2 
mc=0,9 

learngdm 
purelin 

20 

2000 

0,2217 0,60216 
40 0,1262 0,73337 
60 0,1574 0,87024 
80 0,2633 0,6385 

100 0,1641 0,68952 

Tabel 4.7 diatas memaparkan hasil trial and error dengan 

berbagai kombinasi input. Kombinasi input RGB menggunakan 
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fungsi pembelajaran traincgb, fungsi aktivasi tansig dengan nilai 
learning rate 0,2. Kombinasi input HSI menggunakan fungsi 
pembelajaran traingd, fungsi aktivasi logsig dan nilai learning 
rate adalah 0,9. Kombinasi RGB-HSI menggunakan fungsi 
pembelajaran traingdm, fungsi aktivasi tansig, learning rate 
sebesar 0,9 dan nilai mc sebesar 0,9. Kombinasi tekstur-bentuk-
ukuran menggunakan fungsi pembelajaran trainlm, fungsi 
aktivasi purelin dan nilai mc sebesar 0,9. Parameter-parameter 
diatas sudah tersedia dalam toolbox neural network pada 

program aplikasi matlab dan nilainya bisa di sesuaikan dengan 
melakukan percobaan hingga mendapatkan hasil terbaik.  

Salah satu dari parameter tersebut yang paling berpengaruh 
terhadap konvergensi jaringan adalah penentuan nilai learning 
rete. Apabila nilai learning rate terlalu besar, maka proses tidak 

akan stabil dalam menentukan konvergensi yang ideal dan akan 
berjalan dengan lambat. Namun, bagaimanapun juga pemilihan 
learning rate terbaik adalah tergantung dari permasalahan dan 
mungkin diperlukan trial and error sebelum pilihan terbaik 

didapatkan (Patterson, 1996). Kesimpulan dari ke-empat tabel 
yang menjelaskan tentang analisis sensitivitas model jaringan 
yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Sensitivitas Model Jaringan yang Dikembangkan 

Input 
Learn 

Function 
Ket 

MSE 
Testing 

R Testing 

RGB-HSI-
teksur-bentuk-

ukuran 

traincgb 
 

lr=0,2 
mc=0,9 
tansig 

0,107265 0,90331 

RGB-HSI-
teksur-bentuk-

ukuran 

trainbfg 
 

lr=0,2 
mc=0,9 
logsig 

0,197894 0,74775 

RGB-HSI-
teksur-bentuk-

ukuran 

traincgp 
 

lr=0,2 
mc=0,9 
tansig 

0,1277 0,86421 

teksur-bentuk-
ukuran 

trainlm 
 

lr=0,2 
mc=0,9 
purelin 

0,1262 0,73337 

 Tabel 4.8 menyatakan bahwa hasil terbaik dengan nilai 
MSE testing terkecil yakni sebesar 0,107265 dan R testing 
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sebesar 0,90331 dihasilkan oleh kombinasi 14 input (RGB, HSI, 
Area, Perimeter, Eccentricity, Metric, Contrast, Correlation, 
Energy, dan Homogeneity) dengan menggunakan fungsi 
pembelajaran traincgb, fungsi aktivasi tansig, jumlah neuron 
pada hidden layer sebanyak 100 neuron, nilai learning rate 0,2 
dan pada iterasi ke 2000 kali. Dengan begitu dapat dikatakan 
bahwa semakin banyak jumlah node input yang digunakan maka 
akan semakin baik jaringan akan memprediksi suatu keputusan.  

Untuk dapat menghasilkan nilai pelatihan backpropagation 

yang baik membutuhkan pilihan nilai yang baik pula dari 
beberapa parameter optimasi, biasanya dengan cara trial and 
error. Nilai dari parameter-parameter tersebut tidaklah boleh 
terlalu tinggi (besar) ataupun terlalu rendah (kecil), oleh karena 
itu harus dioptimalkan dalam melakukan pemilihan nilai 
parameter (Basheer dan Hajmeer, 2000). 

4.5 Hasil Training Model ANN 

Data hasil penelitian dan hasil ekstraksi citra buah kelapa 
dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, 66 pola data digunakan sebagai 
data latih (training), 36 pola digunakan sebagai data validasi 
(validation), dan 33 pola data sisanya dugunakan sebagai data 
uji (testing). Proses training ini merupakan proses pembelajaran 

ANN untuk mencari nilai pembobot. Setelah didapat nilai bobot 
yang baik, dilakukan testing dengan menggunakan bobot 

tersebut. Sebelum dilakukan pengujian jaringan, data yang 
digunakan dilakukan normalisasi terlebih dahulu dengan 
menggunakan Persamaan 3.1.  

Algoritma pembelajaran yang diterapkan pada model 
prediksi tingkat ketuaan buah kelapa ini adalah propagasi balik 
(backpropagation) dengan metode supervised learning 
(pembelajaran terawasi), dimana ada nilai target yang akan 
dicapai oleh keluaran (output) jaringan yang dikembangkan. 
Pelatihan jaringan backpropagation  dilakukan dalam rangka 
perhitungan bobot sehingga pada akhir pelatihan akan diperoleh 
bobot-bobot yang baik. Selama proses pelatihan, bobot-bobot 
diatur secara iterative untuk meminimumkan error (kesalahan) 
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yang terjadi. Error (kesalahan) dihitung berdasarkan rata-rata 

kuadrat kesalahan (MSE). Pada pelatihan jaringan 
backpropagation menggunakan metode pencarian titik minimum 
untuk mencari bobot dengan error minimum.  

Pada penelitian ini banyaknya data (pola data) yang 
digunakan sebanyak 102 pola, dimana 66 adalah data training 
dan 36 adalah data validation. Dilakukan kombinasi trial and 
error dalam menentukan jumlah neuron pada input layer. 
Kombinasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9. Selain itu juga 

dilakukan percobaan berbagai nilai untuk jumlah neuron pada 
hidden layer, dimulai dengan kelipatan 20 (20, 40, 60, 80, dan 
100). Sedangkan training function yang digunakan adalah 
traincgb. Selanjutnya dengan cara atau kombinasi yang sama 
digunakan training function traincgb, traincgf, traincgp, traingd, 
traingdm, traingdx, dan trainlm. Dari hasil trial and error tersebut, 
hasil terbaik didapat pada pola input terbanyak yakni 14 neuron 
dan 100 neuron untuk hidden layer pada fungsi aktivasi traincgb. 
Pada nilai tersebut ketika proses training dilakukan dihasilkan 

nilai MSE yang terbaik atau tejadi konvergen menjadi lebih 
cepat.  

Tabel 4.9 Trial and Error Data Input Jaringan 

Kombinasi Input MSE Training 

RGB 0,10433 
HSI 0,24626 

Tekstur-Bentuk-Ukuran 0,0628 
RGB-HSI 0,08558 

RGB-HSI-Tekstur-Bentuk-Ukuran 0,002155 

Dari data hasil training diatas, kombinasi data input yang 
menghasilkan nilai MSE minimum yakni sebesar 0,002155 
adalah kombinasi dari seluruh data input (14 data pola). Hasil 
tersebut diperoleh dengan cara coba-coba (trial and error) 
hingga mendapatkan hasil dengan bobot yang terbaik. Berikut 
ini adalah ilustrasi hasil pelatihan terhadap model ANN yang 
dibangun dengan menerapkan beberapa kombinasi input.  
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Gambar 4.3 Grafik Performance ANN dengan input RGB 

Gambar 4.3 menunjukkan hasil training performa 

pendugaan ANN dengan hanya menggunakan kombinasi 3 input 
yakni RGB. Perolehan nilai MSE yang terbaik pada kombinasi ini 
adalah sebesar 0,10433 dengan iterasi 2000 kali. Jumlah 
neuron pada hidden layer sebanyak 100 neuron dengang fungsi 
pelatihan traincgb.  

 

   Gambar 4.4 Grafik Performance ANN dengan input HSI 
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Gambar 4.4 menunjukkan grafik hasil training performa 

pendugaan ketuaan buah kelapa gading untuk kombinasi 3 input 
yakni  HSI. Jumlah neuron hidden layer  sebanyak 100 dan 
fungsi pelatihan traincgb. Perolehan nilai MSE pada kombinasi 

ini adalah 0,24626. 

 

Gambar 4.5 Grafik Performance ANN dengan input Tekstur-Bentuk-
Ukuran 

Gambar 4.5 menunjukkan grafik hasil training performa 

pendugaan ANN terhadap ketuaan kelapa gading untuk 
kombinasi 8 input yakni tekstur-bentuk-ukuran (area, perimeter, 
metric, eccentricity, contrast, correlation, energy, dan 
homogeneity). Jumlah neuron hidden layer sebanyak 100 dan 
fungsi pelatihan traincgb menghasilkan nilai MSE adalah 0,0628. 
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Gambar 4.6 Grafik Performance ANN dengan input RGB-HSI 

Gambar 4.6 menunjukkan hasil training grafik performa 

pendugaan ANN terhadap ketuaan kelapa gading untuk 
kombinasi 6 input yakni RGB-HSI dengan jumlah neuron hidden 
layer 100. Fungsi pelatihan yang digunakan adalah traincgb 
menghasilkan nilai MSE sebesar 0,08558. 

 

Gambar 4.7 Grafik Performance ANN dengan input Warna-Tekstur-
Bentuk-Ukuran 
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Gambar 4.7 menunjukkan grafik hasil training pendugaan 

ketuaan kelapa gading untuk kombinasi 14 input yakni Warna-
Tekstur-Bentuk-Ukuran (RGB, HSI, area, perimeter, metric, 
eccentricity, contrast, correlation, energy, dan homogeneity). 
Jumlah neuron hidden layer yang digunakan sebanyak 100 
dengan fungsi pelatihan traincgb. Perolehan nilai MSE pada 

kombinasi ini sebesar 0,002155.  

Setelah melakukan training dan menerapkan beberapa 
fungsi pelatihan, didapat bahwa model jaringan dengan 
kombinasi 14 input (RGB, HSI, area, perimeter, metric, 
eccentricity, contrast, correlation, energy, dan homogeneity) 

memberikan respon yang baik dengan menghasilkan nilai MSE 
0,002155 pada iterasi ke 1267. 

 

Gambar 4.8 Regresi Data Training Jaringan 

Gambar 4.8 menunjukkan hasil prediksi tingkat 
keberhasilan jaringan ketuaan buah kelapa gading 
menggunakan backpropagation. Hasil nilai koefisien korelasi 
data training ANN identifikasi ketuaan buah kelapa gading 
terbilang cukup baik. Proses training dilakukan dengan  2000 

iterasi, namun hasil sudah tercapai dengan maksimal pada 
iterasi ke 1267. Jumlah neuron hidden layer yang digunakan 
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sebanyak 100 dan fungsi pelatihan adalah traincgb. Hasil 
training tersebut menunjukkan ketepatan pendugaannya 
mencapai angka 1. Dimana angka tersebut merupakan nilai 
maksimal dalam menentukan nilai ketepatan. Hal tersebut 
dikuatkan oleh distribusi data yang menunjukkan bahwa garis 
regresi telah seragam. 

Algoritma ANN ini memetakan data masukan pada input 
layer menuju target pada output layer melalui neuron-neuron 
pada hidden layer. Hidden layer data dihubungkan dengan 

bobot-bobot tersebut yang kemudian diproses menggunakan 
fungsi aktivasi. Selanjutnya data hasil olahan dari hidden layer 

dihubungkan oleh bobo-bobot tersembunyi menuju neuron pada 
output layer. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan 
dengan data target sehingga diperoleh tingkat kesalahan (error). 

Grafik yang menunjukkan perbandingan antara target prediksi 
dengan target sebenarnya dapat dilihat pada gambar berikut.  
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(b) 

 

(c) 

Gambar 4.9 Grafik Perbandingan Target Prediksi dengan Target 
Aktual Hasil Training ANN; (a) Volume Air; (b) Tebal Daging; (c) 

Bobot Daging 

Gambar 4.9 diatas merupakan grafik perbandingan nilai 
prediksi dan aktual data training untuk ketiga output buah kelapa 

hasil jaringan yang telah dilakukan. Pada grafik tersebut dapat 
dilihat bahwa penyebarannya telah merata. Hal tersebut 
dibuktikan dengan hasil training ANN yang telah dijelaskan 
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sebelumnya dengan hasil yang mencapai angka 1. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Hermantoro (2011) tentang ANN 
untuk prediksi kadar bagan organik dalam tanah, menghasilkan 
nilai R-training sebesar 90,75% dan error MSE sebesar 

0,002761 pada iterasi ke 63600 kali. Metode yang dilakukan 
juga sama yakni menggunakan metode backpropagation. 

4.6 Tahap Pengujian 

Pada tahap pengujian ini data yang digunakan adalah data 
yang berbeda dari tahap pelatihan. Data tersebut memang 
sudah dipisahkan sejak awal yakni 24,44% dari data 
keseluruhan, yakni 33 data. Hasil dari pengujian ANN disajikan 
dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Pada 
tabel tersebut memperlihatkan nilai output yang sebenarnya dan 
nilai output prediksi yang dihasilkan oleh jaringan. Pada jaringan 
yang dilkakukan terdapat tiga output (volume air, tebal daging, 
dan bobot daging) dengan masing-masing nilai error pengujian 
yang dihasilkan adalah sebesar 0,11221; 0,285002; dan 
0,06552 dengan jumlah total error sebesar 0,107265. Nilai 
tersebut merupakan hasil jaringan yang terbaik dengan nilai R 
testing sebesar 0,90331 yang ditampilkan dalam gambar berikut 

ini.  

  

Gambar 4.10 Gafik Data Testing Hasil Jaringan 
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Gambar 4.10 menjelaskan tentang hasil nilai koefisien 

korelasi data pengujian ANN untuk identifikasi tingkat ketuaan 
buah kelapa gading. Dengan parameter yang sudah ditetapkan 
di awal, ternyata hasil pengujian dilakukan selama iterasi 1267 
kali sehingga pada akhirnya kriteria error MSE 0,107265 sudah 
dicapai. Selain itu, hasil pengujian jaringan tersebut mampu 
mengasilkan nilai R-testing sebesar 90,331%. Identifikasi 

tersebut menampilkan hasil distribusi yang hampir seragam 
pada garis regresi, sehingga mampu menghasilkan nilai R-
Testing yang terbilang cukup baik.   
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(c) 

 

 

 

Gambar 4.11 diatas merupakan grafik perbandingan nilai 
prediksi dan aktual data testing untuk ketiga output buah kelapa 

hasil jaringan yang telah dilakukan. Ketepatan hasil identifikasi 
ketuaan buah kelapa gading yang dilakukan dengan 14 input 
dan pencapaian 1267 iterasi dengan 100 neuron pada satu 
hidden layer. Dimana identifikasi tingkat ketuaan kelapa gading 

ini menghasilkan nilai akurasi pengujian sebesar 91,392% pada 
perhitungan secara teoritis. Hasil akurasi ini cukup besardan 
hampir mencapai nilai akurasi 100%. Menurut Hasim (2008), 
semakin banyak data historis atau data yang digunakan untuk 
melakukan pengujian pada model ANN maka akan 
menghasilkan tingkat pengenalan ataupun generalisasi yang 
semakin baik sehingga mengakibatkan pada kemampuan model 
ANN dalam prediksinya juga akan semakin baik. 

Pada Gambar 4.11 (a) menunjukkan perbandingan nilai 
prediksi dan aktual untuk output volume air kelapa yang 
menghasilkan nilai error sebesar 0,11221. Gambar 4.24 (b) 
merupakan perbandingan nilai prediksi dan aktual untuk output 
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Gambar 4.11 Grafik Perbandingan Prediksi dengan Target Aktual 

Hasil Testing ANN; (a) Volume Air; (b) Tebal Daging; (c) Bobot 

Daging 
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tebal daging kelapa yang menghasilkan nilai error sebesar 
0,285002. Sedangkan gambar 4.24 (c) merupakan hasil 
perbandingan nilai prediksi dan aktual untuk output bobot daging 
kelapa yang menghasilkan nilai error sebesar 0,06552. Hasil 
tersebut merupakan hasil terbaik yang dilakukan oleh jaringan, 
walaupun masih terdapat selisih data yang cukup besar namun 
hasil tersebut sudah bisa dibilang cukup baik. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Hermantoro (2011) tentang ANN untuk 
prediksi kadar bagan organik dalam tanah, menghasilkan nilai 
R-testing sebesar 84,52% pada iterasi ke 63600 kali. Metode 

yang dilakukan juga sama yakni menggunakan metode 
backpropagation. 

4.7 Model Perhitungan ANN Prediksi Ketuaan Kelapa 
Gading Simulasi 

Perhitungan manual secara teoritis dilakukan dengan tujuan 
untuk membandingkan apakah jaringan yang dikembangkan 
sesuai atau tidak. Data yang digunakan untuk perhitungan ini 
adalah data testing yang dipilih dengan nilai MSE terkecil dari 
hasil prediksi ANN yang telah dikembangkan seperti pada Tabel 
4.10 

Tabel 4.10 Data Input Testing Simulasi untuk Perhitungan Manual 

Parameter Input 
Nilai 
Input 

Nilai 
Maksimum 

Nilai 
Minimum 

R 207,89702 213,9025 175,9805 

G 214,32709 220,8075 180,4091 

B 196,04562 203,3379 164,1901 

H 27,641583 35,10962 21,77858 

S 0,0967349 0,1714211 0,083531 

I 0,8081957 0,83405 0,680496 

Area 73258 78368 48099 

Eccentricity 0,7297161 0,812837 0,616761 

Metric 0,8590161 0,955976 0,488326 

Perimeter 1035,218 1232,064 838,499 
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Contrast 0,13971 0,19743 0,055165 

Correlation 0,97485 0,98847 0,94159 

Energy 0,35079 0,51683 0,3164 

Homogeneity 0,955 0,98661 0,9296 

Dari data input diatas, dilakukan perhitungan normalisasi 
dengan mensubstitusikan kedalam Persamaan 3.1. 
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Hasil dari perhitungan input setelah dinormalisasi 

dipaparkan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Data Input Hasil Normalisasi 

Parameter 
Input 

Nilai Input Normalisasi 

R 207,89702 0,683272 

G 214,32709 0,679175 

B 196,04562 0,627449 

H 27,641583 -0,1204 

S 0,0967349 -0,69954 

I 0,8081957 0,663255 

Area 73258 0,662361 

eccentricity 0,7297161 0,152157 

metric 0,8590161 0,585331 

perimeter 1035,218 -0,00032 
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contrast 0,13971 0,188557 

correlation 0,97485 0,418942 

energy 0,35079 -0,65684 

homogeneity 0,955 -0,10893 

Pemilihan fungsi aktivasi tergantung kepada kebutuhan 
nilai keluaran jaringan yang diharapkan. keluaran jaringan pada 
penelitian ini ada yang bernilai negatif, maka fungsi jaringan 
yang digunakan adalah fungsi sigmoid bipolar. Berkut adalah 
data terpilih untuk nilai input. Langkah-langkah pembelajaran 
algoritma untuk banckpropagation antara lain adalah: 

Langkah 1. Inisialisasi bobot  

Inisialisasi semua bobot dan bias pada hidden layer dan 
layer keluaran, lalu tetapkan fungsi aktivasi yang digunakan 
untuk setiap layer. Dalam langkah pertama ini bobot dan bias 
yang diguanakan adalah bobot dan bias pada hidden layer yang 

didapatkan dari pembelajaran matlab yang ditampilkan dalam 
Lampiran 8. 

langkah 2. Untuk setiap neuron dalam hidden layer (Zj, 

j=1, 2,..., p), jumlahkan bobotnya dengan sinyal masukannya 
masing-masing dengan mensubstitusikan kedalan Persamaan 
3.2. 
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Melanjutkan dengan menghitung sesuai dengan fungsi 
aktivasi. Dalam hal ini fungsi aktivasi yang digunakan adalah 
fungsi sigmoid bipolar yang memiliki nilai antara -1 hingga 1. 
Menggunakan Persamaan 3.4 
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Langkah 3. Menghitung neuron output dengan 
Persamaan 3.5 yaitu dengan mensubstitusikan nilai bobot akhir 
dikalikan dengan hasil fungsi aktivasi. Kemudian ditambahkan 
dengan nilai bias akhir. Hasil pembelajaran matlab yang 
menghasilkan nilai bobot dan bias akhir dapat dilihat pada 
Lampiran 9.  

Setelah diperoleh nilai bobot dan bias akhir pada output 
layer, kemudian nilai-nilai tersebut disubstitusikan kedalam 
Persamaan 3.5 seperti pada berikut ini. 

 

 Setelah ketiga output telah diketahui, kemudian 
diterapkan fungsi aktivasi untuk menghitung nilai sinyal 
keluarannya dengan cara mensubstitusikan hasil diatas kedalam 
Persamaan 3.7. 
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Langkah 4. Denormalisasi data yang telah didapatkan 

dari perhitungan sebelumnya. Data yang digunakan adalah data 
output testing simulasi yang memiliki nilai MSE terkecil yang 
dipaparkan pada Tabel 4.12. Dalam hal ini sama dengan data 
input simulasi terpilih pada perhitungan sebelumnya.  

Tabel 4.12 Data Output  Simulasi Buah Kelapa Gading 

output ke- Nilai Minimum Nilai Maksimum 

1 115 275 

2 1,3 12,1 

3 5 227 

Hasil perhitungan denormalisasi menggunakan 
Persamaan 3.8 adalah sebagai berikut 

 

Y₁ adalah volume air, Y₂ adalah tebal daging, Y₃ adalah 

bobot daging. 
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Dari perhitungan denormalisasi diatas menghasilkan nilai 

output prediksi pada volume air sebesar 157,256 dengan selisih 

nilai aktual sebesar 8,19802. Nilai output prediksi pada tebal 

daging sebesar 4,5049 dengan seilisih nilai aktual sebesar 

3,0205. Sedangkan untuk hasil output prediksi pada bobot 

daging sebesar 158,397 dengan selisih nilai aktual sebesar 

25,7611. Data selisih simulasi dapat dilihat pada Tabel 4.13.  

Tabel 4.13 Data Selisih Output Aktual dan Prediksi Simulasi 

Output Aktual Prediksi Manual Selisih 

1. Volume Air (ml) 165,454 157,256 8,19802 

2. Tebal Daging (mm) 7,5254 4,5049 3,0205 

3. Bobot Daging (gram) 132,636 158,397 25,761 

Dari ketiga output tersebut yang memiliki selisih paling 

besar terdapat pada output ketiga yakni bobot daging, namun 

secara keseluruhan hasil tersebut sudah bisa dikatakan telah 

sesuai. Dari hasil prediksi manual yang dibandingkan dengan 

data aktualnya menyebutkan bahwa data simulasi termasuk 

kedalam jenis kelapa setengah tua. Untuk parameter tingkat 

ketuaan kelapa gading bisa dilihat di Lampiran 4.  

Untuk membuktikan tingkat akurasi kesesuaian antara 

hasil prediksi dan aktual tersebut, perlu dilakukan perhitungan 

persentase tingkat akurasi. Persamaan yang digunakan adalah 

Persamaan 3.9.  

 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai tingkat 
akurasi testing data simulasi terhadap data aktual adalah 

sebesar 91,392%. Nilai tersebut sudah bisa dikatakan sesuai 
apabila dibandingkan dengan hasil R-testing yang sebesar 

90,331%, karena memiliki selisih yang cukup kecil yakni 
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0,001061 atau 1,061%. Untuk diagram alir proses penentuan 
tingkat ketuaan buah kelapa gading dengan menggunakan ANN 
berbasis citra digital dapat dilihat pada Lampiran 12.  
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BAB V   PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil analisis citra buah kelapa gading yang telah 
dilakukan dengan 14 variabel sebagai parameter tidak 
semuanya berpengaruh secara nyata terhadap tingkat 
ketuaan buah kelapa gading. Parameter yang 
berpengaruh paling besar adalah hubungan energy 

terhadap bobot daging kelapa dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,6169. Setelah itu pengaruh nilai 
area terhadap bobot daging kelapa dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,529.  Dan pengaruh nilai 
homogeneity terhadap bobot daging kelapa dengan nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,5121. 

2. Semakin banyak data input yang digunakan dalam ANN, 
maka semakin baik hasil prediksi jaringan yang 
diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan model 
backpropagation dengan14 input, satu hidden layer 
dengan 100 neuron, dan 3 output. Fungsi aktivasi yang 
digunakan adalah fungsi sigmoid bipolar, fungsi pelatihan 
traincgb, dan fungsi transfer tansig. Dari pemodelan 
tersebut diperoleh MSE training terendah yakni 0,002155 
dan MSE testing sebesar 0,107265 pada iterasi ke 1267 

kali.  

3. Secara umum hasil prediksi tingkat ketuaan buah kelapa 
gading dengan menggunakan ANN memberikan hasil 
yang baik apabila dibandingkan dengan nilai aktualnya, 
yakni dengan akurasi data simulasi sebesar 91,392%.  

5.2 Saran 

Pada penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi upaya 
untuk meningkatkan prediksi model jaringan syaraf tiruan untuk 



69 
 

jenis varietas buah kelapa yang berbeda. Selain itu, bisa juga 
bisa dikembangkan untuk memprediksi kandungan lain yang 
ada dalam buah kelapa itu sendiri seperti banyaknya minyak 
yang terkandung dalam buah kelapa. 
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