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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 – 

Januari 2016 bertempat di Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian dan Laboratorium Mutu 

dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2 Alat dan Bahan  

Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya  

a. Laptop : untuk pengolahan data 

b. Kamera digital Asus Pixel Master 8 MP : pengambilan 

gambar  

c. Kotak / Chamber : tempat pengambilan gambar buah 

kelapa sawit 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya Buah Kelapa sawit segar sebagai bahan perlakuan. 

Buah kelapa sawit sendiri didapatkan dari kawasan 

Pascasarjana FTP dan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya.  

 

3.3  Metode Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 

(1) Pengambilan gambar buah sawit menggunakan kamera 

digital; (2) Pengukuran sifat fisik, asam lemak bebas dan total 

karoten buah sawit; (3) Pengolahan citra yang meliputi indeks 

warna RGB, HSV dan L*a*b* (4) Penyusunan Model dan 

Training data menggunakan Artifical Neural Network (ANN).  

3.3.1  Pengambilan Sampel Buah Sawit 

Umur kelapa sawit yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 5 tahun, sedangkan tandan buah sendiri tergolong ke 
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dalam fraksi 1 yaitu 12,5 – 25 % buah luar membrondol, buah 

berwarna kemerahan. Buah sawit yang digunakan adalah buah 

sawit segar yang berasal dari satu tandan yang sama dengan 

teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (random). 

Tandan Buah Sawit diambil langsung dari kawasan Kampus 

Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya buah sawit langsung 

dibawa ke Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian FTP UB 

untuk selanjutnya dipisahkan dari tandannya lalu dibersihkan. 

Kemudian buah sawit dibagi menjadi 5 kelompok untuk masing-

masing penundaan (berselang 1 hari). Setiap kelompok terdiri 

dari 10 sampel dimana 1 sampel terdiri dari 7 - 9 buah sawit 

(syarat berat minimum sampel uji 30 gr). 

 Setelah itu, pengambilan citra dilakukan dengan 

menggunakan kamera digital dilanjutkan dengan pengujian 

kandungan total karoten buah sawit yang dilakukan di 

Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan, Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya. Setelah itu, proses pengolahan citra untuk 

mendapatkan indeks RGB (red, green, blue ), HSV (Hue, 

Saturation, Value) dan L*a*b* (Lightnes, redness, yellowness).  

Hasil dari pengolahan citra tersebut akan memiliki korelasi 

dengan sifat fisikokimia. Fitur yang berkorelasi ini dijadikan input 

untuk ANN dengan output berupa kandungan total karoten pada 

buah sawit tersebut.  

 

3.3.2  Pengambilan Citra Buah Sawit 

Citra buah sawit diambil dengan menggunakan kamera 

digital.  Pengambilan citra dilakukan sebanyak 3 sisi untuk 

setiap sampel buah dengan total ada 10 sampel untuk setiap 

kelompok perlakuan. Dengan  menggunakan  total waktu 

penundaan sampai hari kelima maka digunakan total 30 sampel 

buah sawit dengan total gambar acquition sebanyak 150 

gambar.  
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Pengambilan citra dilakukan dari atas dengan cara berikut: 

a. Buah sawit diletakkan diatas kertas putih yang tersedia 

didalam rangkaian image acquisition. Kamera lalu 

diletakkan diatas objek pada ketinggian 25 cm. Mode 

yang digunakan adalah mode otomatis dengan 

pengaktifan flash camera. Saat pengambilan citra 

kondisi ruangan gelap hal ini dilakukan agar tidak ada 

cahaya lain selain dari cahaya flash camera.  

b. Intensitas reflektan buah sawit ditangkap oleh sensor 

kamera digital melalui lensa dan ditampilkan di monitor 

laptop yang dihubungkan ke kamera. 

c. Citra buah sawit diambil dengan ukuran FULL HD 1920 

x 1080 pixels. Kemudian citra sawit yang diambil 

citranya disimpan dalam sebuah file dengan extention 

file .bmp. Untuk dapat membuka kembali file citra buah 

sawit dan mendapatkan nilai intensitas warna RGB buah 

sawit, diperlukan suatu program Image Analysis yang 

disusun dalam bahasa pemograman Visual Basic 6.0 

                
a. Tampak Depan                      b. Tampak samping 
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  c. Tampak Dalam   

  

Gambar 3.1 Rancangan kotak/chamber untuk image acquisition  

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Kotak Perlakuan 

Uraian Keterangan 

Jarak lampu ke buah 

sawit 

25 cm 

Pencahayaan LED Flash cool daylight 

Latar Kertas Arduro warna Putih 

Dimensi Kotak Besar 26 cm x 22 cm x 38 cm 

Pengatur Cahaya ISO Otomatis 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi Webcam 

Uraian Keterangan 

Model Asus Pixel Master 
Still Image 8 Megapixel 

Image Sensor 1920 x 1080 Pixels 
Focus Range Automatic Focus 10 cm to Infinity 

Lens F=2,4 ; f=3,5 mm 
Exposure Control Automatic 

White Balance Automatic 
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3.3.3  Analisa Total Karoten dengan Ekstraksi Kromatografi 

Kolom 

Kromatografi Kolom merupakan metode pemisahan 

yang didasarkan pada pemisahan daya adsorbsi suatu 

adsorben terhadap suatu senyawa, baik pengotornya maupun 

hasil isolasinya. Seberapa jauh komponen itu dapat diserap 

absorben tergantung pada sifat fisika komponen tersebut. 

Prinsip kerja kromatografi kolom perbedaan daya serap dari 

masing-masing komponen, campuran yang akan diuji, dilarutkan 

dalam sedikit pelarut lalu di masukan lewat puncak kolom dan 

dibiarkan mengalir kedalam zat menyerap. Senyawa yang lebih 

polar akan terserap lebih kuat sehingga turun lebih lambat dari 

senyawa non polar terserap lebih lemah dan turun lebih cepat. 

Zat yang diserap dari larutan secara sempurna oleh bahan 

penyerap berupa pita sempit pada kolom. Pelarut lebih lanjut / 

dengan tanpa tekanan udara masing-masing zat akan bergerak 

turun dengan kecepatan khusus sehingga terjadi pemisahan 

dalam kolom (Sastrohamidjojo, 2004).  
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Gambar 3.2 Ekstraksi buah kelapa sawit dengan metode kromatografi 

kolom 
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Gambar 3.3 Penetapan kadar karotenoid pada sampel hasil ekstraksi 

 

3.3.4  Pengolahan Citra 

  Pengolahan Citra Buah sawit dilakukan dengan program 

komputer yang telah dibuat terlebih dahulu dengan bahasa 

pemograman Visual Basic 6.0. Adapun program yang dibuat 

yaitu Features Extraction memiliki kemampuan untuk memecah 

warna dari RGB menjadi warna-warna hue-saturation-value 

(HSV), L*a*b* dan warna keabuan. Berikut ini langkah – 

langkah ekstraksi gambar menggunakan Features Extraction. 

a. Pastikan terlebih dahulu computer atau laptop telah terinstal 

software Visual Basic 6.0 dan gambar uji telah dihilangkan 

backgroundnya.  

b. Membuka folder Features Extraction lalu didalamnya ada 

terdapat folder gambar, software Features Extraction 

berbasis visual basic 6.0 dan excel manual. Gambar yang 
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sudah dihilangkan backgroundnya dimasukkan ke folder 

gambar.  

 
c. Buka software Features Extraction dengan cara double klik 

pada aplikasi. Lalu klik Analysis dan pilih Analysis (Color, 

Gray,RGB,CMY,CMYK) lalu running program akan dimulai. 

Setelah selesai lanjutkan ke Analysis (XYZ,Lab,LUV,LCH).  

 

d. Hasil ekstraksi gambar lalu akan ditampilkan pada excel 

manual.  



38 
 

 

  Dengan menggunaka features extraction diatas 150 

gambar di ekstrak dan membangun co-occurrence matrix untuk 

setiap golongan warna. Persamaan Harralick dipergunakan 

untuk menganalisis tekstur dan menghitung Texture Featues. 

Didapat 120 features total ekstraksi dari Texture Features. 

Angka yang dihasilkan akan masuk kedalam Microsoft Excel 

yang dan akan diseleksi menggunakan NNpred untuk dicari nilai 

error yang paling kecil pada tahap selanjutnya. Tekstur analisis 

dapat dianggap sebagai salah satu teknik untuk mengekstraksi 

fitur gambar. Proses co-occurrence matrix (CCM) terdiri dari 3 

proses utama, yaitu mengubah gambar yang repretasinya 

warna RGB menjadi warna abu-abu,HSV dan L*a*b*. Kedua 

pembentukan Spatial Gray-Level Dependence Matrices 

(SGDMs) dan yang terakhir yaitu menentukan dan menghitung 

Texture Features dari Harralick. 
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3.3.5  Penyusunan Model dengan NN-pred (Neural Network 

Prediction) untuk prediksi kandungan Total Karoten 

buah Kelapa Sawit 

  Neural Network Predicton (NN-pred) merupakan salah 

satu jaringan syaraf tiruan Back-Propagation Neural Network 

yang dapat memprediksi suatu hal, seperti memprediksi tingkat 

keberhasilan dari suatu percobaan. Terdapat 3 layer dari Back-

Propagation Neural Network ini yang dapat dikembangkan 

untuk memprediksi mutu pada buah sawit. Jumlah neuron pada 

input layer adalah jumlah dari input yang digunakan. Learning 

rate yang dipilih adalah 0,4, sedangkan momentum yakni 0,1. 

Jumlah Hidden layer yang dipakai adalah 1 hidden layer dengan 

ukuran 20 node dengan output 1 node yakni mutu buah sawit, 

dari 4 input yang diberikan. Dari pemilihan ini akan dipilih hasil 

yang terbaik dari setiap running yang telah dilakukan. Untuk 

pengujian training diprediksi menggunakan Root Mean Square 

Error (RMSE). 

 

 
Gambar 3.4 Tampilan software NN-Pred untuk pemodelan ANN 

   

  Dimana N merupakan jumlah input, yj merupakan mutu 

buah sawit yang akan dipresiksi oleh model NN-pred. ŷj 

merupakan target mutu buah sawit yang telah di tetapkan 
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dengan pengujian asam lemak bebas dan total karoten. 

Sebanyak 225 sampel gambar buah sawit diacak dan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu, 90% data sebagai training, 10% data 

sebagai validasi. Hidden nodes terbaik ditentukan dari 

validation-set RMSE.  

  
Gambar 3.5 Tampilan hasil pemodelan ANN berikut grafik 

training – validasi 

 

Lalu dilanjutkan dengan proses validasi dilakukan dengan 

memasukkan nilai data contoh set input-output yang diberikan 

selama proses training. Jika JST telah berhasil selama proses 

pelatihan dan validasi, maka sistem tersebut sudah dapat 

digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Persentase validasi model 

dirumuskan dengan persamaan : 

 %100(%) X
B

A
Validasi 








  

dimana: 

A = Data hasil pendugaan yang sama dengan target 

B = Data target 
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Diagram alir proses pembentukan model ANN untuk identifikasi 

total karoten pada buah sawit dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Gambar 3.6 Diagram alir proses pembentukan model  


