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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hubungan Kandungan Total Karoten Terhadap Waktu 

Penundaan (Inap) 

Dari hasil pengujian kandungan Total Karoten di Laboratorium 

Biokimia Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian didapatkan 

data sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Hasil pengujian kandungan total karoten di laboratorium  

Kode 
Total Karoten (µg/g) 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 

Sampel 1 66,08 78,69 99,46 125,44 250,8 

Sampel 2 43,72 46,5 123,69 147,52 271,83 

Sampel 3 79,34 47,69 106,06 163,38 236,82 

Sampel 4 49,29 34,42 177,73 173,14 176,57 

Sampel 5 57,36 28,17 134,04 145,53 189,84 

Sampel 6 42,46 34,42 75,92 112,78 163,64 

Sampel 7 64,1 49,38 80,37 173,64 133,69 

Sampel 8 67,38 71,52 91,56 103,68 140,22 

Sampel 9 72,01 40,75 131,62 212,86 109,23 

Sampel 10 39,07 56,48 64,3 201,23 139,21 

 

Berdasarkan data diatas maka dapat dibuat grafik hubungan 

antara kandungan Total Karoten selama proses penundaan 

waktu sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Hubungan kandungan total karoten selama proses inap 

berlangsung 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa selama proses 

penundaan waktu yang dilakukan selama 5 hari secara berturut 

– turut kandungan total karoten pada buah kelapa sawit terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan uji regresi linier 

didapatkan persamaan linier untuk peningkatan kandungan total 

karoten selama penundaan waktu adalah y = 35,555x + 4,495 

dengan nilai ketepatan linieritas mencapai 91,67%. Terjadinya 

peningkatan kandungan total karoten pada buah kelapa sawit 

merupakan penyimpangan dari hipotesis awal yang menyatakan 

bahwa kandungan total karoten akan berkurang selama proses 

penundaan waktu karena terjadinya oksidasi yang 

meningkatkan kadar asam lemak bebas buah sawit. Sedangkan 

besarnya nilai standar deviasi pada masing – masing perlakuan 

penundaan waktu dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut 

y = 35,333x + 4,4948 
R² = 0,9167 
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Gambar 4.2 Nilai standar deviasi pada masing – masing penundaan 

waktu 

Standar deviasi menunjukkan besarnya nilai 

penyimpangan pada setiap sampel terhadap rataan nilai sampel 

dalam 1 hari perlakukan. Dengan mengetahui nilai standar 

deviasi dari masing – masing perlakuan penundaan waktu kita 

dapat mengetahui tingkat perbedaan penyimpangan pada setiap 

sampel perlakuan terhadap nilai rataan normal. Dari diagram 

batang tersebut dapat diketahui bahwa besarnya nilai standar 

deviasi berbeda untuk setiap penundaan waktu dari mulai hari 

pertama sampai hari kelima. Dapat dilihat bahwa nilai standar 

deviasi terus mengalami kenaikan sampai nilai tertinggi pada 

hari kelima dengan nilai standar deviasi = 55,212. Nilai standar 

deviasi yang semakin meningkat ini mengikuti nilai dari hasil uji 

total karoten pada masing – masing sampel yang juga terus 

meningkat dari mulai hari pertama sampai hari kelima. Dari tabel 

batang juga dapat dilihat bahwa peningkatan nilai standar 

deviasi sebanding dengan peningkatan kandungan total karoten 

atau tidak ada nilai standar deviasi yang menyimpang dari trend 

peningkatan kandungan total karoten terhadap lama waktu 

penundaan (inap). 
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Berdasarkan literatur, degradasi senyawa karotenoid 

termasuk β-karoten pada minyak sawit merah dapat terjadi 

akibat pemanasan (Alyas dkk., 2006 ; Okiy dan Oke, 1981). β-

karoten adalah bentuk provitamin A yang paling aktif (Almatsier, 

S., 2001). β-karoten memiliki sifat kimia yang mirip dengan 

vitamin A, yaitu sensitif terhadap oksigen, cahaya, dan 

lingkungan asam (Ottaway, P.B., 2002). β-karoten mudah 

teroksidasi oleh cahaya, panas, logam, enzim, dan peroksida. 

Oksidasi β-karoten merupakan penyebab utama berkurangnya 

kadar β-karoten dalam bahan pangan (Rodriguez, 1997 dalam 

Meilinia, 2013). β-karoten pada minyak sawit merupakan 

provitamin A yang berada pada kondisi larut dalam minyak dan 

memiliki bioavailabilitas yang lebih baik daripada β-karoten 

dalam bentuk kristal atau ikatan protein kompleks, seperti β-

karoten yang terdapat pada bayam dan wortel (Parker, 1996). 

Selain itu, karoten tersebut dalam bentuk trans-isomer sehingga 

lebih mudah dikonversikan menjadi vitamin A dibandingkan 

dengan jenis karoten yang berbentuk cis isomer (Johnson dkk., 

1996).  

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh antara penundaan waktu (inap) terhadap kandungan 

total karoten, dimana semakin lama penundaan waktu maka 

kandungan total karotennya pun juga akan semakin tinggi. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perlakuan 

penyimpanan sampel pada ruang pendingin yang dapat 

menghambat terjadinya oksidasi karena terjadinya perubahan 

suhu, kadar oksigen selama penyimpanan serta intensitas 

cahaya yang didapatkan berbeda, sehingga mengakibatkan 

kandungan total karoten tidak berkurang tapi justru bertambah. 

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah umur buah buah 

kelapa sawit yang digunakan. Umur dari buah sawit, dimana 

buah sawit yang digunakan masih dalam fraksi 1 (belum 

matang) dan waktu petik buah akan sangat berpengaruh pada 
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kandungan total karoten yang terdapat di dalam buah sawit 

tersebut. Berdasarkan penelitian dari Iqbal (2015) menunjukkan 

bahwa kandungan total karoten pada buah kelapa sawit terus 

mengalami kenaikan mulai dari umur panen 4 bulan – 7 bulan. 

Tingkat kematangan buah sawit berpengaruh terhadap aktivitas 

metabolisme pada buah sawit. Pada umur buah sawit yang 

belum matang secara keseluruhan maka akan tetap terjadi 

proses metabolisme sehingga akan membuat kandungan total 

karoten yang terdapat pada buah sawit terus meningkat sampai 

terjadi proses kematangan sempurna. 

 

4.2  Hubungan Indeks Warna RGB terhadap Kandungan 

Total Karoten  

4.2.1 Hubungan Indeks Red Mean terhadap Kandungan 

Total Karoten  

 Gambar 4.3 Grafik hubungan indeks R-mean terhadap total karoten  

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai 

indeks warna R-mean (merah) memiliki kecenderungan trend 

yang naik secara eksponensial terhadap nilai kandungan total 
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karoten dengan persamaan y = 5,0755 e0,0236x dan nilai R-

squared = 0,2094. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

nilai indeks warna merah (R-mean) pada buah kelapa sawit 

maka kandungan total karoten yang terkandung didalam buah 

tersebut juga semakin tinggi dengan peningkatan mengikuti 

persamaan eksponensial seperti diatas. Grafik hubungan antara 

indeks warna R-mean dengan kandungan total karoten yang 

lebih cenderung dalam bentuk eksponensial menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan taraf indeks warna merah pada buah 

tidak selalu memiliki taraf peningkatan yang sama terhadap 

kadar total karoten yang terkandung dalam buah tersebut. 

Perbedaan taraf peningkatan yang berbeda membuat bentuk 

hubungan tidak sesuai dengan kaidah linieritas sehingga akan 

menghasilkan hubungan berbanding lurus secara eksponensial. 

Meski dalam hal ini tingkat ketepatannya rendah, akan tetapi hal 

yang terpenting adalah mengetahui trend hubungan antara 

indeks warna R-mean dan kandungan total karoten yang terbaik 

untuk dijadikan dasar prediksi pada tahap pemodelan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhasanah 

(2005) tentang identifikasi mutu ketuaan dan kematangan pada 

buah manggis dengan menggunakan jaringan saraf tiruan 

didapatkan hubungan antara indeks warna merah terhadap 

kadar gula (g/100g) didapatkan pola hubungan terbaik secara 

linier dengan R-square 0,0448 sedangkan hubungan antara 

indeks warna merah terhadap total asam didapatkan pola 

hubungan terbaik secara linier dengan nilai R-square 0,3477. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistyo (2008) tentang 

pemutuan buah jeruk pontianak dengan pengolahan citra 

didapatkan hubungan antara indeks warna merah terhadap 

kandungan TPT (Total Padatan Terlarut) memiliki pola trend 

hubungan linier dengan nilai R-square 0,2302. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu meski pada jenis 

buah yang berbeda serta parameter yang diprediksi juga 
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berbeda akan tetapi secara umum didapatkan trend hubungan 

yang memiliki  nilai R-square relatif rendah. Hal ini disebabkan 

oleh keberagaman sampel yang digunakan. 

4.2.2 Hubungan Indeks Warna Green Mean terhadap 

Kandungan Total Karoten  

  
Gambar 4.4 Grafik hubungan indeks G-mean terhadap total karoten   

 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa 

hubungan antara indeks warna hijau (G-mean) terhadap 

kandungan total karoten pada buah sawit memiliki trend terbaik 

secara eksponensial dengan nilai R-squared = 0,0674. Dalam 

grafik ini terlihat bahwa tingkat ketepatan nilai G-mean 

sangatlah rendah sehingga trend yang dihasilkan pun 

cenderung justru naik keatas secara stagnan. Pola trend 

hubungan yang berbentuk stagnan atau membentuk garis lurus 

secara vertikal maupun horizontal menunjukkan hubungan antar 

parameter yang bersifat tetap. Dalam pola hubungan seperti 

perubahan pada satu parameter tidak memiliki pengaruh nyata 

terhadap parameter lain. Dalam hal ini perubahan pada 
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parameter indeks warna green mean (hijau) tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan terhadap nilai kandungan total 

karoten. Pengaruh antar parameter juga dapat diartikan sebagai 

tingkat sensitivitas perubahan dari satu parameter terhadap 

perubahan pada parameter lain yang ikut dihubungkan. Dalam 

bentuk pola hubungan seperti ini maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai indeks warna G-mean layak digunakan dalam 

prediksi kandungan total karoten.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhasanah 

(2005) tentang identifikasi mutu ketuaan dan kematangan pada 

buah manggis dengan menggunakan jaringan saraf tiruan 

didapatkan hubungan antara indeks warna hijau terhadap kadar 

gula (g/100g) didapatkan pola hubungan terbaik secara linier 

dengan R-square 0,0031 sedangkan hubungan antara indeks 

warna hijau terhadap total asam didapatkan pola hubungan 

terbaik secara linier dengan nilai R-square 0,0092. Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistyo (2008) tentang 

pemutuan buah jeruk siam pontianak dengan pengolahan citra 

didapatkan hubungan antara indeks warna hijau terhadap 

kandungan TPT (Total Padatan Terlarut) memiliki pola trend 

hubungan linier dengan nilai R-square 0,325. Jika dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu meski pada jenis buah yang 

berbeda serta parameter yang diprediksi juga berbeda akan 

tetapi secara umum didapatkan trend hubungan yang memiliki  

nilai R-square relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh 

keberagaman sampel yang digunakan.  
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4.2.3 Hubungan Indeks Warna Blue Mean terhadap 

Kandungan Total Karoten  

  
Gambar 4.5 Grafik hubungan indeks B-mean terhadap total karoten  

  

Sedangkan untuk hubungan antara indeks warna B-

mean terhadap kandungan total karoten dapat dilihat pada 

grafik diatas bahwa nilai indeks warna biru stagnan atau kecil 

sekali terjadi perubahan nilai indeks biru pada buah sawit pada 

semua jenis sampel dan perlakuan. Pola trend hubungan antara 

indeks warna biru juga sangat rendah dengan nilai R-square 

hanya 0,0145. Hal ini membuat hubungan antara indeks warna 

biru terhadap kandungan total karoten menjadi stagnan dan 

cenderung membentuk garis lurus ke atas, bahkan nilai stagnasi 

indeks warna biru jauh lebih besar dibandingkan indeks warna 

hijau. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat sensitivitas 

perubahan pada indeks warna biru terhadap kandungan total 

karoten sangat rendah. Perubahan nilai pada nilai indeks warna 

biru (B-mean) tidak akan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kandungan total karoten yang diprediksi. Pada jenis 
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hubungan seperti ini maka nilai indeks warna B-mean tidak 

layak dijadikan sebagai predictor pada proses pemodelan 

berikutnya.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhasanah 

(2005) tentang identifikasi mutu ketuaan dan kematangan pada 

buah manggis dengan menggunakan jaringan saraf tiruan 

didapatkan hubungan antara indeks warna biru terhadap kadar 

gula (g/100g) didapatkan pola hubungan terbaik secara linier 

dengan R-square 0,0376 sedangkan hubungan antara indeks 

warna biru terhadap total asam didapatkan pola hubungan 

terbaik secara linier dengan nilai R-square 0,184. Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistyo (2008) tentang 

pemutuan buah jeruk siam pontianak dengan pengolahan citra 

didapatkan hubungan antara indeks warna biru terhadap 

kandungan TPT (Total Padatan Terlarut) memiliki pola trend 

hubungan linier dengan nilai R-square 0,0440. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu meski pada jenis 

buah yang berbeda serta parameter yang diprediksi juga 

berbeda akan tetapi secara umum didapatkan trend hubungan 

yang memiliki  nilai R-square relatif rendah. Hal ini disebabkan 

oleh keberagaman sampel yang digunakan. 

Dari keseluruhan hasil diatas dapat diketahui bahwa di 

semua parameter feature RGB menunjukkan trend hubungan 

yang rendah terhadap kandungan total karoten. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai R-squared yang rendah serta grafik 

hubungan yang nyaris stagnan (naik lurus keatas). Dari ketiga 

features RGB hanya nilai indeks warna R-mean (merah) saja 

yang memiliki trend hubungan yang cukup baik.  
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4.3  Hubungan Indeks Warna L*a*b  terhadap Kandungan 

Total Karoten 

4.3.1 Hubungan Indeks Warna L* terhadap Kandungan Total 

Karoten  

  
Gambar 4.6 Grafik hubungan indeks warna L* terhadap total karoten   

 

Nilai warna L* (luminance) menunjukkan tingkat 

kecerahan dari suatu citra. Kecerahan yang dimaksud 

merupakan tingkat tinggi rendahnya cahaya yang terkandung di 

dalam suatu citra. Pada saat nilai luminance = 100 maka tingkat 

kecerahannya maksimal atau mata menangkapnya sebagai 

warna putih. Sebaliknya jika nilai luminance = 0 maka tingkat 

kecerahannya minimal atau mata menangkapnya sebagai 

warna hitam. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai 

luminance berkisar antara 40 – 60 atau keabu-abuan. Setelah 

dilakukan plotting titik – titik hubungan antara warna L* terhadap 

kandungan total karoten selanjutnya dilakukan pemilihan trend 

hubungan yang terbaik. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat 

bahwa nilai L* memiliki kecenderungan trend terbaik meningkat 

secara eksponensial terhadap kandungan total karoten pada 
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buah sawit. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kecerahan dari 

buah sawit maka kandungan total karotennya juga akan 

semakin tinggi mengikuti grafik peningkatan secara 

eksponensial. Meski demikian dalam tingkat akurasi trend 

hubungan antara indeks warna L* terhadap kandungan total 

karoten sangatlah rendah (R2 = 0,1332), sehingga diperlukan 

pertimbangan untuk menggunakan nilai L* sebagai predictor 

kandungan total karoten pada pemodelan lanjut. Secara umum 

buah sawit memiliki kenampakan fisik warna yang cenderung 

gelap. Berdasarkan tingkat kecerahan (L*) nilai rata – rata dari 

buah yang diuji pada taraf 0,364 (normalisasi data).  

4.3.2 Hubungan Indeks Warna a* terhadap Kandungan Total 

Karoten  

 
Gambar 4.7 Grafik hubungan indeks warna a* terhadap total karoten   

 

Nilai indeks warna a* menunjukkan nilai kemerahan 

(redness) dari suatu citra. Secara lebih detail nilai warna a* 

merupakan warna komponen chromatic yang menunjukkan 

transisi warna dari hijau ke merah (green-red axis). Melalui 
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plotting titik – titik hubungan antara nilai warna a* dengan 

kandungan total karoten maka didapatkan grafik trend 

hubungan yang terbaik adalah garis hubungan eksponensial 

seperti pada grafik diatas. Berdasarkan grafik diatas dapat 

dilihat bahwa hubungan indeks warna a* terhadap kandungan 

total karoten adalah berbanding lurus secara eksponensial, 

artinya semakin tinggi nilai indeks warna a* dari buah sawit 

maka kandungan total karoten pada buah tersebut juga akan 

semakin besar dengan grafik peningkatan secara eksponensial. 

Tingkat kemerahan pada buah sawit memiliki nilai ketepatan 

yang cukup bagus dibandingkan dengan parameter lain, hal ini 

dimungkinkan karena buah sawit sendiri yang lebih banyak 

mengandung pigmen warna merah pada warna buah maupun 

hasil ekstrak minyak sawit. Ekstrak minyak sawit dengan warna 

merah memiliki kandungan total karoten yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan minyka sawit berwarna kekuningan atau 

bening. Nilai ketepatan trend hubungan pada indeks warna a* 

terhadap kandungan total karoten juga cukup tinggi (R2 = 

0,4067) apabila dibandingkan dengan featured sebelumnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai indeks warna a*  jauh lebih efektif 

apabila digunakan sebagai predictor nilai kandungan total 

karoten pada pemodelan lanjut.  
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4.3.3 Hubungan Indeks Warna b*  terhadap Kandungan 

Total Karoten  

 
Gambar 4.8 Grafik hubungan indeks warna b* terhadap total karoten   

Nilai indeks warna b* merupakan nilai warna yang 

menunjukkan kekuningan (yellowness) dari suatu citra. Secara 

lebih detail nilai warna b* adalah nilai kmponen warna chromatic 

yang menunjukkan transisi warna dari biru ke kuning (blue-

yellow axis). Dari hasil ekstraksi gambar buah sawit yang 

selanjutnya didapatkan nilai b* lalu dilakukan plotting titik – titik 

hubungan antara nilai indeks warna b* dengan kandungan total 

karoten, maka didapatkan grafik hubungan terbaik adalah 

secara eksponensial. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat 

trend hubungan antara nilai indeks warna b* terhadap 

kandungan total karoten adalah berbanding lurus secara 

eksponensial dengan nilai ketepatan R-squared = 0,2343. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks warna b* 

(tingkat kekuningan) dari buah sawit maka semakin tinggi pula 

kandungan total karoten didalam buah tersebut. Sama halnya 

pada indeks warna merah dan indeks warna kemerahan pada 
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buah sawit, warna kekuningan memang biasa digunakan untuk 

prediksi kematangan buah bahkan dengan menggunakan mata 

karena warna dari buah sawit sendiri yang mengandung unsur 

warna kekuningan yang cukup dominan. Bila dibandingkan 

dengan nilai indeks warna a* (kemerahan) memang ketepatan 

trend hubungan pada nilai indeks warna b* jauh lebih rendah. 

Akan tetapi, indeks warna b* tetap dapat dipertimbangkan untuk 

digunakan sebagai predictor kandungan total karoten mengingat 

nilai ketepatannya yang masih lebih baik dibandingkan dengan 

indeks warna green, blue dan L*.  

4.4  Hubungan Indeks Warna HSV terhadap Kandungan 

Total Karoten 

4.4.1 Hubungan Indeks Warna Hue terhadap Kandungan 

Total Karoten  

 
Gambar 4.9 Grafik hubungan indeks warna Hue terhadap total karoten   

 

Indeks warna Hue pada model warna HSV merupakan 

sudut dari warna yang mempunyai rentang dari 0o – 360o . 0o 

menyatakan warna merah, lalu memutar nilai-nilai spektrum 

warna tersebut kembali lagi ke 0o untuk menyatakan warna 

y = -1,9079x + 159,73 
R² = 0,0301 
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merah lagi (Hariyanto, 2009). Nilai indeks warna Hue berkaitan 

dengan panjang gelombang cahaya dari suatu gambar atau 

citra. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara 

nilai indeks warna hue dengan kandungan total karoten pada 

buah sawit memiliki trend yang menyebar tidak beraturan. Pada 

pola seperti ini maka tidak dapat ditarik kesimpulan hubungan 

yang jelas antara nilai indeks hue terhadap kandungan total 

karoten, sehingga featured hue tidak layak dijadikan sebagai 

predictor kandungan total karoten dengan menggunakan 

pemodelan lanjut.  

Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Wan Ishak dan Wan Ismail (2010), tentang hubungan 

antara indeks warna Hue dengan kandungan minyak pada 

bagian mesocarp buah kelapa sawit didapatkan trend hubungan 

terbaik dengan pola polynomial dengan nilai R-Squared 

mencapai 0,884. Pola hubungan polynomial menunjukkan 

hubungan yang memiliki titik puncak (peak) pada titik tertentu 

kemudian setelahnya akan terjadi penurunan. Meski memiliki 

prediksi kandungan yang berbeda akan tetapi yang dilihat 

adalah adanya pola trend hubungan yang didapat. Perbedaan 

pola hubungan antara hasil yang didapat dengan penelitian 

terhadulu disebabkan oleh perbedaan jenis buah yang 

digunakan, tempat, kualitas citra/gambar serta kevalidan 

analisis kandungan total karoten pada penelitian ini. Pada 

penelitian sebelumnya buah sawit yang digunakan merupakan 

jenis sawit produksi Malaysia, sedangkan untuk pengambilan 

gambar menggunakan kamera dengan resolusi tinggi jenis 

Nikon Coolpix. Tingkat kevalidan analisis pengujiannya pun juga 

berbeda karena nilai validitas data pada penelitian ini yang 

dirasa masih rendah.  
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4.4.2 Hubungan Indeks Warna Saturation terhadap 

Kandungan Total Karoten  

 
Gambar 4.10 Grafik hubungan indeks warna Saturation terhadap total 

karoten   

 

Nilai saturation pada suatu gambar/citra menunjukkan 

tingkat kemurnian dari citra/gambar tersebut, yang 

mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada 

citra/gambar tersebut. Nilai saturation mewakili tingkat intensitas 

warna pada suatu citra/gambar. Nilai saturation juga dapat 

diartikan sebagai tingkat kedalaman warna dimana warna yang 

bercampur dengan warna putih dalam intensitas yang cukup 

tinggi memiliki nilai saturation yang rendah. Berdasarkan grafik 

diatas dapat dilihat bahwa pola trend hubungan terbaik antara 

nilai indeks warna saturation dengan kandungan total karoten 

adalah pola eksponensial. Dimana nilai saturation yang semakin 

tinggi dari suatu buah sawit maka kandungan total karoten pada 

buah tersebut juga akan semakin tinggi pula dengan pola 

peningkatan secara eksponensial. Pada grafik diatas dapat 

dilihat bahwa nilai R-squared = 0,2068, meski terbilang rendah 

y = 26,895e4,5311x 
R² = 0,2068 
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akan tetapi featured saturation masih dapat dipertimbangkan 

digunakan sebagai predictor kandungan total karoten pada 

pemodelan lanjut mengingat featured lain yang juga tidak lebih 

baik.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyo 

(2008) tentang pemutuan buah jeruk siam pontianak dengan 

pengolahan citra didapatkan hubungan antara indeks warna 

Saturation terhadap kandungan TPT (Total Padatan Terlarut) 

memiliki pola trend hubungan linier dengan nilai R-square 

0,0433. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu meski 

pada jenis buah yang berbeda serta parameter yang diprediksi 

juga berbeda akan tetapi secara umum didapatkan trend 

hubungan yang memiliki  nilai R-square relatif rendah. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat keberagaman sampel yang tinggi dan 

banyak. 

4.4.3 Hubungan Indeks Warna Value terhadap Kandungan 

Total Karoten  

Gambar 4.11 Grafik hubungan indeks warna Value terhadap total 

karoten   

y = 4,3963e6,3095x 
R² = 0,2298 
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Nilai warna value pada suatu gambar/citra menunjukkan 

tingkat kecerahan warna dari gambar/citra, yaitu tingkat 

intensitas cahaya yang terkandung dalam suatu gambar/citra. 

Rentang nilai value adalah 0 – 1, dimana value = 0 

menunjukkan bahwa warna tersebut tidak memiliki atau minim 

terkandung cahaya sedangkan value = 1 menunjukkan warna 

tersebut memiliki kandungan cahaya yang maksimum. 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pola trend 

hubungan terbaik antara indeks warna value dengan kandungan 

total karoten adalah berbanding lurus secara eksponensial. Hal 

ini berarti bila semakin tinggi nilai indeks warna value pada buah 

sawit maka kandungan total karoten pada buah tersebut juga 

semakin tinggi dengan mengikuti pola peningkatan secara 

eksponensial. Pada grafik diatas dapat dilihat nilai R-squared = 

0,2298, jika dibandingkan dengan nilai ketepatan pada featured 

lain maka nilai indeks warna value dapat dipertimbangkan 

digunakan sebagai predictor kandungan total karoten pada 

pemodelan lanjut.  

4.5  Pemodelan Artificial Neural Network (ANN) Untuk 

Prediksi Kandungan Total Karoten   

Pemodelan berbasis ANN yang dibuat untuk prediksi 

kandungan total karoten didasarkan pada pola hubungan indeks 

warna terhadap kandungan total karoten dengan 

memperhatikan trend hubungan terbaik. Dalam hasil penelitian 

ini telah diketahui trend hubungan antara indeks warna 

RGB,HSV dan L*a*b terhadap kandungan total karoten. Jumlah 

data yang digunakan sebagai prediksi sebanyak 50 input data, 

maka jumlah input ideal yang dapat digunakan sebagai input 

hanya sebanyak 4 input data (berdasarkan nilai eksponensial 

dari jumlah data total). Berdasarkan grafik trend hubungan 

tersebut didapatkan pola trend terbaik terdapat pada featured 

Saturation, Value, a* dan b*.  
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Dalam penelitian ini pembentukan model ANN 

menggunakan software NNPred yang berbasis Excel Macro 

dengan pengaturan nilai learning rate = 0,4 ; momentum = 0,1 ; 

initial weight = 0,5 ; Jumlah hidden layer = 1 dengan ukuran 20 

node dan epoch sebanyak 500 kali. Proses training data 

dilakukan secara sequential. Sedangkan untuk data yang 

digunakan untuk proses validasi digunakan parameter yang 

berbeda yaitu 15% dan 20% dengan pengaturan validasi data 

secara acak (random).  

 

a. Pembentukan Model ANN dengan 15% data validasi  

Berdasarkan running program yang dilakukan pada software 

NNPred didapatkan grafik training data dan validasi data 

sebagai berikut 

  
Gambar 4.12 Grafik MSE pada tahap training 15% data validasi    

Pada tahap training data didapatkan hasil terbaik dengan 

nilai error terkecil sebesar 13,07% dengan nilai MSE sebesar 

50,902. Sedangkan setelah pada tahap validasi data didapatkan 

hasil terbaik dengan nilai error terkecil 16,71% dengan nilai 

MSE sebesar 165,050. Dari hasil tersebut dapat kita lihat justru 

terjadi peningkatan error pada saat training data dibandingkan 
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dengan tahap validasi data. Tingkat error pada tahap training 

data yang awalnya hanya 13,07% meningkat menjadi 16,71%. 

Peningkatan error ini disebabkan oleh proses validasi data yang 

dilakukan memiliki tingkat pembobotan yang terus berubah pada 

setiap epoch yang dijalankan. Ketidaksesuain pembobotan data 

pada saat proses training dengan proses validasi 

memungkinkan terjadinya peningkatan nilai error yang semakin 

besar.  

b. Pembentukan Model ANN dengan 20% data validasi  

Berdasarkan running program yang dilakukan pada software 

NNPred didapatkan grafik training data dan validasi data 

sebagai berikut 

  
Gambar 4.13 Grafik MSE pada tahap training 20% data validasi  

 

Pada training data didapatkan hasil terbaik dengan nilai 

error terkecil sebesar 12,32% dengan nilai MSE sebesar 52,239. 

Sedangkan setelah pada tahap validasi data didapatkan hasil 

terbaik dengan nilai error terkecil 10,56% dengan nilai MSE 

sebesar 73,148. Jika dibandingkan antara penggunaan data 

validasi pada taraf 15% dengan 20% didapatkan perbedaan nilai 

error terbaik yang didapatkan. Pada taraf validasi 20% 
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didapatkan nilai error yang lebih kecil dibandingkan denga taraf 

validasi 15%, baik pada proses training data maupun validasi 

data. Selain itu, pada penggunaan taraf validasi 20% juga 

didapatkan nilai error yang turun dari proses training yang 

mencapai 12,32% menjadi 10,56% pada proses validasi data.  

Pemodelan ANN adalah suatu bentuk pemodelan yang 

didasari oleh proses training data dengan menggunakan tingkat 

pembelanjaran tertentu yang kemudian dilanjutkan pada tahap 

validasi data. Prinsip kerja ANN mirip dengan sel syaraf 

manusia, dimana terdapat dendrit, neurit dan akson. Ketiganya 

mewakili input layer, hidden layer dan output layer pada ANN. 

Jaringan Syaraf Tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu 

informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama 

seperti otak yang memproses suatu informasi. Elemen 

mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru 

dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan Syaraf Tiruan, 

seperti manusia, belajar dari suatu contoh. Jaringan Syaraf 

Tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu 

seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses 

pembelajaran (Eliyani, 2005). Semakin banyak pengulangan 

pembelajaran (epoch) yang dilakukan pada data maka akan 

semakin memperkecil tingkat kesalahan (error) pada data 

tersebut sampai pada titik yang konstan. Sehingga akan 

didapatkan bentuk pemodelan yang terbaik.  

Mengadopsi esensi dasar dari sistem syaraf biologi, 

syaraf tiruan digambarkan sebagai berikut : Menerima input atau 

masukan (baik dari data yang dimasukkan atau dari output sel 

syaraf pada jaringan syaraf. Setiap input datang melalui suatu 

koneksi atau hubungan yang mempunyai sebuah bobot (weight). 

Setiap sel syaraf mempunyai sebuah nilai ambang. Jumlah 

bobot dari input dan dikurangi dengan nilai ambang kemudian 

akan mendapatkan suatu aktivasi dari sel syaraf (post synaptic 

potential, PSP,dari sel syaraf). Signal aktivasi kemudian menjadi 
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fungsi aktivasi / fungsi transfer untuk menghasilkan output dari 

sel syaraf. Jika tahapan fungsi aktivasi digunakan ( output sel 

syaraf = 0 jika input <0 dan 1 jika input >= 0) maka tindakan sel 

syaraf sama dengan sel syaraf biologi yang dijelaskan diatas 

(pengurangan nilai ambang dari jumlah bobot dan 

membandingkan dengan 0 adalah sama dengan 

membandingkan jumlah bobot dengan nilai ambang). Biasanya 

tahapan fungsi jarang digunakan dalan Jaringan Syaraf Tiruan 

(Eliyani, 2005). 

Dalam melakukan suatu prediksi atau pendugaan suatu 

nilai sering kali digunakan pola hubungan yang 

menguhubungkan antara parameter satu (predictor) dengan 

parameter lain (predicted). Beberapa pola hubungan yang 

sering dijumpai adalah pola hubungan regresi linier, 

eksponensial, logaritmic dan polynomial. Akan tetapi, tidak 

semua jenis hubungan antar parameter memiliki pola yang baik 

dan jelas. Terkadang terdapat pula beberapa pola hubungan 

yang tidak teratur atau trend pola hubungannya sangat rendah. 

Pemodelan ANN merupakan salah satu jenis pemodelan yang 

digunakan untuk menghubungkan parameter – parameter yang 

tidak dapat dihubungkan oleh model korelasi biasa. Dengan 

menggunakan pemodelan ANN parameter hubungan yang 

tadinya tidak teratur atau trend pola hubungan yang rendah 

dapat dibaca dan diproses sehingga menghasilkan bentuk 

pemodelan dengan ketepatan yang cukup tinggi. Perbandingan 

nilai R-Squared hubungan antar parameter warna dengan total 

karoten pada kondisi asli (original) dengan menggunakan 

pemodelan ANN adalah sebagai berikut. 

 

 



65 
 

Tabel 4.2 Perbandingan nilai R-squared original dengan pemodelan 

ANN 

Featured 
R

2
 

Original 

R
2
 ANN 15% R

2
 ANN 20% 

Training  Validation Training Validation 

Saturation 0,207 

0,8693 0,8329 0,8944 0,8768 
Value 0,230 

a* 0,407 

b* 0,234 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa meski awalnya 

parameter berupa featured warna Saturation, value, a* dan b* 

memiliki tingkat ketepatan yang rendah. Akan tetapi setelah 

keempat featured tadi digabungkan dalam bentuk pemodelan 

ANN maka akan didapatkan nilai ketepatan yang meningkat 

tajam. Peningkatan nilai R-squared atau tingkat ketepatan 

disebabkan oleh sifat pemodelan ANN sendiri yang 

menitikberatkan pada proses pembelajaran secara terus 

menerus. Dengan mengambil filosofi dari sistem jaringan syaraf 

manusia, pada sistem syarat tiruan ini juga akan terus belajar 

dari kesalahan (training) dan terus melakukan perbaikan 

(validasi) pada setiap input yang dimasukkan hingga nantinya 

pada tingkat pembelajaran tertentu (epoch tertentu) akan 

didapatkan hasil pembelajaran yang konstan dengan error 

terkecil / tercapai nilai output sasaran.  

Jaringan Syaraf Tiruan memiliki pendekatan yang 

berbeda untuk memecahkan masalah bila dibandingkan dengan 

sebuah komputer konvensional. Umumnya komputer 

konvensional menggunakan pendekatan algoritma (komputer 

konvensional menjalankan sekumpulan perintah untuk 

memecahkan masalah). Jika suatu perintah tidak diketahui oleh 

komputer konvensional maka komputer konvensional tidak 

dapat memecahkan masalah yang ada. Sangat penting 
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mengetahui bagaimana memecahkan suatu masalah pada 

komputer konvensional dimana komputer konvensional akan 

sangat bermanfaat jika dapat melakukan sesuatu dimana 

pengguna belum mengatahui bagaimana melakukannya. 

Jaringan Syaraf Tiruan dan suatu algoritma komputer 

konvensional tidak saling bersaing namun saling melengkapi 

satu sama lain. Pada suatu kegiatan yang besar, sistem yang 

diperlukan biasanya menggunakan kombinasi antara keduanya 

(biasanya sebuah komputer konvensional digunakan untuk 

mengontrol Jaringan Syaraf Tiruan untuk menghasilkan efisiensi 

yang maksimal. Jaringan Syaraf Tiruan tidak memberikan suatu 

keajiban tetapi jika digunakan secara tepat akan menghasilkan 

sasuatu hasil yang luar biasa (Eliyani, 2005). 

 

4.6  Perbandingan Prediksi Total Karoten dengan Penelitian 

Terdahulu  

Dalam melakukan prediksi atau pendugaan kandungan 

total karoten pada buah sawit sebelumnya telah ada penelitian 

dari Zaqlul Iqbal dkk (2014), yang melakukan prediksi total 

karoten dengan menggunakan metode NIR Spektroskopi 

menggunakan software NIRCal 5.2 dengan teknik kalibrasi 

menggunakan PLS (Partial Least Square) yang dikombinasikan 

dengan teknik SNV, DG1 dan N01 untuk menentukan metode 

yang menghasilkan ketepatan paling tingggi. Jumlah sampel 

yang digunakan berjumlah 60 sampel. Perbandingan tingkat 

ketepatan prediksi dengan penelitian terdahulu dapat dilhat 

pada Tabel 4.3  
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Tabel 4.3 Perbandingan prediksi kandungan total karoten dengan 

penelitian terdahulu 

Kandungan 

Kimia 
Peneliti Metode 

R
2
 

Kalibrasi 

R
2
 

Validasi 

Total Karoten 

Zaqlul Iqbal 

et al.,2014 

SNV* 0,76 0,64 

DG1** 0,84 0,77 

N01*** 0,75 0,66 

Arifin, 2016 
ANN 20% 0,89 0,88 

 ANN 15% 0,87 0,83 

*SNV  = Standart Normal Variate 

**DG1 = First Derivative Savitzky-Golay 9 titik 

***N01 = Normalisasi  

 

Pada penelitian terdahulu untuk melakukan prediksi total 

karoten digunakan gelombang NIR. Spektrum NIR memiliki 

rentang yang besar dan bertumpuk. Sehingga tidak mungkin 

dilakukan evalusi hanya dengan langsung melihat grafik 

panjang gelombangnya. Pada dasarnya spektrum NIR dievalusi 

dengan menggunakan bantuan metode matematika untuk 

menemukan korelasi statistik antara data spektrum dengan 

kandungan kimia yang diuji (Buchi 2013). Langkah tansformasi 

data untuk memperbaiki spektrum yang kurang baik akibat 

pembauran cahaya saat akuisisi data NIR, noise, gangguan dari 

lingkungan luar, serta masalah lainnya sehingga menyebabkan 

informasi yang terkandung dalam spektrum menjadi sulit untuk 

ditelaah. Dalam memperbaiki spektrum tersebut Zaqlul Iqbal 

(2014) menggunakan tiga metode berbeda yaitu DG1, SNV 

serta N01. Dari langkah trasformasi data spektrum pada tahap 

kalibrasi serta  tahap validasi didapatkan nilai R-square yang 

menunjukkan tingkat ketepatan prediksi.  

Dari tabel diatas dapat dilihat pada penelitian terdahulu 

didapatkan metode prediksi total karoten terbaik dengan 

menggunakan metode DG1 (First Derivative Savitzky-Golay) 



68 
 

dengan nilai R-squared kalibrasi 0,84 dan nilai R-squared 

validasi 0,77. Apabila dibandingkan dengan hasil prediksi yang 

didapat maka dapat dilihat prediksi kandungan total karoten 

dengan menggunakan pemodelan ANN baik pada taraf 15% 

dan taraf 20% data validasi memiliki nilai ketepatan yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan Spektroskopi 

NIR dengan pemodelan DG1,SNV dan N01. Dari hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa prediksi kandungan total 

karoten pada buah kelapa sawit dengan menggunakan 

pemodelan ANN (Artificial Neural Network) menunjukkan hasil 

yang jauh lebih baik dan lebih efektif dibandingkan penelitian 

sebelumnya.  

Prediksi kandungan total karoten pada buah kelapa 

sawit dengan berbasis pada pengolahan dan analisis citra digital 

menggunakan pemodelan ANN (Artificial Neural Network) dapat 

dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mendapatkan hasil yang 

lebih akurat dan objektif dibandingkan dengan pengamatan 

mata secara langsung. Di sisi lain metode ini juga lebih unggul 

dibandingkan uji kimia biasa karena bersifat non-destructive 

serta membutuhkan waktu yang relatif jauh lebih cepat serta 

akurat.  

 


