
 
 

BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pengolahan citra digital dapat melakukan identifikasi berbagai citra hasil 

capture, dalam hal ini salah satu objek yang digunakan yaitu buah. Yulia (2010) 

dalam penelitiannya klasifikasi jenis dan kematangan buah tomat berdasarkan bentuk 

dan ukuran serta warna permukaan kulit buah. Pengujian sistem menggunakan hasil 

Mean Opinion Score (MOS) atau penilaian subjektif terhadap tomat. Didapatkan 

tingkat akurasi tertinggi sistem untuk klasifikasi bentuk sebesar 86,17% dengan 

threshold 1 sebesar 0,55, akurasi klasifikasi ukuran sebesar 84,04% dengan threshold 

1 sebesar 0,5, akurasi klasifikasi kematangan sebesar 80,85% dengan threshold 2 

sebesar 0,7 dan akurasi klasifikasi keseluruhan sebesar 54,26% dengan threshold 2 

sebesar 0,75. 

Diding (2001) dalam penelitiannya deteksi kematangan buah manggis 

menggunakan pengembangan algoritma image processing menggunakan ekstraksi ciri 

warna RGB yang digabungkan dengan parameter fisik, yaitu kadar gula dan 

kekerasan. Hasil klasifikasi berdasar variabel kadar gula menghasilkan tingkat 

ketepatan klasifikasi hanya sebesar 37% sedangkan berdasarkan variabel kekerasan 

menghasilkan tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 63%, suatu nilai yang terbilang 

kecil.



 

 
 

Retno (2012) dalam penelitiannya identifikasi tahap kematangan buah manggis 

berdasarkan warna dengan metode fuzzy neural network mengklasifikasi tahap 

kematangan buah manggis menjadi kelas mentah, kelas ekspor dan kelas lokal. 

Metode ini terbatas hanya dua parameter input saja, yaitu komponen warna hasil 

dari pengolahan citra yang mempunyai pengaruh terhadap tahap kematangan buah 

manggis, dan tekstur. 

Metode SVM banyak digunakan untuk proses pemisahan dua buah kelas. Akan 

tetapi permasalahan yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari – hari 

mengharuskan kita melibatkan pemisahan banyak kelas, oleh karena itu metode SVM 

dikembangkan dalam bentuk multi-SVM. 

Suastika (2015) dalam penelitiannya klasifikasi level kematangan buah tomat 

berdasarkan perbedaan perbaikan citra menggunakan rata – rata RGB dan indeks 

piksel. Pengujian pada tahap klasifikasi level kematangan buah tomat menggunakan 

metode multi-SVM sehingga dapat diketahui perbaikan citra yang lebih optimal. Hasil 

klasifikasi level kematangan buah tomat menunjukan akurasi berdasarkan perbaikan 

citra dengan rata – rata RGB sebesar 86,7% dan akurasi berdasarkan perbaikan 

penggantian nilai dengan pencarian indeks piksel sebesar 76,7%. 

Dewasa ini SVM telah berhasil diaplikasikan dalam problema dunia nyata 

(real-world problems), dan secara umum memberikan solusi yang lebih baik 

dibandingkan metode konvensional seperti misalnya artificial neural network. Metode 

Support Vector Machine digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi data 

karena dapat memuat banyak fitur ekstraksi sekaligus.  



 

 

Tidak semua permasalahan dapat diklasifikasikan secara linear sehingga diperlukan 

non-linear classifier, metode ini juga robust terhadap irrelevant feature, serta 

penggunaannya yang memiliki proses komputasi yang relatif cepat. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Buah Manggis 

Manggis (Garcinia mangostana L.) adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah 

tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7 

sampai 25 meter. Buahnya juga disebut manggis, berwarna merah keunguan ketika 

matang, meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam 

perdagangan dikenal sebagai "ratu buah", sebagai pasangan durian, si "raja buah". Buah ini 

mengandung mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Sehingga di luar negeri 

buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia. 

Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam gelugur, rempah bumbu dapur 

dari tradisi boga India dan Sumatera. 

Manggis merupakan sebuah pohon tropis yang tumbuh dalam suhu hangat dan 

stabil, paparan suhu di bawah 0 °C (32 °F) untuk jangka waktu yang lama, umumnya akan 

membunuh tanaman dewasa. Hortikulturis yang berpengalaman telah menumbuhkan 

spesies ini di luar ruangan dan membawanya untuk dikembangkan di daerah ekstrim, 

selatan Florida. 

Manggis bersifat apomiksis obligat, biji tidak berasal dari fertilisasi dan diduga 

mempunyai keanekaragaman genetik sempit, sehingga diperkirakan manggis di alam 



 

 

hanya satu klon dan sifatnya sama dengan induknya. Kenyataan di lapang menunjukkan 

adanya keanekaragaman tanaman manggis yang mungkin disebabkan faktor lingkungan 

mau pun faktor genetik akibat mutasi alami sejalan dengan sejarah tanaman manggis yang 

telah berumur ribuan tahun. 

Buah manggis muda, dimana tidak memerlukan pemupukan untuk tumbuh (lihat 

agamospermy), pertama kali akan berwarna hijau pucat atau hampir putih di bawah kanopi. 

Saat buah membesar selama 2 hingga 3 bulan ke depan, warna kulitnya akan menjadi hijau 

gelap. Pada periode ini, pertumbuhan ukuran buah dapat meningkat hingga kulitnya 

berukuran 6–8 cm (2,4-3,1 inchi) dengan diameter luar, akan tetap keras hingga 

pematangan akhir tiba. 

Sifat kimia dari permukaan bawah kulit manggis terdiri dari berbagai polifenol, 

termasuk xanthones dan tanin yang menjamin astringent dapat menghambat perhatian 

serangga, jamur, virus tanaman, bakteri dan pemangsa hewan, pada saat buah belum 

matang. Perubahan warna dan pelunakan kulit menjadi proses alami yang menunjukkan 

pematangan buah dapat dimakan dan benih telah selesai berkembang. 

2.2.2 Tingkat Kematangan Buah Manggis 

Mutu  buah  manggis  (Garnicia  mangostana)  ditentukan  oleh  berbagai  

parameter  diantaranya  ialah  parameter  tingkat  kematangan  berdasarkan  indeks  warna.  

Klasifikasi kematangan  buah  manggis  hasil  panen  secara  nondestruktif  berdasarkan  

pada  standar prosedur  operasi  (SPO)  manggis  2004  sangat  diperlukan  untuk  

mempertahankan  mutu  dan meningkatkan dayasaing di pasaran. Pesatnya peningkatan 



 

 

volume ekspor manggis dari tahun ketahun memerlukan kepercayaan pasar dalam hal mutu 

(Deptan, 2004). 

Tingkat  kematangan  buah  manggis  dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  pada  

komponen kualitas  eksternal,  yaitu  warna  dan  tekstur  kulit  buahnya.  Warna  dianggap  

sebagai  properti fisik  dasar  produk  pertanian  dan  makanan,  yang  berkorelasi  dengan  

sifat  kimia  dan  indicator panca indera kualitas produk. Warna bahkan mempunyai 

peranan utama dalam penilaian mutu eksternal  industri  makanan  (Abdullah  et  al.  2001).  

Tekstur  akan  membedakan  sifat-sifat  fisik permukaan  suatu  benda  dalam  citra.  

Entropi,  kontras,  energi,  dan  homogenitas  merupakan komponen untuk 

mengukurtekstur dari sebuah citra(Haralick et al. 1973). Suprapta (1999) merinci indeks 

kematangan buah manggis berdasarkan indeks warna kulit buah (Tabel 1.1). 

Tabel  1.1  Indeks kematangan buah manggis berdasarkan indeks warna kulit buah 

Sumber: Suprapta (1999) 

Indeks 

Warna 

Deskripsi 

1 

Warna kulit buah kehijauan dengan sedikit kesan merah, kulit buah masih 

bergetah jika dipotong. 

2 

Warna kulit buah merah kekuningan dengan bercak merah, getah pada kulit buah 

agak kurang, daging buah masih sulit dipisahkan dari kulit buah. 

3 
Keseluruhan permukaan kulit buah berwarna kemerahan dan bercak merah masih 

jelas, kulit buah sedikit bergetah, daging buah sudah dapat dipisahkan dari kulit 



 

 

buah (pemetikan untuk ekspor). 

4 

Keseluruhan permukaan kulit buah berwarna coklat kemerahan, kulit buah masih 

bergetah jika dikonsumsi (untuk ekspor masih diizinkan hingga indeks ini). 

5 

Keseluruhan permukaan kulit buah berwarna ungu kemerahan, getah pada kulit 

buah sudah tidak ada, daging buah mudah dilepas dari kulit buah. 

6 Keseluruhan permukaan kulit buah berwarna ungu gelap atau kehitaman 

 

 

2.2.3 Pengertian Citra Digital 

Secara harfiah, citra (image) adalah gambar pada bidang dwiwarna (dua dimensi). 

Jika ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus (continue) 

dari intensitas cahaya pada bidang dwiwarna. Sumber cahaya menerangi obyek, obyek 

memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap 

oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, pemindai (scanner), dan 

sebagainya, sehingga bayangan obyek yang disebut citra tersebut direkam (Gonzales dan 

wood, 2008). Penangkapan (capture) warna pada suatu citra meliputi penangkapan tiga 

citra secara simultan. Dengan sistim RGB (Red Green Blue), sebagai suatu standarisasi 

industri, intensitas masing-masing warna baik red, green, ataupun blue harus diukur pada 

masing-masing spot. Dengan kamera yang beroperasi secara linear yang menjelajahi 

keseluruhan visible spectrum, kumpulan - kumpulan warna yang sederhana dapat 

digunakan untuk mengambil tiga citra, yang masing-masing, satu untuk spektra red, green, 



 

 

dan blue (Munir, 2004). Citra dapat dikelompokkan menjadi : 1. Citra 2D yaitu citra 

dengan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2D. 2. Citra 3D yaitu citra yg 

terletak pada koordinat world 3D (ruang). 3. Citra diam yaitu citra tunggal yang tidak 

bergerak. “Still image”. 4. Citra bergerak yaitu rangkaian citra diam yg ditampilkan secara 

sekuensial. Citra terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Citra Kontinu merupakan citra yang dihasilkan dari sistem optik yang menerima 

sinyal analog. Contoh : mata manusia, kamera analog.  

2. Citra Diskrit/Citra Digital merupakan citra yang dihasilkan melalui proses 

digitalisasi terhadap citra kontinu. Contoh : kamera digital, scanner. 

Menurut Gonzales dan woods (1993) citra didefinisikan sebagai fungsi intensitas 

cahaya dua dimensi f(x, y) dengan x dan y menunjukkan koordinat spasial, dan nilai f dapat 

suatu titik (x, y) sebanding dengan brightness/kontras (gray level) dari citra di titik tersebut. 

Citra digital adalah citra dengan f(x, y) yang nilainya didigitalisasikan (dibuat diskrit) 

dalam koordinat spasial maupun dalam gray levelnya. Umumnya citra dibentuk dari 

persegi empat yang teratur sehingga jarak horizontal dan vertikal antara piksel satu dengan 

yang lain adalah sama pada seluruh bagian citra. Posisi atau lokasi sebuah piksel dapat 

diketahui menggunakan koordinatnya, seperti pada contoh pada Gambar 2.2, piksel (0,0) 

terletak pada sudut kiri atas pada citra, dimana indeks x bergerak ke kanan dan indeks y 

bergerak ke bawah. Untuk menunjukkan koordinat (m-1, n-1) digunakan posisi kanan 

bawah dalam citra berukuran m x n piksel. Hal ini berlawanan untuk arah vertikal dan 

horizontal yang berlaku pada sistem grafik dalam matematika. 

 



 

 

2.2.4 Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri merupakan suatu pengambilan ciri / feature dari suatu bentuk yang 

nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Ekstraksi ciri 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah titik atau piksel yang ditemui dalam setiap 

pengecekan, dimana pengecekan dilakukan dalam berbagai arah pada koordinat kartesian 

dari citra digital yang dianalisis, yaitu vertikal, horizontal, diagonal kanan, dan diagonal 

kiri. Fitur atau ciri merupakan karakteristik unik dari suatu objek. Fitur dibedakan menjadi 

dua yaitu fitur “alami” merupakan bagian dari gambar, misalnya kecerahan dan tepi objek. 

Sedangkan fitur “buatan” merupakan fitur yang diperoleh dengan operasi tertentu pada 

gambar, misalnya histogram tingkat keabuan (Gualtieri et al, 1985). Sehingga ekstraksi 

fitur adalah proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembeda yang membedakan suatu objek 

dari objek yang lain (Putra, 2010). Ekstraksi ciri yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sum of RGB, mean of RGB dan standard deviation of RGB. 

 Citra RGB 

Citra warna atau lebih sering dikenal citra RGB (red, green, blue). Citra RGB 

adalah citra yang warna dasar penyusunnya adalah warna merah, hijau, dan biru. Warna 

selain itu adalah warna hasil perpaduan dari ketiga warna tersebut. 

Red (Merah), Green (Hijau) dan Blue (Biru) merupakan warna dasar yang dapat diterima 

oleh mata manusia. Setiap piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan 

kombinasi dari ketiga warna dasar RGB. Setiap titik pada citra warna membutuhkan data 

sebesar 3 byte. Setiap warna dasar memiliki intensitas tersendiri dengan nilai minimum nol 

(0) dan nilai maksimum 255 (8 bit). RGB didasarkan pada teori bahwa mata manusia peka 



 

 

terhadap panjang gelombang 630nm (merah), 530 nm (hijau), dan 450 nm (biru). Dasar 

dari pengolahan citra adalah pengolahan warna RGB pada posisi tertentu.  

Citra warna dipandang sebagai penumpukan tiga matriks, masing – masing matriks 

merepresentasikan nilai – nilai merah, hijau, dan biru pada setiap piksel, artinya setiap 

piksel berkaitan dengan tiga nilai (Sianipar, 2013). Susunan warna yang terkandung pada 

sebuah citra perhatikan Gambar 2.2. 

 

2.2.5 Support Vector Machine 

Klasifikasi data adalah proses mengelompokan sejumlah data kedalam 

grup tertentu berdasarkan properti atau nilai data tersebut. Salah satu metode 

klasifikasi data adalah Support Vector Machine (SVM). Menurut Santoso (2007) 

SVM adalah suatu teknik untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi 

maupun regresi. 

 

Gambar 2.1 Support Vector Machine 

sumber: http://gunawan88agp.blogspot.co.id/2011/10/support -vector-machine.html 

 

Konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane 

terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah class pada input 

space. Seperti pada gambar 2.14 beberapa pattern yang merupakan anggota dari dua buah 



 

 

class: +1 dan –1. Pattern yang tergabung pada class –1 disimbolkan dengan warna merah 

(kotak), sedangkan pattern pada class +1, disimbolkan dengan warna kuning (lingkaran). 

Problem klasifikasi dapat diterjemahkan dengan usaha menemukan garis (hyperplane) 

yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Berbagai alternatif garis pemisah 

(discrimination boundaries) ditunjukkan pada gambar 2.14 (a). Hyperplane pemisah 

terbaik antara kedua class dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut 

dan mencari titik maksimalnya. 

Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan pattern terdekat dari 

masing-masing class. Pattern yang paling dekat ini disebut sebagai support vector. Garis 

solid pada gambar 2.14 (b) menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang terletak tepat 

pada tengah-tengah kedua class, sedangkan titik merah dan kuning yang berada dalam 

lingkaran hitam adalah support vector. Usaha untuk mencari lokasi hyperplane ini 

merupakan inti dari proses   ⃗⃗  ⃗   
   pembelajaran pada SVM. 

Data yang tersedia dinotasikan sebagai, sedangkan label masing-masing 

dinotasikan untuk yang mana l             adalah banyaknya data. Diasumsikan kedua 

class -1 dan +1 dapat terpisah secaa sempurna oleh hyperplane, yang didefinisikan 

 ⃗⃗                                                                                             (1) 

Pattern x yang termasuk class -1 (sampel negatif) dapat dirumuskan sebagai pattern yang 

memenuhi pertidaksamaan 

 ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗                                                                                         (2) 

Sedangkan pattern x yang termasuk class +1 (sampel positif) 

 ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗                                                                                          (3)         



 

 

Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara 

hyperplane dan titik     ⃗⃗   terdekatnya, yaitu Hal ini dapat dirumuskan sebagai 

Quadratic Programing (QP) problem, yaitu mencari titik minimal persamaan (4), dengan 

memperhatikan constraint persamaan (5). 

    ( )  
 

 
   ⃗⃗  ⃗⃗ 

                                                                     (4)      

  (  ⃗⃗  ⃗  ⃗⃗   )                                                              (5) 

Problem ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi, diantaranya 

Lagrange  (  ⃗⃗⃗⃗    )  
 

 
  ⃗⃗    ∑   

 
   (  ((  ⃗⃗  ⃗  ⃗⃗   )   )) Multipier.  

(         )                                                                                         (6) 

   adalah Lagrange Multipliers, yang bernilai nol atau (    ) positif. Nilai 

optimal dari persamaan (6) dapat dihitung dengan meminimalkan L terhadap w dan b, dan 

   memaksimalkan L terhadap . Dengan memperhatikan sifat bahwa pada titik optimal 

gradient L=0, persamaan (6) dapat dimodifikasi sebagai    maksimalisasi problem yang 

hanya mengandung saja , sebagaimana persamaan (7) di bawah. 

∑   
 
    

 

 
∑   
 
             ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗  ⃗                                                    (7) 

    (         )      ∑   
 
                                             (8) 

Dari hasil perhitungan ini diperoleh a yang kebanyakan bernilai positif. Data yang 

berkorelasi dengan a yang positif inilah yang disebut sebagai Support Vector. Penjelasan di 

atas berdasarkan asumsi bahwa kedua belah class dapat terpisah secara sempurna oleh 

hyperplane. Akan tetapi, umumnya dua buah class pada input space tidak dapat terpisah 

secara sempurna. Hal ini menyebabkan constraint pada persamaan (5) tidak dapat 



 

 

terpenuhi, sehingga optimisasi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM 

dirumuskan ulang denganmemperkenalkan teknik softmargin. Dalam softmargin, 

persamaan (5) dimodifikasi dengan memasukan slack variable   (    ) sbb. 

  (     ⃗⃗   )                                                                (9) 

Dengan demikian persamaan (4) diubah menjadi : 

    ( ⃗⃗  ⃗⃗ 
     )  

 

 
  ⃗⃗     ∑   

 
                                              (10)                     

Paramater C dipilih untuk mengontrol tradeoff antara margin dan error klasifikasi. Nilai C 

yang besar berarti akan memberikan penalti yang lebih besar terhadap error klasifikasi 

tersebut. 


