
 
 

 

PENGENALAN MOTIF BATIK MENGGUNAKAN METODE 
TRANSFORMASI PAKET WAVELET 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Sebagai Laporan Tugas Akhir  
Jurusan Teknik Informatika 

 
 
 

Oleh : 

Eka Widya Wardani 

06.07.078 

 

 

 

 

 

 

SK : Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

Nomor : 041/BAN-PT/AK-XIV/S1/XII/2011 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA 

BANDUNG 

2013 



 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

PENGENALAN MOTIF BATIK MENGGUNAKAN METODE 
TRANSFORMASI PAKET WAVELET 

 

TUGAS AKHIR 
 

Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama 

 

 

Telah disetujui dan disahkan di Bandung, Tanggal 28 Januari 2013 

 

Pembimbing,  

 

 

 

Sriyani Violina, S.T, M.T. 
NID.123.0803.113 

 

 

Ka. Prodi Informatika,    Dekan Fakultas Teknik, 

 

 

 

       Abdullah Fajar, S.si., M.sc       Setiadi Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D 
    NID.042.7117.004                            NID.113.0905.137 

 

 

 



 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
     Nama    :   Eka Widya Wardani        
     Tempat dan Tanggal Lahir  :   Majalengka, 2 Maret 1990                                                       
     Alamat Orang Tua   :   Blok Lapangsari RT/RW. 05/13   
      Ds.Liangjulang Kec.Kadipaten 
 
Menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini adalah benar dan hasil karya saya 
sendiri. Bila terbukti tidak demikian, maka saya bersedia menerima segala 
akibatnya. 

 

 

Bandung, 28 Januari 2013 

 

 

   Eka Widya Wardani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 Batik fabric has a variety of different motifs in each region. However, 
there are still many Indonesian people who still do not know the variety of 
motives. Therefore, we made application to recognize the image of batik by type 
of motive. The process of pattern recognition with wavelet packet is a method that 
allows the identification can be done quickly. Meanwhile, k-nearest neighbor is 
used to classify the image of batik because the difficulty of the data that has a lot 
of noise and more effective against very large data. Image data which used in this 
research are  512 x 512 pixel jpg format files which  taken from several sources. 
 In this study, we used Wavelet Package Transformation with several kinds 
of wavelet: Daubechies-2, Daubechies-3, and Coiflet-1. Wavelet packet is used on 
decomposition process to get the wavelet coefficients, which then calculated value 
of energy and entropy. Furthermore, to categorize by type motif used k-nearest 
neighbor method. The application is built using Matlab programming language. 
 Based on the testing results, the highest recognition rate on the image test 
when the data training and data testing using wavelet filter  Daubechies-2 level 2 
by 80%. The lowest recognition rate when data training using wavelet filter 
Coiflet-1 level 4 and test data using Daubechies-2 level 1 and Daubechies-3 level 
1 of 3.3%. For further research needs to be done to study comparison of 
classification results using other classification methods such as k-means or neural 
network. 
 
Keyword: batik, wavelet packet, energy, entropy, k-nearest neighbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRAK 

 
 Kain batik memiliki ragam motif yang berbeda-beda disetiap daerahnya. 
Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui ragam motif 
tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi yang dapat mengenali citra batik berdasarkan 
jenis motifnya. Proses pengenalan pola dengan paket wavelet merupakan metode yang 
memungkinkan identifikasi dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan k-nearest neighbor 
digunakan untuk mengklasifikasikan citra batik karena ketangguhan terhadap data 
yang memiliki banyak noise serta efektif terhadap data yang berukuran sangat 
besar. Data yang digunakan berupa citra berukuran 512x512 piksel berformat jpg yang 
diambil dari beberapa sumber. 
 Dalam tugas akhir ini digunakan Transformasi Paket Wavelet dengan 
beberapa jenis wavelet yaitu Daubechies-2, Daubechies-3 dan Coiflet-1. Paket 
wavelet ini digunakan pada proses dekomposisi untuk mendapatkan koefisien 
wavelet yang kemudian akan dihitung nilai energi dan entropinya. Selanjutnya 
untuk mengelompokan motif batik berdasarkan jenisnya digunakan metode k-
nearest neighbor. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman 
Matlab.  
 Berdasarkan hasil  uji coba yang telah dilakukan, tingkat pengenalan 
tertinggi terhadap citra yang diujikan ditunjukan pada saat data latih dan data uji 
menggunakan filter wavelet Daubechies-2 level 2 sebesar 80%. Pengenalan 
terendah ditunjukan saat data latih menggunakan filter wavelet Coiflet-1 level 4 
dan data uji menggunakan  Daubechies-2 level 1 dan  Daubechies-3 level 1 
sebesar 3,3%. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian untuk 
perbandingan hasil klasifikasi dengan menggunakan metode klasifikasi yang 
lainnya seperti k-means atau neural network. 
 
Kata kunci: batik, paket wavelet, energi, entropi,  k-nearest neighbor 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kain batik adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang merupakan warisan 

asli budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ataupun negara tetangga. Namun, 

kurangnya kesadaran masyarakat akan budaya bangsa menyebabkan beberapa 

tahun belakangan ini, batik diklaim dan diakui sebagai budaya bangsa lain. Oleh 

karena itu, perlu adanya perhatian serius untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 

            Saat ini telah diupayakan cara untuk mempublikasikan dan 

mendokumentasikan batik, salah satunya dengan menggunakan situs online 

misalnya bisa dilihat pada IACI (Indonesian Archipelago Culture Initiative) yang 

merupakan sebuah perkumpulan yang mendokumentasikan dan mempublikasikan 

mengenai budaya Indonesia[1]. Meskipun demikian, banyak kendala dalam 

melakukan pengklasifikasian data batik. Kendala ini dikarenakan data batik tidak 

seluruhnya diklasifikasikan berdasarkan jenis motif, tetapi berdasarkan nama 

daerah pembuatan. Hal ini menjadi dasar untuk membuat sebuah media, berupa  

aplikasi yang dapat mengklasifikasikan citra batik berdasarkan jenis motifnya.  

  Menurut hasil tinjauan, salah satu cara untuk mengenali motif batik 

dilakukan dengan metode pengenalan pola. Metode tersebut sangatlah bisa 

diterapkan pada pengenalan motif batik. Dalam penelitian ini, digunakan 

Transformasi Paket Wavelet dengan beberapa jenis wavelet. Klasifikasi dimulai 

dengan melakukan grayscale pada citra batik masukan dilanjutkan dengan proses  

dekomposisi untuk mendapatkan koefisien wavelet yang kemudian dihitung nilai 

energi dan entropi dari masing-masing gambar dan disimpan ke dalam database. 

Selanjutnya membandingkan energi dan entropi antara citra yang akan 

diklasifikasikan dengan citra pada database[2]. Langkah terakhir adalah 

melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode k-nearest neighbor. 

 Pengenalan pola yang dijelaskan sebelumnya akan diterapkan dalam 

membangun sebuah aplikasi yang dapat dapat mengklasifikasikan citra batik, 

sehingga dapat mengenali batik berdasarkan  jenis motifnya. Berdasarkan uraian 



 

di atas, penulis akan menampungnya dalam sebuah laporan tugas akhir yang 

berjudul “Pengenalan Motif  Batik Menggunakan Metode Transformasi 

Paket Wavelet ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan 

adalah: 

1. Bagaimana menerapkan metode transformasi paket wavelet dalam pembuatan 

apikasi pengenalan motif batik? 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat membantu melakukan klasifikasi 

pada citra batik?  

3. Bagaimana menghitung akurasi pengenalan citra batik menggunakan metode 

transformasi paket wavelet? 

4. Bagaimana menghitung akurai pengenalan citra batik pada citra batik uji yang 

telah mengalami color inversion? 

 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi pengenalan motif batik yang 

akan dibangun adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan metode transformasi paket wavelet dalam aplikasi 

pengenalan motif batik. 

2. Membangun aplikasi yang dapat membantu mengklasifikasikan citra batik. 

3. Melakukan pengujian dan analisis terhadap berbagai jenis wavelet yang 

digunakan. 

4. Melakukan pengujian terhadap citra batik uji yang telah mengalami color 

inversion. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam merancang aplikasi ini antara 

lain : 



 

1. Pengelompokan citra batik dibagi menjadi 6 kelas, yaitu: buketan, ceplok, 

lereng, lung-lungan, parang, dan semen.  

2. Jenis wavelet  yang digunakan adalah Daubechies_2, Daubechies_3, dan 

Coifet_1. 

3. Menggunakan 2 ciri, yaitu energi dan entropi. 

4. Untuk mengklasifikasikan citra batik berdasarkan jenis motifnya digunakan 

metode knn (k-nearest neighbor). 

5. Ukuran citra 512x512 piksel berformat jpg. 

6. Citra masukan hanya berupa citra batik saja. 

7. Pengujian sistem menggunakan black box testing.  

 

1.5 Metode Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dalam bentuk pembangunan perangkat lunak, dan 

menggunakan fountain model, tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan 

adalah analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan user, spesifikasi kebutuhan 

sistem, perancangan sistem, perancangan program, coding, unit testing, system 

testing, implementasi, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Tahapan-

tahapan tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi (life cycle). 

Tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengembangan 

perangkat lunak yaitu: 

1. Melakukan studi literatur tentang teori-teori yang berkaitan dengan motif 

batik, transformasi paket wavelet,  dan k-nearest neighbor. 

2. Analisis dan Perancangan 

Pada tahap ini penulis mempelajari proses kerja transformasi paket wavelet 

untuk dekomposisi citra batik dan metode k-nearest neighbor untuk 

mengklasifikasikan citra batik berdasarkan jenis motifnya. 

3. Implementasi 

Pada bagian ini akan dilakukan penerapan dari hasil penelitian dengan 

menggunakan tools Unified Modeling Language (UML). Pembangunan 

perangkat lunak menggunakan sistem operasi Microsoft Windows XP, 



 

Matlab  sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dan Photo Scape   

sebagai tools tambahan. 

  

1.6  Sistem Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini akan dibahas latar belakang  masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini akan dibahas  tentang teori pengolahan 

citra, batik, wavelet paket analisis, k-nearest neighbor, metode rekayasa perangkat 

lunak dengan fountain model, perancangan sistem dengan UML dan teori lain 

yang mendukung dalam pengerjaan tugas akhir. 

Bab III Analisis Sistem, bab ini membahas identifikasi masalah, analisis sistem, 

hasil analisis, deskripsi sistem dan analisis kebutuhan perangkat lunak yang terdiri 

dari definisi aktor, definisi use case, use case diagram, skenario use case, dan 

class diagram tahap analisis. 

BAB IV Perancangan Sistem, bab ini membahas tentang tahapan perancangan 

aplikasi Pengenalan Motif  Batik Menggunakan Metode Transformasi Paket 

Wavelet yang meliputi desain detail yang akan dibangun (sequence diagram), dan 

perancangan sistem yang terdiri dari activity diagram, class diagram, dan 

perancangan antarmuka. 

Bab V implementasi dan pengujian sistem, pada bagian ini akan dibahas 

lingkungan implementasi (hardware dan software), implementasi fungsi per use 

case, implementasi antar muka, pengujian, serta hasil dan analisis pengujian. 

Bab VI penutup, pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran terhadap 

kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 

 

 

 



 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengolahan Citra[3] 

 Secara harafiah, citra (image) adalah gambar pada bidang dwimatra (dua 

dimensi). Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus 

(continue) dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya 

menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya 

tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh oleh alat-alat optik, misalnya mata 

pada manusia, kamera, pemindai (scanner), dan sebagainya, sehingga bayangan 

objek yang disebut citra tersebut terekam. 

 Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan 

menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Umumnya, 

operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila: 

1. Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang 

terkandung di dalam citra. 

2. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. 

3. Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. 

 Di dalam bidang komputer, sebenarnya ada tiga bidang studi yang 

berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu: 

1. Grafika Komputer (computer graphics). 

2. Pengolahan Citra (image processing). 

3. Pengenalan Pola (pattern recognition/image interpretation). 

 Pengenalan citra mengelompokkan data numerik dan simbolik (termasuk 

citra) secara otomatis oleh mesin (dalam hal ini komputer). Tujuan 

pengelompokan  adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Manusia bisa 

mengenali objek yang dilihatnya karena otak manusia telah belajar 

mengklasifikasi objek-objek di alam sehingga mampu membedakan suatu objek 

dengan objek lainnya. Kemampuan sistem visual manusia inilah yang dicoba 

ditiru oleh mesin. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan 



 

diidentifikasi, memproses citra tersebut, dan memberikan keluaran berupa 

deskripsi objek di dalam citra. 

 

2.2 Batik 

Kata "batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: "amba", yang 

bermakna "menulis" dan "titik" yang bermakna "titik". Kata batik merujuk pada 

kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” (wax) yang diaplikasikan 

ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (dye), atau dalam 

Bahasa Inggrisnya “wax-resist dyeing”. [4] 

   Batik memiliki berbagai macam motif yang bervariasi. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki ciri khas tertentu pada motif batik. Batik memiliki keunikan, 

keunikan ini terletak pada motif, pakem (cara motif diorganisasi), dan insen-insen 

(ornamen-ornamen kecil yang digunakan untuk mengisi ruang yang kosong di 

antara motif utama). Motif batik dapat berbentuk geometris maupun non-

geometris. Motif memiliki peranan penting dalam mendefinisikan filosofi atau arti 

batik.[5] 

            Menurut pengertian buku H.Santosa Doellah, batik adalah sehelai wastra 

yaitu sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan digunakan dalam acara 

tradisional. Beragam hias pola batik dibuat menggunakan teknik celup rintang 

dengan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Sedangkan 

pengertian motif batik adalah suatu kerangka bergambar yang mewujudkan batik 

secara keseluruhan. Motif Batik dapat disebut juga corak batik atau pola batik. 

 Motif batik terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni [6]: 

1. Motif Geometri  

a. Motif Parang, motif ini terdiri atas satu atau lebih ragam hias yang tersusun 

membentuk garis-garis sejajar dengan sudut miring 45○. Terdapat ragam 

hias bentuk belah ketupat sejajar dengan deretan ragam hias utama pola 

parang disebut mlinjo. Berikut ini adalah gambar dari contoh motif batik 

parang. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Motif Batik Parang [7] 

b. Motif Ceplok, merupakan motif batik yang didalamnya terdapat gambar-

gambar segi empat, lingkaran, dan segala variasinya dalam membuat sebuah 

pola yang teratur. Berikut ini adalah gambar dari contoh motif batik ceplok. 

 
Gambar 2.2 Contoh Motif Batik Ceplok [8]  

c. Motif Lereng,  pada dasarnya motif batik lereng sama dengan motif parang 

tetapi memiliki perbedaan pada tidak adanya hias mlinjo dan hias gareng. 

Motif Lereng adalah motif batik yang disusun sepanjang garis miring pada kain 

panjang batik. Motif Lereng yang terkenal adalah Udan Liris (seperti hujan 

gerimis). Berikut ini adalah gambar dari contoh motif batik lereng. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.3 Contoh Motif Batik Lereng [9] 



 

2. Motif  Non-geometri  

a. Motif Semen, ragam hias yang merupakan ciri pola semen adalah 

meru. Hakikat meru adalah lambing gunung atau tempat tumbuhan 

bertunas atau bersemi sehingga motif ini disebut semen, yang diambil dari 

kata dasar semi. Berikut ini adalah gambar dari contoh motif batik semen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Contoh Motif Batik Semen [10] 

b.   Motif Lung-lungan, sebagian besar motif lung-lungan memunyai ragam 

hias serupa dengan motif semen. Berbeda dengan pola semen, ragam hias 

utama lung-lungan tidak selalu mengandung ragam hias meru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 Contoh Motif Batik Lung-lungan [11] 

c. Motif Buketan, pola ini mudah diketahui melalui rangkaian bunga atau 

kelopak bunga dengan kupu-kupu, burung, atau berbagai satwa kecil 

mengelilinginya. 

 



 

 
Gambar 2.6 Contoh Motif Batik Buketan [12] 

d.   Pola Khusus, motif khusus memuat motif yang tidak dapat dimasukan ke 

dalam kelas yang lain karena patra-patranya berbeda dengan batik yang 

lain. Selain itu, motif ini banyak mempertemukan dua atau lebih motif lain 

yang digabung menjadi satu motif baru sehingga sulit jika diklasifikasikan.  

 
Gambar 2.7 Contoh Pola Khusus [13] 

 

2.3 Transformasi  Wavelet  

 Kata Wavelet dikemukakan oleh Morlet dan Grossman pada awal tahun 

1980. Dalam bahasa Perancis ondelette yang berarti gelombang kecil. Dan setelah 

itu dalam bahasa Inggris kata onde diganti dengan wave sehingga menjadi 

wavelet. [14] 

 Wavelet merupakan gelombang mini (small wave) yang mempunyai 

kemampuan mengelompokkan energi citra dan terkonsentrasi pada sekelompok 

kecil koefisien, sedangkan kelompok koefisien lainnya hanya mengandung sedikit 

energi yang dapat dihilangkan tanpa mengurangi nilai informasinya. Wavelet 



 

merupakan keluarga fungsi yang dihasilkan oleh wavelet basis y(x) disebut 

mother wavelet. Dua operasi utama yang mendasari wavelet adalah: 

1. Penggeseran, misalnya y(x-1), y(x-2), y(x-b), dan 

2. Penskalaan, misalnya y(2x), y(4x) dan y(2jx). Kombinasi kedua operasi inilah 

menghasilkan keluarga wavelet. Secara umum, keluarga wavelet sering 

dinyatakan dengan formula: 

 
  

dengan: 

 a,b Є R; a ≠ 0 (R = bilangan nyata), 

 a adalah paremeter penyekalaan (dilatasi), 

 b adalah perameter penggeseran posisi (translasi) pada sumbu x, dan 

   adalah normalisasi energi yang sama dengan energi induk. 

 

 Wavelet induk diskalakan dan digeser melalui pemisahan menurut frekuensi 

menjadi sejumlah sub-sub bagian. Untuk mendapatkan sinyal kembali dilakukan 

proses rekonstruksi wavelet. [15] 

 

2.4 Jenis Wavelet [16] 

 Berikut ini merupakan  jenis – jenis wavelet, yaitu:  

1. Haar 

 Jenis wavelet ini merupakan wavelet yang tertua dan  sederhana. Haar 

sama dengan daubechies1. Sifat-sifatnya yaitu:  

a. Bersifat orthogonal, biortogonal dan compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit maupun kontinu.  

c. Support width-nya 1 dan panjang tapis (filter) 2.  

d. Bersifat simetris tetapi regulariltasnya tidak kontinu.  

e. Jumlah vanishing moments  untuk w (t) adalah 1.  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.8 Fungsi skala dan fungsi wavelet “haar”. [16] 

 

2. Daubechies  

 Karakteristik umum jenis wavelet ini merupakan wavelet yang compactly 

supported dengan sejumlah besar vanishing moments baik untuk fungsi w(t) 

maupun q(t) untuk support width tertentu. Tapis penskalaan yang terkait 

merupakan tapis fase-minimum. Sifat-sifat daubechies antara lain:  

a. Bersifat orthogonal, biortogonal, dan compactly supported  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit dan kontinu  

c. Untuk Panjang tapis 2N  

d. Support width-nya 2N-1  

e. Jauh dari sifat simetris  

f. Jumlah vanishing moments untuk w(t) adalah N  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.9  Fungsi skala dan fungsi wavelet “db”. [16] 



 

 

 

3. Morlet  

 Sifat-sifat dari wavelet Morlet antara lain:  

a. Tidak bersifat orthogonal, biortogonal, dan tidak compactly supported  

b. Tidak mendukung transformasi wavelet diskrit.  

c. Mendukung transformasi wavelet kontinu.  

d. Support width-nya tak berhingga.  

e. Efektivitasnya dari -4 hingga 4.  

f. Bersifat simetris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Fungsi skala dan fungsi wavelet “Morlet”. [16] 

 

4. Symlet 

 Karakteristik umum jenis wavelet ini merupakan wavelet yang compactly 

supported dengan sejumlah besar vanishing moments baik untuk fungsi w(t) 

maupun q(t) untuk support width tertentu. Sifat-sifat symlet antara lain:  

a. Bersifat orthogonal, biortogonal, dan compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit maupun kontinu.  

c. Panjang tapis 2N.  

d. Support width-nya 2N-1.  

e. Mendekati sifat simetris.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Fungsi skala dan fungsi wavelet “Symlet 4”. [16] 

 

5. Coiflet  

 Karakteristik umum jenis wavelet ini merupakan wavelet yang compactly 

supported dengan sejumlah besar vanishing moments baik untuk fungsi w(t) 

maupun q(t) untuk support width tertentu. Sifat-sifatnya antara lain:  

a. Bersifat orthogonal, biortogonal, dan compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit maupun kontinu.  

c. Panjang tapis 6N.  

d. Support width-nya 6N-1.  

e. Agak bersifat simetris regular. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.12 Fungsi skala dan fungsi wavelet “Coiflet”. [16] 

 



 

 

 

6. Mexican Hat 

 Mexican hat merupakan turunan kedua dari gaussian.  Sifat-sifatnya antara 

lain:  

a. Bersifat tidak orthogonal, tidak biortogonal, dan tidak compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet kontinu.  

c. Tidak memungkinkan transformasi wavelet diskrit.  

d. Efektifitasnya dari -5 sampai 5.  

e. Bersifat simetris. 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.13  Fungsi skala dan fungsi wavelet “Mexh”. [16] 

 

7. Meyer 

 Sifat-sifat wavelet meyer antara lain:  

a. Bersifat orthogonal,  biortogonal, tetapi tidak compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit dan kontinu.  

c. Efektifitasnya dari -8 sampai 8.  

d. Bersifat simetris. 

   

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.14  Fungsi skala dan fungsi wavelet “Meyr”. [16] 

 

8. Bior 

 Karakteristik umum jenis wavelet ini merupakan wavelet yang compactly 

supported dan biortogonal.  sifat-sifat wavelet meyer antara lain:  

a. Bersifat biortogonal dan compactly supported.  

b. Memungkinkan transformasi wavelet diskrit dan kontinu.  

c. Bersifat simetris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Fungsi skala dan fungsi wavelet “Bior”. [16] 

 

2.5 Paket Wavelet [16] 

 Metode paket wavelet adalah generalisasi dari dekomposisi wavelet yang 

memberikan jangkauan yang lebih luas untuk analisis sinyal. Pada dekomposisi 

wavelet sinyal dibagi menjadi komponen aproksimasi dan detail. Aproksimasi 

kemudian dibagi lagi menjadi komponen apkroksimasi dan detail, begitu 

seterusnya sampai level yang diinginkan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.16 wavelet tree [16] 



 

 
  

 Dalam wavelet paket analisis, dekomposisi dilakukan pada komponen 

aproksimasi dan detail sekaligus. Komponen detail juga dibagi menjadi komponen 

detail aproksimasi dan detail seperti pada gambar di bawah ini: 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Wavelet packet tree decomposition [16] 

    
2.6 Dekomposisi Citra 2 Dimensi[17] 

       Alihragam wavelet terhadap citra adalah menapis citra dengan tapis 

wavelet. Hasil dari penapisan ini adalah 4 subbidang citra dari citra asal, keempat 

subbidang citra ini berada dalam kawasan wavelet. Keempat subbidang citra ini 

adalah pelewat rendah-pelewat rendah (LL), pelewat rendah-pelewat tinggi (LH), 

pelewat tinggi-pelewat rendah (HL), dan pelewat tinggipelewat tinggi (HH). 

Proses ini disebut dekomposisi, dekomposisi dapat dilanjutkan kembali dengan 

citra pelewat rendah-pelewatrendah (LL) sebagai masukannya untuk mendapatkan 

tahap dekomposisi selanjutnya. 

 
Gambar 2.18 Subcitra pada dekomposisi 2 kali. 

 



 

 Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi level dekomposisi, 

ukuran piksel citra hasil dekomposisinya semakin kecil atau setengah dari ukuran 

citra level sebelumnya, sehingga citra semakin kehilangan cirinya. 

 

2.7 Energi [18] 

             Untuk mengidentifikasi citra perlu dihitung terlebih dahulu energi dari 

setiap (node). Energi tersebut berupa koefisien yang merupakan ciri dari (node). 

Energi setiap seluruh node dapat dihitung dengan rumus berikut: 
 

 
 
dengan n menyatakan jumlah node. 
 

2.8 Entropi [18] 

            Entropi digunakan untuk mengukur keragaman dari intensitas citra. 

Entropi yang dihasilkan melalui wavelet dapat dipilih untuk menjadi ciri suatu 

citra. Entropi menunjukkan ukuran ketidakteraturan bentuk. Nilai entropi besar 

untuk citra dengan transisi derajat keabuan merata dan bernilai kecil jika struktur 

citra tidak teratur (bervariasi). Untuk menghitung entropi dapat dihitung 

menggunakan : 

 
 

2.9 K – Nearest Neighbor   [19] 

             KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data 

berdasarkan  pembelajaran  data yang sudah terklasifikasikan sebelumya. KNN 

termasuk dalam golongan supervised learning, dimana hasil query instance yang 

baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang 

ada dalam KNN. Nantinya kelas yang baru dari suatu data akan dipilih 

berdasarkan grup kelas yang paling dekat jarak vektornya. 



 

 Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan obyek baru 

berdasarkan atribut dan training sample. Classifier tidak menggunakan model 

apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Diberikan titik 

query, akan ditemukan sejumlah k obyek atau (titik training) yang paling dekat 

dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak diantara klasifikasi 

dari k obyek. Algoritma k-nearest neighbor (KNN) menggunakan klasifikasi 

ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. 

 Algoritma metode k-nearest neighbor (KNN) sangatlah sederhana, bekerja 

berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke training sample untuk 

menentukan KNN-nya. Training sample diproyeksikan ke ruang berdimensi 

banyak, dimana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Ruang 

ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi training sample. Sebuah 

titik pada ruang ini ditandai kelas c jika kelas c merupakan klasifikasi yang paling 

banyak ditemui pada k buah tetangga terdekat dari titik tersebut. Dekat atau 

jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean Distance. 

 Jarak Euclidean paling sering digunakan menghitung jarak. Jarak 

euclidean berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi 

kedekatan jarak antara dua obyek. yang direpresentasikan sebagai berikut : 

 
 Dimana D(a,b) adalah jarak skalar dari dua buah vektor a dan b dari 

matrik berukuran D dimensi. Pada fase training, algoritma ini hanya melakukan 

penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi data training sampel. Pada fase 

klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk testing data (yang klasifikasinya 

tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor training 

dihitung, dan sejumlah k yang paling dekat diambil. Titik yang baru klasifikasinya 

diprediksikan masuk pada klasifikasi terbanayak dari titik-titik tersebut.  

 Nilai k yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara 

umum, nilai k yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi 

membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai k yang 



 

bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan 

cross-validation. Kasus khusus dimana klasifikasi diprediksikan berdasarkan 

training data yang paling dekat (dengan kata lain,k = 1) disebut algoritma nearest 

neighbor. 

 Ketepatan algoritma KNN sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya 

fitur-fitur yang tidak relevan atau jika bobot fitur tersebut tidak setara dengan 

relevansinya terhadap klasifikasi. Riset terhadap algoritma ini sebagian besar 

membahas bagaimana memilih dan memberi bobot terhadap fitur agar performa 

klasifikasi menjadi lebih baik. 

 Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor : 

1. Menentukan parameter K (jumlah tetangga paling dekat). 

2. Menghitung kuadrat jarak euclid (query instance) masing–masing obyek 

terhadap data sampel yang diberikan. 

3. Kemudian mengurutkan objek–objek tersebut kedalam kelompok yang 

mempunyai jarak euclidean terkecil. 

4. Mengumpulkan kategori Y (Klasifikasi nearest neighbor). 

5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 

maka dapat dipredisikan nilai query instance yang telah dihitung. 

 

 KNN memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah ketangguhan 

terhadap data yang memiliki banyak noise serta efektif terhadap data yang 

berukuran sangat besar. Tetapi dibalik itu KNN juga menyimpan kelemahan yang 

diantaranya adalah perlunya menentukan k secara manual, training berdasarkan 

jarak terkadang tidak jelas harus menggunakan yang mana demi mendapatkan 

hasil terbaik, serta butuhnya komputasi yang tinggi akibat perlunya menghitung 

satu persatu data testing terhadap semua data training. 

 

2.10  Fountain Model [20] 

 Fountain model merupakan model rekayasa perangkat lunak yang 

diterapkan untuk pembangunan sistem yang bersifat object oriented. Tahapan-

tahapan pengembangan yang dilakukan adalah Analisa kebutuhan, spesifikasi 



 

kebutuhan user, perancangan sistem, perancangan program, coding, unit testing, 

sistem testing, implementasi, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. 

Tahapan-tahapan tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi (life cycle).  

  

 
Gambar 2.19 Fountain Model   

 

 Fase-fase pada Fountain Model adalah: 

a. Tahap requirement analysis: menganalisa kebutuhan sistem dan semua yang 

berkaitan dengan proses yang terjadi pada sistem yang diperlukan untuk 

membangun sistem sehingga dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

b. Tahap user requirement specification: menjelaskan tentang kebutuhan dari 

sisi pengguna (user), sehingga user dapat menjalankan sistem dengan baik. 



 

c. Tahap software requirements specification: menjelaskan tentang kebutuhan 

sistem dari sisi software sehingga sistem yang ada dapat berjalan dengan baik 

dan maksimal. 

d. Tahap sistem design: Pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum 

yang jelas kepada pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem 

yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan sistem. Perancangan disini dilakuan dengan permodelan 

menggunakan metode  Object Oriented dengan tools UML (Unified Modeling 

Language). Tahapan perancangan sistem disini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu perancangan global dan perancangan rinci. Perancangan global dilakukan 

untuk memberikan gambaran umum kepada pengguna tentang sistem yang 

dirancang dan sebagai persiapan untuk tahap perancangan rinci. Perancangan 

rinci dilakukan untuk memberikan gambaran rancang bangun yang lengkap 

kepada pemrogram dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan 

sistem sebagai persiapan untuk tahap implementasi. 

e. Tahap program design: proses perancangan dan pembuatan kerangka 

program yang mengacu pada tahap sebelumnya, sehingga program yang dibuat 

dapat mememenuhi kebutuhan dari sistem dan mencakup penyelesaian masalah 

yang ada. 

f.   Tahap unit testing: proses pengujian terhadap setiap unit yang ada pada 

sistem sehingga dapat unit tersebut dapat melakukan kerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 

g. Tahap coding: proses penterjemahan tahap perancangan ke dalam bahasa 

pemrograman. Proses coding meliputi unit-unit yang ada pada keseluruhan 

sistem. 

h. Tahap testing: Pengujan perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan 

kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, 

desain, dan pengkodean. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai sasaran 

pengujian adalah: 

1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud 

menemukan kesalahan. 



 

2. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas yang 

tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan 

sebelumnya. 

3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua 

kesalaham yang sebelumnya. 

     Pengujian perangkat lunak tidak pernah berakhir, pengujian hanya akan 

berpindah dari pengembang ke pelanggan. Setiap kali pelanggan menggunakan 

perangkat lunak tersebut berarti pengujian sedang dilakukan. 

i. Tahap program use: proses pengaplikasian dan pemakaian program yang telah 

dibuat untuk memastikan apakah tujuan yang semula telah terpenuhi. 

j. Tahap maintenance: pada tahap maintenance, Setelah dilakukan pengujian 

dan sistem diyakini telah valid, selanjutnya sistem tersebut didistribusikan 

kepada pengguna. Banyak software tidak dapat bertahan 10 sampai 15 tahun, 

meskipun software tersebut dibuat dengan desain dan teknik pengkodean 

terbaik saat dibuat. Software akan memburuk dengan semestinya ketika pindah 

platform sistem operasi yang berbeda, kebutuhan baru dari pengguna atau 

software tidak cukup bisa menjawab kebutuhan fungsional. Pemeliharaan lebih 

dari sekedar “memperbaiki kesalahan”, ada empat perbedaan aktifitas dalam 

pemeliharaan yaitu: 

1. Corrective Maintenance, adalah sama dengan garansi untuk software, atau 

memperbaiki kesalahan software. 

2. Adaptive Maintenance, adalah memodifikasi software untuk platform 

sistem operasi yang berbeda, atau memodifikasi software untuk 

mengakomodasi lingkungan eksternal. 

3. Pervective Maintenence atau Enhancement, adalah menambah dan 

mengenali fungsi tambahan yang bermanfaat diluar kebutuhan fungsional 

aslinya. 

4. Preventive Maintenance atau Reengineering, adalah pembangunan 

kembali software yang sudah memburuk kinerjanya. Aktifitas ini lebih 

mudah disamping aktifitas pemeliharaan yang lain. 



 

       Hanya 20% dari semua pekerjaan pemeliharaan digunakan untuk 

melakukan perbaikan kesalahan, sedangkan sisanya 80% digunakan untuk 

memodifikasi software untuk mengakomodasi lingkungan eksternal, 

menambah dan mengenali fungsi tambahan dan pembangunan kembali 

software untuk digunakan di masa depan. 

k. Tahap further development: pada tahap ini dijelaskan kemungkinan yang 

ada untuk proses pengembangan sistem. 

 

2.11 Perancangan sistem dengan UML [21] 

 Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML 

mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan 

bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak yang 

tersusun menjadi use case diagram, class diagram, sequence diagram, 

collaboration diagram, activity diagram dan component diagram. 

2.11.1 Use Case Diagram  

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem yang ditekankan pada “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan interaksi antara aktor dengan 

sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, 

meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Sedangkan aktor adalah 

sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 Simbol-simbol pada use Case Diagram [22] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2. 
 

Simbol Use Case, menggambarkan proses-proses 

yang berlangsung pada sistem pada diagram. 

3. 

 

Simbol Unidirectional Association menggambarkan 

relasi antar aktor dan Use Case. 

 

 

2.11.2 Class dalam Model Analisis  

Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas analisis adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, 

“Control”, atau “Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai 

“benda” dalam  sistem yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Kelas analisis 

akhirnya berkembang menjadi kelas didalam model analisis. Adapun simbol-

simbol yang sering digunakan dalam Class dalam model analisis : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada Class Model Analisis [22] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan batas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor  dengan sistem. 

2. 

 

Simbol Control, menggambarkan unsur kendali pada 

diagram. 

3. 

 
Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram. 

 

 

 



 

2.11.3 Class Diagram [23] 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan 

lain-lain. Class memiliki tiga area pokok yaitu nama (dan stereotype), atribut, dan 

metode. 

Tabel 2.3 Simbol-simbol pada Class Diagram [22] 

No. Simbol Keterangan 

1. Class
Atribut

Operasi()
 

Simbol Aktor, menggambarkan aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Agregation, menggambarkan relasi agregasi. 

3. 

 

Simbol Association, menggambarkan relasi asosiasi. 

 

2.11.4 Sequence Diagram[21]  

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 

disekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram 

biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 



 

Tabel 2.4 Simbol-simbol pada Sequence Diagram [22] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan batas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor  dengan sistem. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan unsure kendali 

pada diagram. 

4. 

 
Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram. 

5. 

 

Object Message,menggambarkan pesan antara dua 

objek. 

6. 

 

Message to self, menggambarkan pesan yang menuju 

dirinya sendiri. 

 

2.11.5 Collaboration Diagram[21]  

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti 

sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan 

bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence 

number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.5 Simbol-simbol pada Collaboration Diagram [22] 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan batas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor  dengan sistem. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan unsure kendali 

pada diagram. 

 

4. 

 

Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram. 

5. 

 

Link to self, menggambarkan bahwa suatu objek 

memanggil operasinya sendiri. 

6. 
 

Object Link, menggambarkan lintasan komunikasi 

antar dua objek. 

7. 

 

Link Message,menggambarkan pesan antara dua 

objek, atau dari suatu objek ke dirinya sendiri. 

8. 

 

Reverse Link Message, menggambarkan pesan dalam 

arah berlawanan antar dua objek, atau dari satu objek 

ke dirinya sendiri. 

 

2.12 Matlab [3] 

Matlab adalah sebuah bahasa (pemrograman) dengan unjuk kerja tinggi 

(high performance) untuk komputasi teknis, yang mengintegrasikan komputasi, 

visualisasi, dan pemrograman di dalam lingkungan yang mudah penggunaannya 

dalam memecahkan persoalan dengan solusinya yang dinyatakan dengan notasi 

matematik. Penggunaan matlab meliputi bidang-bidang berikut: 



 

• Matematika dan komputasi. 

• Pengembangan algoritma. 

• Pemodelan, simulasi, dan pembuatan ‘prototype’. 

• Analisa data, explorasi, dan visualisasi. 

• Grafik untuk sains dan teknik. 

• Pengembangan aplikasi, termasuk pembuatan antarmuka grafis untuk pengguna 

(Graphical User Interface). 

 Matlab adalah sebuah sistem interaktif yang memiliki elemen data dalam 

suatu array sehingga tidak lagi kita dipusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini 

memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknis yang terkait 

dengan komputasi, kususnya yang berhubungan dengan matrix dan formulasi 

vektor. Nama matlab merupakan singkatan dari matrix laboratory. Pada awalnya 

matlab dibua untuk mempermudah pengembangan perangkat lunak berbasis 

matriks yang telah dibentuk oleh LINPACK dan EISPACK. 

 Matlab telah digunakan bertahun-tahun dengan banyak pengguna. Dalam 

lingkungan perguruan tinggi teknik, Matlab merupakan perangkat standar untuk 

memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa 

dan sains. Di lingkungan industri, matlab merupakan perangkat pilihan untuk 

penelitian dengan produktifitas yang tingi, pengembangan dan analisanya. 

 Sistem matlab terdiri dari 5 bagian utama, yaitu: 

1. Bahasa (pemrograman) matlab, merupakan bahasa pemrograman tingkat 

tinggi yang menggunakan matriks/array dengan pernyataan aliran kendali 

program, struktur data, masukan/keluaran, dan fitur-fitur pemrograman 

berorientasi objek. 

2. Lingkungan kerja matlab, merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas 

matlab yang digunakan oleh pengguna. Fasilitas yang dimaksud misalnya 

mengelola variable dari dalam ruang kerja (workspace) dan melakukan impor 

dan ekspor data. 

3. Penanganan grafik, merupakan sistem grafik matlab, termasuk perintah-

perintah (program) tingkat tinggi untuk visualisasi data dimensi-2, dimensi-3, 

pengolahan citra, animasi dan presentasi grafik. 



 

4. Pustaka (library) fungsi matematis matlab, merupakan sekumpulan 

algoritma komputasi mulai dari fungsi dasar sampai fungsi yang lebih 

kompleks. 

5. API (Application Program Interface) matlab, merupakan suatu library yang 

memungkinkan program yang telah anda tulis dalam bahasa C dan Fortran 

mampu berinterakasi dengan matlab, termasuk fasilitas untuk memanggil rutin 

program dari matlab (dynamic linking), memanggil matlab sebagai mesin 

komputasi (computational engine), dan untuk pembacaan serta penulisan 

MAT-files. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 3 

ANALISIS SISTEM 

 

3.1  Identifikasi Masalah 

 Saat ini telah banyak perhatian yang dilakukan untuk menginventariskan 

data batik yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mempromosikan batik 

kepada masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, banyak kendala dalam 

melakukan pengklasifikasian data batik. Kendala ini dikarenakan data batik tidak 

seluruhnya diklasifikasikan berdasarkan jenis motif tetapi berdasarkan nama 

daerah pembuatannya. Berikut ini adalah salah satu contoh website yang 

mengelompokan batik berdasarkan daerah pembuatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Contoh situs online yang menginventariskan data batik. [1] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh situs online yang mengelompokan batik berdasarkan daerah 

pembuatannya. [1] 

 

3.2 Analisis Sistem 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa diperlukan aplikasi yang dapat mengenali citra batik 

berdasarkan jenis motifnya. Untuk melakukan pengenalan citra batik tersebut 

diperlukan suatu metode tertentu pada saat melakukan perhitungan ekstraksi fitur 

dan pada saat pengklasifikasiannya. 

 

3.3 Hasil Analisis 

 Dari hasil identifikasi masalah dan analisis sistem diatas akan dibuat: 

1. Aplikasi yang akan dibangun berupa aplikasi desktop yang dapat 

melakukan pengenalan citra batik berdasarkan jenis motifnya. 

2. Pada aplikasi ini terdapat informasi jenis motif batik yang digunakan 

untuk klasifikasi. 

3. Pada tahap ekstraksi fitur menggunakan dua ciri dalam metode paket 

wavelet yaitu energi dan entropi. 

4. Untuk pengklasifikasian citra batik digunakan metode k-nearest neighbor.  

 

 



 

3.4 Deskripsi Sistem 

 Aplikasi Pengenalan Motif  Batik Menggunakan Metode Transformasi 

Paket Wavelet ini merupakan sebuah perangkat lunak yang akan digunakan untuk 

mengenali motif dari citra batik. Pengujian identifikasi sendiri dilakukan pada 

beberapa jenis citra batik yang telah ditentukan dengan ukuran 512x512 piksel. 

 Secara garis besar, ada beberapa tahap dalam melakukan pengklasifikasian 

citra batik yaitu menginput citra batik, memilih filter dan level yang akan 

digunakan, mengubah citra masukan menjadi citra level keabuan, melakukan 

proses dekomposisi, menghitung nilai energi dan entopi, melakukan proses 

klasifikasi citra menggunakan metode knn (k-nearest neighbor). Berikut ini 

merupakan diagram alir programnya. 

 

Gambar 3.3 Pemodelan aplikasi 

 

 Pengguna yang akan menggunakan aplikasi Pengenalan Motif Batik 

adalah user. User dapat memilih citra batik masukan dan juga dapat memilih jenis 

filter dan juga level yang akan digunakan. 

 

3.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak yang di Kembangkan 

3.5.1 Definisi Aktor 

 Aktor berfungsi sebagai pendeskripsi dengan sistem yang dapat berupa 

user atau sistem lainnya. Tabel dibawah ini membahas tentang deskripsi aktor 

didalam aplikasi yang akan dibangun. 

 

 



 

Tabel 3.1 Definisi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1. User Orang yang menggunakan sistem. 

 

3.5.2 Definisi Use Case 

Deskripsi use case ini menggambarkan kebutuhan sistem secara 

fungsional dengan mengidentifikasikan aktor-aktor yang terlibat dan berinteraksi 

dengan fungsi-fungsi dasar pada sistem. 

Tabel 3.2 Definisi Use Case 

No Use Case Deskripsi 

1.  Proses Identifikasi Untuk melakukan proses identifikasi 

2.  Info motif batik Untuk melihat informasi tentang 

kelas-kelas motif batik yang akan 

digunakan pada klasifikasi. 

3.  Melakukan Grayscale Untuk melakukan proses grayscale 

(mengubah gambar menjadi level 

keabuan). 

4.  Melakukan Dekomposisi Melakukan proses dekomposisi sesuai 

dengan jenis filter yang telah dipilih 

oleh user. 

5.  Ekstraksi fitur Menghitung energi dan entropi setelah 

proses dekomposisi. 

6.  Melakukan Klasifikasi Melakukan proses klasifikasi dengan 

menggunakan metode knn (k-nearest 

neighbor). 

 

3.5.3 Use Case Diagram 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai kebutuhan fungsional dari aplikasi 

yang akan dibangun dengan menggunakan use case diagram. 

 

 



 

melihat info motif batik

user

melakukan grayscale

melakukan dekomposisi

ekstraksi fitur

melakukan klasifikasi

proses identifikasi

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Use Case Diagram Aplikasi Pengenalan Motif Batik 

 

3.5.4 Skenario Use Case 

 Setelah hasil gambaran use case diagram maka dibutuhkan sebuah 

skenario untuk mendeskripsikan urutan atau langkah-langkah dari proses yang ada 

pada use case. Berikut ini akan dijelaskan mengenai skenario use case pada 

aplikasi yang akan dibuat. 

1. Skenario Use Case Proses Identifikasi 

Aktor  : User 

Tujuan : Melakukan proses pengenalan citra batik kemudian melakukan  

 klasifikasi berdasarkan jenis motifnya. 

Deskripsi : User memilih menu proses kemudian user akan memilih citra 

 batik dan memilih jenis filter yang akan digunakan, setelah itu 

 citra masukan akan diproses lalu akan muncul hasilnya berupa 

 perhitungan sesuai jenis filter yang dipilih dan nama kelas. 

 

 

 



 

Tabel 3.3 Skenario Use Case Proses Identifikasi 

Aktor Sistem 

1. User memilih citra batik yang 

akan diproses. 

 

 2. Menampilkan gambar pada aplikasi.  

3. User memilih jenis filter dan 

level yang akan digunakan 

 

 

 4. melakukan grayscale (mengubah 

gambar menjadi level keabuan) pada 

data latih. 

 5. Sistem melakukan dekomposisi data 

latih sesuai dengan jenis filter dan level 

yang dipilih oleh user. 

 6. Sistem akan menghitung nilai energi 

dan entropi data latih yang akan 

dihitung berdasarkan nilai dari 

koefisien  wavelet yang diperoleh dari 

proses dekomposisi. Hasil dari 

perhitungan nilai energi dan entropi 

dari data latih akan disimpan didalam 

basis data. 

 7. Sistem melakukan grayscale 

(mengubah gambar menjadi level 

keabuan) citra uji. Kemudian citra yang 

telah di grayscale ditampilkan pada 

aplikasi. 

 8. Sistem melakukan dekomposisi citra uji 

sesuai dengan jenis filter yang dipilih 

oleh user. 

 



 

Aktor Sistem 

 9. Sistem akan menghitung nilai energi 

dan entropi citra uji yang akan dihitung 

berdasarkan nilai dari paket-paket 

wavelet yang diperoleh dari proses 

dekomposisi.  

 10. Sistem akan melakukan klasifikasi 

menggunakan metode knn (k-nearest 

neighbor) dan program selesai. 

 11. Hasil klasifikasi ditampilkan ke 

aplikasi. 

 

2. Skenario Use Case Info Motif Batik 

Aktor  : User 

Tujuan  : Melihat informasi tentang motif batik. 

Deskripsi : User  memilih menu melihat info dan akan muncul tampilan 

 mengenai informasi kelas - kelas yang ada untuk 

 mengklasifikasikan motif batik. 

 
Tabel 3.4 Skenario Use Case Info Motif Batik 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan isi menu yang berisi 

tentang penjelasan kelas-kelas yang akan 

digunakan pada pengklasifikasian motif 

batik beserta contoh gambarnya. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.5 Class Diagram Tahap Analisis 

 Pada tahap ini akan dibahas mengenai gambaran diagram kelas dari 

masing - masing use case diagram untuk aplikasi yang akan dikembangkan. 

Berikut ini adalah gambaran dari class diagram tersebut. 

 
Tabel 3.5 Tabel Class Diagram Tahap Analisis 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Usecase Boundary Control Entity 

1. Semua usecase frm_menutama   

2.   Proses identifikasi 

frm_identifikasi 

 

ambilgambar gambar 

3.  Melakukan grayscale grayscaling  

4.  Melakukan dekomposisi dekomposisi  

5. 

 

Ekstraksi fitur ekstraksi_uji  

ekstraksi_latih 
motifbatik, 

data_latih 

6. Melakukan klasifikasi klasifikasi  

7. Info motif batik frm_infomotifbatik  motifbatik 



 

  motif batik

frm_menutama

frm_infomotifbatik

  gambar

dekomposisi

ekstraksi_uji

grayscaling

user

ambilgambar

ekstraksi_latih

frm_identifikasi

  data_latih

klasifikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Class Diagram Tahap Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 

PERANCANGAN SISTEM 

 

4.1 Desain Detail Sistem yang Akan di Bangun 

 Uraian langkah masing-masing use case diagram secara rinci dimodelkan 

menggunakan sequence diagram. Dengan sequence diagram alur kerja dan cara 

interaksi sistem denagn user dapat terlihat. Berikut ini merupakan gambar dari 

sequence diagram dari aplikasi pengenalan motif batik. 

 : user  : frm_menutama  :  motif batik : frm_infomotifbatik

display menu utama ()

display motif batik()

pilih menu ()

open form()

ambil gambar()

kirim gambar()

 
Gambar 4.1 Sequence Diagram Info Motif Batik 

 

 

 

 

 



 

display 
hasil 

klasifikasi()

 : user  : frm_identifikasi  : c_ambilgambar  :    gambar  :   c_ekstraksi_latih :  motif batik  : c_grayscaling  : c_dekomposisi  : data_latih  : c_ekstraksi_uji  :   c_klasifikasi

pilih gambar()
kirim gambar()

ambil gambar()

kirim gambar()
display gambar()

pilih filter()

ekstraksi 
data latih()

hitung energy()

kirim gambar()

mulai proses()

dekomposisi()

hasil perhitungan energy()

load data_latih()

grayscale()

resize gambar()

konversi ke double()

dekomposisi()

dekomposisi 
dengan wpdec2()

wavelet packet tree()

simpan hasil perhitungan energy()

grayscaling()

resize gambar()

grayscale()

dekomposisi 
dengan wpdec2()

wavelet packet tree()

hasil grayscaling()
display gambar()

hasil dekomposisi()
display tree()

hitung entropy()

hitung energy()

hitung entropy()

display hasil()

hasil perhitungan 
energy()

klasifikasi()

konversi ke double()

pilih level()

ekstraksi()

ambil gambar()

grayscaling()

simpan hasil perhitungan entropy()

hasil perhitungan entropy()
display hasil()

hasil perhitungan 
entropy()

hasil klasifikasi()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Sequence Diagram Proses Identifikasi                                                       



 

mulai

pilih filter dan 
level

selesai

x = data hasil 
grayscale

melakukan dekomposisi 
menggunakan fungsi wpdec2

wavelet paket 
tree ( t )

pilih filter atau 
level lain

tidak

ya

SistemUser

meresize gambar 
kedalam ukuran 512x512

selesai

input gambar

mulai

melakukan grayscale 
dengan fungsi rgb2gray

konversi ke 
double

tampilkan gambar hasil 
grayscale pada axes2

Sistem

4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 Activity Diagram 

 Berikut ini adalah activity diagram pembangunan aplikasi pengenalan 

motif batik menggunakan transformasi paket wavelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity diagram grayscaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity diagram dekomposisi 



 

mulai

pilih filter dan 
level

pilih gambar

tampilkan gambar pada 
axes1

melakukan grayscale 
menggunakan fungsi grayscaling

tampilkan gambar hasil 
grayscale pada axes2

melakukan 
dekomposisi

ambil koefisien dari 
wavelet paket tree ( t )

hitung energi 
dan entropi

tampilkan hasil perhitungan 
energi dan entropi

simpan hasil perhitungan 
energi dan entropi ke query

pilih filer atau 
level lain

selesai

pilih gambar 
lain

ya

tidak

ya

tidak

SistemUser
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5   Activity diagram ekstraksi uji 

 

 

 

 

 

 



 

mulai

w=vektor hasil ekstraksi uji
data_latih=vektor hasil ekstraksi latih di data_latih.mat

melakukan klasifikasi 
menggunakan fungsi knnclassify

tampilkan kelas 
hasil klasifikasi

selesai

Sistem

mulai

pilih filter dan 
level

ambil gambar dari 
database motif batik

melakukan grayscale 
menggunakan fungsi grayscaling

melakukan 
dekomposisi

ambil koefisien dari 
wavelet paket tree ( t )

simpan hasil perhitungan energi dan 
entropi ke dalam data_latih.mat

pilih filer atau 
level lain

selesai

hitung energi 
dan entropi

ya

tidak

SistemUser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity diagram ekstraksi latih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Activity diagram klasifikasi 

 



 

selesai

mulai

pilih menu 
melihat info batik

tampilkan form 
melihat info batik

pilih menu 
keluar

tampilkan form 
menu utama

SistemUser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Activity diagram melihat info motif batik 

 

 

4.2.2 Class Diagram 

 Perancangan dari class diagram merupakan alur kerja dan method untuk 

menceritakan relasi antar table. Berdasarkan use case diagram serta skenarionya 

dirancang beberapa class yang digambarkan dalam class diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

frm_infomotifbatik
batik lung-lungan
batik ceplok
batik lereng
batik buketan
batik semen
batik parang

openform()
ambil gambar()
kirim gambar()
display()

motif batik
nama motif
gambar

*

1

*

1

data_latih
data_latih

grayscaling
citra
x
originalImageInGray

resize gambar()
grayscale()
konversi()

ekstraksi_uji
citra
level
wname
t
ent
energy
originalImageInGray
w

grayscaling()
dekomposisi()
hitung energy()
hitung entropy()

dekomposisi
t
x
level
wname

dekomposisi()

frm_menutama

Infomotifbatik()
identifikasi()

0..1

1
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ekstraksi_latih
level
wname

grayscaling()
dekomposisi()
hitung energy()
hitung entropy()
simpan perhitungan energy()
simpan perhitungan entropy()
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1

*

1

*

1

*

1

klasifikasi
kelas
w

klasifikasi()

* 1* 1

frm_identifikasi
citra
level
wname
t
originalImageInGray
ent
energy
w
kelas

pilih gambar()
ambil gambar()
kirim gambar()
display gambar()
pilih filter()
pilih level()
ekstraksi_latih()
grayscaling()
dekomposisi()
ekstraksi_uji()
display hasil grayscale()
display_tree()
display hasil hitung energy()
display hasil hitung entropy()
klasifikasi()
display hasil klasifikasi()
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1

*

1

*

1

*

1
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Gambar 4.9 Class Diagram Aplikasi Pengenalan Motif Batik 

 

4.2.3 Perancangan Antarmuka  

 Dalam pembuatan Aplikasi Pengenalan Motif Batik ini terdapat beberapa 

perancangan antarmuka. Berikut ini akan digambarkan mengenai perancangan 

antarmuka tersebut. 

 Perancangan antarmuka ini merupakan gambaran form untuk menu utama 

pada aplikasi pengenalan motif batik. User dapat memilih menu yang tersedia 

pada menu utama, yaitu menu proses identifikasi, menu info motif batik dan menu 

keluar. Berikut ini adalah gambaran dari perancangan tersebut.  



 

 
Gambar 4.10 Rancangan Antarmuka Menu Utama 

 

 Pada form perancangan antarmuka info motif batik ini user dapat melihat 

informasi tentang jenis motif batik dan gambarnya. Berikut ini adalah gambaran 

mengenai perancangan antarmuka tersebut. 

 

 

Gambar 4.11 Rancangan Antarmuka Menu Melihat Info 

 



 

 Perancangan antarmuka ini merupakan gambaran dari form proses 

identifikasi. Pada form perancangan ini user dapat memilih gambar citra batik 

yang akan diproses, selain itu user juga dapat memilih jenis filter dan level yang 

akan digunakan. Berikut ini akan digambarkan mengenai perancangan antarmuka 

tersebut. 

 
Gambar 4.12 Rancangan Antarmuka Menu Proses Identifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 5 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 

5.1 Lingkungan Implementasi 

 Lingkungan implementasi meliputi lingkungan perangkat keras 

(hardware) dan lingkungan perangkat lunak (software) yang digunakan pada saat 

pembuatan program yang terdiri dari. 

5.1.1 Lingkungan Perangkat Keras (Hardware) 

 Spesifikasi hardware yang digunakan pada saat pembangunan aplikasi 

pengenalan motif batik  adalah: 

a. Processor Intel Core i3 @2.40GHz 

b. VGA: NVIDIA GeForce 310M  

c. Memori: 2GB RAM. 

 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak (Software) 

 Spesifikasi software yang digunakan untuk membangun aplikasi ini 

adalah: 

a. Sistem Operasi : Microsoft Windows XP 

b. Bahasa Pemrograman : Matlab R2012a. 

c. Tools Tambahan : Photo Scape v3.5 

 

5.2 Implementasi Fungsi Per Use Case  

 Perangkat lunak ini menggunakan beberapa entity yang disesuaikan 

dengan usecase  dan class diagram  yang tertulis di bab sebelumnya, adapun 

perancangan fungsi per usecase yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.1 Implementasi Fungsi per Usecase 

No Use Case Boundary Control Entity function 

1. semua use case frm_menuutama   menuutama.m 

2 Proses 

Identifikasi 

frm_identifikasi 

 

ambilgambar gambar identifikasi.m 

3. Melakukan 

Grayscale 

grayscaling  grayscaling.m 

4. Melakukan 

Dekomposisi 
dekomposisi  dekomposisi.m 

5. 

 

Ekstraksi ekstraksi_uji  ekstraksi_uji.m 

ekstraksi_latih 
motifbatik, 

data_latih 

ekstraksi_latih.m 

6. Melakukan 

Klasifikasi 
klasifikasi data_latih klasifikasi.m 

7. Info Motif Batik frm_infomotifbatik infomotifbatik motifbatik Infomotifbatik.m 

 

 

5.3 Implementasi Antarmuka 

 Berdasarkan perancangan antarmuka dan implementasi aplikasi yang telah 

dibangun, terdapat beberapa tampilan antarmuka aplikasinya. Berikut ini akan 

dijelaskan mengenai tampilan-tampilan antarmuka aplikasi yang telah dibangun. 

 



 

 
Gambar 5.1 Tampilan Menu Utama 

 

 Tampilan menu utama di atas akan muncul saat pertama kali aplikasi 

dijalankan. Dalam form ini berisi pilihan menu yang dapat dipilih oleh user, yaitu: 

menu proses identifikasi, menu info motif batik dan menu keluar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Tampilan Menu Info Motif Batik 



 

 Pada form info motif batik, user dapat melihat penjelasan mengenai motif 

batik yang digunakan pada proses klasifikasi, selain itu user juga dapat melihat 

contoh dari masing-masing motif batik tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Tampilan Menu Proses Identifikasi 

  

 Pada form ini user dapat melakukan proses identifikasi citra batik. Dimulai 

dengan memilih menu ambil gambar  untuk menginput citra batik, kemudian pilih 

filter dan level wavelet yang akan digunakan untuk melakukan proses 

dekomposisi. Selanjutnya pilih tombol data latih untuk melakukan proses 

ekstraksi data latih. Setelah ekstraksi data latih selesai tekan tombol proses untuk 

melakukan proses klasifikasi. User juga dapat memilioh tombol keluar untuk 

kembali ke menu utama. 

 



 

 
Gambar 5.4 Tampilan Hasil Dekomposisi Citra 

 

 Pada form diatas, user dapat melihat tree hasil dari perhitungan 

dekomposisi citra uji. Dari tree tersebut kemudian akan dilakukan perhitungan 

energy dan entropy dari citra uji. 

 

5.4 Pengujian (Testing) 

 Pada bagian ini akan dijelaskan pengujian dari masing – masing halaman 

aplikasi dengan menggunakan teknik black box, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Pengujian Aplikasi 

Menu Masukan Proses Keluaran Hasil 

Proses 

Identifikasi 

 

Tekan tombol 

ambil gambar 

Ambil gambar Tampilkan gambar Sukses 

Tekan tombol 

data latih 

Melakukan proses 

grayscale data latih 

  

Melakukan proses 

dekomposisi data latih 

  

Melakukan ekstraksi 

data latih 

 

data_latih.mat Sukses 

 



 

Menu Masukan Proses Keluaran Hasil 

Proses 

Identifikasi 

 

Tekan tombol 

proses 

Melakukan proses 

grayscale data uji 

Tampilkan gambar 

yang sudah di 

grayscale 

Sukses 

 Melakukan proses 

dekomposisi data uji 

Tampilkan tree 

hasil dekomposisi 

Sukses 

 Melakukan proses 

ekstraksi data uji 

Tampilkan hasil 

perhitungan energy 

dan entropy 

Sukses 

 Melakukan klasifikasi 

citra batik 

menggunakan knn 

Tampilkan hasil 

klasifikasi berupa 

kelas dan waktu. 

Sukses 

Tekan tombol 

keluar 

 Kembali ke 

tampilan menu 

utama 

sukses 

Melihat 

Info 

Tekan tombol 

melihat info 

 Ditampilkan form 

melihat info 

sukses 

Tekan tombol 

keluar 

 Kembali ke 

tampilan menu 

utama 

sukses 

 

5.5  Hasil dan Analisis Pengujian 

 Untuk melakukan pengklasifikasian pada aplikasi ini digunakan beberapa 

jenis motif batik yang akan dikategorikan ke dalam 6 kelas yaitu buketan, ceplok, 

lereng, lung-lungan, parang dan semen. Masing-masing motif batik terdiri dari 10 

citra latih untuk basis data. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 30 citra uji, 

dengan variasi filter dan level dekomposisi. Berikut ini merupakan data yang 

diperoleh dari hasil pengujian aplikasi pengenalan motif batik. 

 

 



 

Tabel 5.3 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 1 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 3 4 4 2 63,3% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 4 - 1 3 - 1 30% 

level 4 5 - - 1 - - 20% 

Db-3        

level 1 3 4 3 4 4 3 70% 

level 2 5 - 1 1 3 1 36,7% 

level 3 5 - 2 2 - - 30% 

level 4 5 - 1 - - - 20% 

Coif-1        

level 1 4 2 3 4 4 3 66,7% 

level 2 5 - 1 1 3 1 36,7% 

level 3 5 - 2 2 - - 30% 

level 4 5 - 1 1 - - 23,3% 

 

Tabel 5.4 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 2 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 2 3 1 4 1 2 43,3% 

level 2 3 5 4 4 4 4 80% 

level 3 1 3 1 2 1 - 26,7% 

level 4 4 1 - 1 1 1 26,7% 

Db-3        

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 2 2 66,7% 

level 3 2 2 1 2 1 - 26,7% 

level 4 4 - - 2 - - 20% 



 

 Jenis Motif  

Coif-1 Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 2 2 66,7% 

level 3 2 1 1 2 1 - 23,3% 

level 4 4 - - 3 - - 23,3% 

 

Tabel 5.5 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 3 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 1 - 1 - - 1 10% 

level 2 1 2 1 4 - 2 33,3% 

level 3 4 5 3 4 1 4 70% 

level 4 1 3 1 2 1 - 26,7% 

Db-3        

level 1 1 - 1 2 - 1 16,7% 

level 2 1 3 1 4 1 2 40% 

level 3 4 4 2 2 3 1 53,3% 

level 4 3 - 1 2 2 - 26,7% 

Coif-1        

level 1 1 - 1 2 - 1 16,7% 

level 2 1 3 1 4 1 2 40% 

level 3 5 4 2 2 3 1 56,7% 

level 4 1 1 1 2 2 - 23,3% 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.6 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 4 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - - - - 1 3,3% 

level 2 - 2 - 3 1 1 23,3% 

level 3 - 4 - 4 - 2 33,3% 

level 4 1 4 2 3 3 2 50% 

Db-3        

level 1 - - - - - 1 3,3% 

level 2 - 2 - 3 - 1 20% 

level 3 - 4 - 4 - 1 30% 

level 4 2 4 1 2 3 1 43,3% 

Coif-1        

level 1 - - - - - 1 3,3% 

level 2 - 2 - 3 - 1 20% 

level 3 - 5 1 4 - 1 36,7% 

level 4 2 3 1 2 3 1 40% 

 

Tabel 5.7 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 1 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 1 4 3 2 53,3% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 4 - 1 3 - 1 30% 

level 4 5 - - 1 - - 20% 

Db-3        

level 1 3 3 3 4 3 1 56,7% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 5 1 2 2 - 1 36,7% 

level 4 5 - 1 - - - 20% 



 

 Jenis Motif  

Coif-1 Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 2 3 3 1 50% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 5 - 2 1 - 1 30% 

level 4 5 - 1 1 - - 23,3% 

 

Tabel 5.8 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 2 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 2 1 4 1 2 43,3% 

level 2 3 5 4 4 2 2 66,7% 

level 3 2 1 2 2 1 - 26,7% 

level 4 4 1 - 2 1 1 30% 

Db-3        

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 3 3 4 73,3% 

level 3 2 2 1 2 1 - 26,7% 

level 4 4 - - 2 - - 20% 

Coif-1        

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 2 4 73,3% 

level 3 2 1 1 2 1 - 23,3% 

level 4 4 1 - 2 - - 23,3% 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.9 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 3 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - - 2 - 1 10% 

level 2 1 3 - 4 - 1 30% 

level 3 1 4 3 4 2 1 50% 

level 4 1 1 - 2 2 1 23,3% 

Db-3        

level 1 - - - 2 - 1 10% 

level 2 - 3 - 4 - 1 26,7% 

level 3 2 5 2 4 1 3 56,7% 

level 4 2 2 - 2 1 - 23,3% 

Coif-1        

level 1 - - - 3 - 1 13,3% 

level 2 - 3 - 4 - 1 26,7% 

level 3 1 5 2 4 2 3 56,7% 

level 4 1 1 - 2 1 - 16,7% 

 

Tabel 5.10 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 4 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 - 1 1 2 - 1 16,7% 

level 3 - - 2 4 - 1 23,3% 

level 4 2 3 3 4 1 1 46,7% 

Db-3        

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 1 1 1 3 - 1 23,3% 

level 3 - - 3 4 - 2 30% 

level 4 2 2 2 3 2 2 43,3% 



 

 Jenis Motif  

Coif-1 Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 1 1 1 3 - 1 23,3% 

level 3 - 3 3 4 - 2 40% 

level 4 3 3 2 3 2 2 
50% 

 

 

Tabel 5.11 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 1 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 2 4 3 2 56,7% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 4 - 1 4 - 1 33,3% 

level 4 5 - - 1 - - 20% 

Db-3        

level 1 3 3 2 4 3 2 56,7% 

level 2 5 5 - 1 2 1 46,7% 

level 3 5 - 2 2 - 1 33,3% 

level 4 5 - 1 - - - 20% 

Coif-1        

level 1 4 3 3 4 3 2 63,3% 

level 2 5 - - 1 2 1 30% 

level 3 5 - 2 1 - 1 30% 

level 4 5 - 1 1 - - 23,3% 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.12 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 2 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 1 3 66,7% 

level 3 2 1 2 2 1 - 26,7% 

level 4 4 1 - 2 1 1 30% 

Db-3        

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 2 3 70% 

level 3 2 2 1 2 1 - 26,7% 

level 4 4 - - 2 - - 20% 

Coif-1        

level 1 3 3 1 4 1 2 46,7% 

level 2 4 5 3 4 1 3 66,7% 

level 3 2 1 2 2 1 - 26,7% 

level 4 4 1 - 2 - - 23,3% 

 

Tabel 5.13 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 3 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - - 3 - 1 13,3% 

level 2 - 3 - 4 - 1 26,7% 

level 3 - 4 4 4 2 2 53,3% 

level 4 1 1 - 2 2 1 23,3% 

Db-3        

level 1 - - - 2 - 1 10% 

level 2 - 3 1 4 - 1 30% 

level 3 2 4 3 3 1 4 56,7% 

level 4 2 2 - 2 1 - 23,3% 



 

 Jenis Motif  

Coif-1 Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - - 2 - 1 10% 

level 2 - 3 1 4 - 1 30% 

level 3 1 4 3 4 2 4 60% 

level 4 1 1 - 2 - - 13,3% 

 

Tabel 5.14 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 4 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - - - - 1 3,3% 

level 2 1 1 1 3 - 1 23,3% 

level 3 1 2 2 4 - 1 33,3% 

level 4 2 4 3 4 2 1 53,3% 

Db-3        

level 1 - - - - - 1 3,3% 

level 2 - 1 1 3 - 1 20% 

level 3 1 3 4 4 - 2 46,7% 

level 4 3 2 3 3 3 1 50% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 - 1 1 3 - 1 20% 

level 3 - 3 4 4 - 2 43,3% 

level 4 3 3 3 3 2 1 50% 

 

 

 Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari hasil pengujian aplikasi 

pengenalan motif batik dengan data uji yang berupa citra batik yang warnanya 

sudah diinversi (invert color). 

 



 

Tabel 5.15 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 1, untuk data uji telah 

mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 2 - - 1 10% 

level 2 - - - - 1 - 3,3% 

level 3 1 - - - 4 - 16,7% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

Db-3        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 2 - 6,7% 

level 3 - - - - 2 - 6,7% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 2 - 6,7% 

level 3 1 - - - 2 - 10% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

 

Tabel 5.16 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 2, untuk data uji telah 

mengalami color inversion color 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - - - - - 0% 

level 3 1 - - - - 1 6,7% 

level 4 2 - 1 - - 1 13,3% 

Db-3        

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 - - 1 - 1 1 10% 



 

level 3 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 4 1 - 2 - 1 - 13,3% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - 1 - - 1 6,7% 

level 3 1 - - - 1 - 6,7% 

level 4 - - 2 - 1 - 10% 

  

Tabel 5.17 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 3, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 2 1 2 - - 16,7% 

level 2 - - 1 2 1 - 13,3% 

level 3 - - - - 1 - 3,3% 

level 4 - - - - 1 - 3,3% 

Db-3        

level 1 - 3 1 2 - - 20% 

level 2 - - 1 2 - - 10% 

level 3 - - 1 - 2 1 13,3% 

level 4 1 - - - 2 1 13,3% 

Coif-1        

level 1 - 3 1 2 - - 20% 

level 2 - - 1 2 - - 10% 

level 3 - - 1 - 2 1 13,3% 

level 4 - - 1 - 2 1 13,3% 

 

 

 



 

Tabel 5.18 Data latih menggunakan Daubechies-2 level 4, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 2 1 2 - - 16,7% 

level 2 - 1 1 - - - 6,7% 

level 3 - - 1 1 - 1 10% 

level 4 - 1 - - - - 3,3% 

Db-3        

level 1 - 2 - 2 - - 13,3% 

level 2 - 1 1 1 - 1 13,3% 

level 3 - - 1 1 - 1 10% 

level 4 - - - - 1 1 6,7% 

Coif-1        

level 1 - 2 - 2 - - 13,3% 

level 2 - 1 1 1 - 1 13,3% 

level 3 - - 1 1 - 1 10% 

level 4 - - 1 - 2 1 13,3% 

 

Tabel 5.19 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 1, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - - 3,3% 

level 2 - - 1 - - - 3,3% 

level 3 1 - - - 4 - 16,7% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

Db-3        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 1 - 3,3% 



 

level 3 - - - - 2 - 6,7% 

level 4 2 - - - - - 3,3% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 1 - 3,3% 

level 3 1 - - - 2 - 10% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

 

Tabel 5.20 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 2, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - 1 - - - 3,3% 

level 3 1 - - - 2 - 10% 

level 4 2 - 1 - - 1 13,3% 

Db-3        

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - - - - - 0% 

level 3 1 - - - - 1 6,7% 

level 4 2 - 1 - - 1 13,3% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - 1 - - 1 6,7% 

level 3 1 - - - 1 - 6,7% 

level 4 - - 2 - 1 - 10% 

 

 

 



 

Tabel 5.21 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 3, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - - 2 1 - 10% 

level 3 - - 2 - - 1 10% 

level 4 - - 1 - 2 - 10% 

Db-3        

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - 1 3 1 - 16,7% 

level 3 - - - - - - 0% 

level 4 1 - - - 1 1 10% 

Coif-1        

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - 1 3 1 - 16,7% 

level 3 - - - - - - 0% 

level 4 1 - - - 1 - 6,7% 

 

Tabel 5.22 Data latih menggunakan Daubechies-3 level 4, untuk data uji yang 

telah mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 4 - 1 - 1 20% 

level 2 - 1 1 - - 2 13,3% 

level 3 - - - 2 - - 6,7% 

level 4 - - 2 1 - 2 16,7% 

Db-3        

level 1 - 4 - 2 - 1 23,3% 

level 2 - 1 1 - - - 6,7% 



 

level 3 - - 2 1 - 1 13,3% 

level 4 - - 1 - 1 - 6,7% 

Coif-1        

level 1 - 3 - 2 - 1 20% 

level 2 - 1 - - - - 3,3% 

level 3 - - 2 1 - 1 13,3% 

level 4 - - 1 - 1 - 6,7% 

 

Tabel 5.23 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 1, untuk data uji yang telah 

mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - - 3,3% 

level 2 - - - - - - 0% 

level 3 1 - - - 4 - 16,7% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

Db-3        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 1 - 3,3% 

level 3 - - - - 2 - 6,7% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - 1 - 6,7% 

level 2 - - - - 1 - 3,3% 

level 3 1 - - - 2 - 10% 

level 4 2 - - - - - 6,7% 

 

 

 

 



 

Tabel 5.24 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 2, untuk data uji yang telah 

mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - - 1 - - 1 6,7% 

level 2 - - 2 - - - 6,7% 

level 3 1 - 1 - 1 1 13,3% 

level 4 2 - 1 - - 1 13,3% 

Db-3        

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - 1 - - - 3,3% 

level 3 1 - - - 1 - 6,7% 

level 4 1 - 1 - 2 - 13,3% 

Coif-1        

level 1 - - 1 - - 2 10% 

level 2 - - 1 - - - 3,3% 

level 3 1 - - - 1 1 10% 

level 4 2 - 1 - 1 1 16,7% 

 

Tabel 5.25 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 3, untuk data uji yang telah 

mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - - 2 1 - 10% 

level 3 - - 1 - - - 3,3% 

level 4 - - - - 2 - 6,7% 

Db-3        

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - 1 3 1 - 16,7% 



 

level 3 - - - - - - 0% 

level 4 1 - - - 1 - 6,7% 

Coif-1        

level 1 - 1 - - - - 3,3% 

level 2 - - 1 3 1 - 16,7% 

level 3 - - - - - - 0% 

level 4 - - - - 2 1 10% 

 

Tabel 5.26 Data latih menggunakan Coiflet-1 level 4, untuk data uji yang telah 

mengalami color inversion 

 

Db-2 

Jenis Motif  

Buketan Ceplok Lereng Lung Parang Semen Akurasi

level 1 - 4 - 2 - 1 23,3% 

level 2 - 1 1 - - 3 16,7% 

level 3 - - - 3 - - 10% 

level 4 - - 1 1 1 2 16,7% 

Db-3        

level 1 - 3 - 2 - - 16,7% 

level 2 - 1 - - - 1 6,7% 

level 3 - - 3 1 - - 13,3% 

level 4 - - 1 - - - 3,3% 

Coif-1        

level 1 - 2 - 2 - - 13,3% 

level 2 - 1 - - - 2 10% 

level 3 - - 3 1 - - 13,3% 

level 4 - 1 - - 1 - 6,7% 

 

 Dari Tabel 5.4 dan Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa tingkat pengenalan 

tertinggi terhadap citra yang di ujikan, ditunjukan pada saat data latih dan data uji 

menggunakan filter wavelet Daubechies-2 level 2. Pengenalan terendah 



 

ditunjukan saat data latih menggunakan filter wavelet Coiflet-1 level 4 dan data uji 

menggunakan  Daubechies-2 level 1, Daubechies-3 level 1. 

  Pada data uji yang telah mengalami color inversion, pengenalan tertinggi 

ditunjukan pada saat data latih menggunakan filter wavelet Daubechies-3 level 4 

dan data uji menggunakan filter wavelet Daubechies-3 level 1, juga saat data latih 

menggunakan filter wavelet Coiflet-1 level 4 dan data uji menggunakan 

Daubechies-2 level 1 hasilnya dapat dilihat dari tabel 5.22 dan tabel 5.26. 

 Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Nilai energi dan entropi yang beragam sangat dipengaruhi oleh koefisien level 

pada masing-masing jenis wavelet yang digunakan. Semakin tinggi level 

dekomposisi maka semakin besar nilai energi dan entropi. 

2. Selain itu masih adanya kesalahan saat identifikasi disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain adanya ada citra pada basis data yang memiliki kedekatan ciri 

dengan citra lainnya.  

3. Saat menggunakan data uji telah mengalami color inversion, data uji lebih sulit 

untuk dikenali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6 



 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari tugas akhir dengan judul Pengenalan Motif  Batik 

Menggunakan Metode Transformasi Paket Wavelet dapat ditarik kesimpulan bahwa 

: 

1. Metode transformasi paket wavelet digunakan untuk melakukan dekomposisi 

citra batik masukan yang telah di grayscale, kemudian hasil dari dekomposisi 

tersebut akan digunakan untuk melakukan perhitungan nilai energi dan 

entropinya. 

2. Aplikasi yang di bangun dapat melakukan pengklasifikasian citra batik 

berdasarkan jenis motif. Klasifikasi dimulai dengan melakukan grayscale pada 

citra batik masukan kemudian dilanjutkan dengan proses dekomposisi untuk 

mendapatkan koefisien wavelet yang kemudian dihitung nilai energi dan 

entropi dari masing-masing citra dan dimasukkan ke dalam database. 

Selanjutnya membandingkan energi dan entropi antara citra yang akan 

diklasifikasikan dengan citra pada database. Langkah terakhir adalah 

melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode k-nearest neighbor.  

3. Berdasarkan hasil hasil uji coba yang telah dilakukan, tingkat pengenalan 

tertinggi terhadap citra yang di ujikan ditunjukan pada saat data latih dan data 

uji menggunakan filter wavelet Daubechies-2 level 2 sebesar 80%. Pengenalan 

terendah ditunjukan saat data latih menggunakan filter wavelet Coiflet-1 level 4 

dan data uji menggunakan  Daubechies-2 level 1, Daubechies-3 level 1 sebesar 

3,3%. 

4. Pada citra batik uji yang telah mengalami color inversion, tingkat pengenalan 

tertinggi hanya sebesar 23,3%. Ditunjukan pada saat data latih menggunakan 

filter wavelet Daubechies-3 level 4 dan data uji menggunakan filter wavelet 

Daubechies-3 level 1, juga saat data latih menggunakan filter wavelet Coiflet-1 

level 4 dan data uji menggunakan Daubechies-2 level 1. 

 

6.2 Saran 



 

 Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, masih terdapat banyak kekurangan 

yang dapat diperbaiki untuk pengembangan berikutnya diantaranya: 

1. Menambah jumlah data citra sebagai koleksi untuk data training. 

2. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan jenis wavelet 

lainnya.  

3. Perlu dilakukan penelitian untuk perbandingan hasil klasifikasi dengan 

menggunakan metode klasifikasi yang lainnya seperti k-means atau neural 

network. 

4. Pada tugas akhir ini proses perhitungan akurasi masih dilakukan secara 

manual. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan 

proses perhitungan akurasi secara otomatis. 
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