
1 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, 

serta agama yang semuanya merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang dapat 

dimiliki bangsa Indonesia. Dari keragaman tersebut akhirnya tercipta berbagai 

hasil pemikiran yang tertuang dalam sebuah karya budaya dari setiap suku 

bangsa yang ada di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari karya budaya ini 

adalah Kain Tapis Lampung. 

Kain tapis adalah salah satu dari sekian karya budaya khas Provinsi 

Lampung. Kain tapis merupakan pakaian wanita suku Lampung yang berupa 

kain yang ditenun dari benang kapas dengan berbagai motif (alam, flora, dan 

fauna) dan kemudian disulam menggunakan benang emas dan benang perak 

(sistem cucuk) [1]. Dalam masyarakat adat Lampung, kain tapis bermakna 

sebagai lambang kesucian. Oleh karena itu, kain tapis merupakan karya budaya 

yang semestinya harus selalu dijaga dan dilestarikan. 

Namun pada kenyataannya, keberadaan pengrajin kain tapis kini semakin 

berkurang dan jenis kain yang dibuat pun hanya mengikuti permintaan pembeli 

saja sehingga menyebabkan beberapa jenis kain tapis terdahulu sulit ditemukan 

di pasaran [2]. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah serta para pecinta kain 

tapis dalam menjaga kelestarian kain tapis yaitu dimulai dengan pemabangunan 

sanggar hingga mengadakan pelatihan serta pembinaan untuk para pengrajin 

tapis. Selain itu, pemerintah setempat juga berupaya dalam mendokumentasikan 

dan menginventariskan berbagai jenis kain tapis dengan cara menggelar pameran 

seni serta membangun museum dimana kain tapis turut terpajang disana [2]. 

Kain tapis Lampung dapat diklasifikasikan berdasarkan daerah asalnya dan 

menurut pemakaiannya. Jika melihat dari daerah asalnya, di Lampung sendiri 

terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki adat yang cukup berbeda yaitu 
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masyarakat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun. Menurut asalnya, kain tapis 

yang biasa digunakan oleh masyarakat Pepadun dan Saibatin adalah tapis 

Lampung yang berasal dari Pesisir, Pubian Telu Suku, Sungai Way Kanan, 

Tulang Bawang Mego Pak, dan Abung Siwo Mego. Sedangkan untuk jenis tapis 

berdasarkan pemakaiannya adalah tapis jung sarat, raja tungga, raja medal, laut 

andak, balak, silung, laut linau, pucuk rebung, cucuk andak, limar sekebar, cucuk 

pinggir, tuho, agheng/areng, inuh, dewosono, kaca, bintang, biddak cukil, dan 

bintang perak [1]. Dengan keragaman jenis kain tapis Lampung maka akan 

menyulitkan dalam membedakan jenis kain tapis satu dan lainnya sehingga akan 

berpengaruh terhadap usaha pelestarian kain tapis. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan klasifikasi kain 

tapis untuk mempercepat dalam membedakan motif satu dan lainnya.  

Klasifikasi dilakukan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelas 

tertentu berdasarkan nilai atribut yang terkait pada objek yang diamati [3]. 

Dengan proses klasifikasi, penulis bertujuan untuk membagi citra kain tapis ke 

dalam kelas-kelas jenis kainnya sesuai dengan atribut ciri tekstur dan ciri 

warnanya. Proses klasifikasi jenis kain tapis yang akan dilakukan adalah dengan 

menerapkan pengolahan citra digital dari kain tapis yaitu ekstraksi ciri pada citra 

kain tapis untuk membedakan motif jenis kain tapis satu dan lainnya, dimana 

proses ekstraksi ciri merupakan salah satu proses terpenting dalam melakukan 

klasifikasi citra karena dengan ekstraksi ciri nantinya akan didapatkan nilai fitur 

yang akan membedakan objek satu dengan objek lainnya. Karena keragaman pola 

dan warna yang terdapat pada motif kain tapis, maka penulis memilih ciri tekstur 

dan warna dari citra tapis untuk proses klasifikasi. Terdapat dua metode yang 

akan digunakan dalam proses ekstraksi ciri yaitu metode Gray Level Co-

Occurrence Matrix (GLCM) sebagai metode ekstraksi ciri tekstur dan metode 

Hue, Saturation, Value (HSV) sebagai metode ekstraksi ciri warna. Model HSV 

merupakan definisi warna dengan terminologi hue yang mendefinisikan warna 

sebenarnya, saturation mendefinisikan tingkat kemurnian warnanya, dan value 

mendefinisikan banyaknya cahaya yang diterima oleh warna [4]. Gray Level Co-

Occurrence Matrix (GLCM) adalah matriks dengan elemennya merupakan 

penjumlahan piksel-piksel yang berpasangan dan memiliki level luminance 
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tertentu, dimana piksel berpasangan dipisahkan oleh jarak dan sudut orientasi [5]. 

Dengan ekstraksi ciri yang akan dilakukan, kita akan mengetahui karakteristik 

yang mewakili setiap gambar. Untuk proses klasifikasinya, akan diterapkan 

metode k-Nearest Neighbor yang merupakan metode pengklasifikasian. K-

Nearest Neighbor adalah salah satu pendekatan paling populer yang digunakan 

oleh para peneliti dan praktisi di bidang pengenalan pola dan machine learning, 

dimana secara umum, k-NN hanya membutuhkan satu parameter untuk 

disesuaikan yaitu k yang merepresentasikan berapa banyak tetangga terdekat yang 

akan dipertimbangkan untuk mengklasifikasikan objek yang tidak terlihat [6]. 

Dengan mengombinasikan ketiga metode ini, penulis berharap citra kain tapis 

Lampung dapat terklasifikasi dengan baik serta dapat berguna dalam pelestarian 

kain tapis Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang, berikut pokok-pokok permasalahan yang berhasil 

penulis rumuskan : 

1. Bagaimana implementasi metode ekstraksi ciri tekstur dengan metode 

Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) dan ekstraksi ciri warna citra 

kain tapis dengan metode Hue, Saturation, Value (HSV) untuk 

menyelesaikan permasalahan klasifikasi kain tapis Lampung? 

2. Bagaimana hasil performance klasifikasi dengan menggunakan metode k-

Nearest Neighbor berdasarkan penggabungan hasil ekstraksi ciri tekstur 

menggunakan Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) dan hasil 

ekstraksi ciri warna Hue, Saturation, Value (HSV)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian mengenai 

klasifikasi Tapis Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan metode ekstraksi ciri tekstur Gray Level Co-

Occurrence Matrix (GLCM), ekstraksi ciri warna Hue, Saturation, Value 
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(HSV), dan metode k-Nearest Neighbor untuk menyelesaikan 

permasalahan klasifikasi kain tapis Lampung. 

2. Mengetahui hasil performance dalam proses klasifikasi Tapis Lampung 

dengan menggunakan metode k-Nearest Neighbor berdasarkan 

penggabungan hasil ekstraksi ciri tekstur menggunakan Gray Level Co-

Occurrence Matrix (GLCM) dan hasil ekstraksi ciri warna Hue, 

Saturation, Value (HSV). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah beberapa batasan masalah pada penelitian yang dibuat agar 

penelitian berjalan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada, antara lain : 

1. Penelitian hanya akan menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra kain 

tapis Lampung dengan menggunakan metode ekstraksi fitur warna Hue, 

Saturation, Value (HSV) dan tekstur Gray Level Co-Occurrence Matrix 

(GLCM) serta k-Nearest Neighbor sebagai metode klasifikasinya. 

2. Akuisisi data citra akan dilakukan menggunakan kamera smartphone 

OPPO A5s. 

3. Citra input yang digunakan adalah tapis jung sarat, tapis bintang, tapis 

biddak cukil, dan tapis pucuk rebung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian untuk pihak-pihak yang terkait, 

antara lain : 

1. Untuk pembaca : 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

penerapan ekstraksi fitur warna menggunakan ruang warna Hue, 

Saturation, Value (HSV), ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level 

Co-Occurrence Matrix (GLCM), dan proses klasifikasi dengan metode 

klasifikasi k-Nearest Neighbor khususnya dalam melakukan klasifikasi 

citra tapis Lampung. 
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2. Untuk peneliti : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala baru 

mengenai proses ekstraksi hingga proses klasifikasi citra, serta dapat 

menjadi media dalam menyampaikan hasil penelitian dengan metode yang 

digunakan sehingga dapat membantu menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya yang memiliki topik serupa dalam mengembangkan kembali 

penelitian ini guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penelitian klasifikasi citra Tapis 

Lampung adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, manfaat penelitian. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian ini yaitu mengenai kain tapis Lampung, pengolahan citra 

digital, ekstraksi fitur, klasifikasi dengan metode k-Nearest Neighbor, dan lainnya 

serta ringkasan dan perbandingan dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan 

topik penelitian yang diangkat. 

  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tahapan dari penelitian klasifikasi citra 

kain tapis Lampung yang meliputi: desain penelitian, akuisisi data, preprocessing 

data, penjelasan mengenai metode yang akan digunakan yaitu metode untuk 

ekstraksi fitur dan metode untuk proses klasifikasi serta teknik evaluasi yang  

digunakan pada penelitian. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil implementasi dari metodologi 

penelitian dan akan dijelaskan hasil analisis dari keseluruhan proses yang telah 

dilakukan pada penelitian. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dituliskan kesimpulan yang terkait dengan penelitian klasifikasi 

citra kain tapis Lampung dan juga saran-saran yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk penelitian yang terkait berikutnya.  

 


