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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1 Kerangka Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian penelitian 

 

Pada flowchart kerangka penelitian ini dimulai dengan akuisisi data citra stiker pada 

kendaraan roda dua pegawai yang akan digunakan sebagai dataset untuk membangun 

model. Dataset akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, training data dan testing data. 

Setelah dilakukan akuisisi data terhadap dataset citra stiker logo ITERA, maka 

kemudian dilakukan proses pengolahan citra yang terdiri dari beberapa tahapan-

tahapan, yaitu tahap preprocessing (pra-proses), segmentasi, ekstraksi fitur warna 

dengan metode HSV, ekstraksi fitur bentuk dengan metode Canny, dan ekstraksi fitur 

tekstur Gray Level Co-Occurrence (GLCM).  

Setelah diperoleh nilai-nilai pada citra stiker, maka tahap selanjutnya dilakukan 

model pembelajaran dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) agar 

dapat mendeteksi citra stiker logo ITERA. Pada proses ini dilakukan klasifikasi 

terhadap training data dengan cara pelabelan dataset nilai fitur sesuai dengan kelasnya. 

Kemudian dilakukan pengujian dengan melakukan percobaan penggunaan parameter 

K yang berbeda. Tahap terakhir dilakukan evaluasi terhadap hasil performa program 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan indeks pengukuran 

yang disajikanya ke dalam table confolusion matrix.  
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3.1.1 Akuisisi Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan citra stiker logo ITERA yang 

terdapat pada kendaraan roda dua pegawai. Pengumpulan data untuk penelitian ini 

dilakukan secara langsung menggunakan kamera smartphone Realme C11 13 MP. 

Pengambilan gambar stiker dilakukan bertempat di area parkir kampus ITERA Data 

sampel akan dibagi kedalam training data dan testing data. Jumlah training data. 

Setelah dilakukan pengambilan data citra stiker maka dilakukan proses cropping pada 

citra.  Adapun contoh citra  stiker yang digunakan sebagai data sampel dalam penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut: 

  
Gambar 3.2 Sampel citra stiker 

 

3.1.2 Preprocessing (Praproses)  

Pada tahap preprocessing dilakukan proses resizing (merubah ukuran citra) dan 

filtering (memperbaikan kualitas citra). Citra sampel yang didapatkan pada tahap 

akusisi data memiliki ukuran yang cukup besar dan berbeda-beda antara satu citra 

dengan citra yang lain, sehingga perlu dilakukan resizing. Proses resizing kedalam 

ukuran 400x400 piksel yang berfungsi untuk menghasilkan ukuran citra yang lebih 

kecil dan diperoleh ukuran piksel yang sama pada setiap citra sampel. Selain itu, 

dengan mengubah ukuran citra dapat meningkatkan efisien dalam proses membangun 

model. Perubahan ukuran pada citra sampel tetap mempertahankan bentuk asli citra 

stiker tersebut sehingga citra  masih dapat terlihat dengan jelas. Proses selanjutnya 

yaitu, filtering dimana citra hasil resizing yang masih mengadung derau, dilakukan 

perbaikan dengan menggunakan mean filter. Hal ini dilakukan untuk meredam derau 
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(noise) pada citra sehingga didapatkan citra dengan kualitas lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

3.1.3 Segmentasi 

Citra dari hasil preprocessing memiliki latar belakang, sehingga perlu dilakukan 

pemisahan antara objek stiker dengan latar belakang. Adapun metode yang digunakan 

adalah segmentasi warna HSV. Proses ini dilakukan dengan menentukan nilai toleransi 

HSV yang digunakan dalam proses segmentasi. Hai ini bertujuan untuk mendapatkan 

objek stiker yang diinginkan. Selain itu untuk membedakan antara objek stiker dan 

latara belakang. Hasil citra pada proses segmentasi akan digunakan untuk menghitung 

nilai-nilai fitur pada proses selanjutnya. 

 

3.1.4 Ekstraksi Fitur 

Metode ekstraksi fitur yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstraksi fitur citra, 

yaitu warna (HSV), bentuk (Canny) dan tekstur GLCM (contrast, energy, homogeinity, 

correlation). Ekstraksi fitur dilakukan pada citra input yang sudah dilakukan proses 

segmentasi sebelumnya. Pada ekstrasi fitur ini  bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai 

fitur pada citra stiker. Adapun yang meliputi proses dalam ekstraksi fitur sebagai 

berikut: 

1. Ekstraksi Fitur Warna HSV 

Ekstraksi fitur warna merupakan tahapan untuk mendapatkan nilai warna pada  

citra stiker. Metode yang digunakan untuk mengenali warna dari citra stiker yaitu 

model HSV.  Citra stiker RGB terlebih dahulu akan dikonversi ke HSV, kemudian 

dari model warna HSV akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada setiap 

lapisan layer hue, saturation dan value. Setelah didapatkan nilai hue, saturation, 

dan value kemudian disimpan ke database fitur. Adapun proses ekstrasi fitur warna 

dengan model HSV dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut : 
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Gambar 3.3 Flowchart ekstraksi fitur warna HSV 

 

2. Ekstraksi Fitur Bentuk Canny 

Ekstraksi fitur bentuk merupakan tahapan untuk mengenali bentuk dari citra stiker. 

Dalam proses ekstraksi fitur bentuk dilakukan perhitungan terhadap nilai mean dan 

standar deviasi berdasarkan tepian citra stiker. Adapun flowchart ekstraksi ciri 

bentuk dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut : 

 

Gambar 3.4 Flowchart ekstraksi bentuk canny 
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3. Ekstraksi Fitur Tekstur GLCM 

Ekstraksi ciri tekstur merupakan tahapan untuk mendapatkan nilai tekstur didalam 

proses deteksi yang digunakan untuk mengenali tekstur dari citra stiker. Nilai 

tekstur dipresentasikan dengan menggunakan 4 nilai dari metode Gray Level Co-

Occurrence (GLCM) yaitu contrast, homogeneity, energy, dan correlation.  

Awalnya citra RGB diubah ke citra grayscale kemudian dilakukan pembuatan 

matriks baru dari citra grayscale. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai-nilai fitur 

GLCM yaitu fitur contrast, homogeneity, energy, dan correlation. Setelah 

didapatkan nilai hasil perhitungan maka data tersebut disimpan. Adapun Flowchart 

proses ekstraksi fitur tekstur Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dapat 

dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.5 Flowchart ekstarksi fitur tekstur GLCM 
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Setelah dilakukan ekstraksi fitur warna (hue, saturation, dan value), ekstraksi fitur 

bentuk (Canny), dan ekstraksi fitur tekstur (contrast, energy, homogeneity, dan 

correlation) untuk tiap-tiap blok pada data citra. Kedelapan nilai ekstraksi fitur 

warna, bentuk dan teksur data citra disimpan pada database. 

 

3.1.5 K-Nearest Neigbor (K-NN) 

Dalam membangun model pada penelitian ini, digunakan metode K-Nearest Neigbhor 

(K-NN) untuk mengklasifikasi citra stiker. Database nilai fitur (mean hue, mean 

saturation, mean value, mean Canny,  standar deviasi Canny, contrast, entropy, 

energy, dan homogeneity) dari training data akan dilakukan klasifikasi dengan 

pemberian label kelas pada setiap data. Adapun label yang dibuat menyesuaikan urutan 

dari training data. Tujuan pelabelan pada training data berguna untuk proses 

klasifikasi terhadap data baru pada testing data. Model K-NN  dalam klasifikasi 

terhadap training data data dilihat pada Gambar 3.6 berikut : 

 

Gambar 3.6 Model K-Nearest Neighbor (K-NN) 

 

Setiap data baru dari testing data dicari jarak euclidean terhadap semua training data 

yang sebelumnya sudah dilakukan proses training. Kemudian data hasil perhitungan 

diurutkan nilai jarak terkecil hingga nilai jarak terbesar. Dari perhitungan jarak tersebut 

diambil data dengan nilai terkecil sebanyak jumlah K. Kemudian akan didapatkan hasil 

dari klasifikasi berdasarkan mayoritas data terbanyak. Jika nilai 1 maka termasuk kelas 
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1 atau benar sedangkan jika nilai 2 maka termasuk kelas 2 atau salah. Adapun proses 

dari perhitungan metode K- Nearest Neighbor (K-NN) dapat dilihat pada Gambar 3.7 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3.7 Perhitungan metode K-NN 

 

3.2  Pengujian   

Pada tahap ini model yang sudah dibangun sebelumnya dilakukan pengujian. Data 

pengujian menggunakan testing data yang terpisah dengan training data. Data baru 

dari testing data akan dilakukan pengujian terhadap semua training data. Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mendapatkan model dengan performa trebaik dengan 

menghitung nilai akurasi, recall, dan precision. Dari hasil pengujaian maka diperoleh 

model terbaik Adapun ringkasan pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 

3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Ringkasan pengujian 

Pengujian 

Ke- 

Pengujian yang dilakukan Output pengujian 

1 Melakukan pengujian terhadap nilai parameter 

K dengan menggunakan data testing yang terdiri 
dari kelas benar dan data kelas salah terhadap 

fitur warna, bentuk dan tekstur   

Mengetahui nilai akurasi, 

dari masing - masing nilai 
parameter K yang diujikan 

tehadap fitur warna,bentuk 

dan tekstur sehingga 
didapatkan nilai K yang 

memberikan performa 

terbaik. 

 

Pada pengujian ini dilakukan uji parameter  nilai K terhadap model yang sudah 

dibangun. Berdasarkan jumlah klasifikasi yang genap maka penggunaan nilai K berupa 

angka ganjil. Dimana pada kasus ini klasifikasi prediksi dimulai dari nilai ganjil yang 

terkecil (dengan kata lain, K=1) sampai nilai ganjil terbesar (dengan kata lain, K=31). 

Adapun K yang diujikan yaitu, K=1, K=3, K=5, K=7, K=9, K=11, K=13, K=15, K=17, 

K=19, K=21, K=23, K=25, K=27,  K=29, dan K=31 terhadap gabungan fitur warna, 

bentuk, dan tekstur.  

 

3.3 Evaluasi 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dihitung tingkat 

keberhasilan terhadap model dalam mendeteksi citra stiker. Pada evaluasi dilakukan 

perhitungan performa dengan meggunakan confusion matrix untuk membantu 

menghitung nilai akurasi,  recall, dan precision. Dari semua proses percobaan yang 

telah dilakukan pada penelitian ini adapun dilakukan analisis dengan cara 

membandingkan hasil dari tiap-tiap percobaan. Selanjutnya dilakukan evaluasi 

terhadap keseluruhan hasil dari analisis yang telah didapatkan. Proses tersebut 

dilakukan dengan mengukur kualitas hasil deteksi citra stiker yang melibatkan training 

data dan testing data
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lingkungan Perangkat Lunak (software) 

Dalam membangun model deteksi citra stiker pada kendaraan pegawai digunakan 

perangkat lunak, sebagai berikut : 

1. Matlab R2018a sebagai software pemrograman yang digunakan dalam 

membangun model dan menjalankan program.  

2. Windows 10 sebagai sistem operasi yang digunakan pada perangkat laptop.  

 

4.2 Implementasi 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan terkait dengan implementasi terhadap 

metodologi yang sudah disusun pada Bab sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Implementasi Akusisi dataset 

2. Implementasi pre-processing 

3. Impementasi segmentasi 

4. Implementasi ekstraksi fitur 

5. Hasil pengujian  

 

4.2.1 Implementasi Akuisisi Dataset 

Akusisi dataset atau pengumpulan citra untuk dataset dalam membangun model 

dilakukan pengambil sampel citra stiker logo Kampus Institut Teknologi Sumatera 

(ITERA) yang terpasang pada kendaraan pegawai. Pengambilan gambar menggunakan 

smartphone. Adapun gambar yang terkumpul total berjumlah 549 citra namun untuk 

implementasi jumlah data yang digunakan hanya berjumlah 40 sampel citra. Sampel 

citra yang sudah didapatkan kemudian dilakukan cropping dengan mengambil bagian 
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objek dari gambar citra stiker saja. Dataset dibagi menjadi 2 yaitu training data dan 

testing data. Training data berjumlah 32 citra sedangkan untuk testing data berjumlah 

8 citra. Masing-masing data sampel semuanya dilakukan proses cropping dengan 

menngunakan cropping square agar hasil cropping yang didapatkan simetris. Adapun 

hasil akuisi data dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil akusisi data 

Gambar asli Citra hasil cropping 

 

 

 

4.2.2 Implementasi Pre-processing 

Berdasarkan dataset yang didapatkan dari proses akuisisi data, sampel citra memiliki 

ukuran yang besar dan bervariasi. Sehingga perlu dilakukan resizing terhadap semua 

sampel citra dilakukan resizing citra kedalam ukuran 400x400 agar terjadi efisien 

dalam proses komputasi dikarenakan jika resizing terlalu besar maka komputasinya 

tinggi sedangkan jika resizing terlalu kecil dapat menyebabkan detail citra hilang. 

Setelah dilakukan proses resizing kemudian dilakukan perbaikan kualitas citra dengan 

menggunakan mean filter dengan mask 3x3 dengan menggunakan perintah imfilter 

sehingga didapatkan citra dengan efek blurring. Citra hasil preprocessing berupa citra 

dengan efek blurring. Efek blurring pada citra bermaksud untuk mengurangi derau 

pada citra sehingga kualitas citra yang didapatkan dapat lebih baik . Implementasi code 

dari proses preprocessing dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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%resize 
   im = imresize(I, [400 400]); 

  
   %mean filter 
   H = fspecial('average', [3 3]); 
   J = imfilter(im, H); 

 

Gambar 4.1 Implementasi kode preprocessing 

 

Efek blurring bertujuan untukmengurangi derau pada citradikarenakan pada tahap 

akusisi data tidak ada pengendalian intensitas cahaya ataupun teknik khusus dalam 

pengmabilan sampel citra. Adapun contoh hasil dari citra yang sudah dilakukan tahap 

pre-processing tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil proses preprocessing 

Gambar cropping Gambar hasil preprocessing 

  

 

4.2.3 Implementasi Segmentasi 

Setelah dilakukan tahap preprocessing pada sampel citra, didapatkan objek citra stiker 

yang masih menyatu dengan background sehingga perlu dilakukan segmentasi agar 

didapatkan objek citra stiker. Dikarenakan background yang berwarna maka digunakan 

segmentasi dengan metode HSV. Citra inputan yang berupa citra RGB pada 

prosessegmentasi tidak dapat langsung diproses sehingga perlu dilakukan konversi 

citra kedalam bentuk warna HSV. Kemudian dari hasil konversi barulahcitra dapat 

dilakukan proses pengambilan objek citra dengan memisahkan objek stiker dan 

background. Implementasi kode untuk proses segmentasi dapat dilihat pada Gambar 

4.2 berikut: 
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%Convert RGB ke HSV 
   HSV = rgb2hsv(J);  
   H = HSV(:,:,1); 
   %Segmentasi 
   range = [0.25 0.81]/1; 
   mask =(H>range(1)&H<range(2)); 
   K1 = uint8(255*mask(:,:,[1 1 1])); 
   hasil=im-K1;  

 

Gambar 4.2 Implementasi kode segmentasi 

 

Adapun prosesnya yaitu, citra RGB dikonversi ke HSV sehingga didapatkan citra HSV 

kemudian dilakukan pengambilan layer pertama yaitu, hue kemudian ditentukan 

rentang nilai yang dapat di tampung sebagai batasan nilai pada citra.  Nilai rentang hue 

yang digunakan adalah 0.25-0.81 untuk mengambil bagian objek citra. Rentang nilai 

ditentukan dari hasil observasi penulis, nilai tersebut didapatkan dari hasil percobaan 

yang dilakukan pada tahap implementasi serta diperoleh hasil dengan segmentasi yang 

baik dibanding menggunakan nilai lainnya.  Kemudian dilakukan proses selanjutnya 

dengan menggunakan fungsi mask yang membagi citra menjadi 2 bagian citra berwarna 

putih untuk background dan citra berwarna hitam untuk objek, dikarenakan hasil yang 

didapatkan berupa bilangan biner maka perlu diubah kedalam bentuk integer. 

Kemudian agar diperoleh hasil  citra segmentasi berwarna maka citra asli hasil resize 

dilakukan kombinasi terhadap citra hasil segmentasi. Adapun hasil contoh dari proses 

segmentasi yang berhasil dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Citra hasil segmentasi berhasil 

Gambar inputan Hasil segmentasi Penggabungan warna 
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Gambar inputan Hasil segmentasi Penggabungan warna 

   

 

Pada tahap proses segmentasi ini dari 549 data citra yang berhasil tersegmentasi dengan 

baik hanya berjumlah 40 citra saja. Kegagalan segmentasi yang ditemui berupa objek 

citra tertutup bercak dan background yang terlalu luas sehingga menghasilkan bercak 

pada background. Kegagalan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu citra  inputan 

segmentasi memiliki derau, sebagai background citra terdapat efek pantul bayangan 

dari sinar matahari selain itu background yang mengandung banyak objek. Adapun 

contoh hasil segmentasi yang mengalami kegagal dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut ini: 

Tabel 4.4 Citra hasil segmentasi gagal 

Gambar inputan  Hasil segmentasi Kombinasi warna 
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Dari hasil kegagalan segmentasi didapatkan faktor pengaruh lainnya yaitu sudut 

pengambilan gambar pada saat akuisisi data. Nilai sudut yang berbeda-beda dapat 

menghasilkan bentuk gambar yang berbeda juga sehingga mempengaruhi nilai titik 

koordinat yang didapatkan. 

 

4.2.4 Implementasi Ekstraksi Fitur 

Pada proses ekstraksi fitur ini citra hasil segmentasi, dilakukan pengambilan nilai-nilai 

fitur pada citra. Ekstraksi fitur yang pertama yaitu, fitur warna dengan metode HSV. 

Citra RGB hasil proses segmentasi  diubah ke HSV dengan menggunakan syntax 

‘rgb2hsv’ maka citra yang sebelumnya RGB akan menjadi citra HSV. Perhitungan nilai 

hue, saturation, dan value didapatkan dengan menggunakan syntax ‘mean’ untuk 

menghitung niali rata-rata dari setiap layer HSV. Adapun hasil dari ekstraksi fitur dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.5 Ekstraksi fitur HSV 

Gambar inputan Gambar hasil fitur HSV 
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Ekstraksi fitur kedua yaitu fitur bentuk dengan metode canny, citra RGB dari proses 

penggabungan sebelumnya pada tahap segmentasi, citra diubah terlebih dahulu kecitra 

grayscale  dikarenakan untuk ekstraksi fitur bentuk tidak dapat memproses citra RGB. 

Namun dapat memproses citra 2 layer yaitu citra grayscale. Proses deteksi tepi 

diimplementasikan dengan menggunakan  syntax ‘canny’. Dari proses ini citra yang 

dihasilkan berupa citra dengan titik-titik yang jelas padabagian objek citra stiker. 

Kemudian dilakukan perhitungan mean dan standart deviasi terhadap hasil yang 

didapatkan dari deteksi Canny. Adapun hasil dari metode deteksi Canny dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Ekstraksi fitur bentuk Canny 

Gambar inputan Gambar grayscale Gambar hasil fitur 

Canny 

   

   

 

Ekstraksi fitur yang ketiga yaitu, ektrasksi fitur tekstur GLCM, pada fitur ini citra 

grayscale akan dihitung nilai fitur energy, homogeneity, contrast, dan correlation 

dengan membuat matriks GLCM  dari citra grayscale dengan syntax ‘graymatrix’ 

kemudian dilakukan perhitungan fitur GLCM dengan menggunakn syntax 

‘graycoprops’, dengan fungsi syntax tersebut sudah terdapat perhitungan energy, 
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homogeneity, contrast, dan correlation. Setelah diperoleh hasil perhitungan sekstraksi 

fitur maka data tersebut disimpan dengan format *xlsx. Adapun contoh nilai-nilai 

ekstraksi fitur dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Nilai ekstraksi fitur 

 

Pada implentasi kode tahap pertama dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada warna 

hue, saturation, dan value. Kemudian dilakukan perhitungan fitur bentuk Canny 

dengan menghitung nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi bentuk objek stiker. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan fitur tekstur yaitu, contras, homogeneity, energy, 

dan entropy. Adapun implentasi kode dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini: 

%Ekstraksi fitur warna,bentuk, dan tekstur 
 HSV = rgb2hsv(img); 
 hue(n) = mean(mean(HSV(:,:,1))); 
 saturation(n) = mean(mean(HSV(:,:,2))); 
 value(n) = mean(mean(HSV(:,:,3))); 
 gray = rgb2gray(img); 
 canny = edge(gray,'canny'); 
 cannymean(n) = mean(mean(canny)); 
 cannystd(n) = std(std(double(canny))); 
 glcm = graycomatrix(gray, 'Offset', [0 1]); 
 stats = 

graycoprops(glcm,{'Contrast','Homogeneity','Energy','Correlation'}

); 
 contr(n) = stats.Contrast; 
 homog(n) = stats.Homogeneity; 
 energ(n) = stats.Energy; 
 correl(n) = stats.Correlation; 
end 

Gambar 4.3 Implementasi kode ekstraksi fitur 
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4.2.5 Implementasi K-Nearest Neighbor (K-NN) 

Pada proses membangun model data hasil perhitungan ekstraksi fitur pada training 

data yang berjumlah 32 citra dan testing data dengan jumlah 8 citra, kemudian 

dilakukan permodelan dengan menggunakan model K-Nearest Neighbor (K-NN). 

Mula-mula program akan membaca data hasil ekstraksi fitur training data dan testing 

data beserta label kelasnya. Pada proses pembelajaran (training) model menggunakan 

syntax ‘fitcknn’ yang merupakan library K-NN. Dalam proses pembelajaran pada 

model K-NN ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari 

data pembelajaran. Adapun implementasi kode algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) 

dapat dilihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut: 

    Data_train=xlsread('Fitur_train.xlsx'); 
    Label_train=xlsread('kelas.xlsx'); 

     
    Data_test=xlsread('Fitur_tes.xlsx'); 
    Label_test=xlsread('target.xlsx'); 

     
    k=3; 
    KNNModel = fitcknn(Data_train, Label_train, 'NumNeighbors', k, 

'Standardize',1); 
    klasifikasi = predict(KNNModel, Data_test); 
    Detek = klasifikasi; 

 

Gambar 4.4 Implementasi kode ekstraksi fitur 

 

Algoritma K-NN indentik dengan nilai neighbor yaitu K maka penggunaan parameter 

nilai K dapat memperngaruhi penentuan hasil klasifikasi citra. Pada tahap ini dilakukan 

deteksi menggunakan testing data dengan syntax ‘predict’ untuk mengetahui hasil 

klasifikasi terhadap kelas prediksi yang didapatkan dari model K-NN.Setiap hasil 

perhitungan fitur-fitur testing data dilakukan perhitungan jarak Euclidean terhadap 

semua training data. Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor training 

data  dihitung dan sejumlah K buah tetangga yang paling terdekat diambil sehingga 

didapatkan hasil klasifikasi citra. Jika hasil prediksi bernilai 1 maka termasuk ke dalam 

kelas 1 atau benar dan jika bukan maka termasuk ke dalam kelas 2 atau salah. Adapun 

kriteria kelas 1 dan kelas 2 dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Kriteria kelas 1 dan kelas 2 

Kriteria Kelas 1 Kelas 2 

Gambar 

  

Jenis Stiker Stiker logo kampus ITERA Stiker logo kampus ITERA 

Bentuk Lengkap atau tidak ada 

bagian kotak  pada stiker 

yang hilang 

Terpotong atau ada bagian 

kotak pada stiker yang 

hilang 

Kategori Benar Salah 

 

4.2.6 Evaluasi  

Pada tahap evaluasi digunakan perhitunggan akurasi, recall dan precision dengan 

menggunakan syntax ’confusionmat’. Hasil klasifikasi yang didapatkan dari model K-

NN kemudian dilakukan perhitungan terhadap ketepatan prediksi dengan kelas target. 

Perhitungan akurasi didapatkan dengan mnehitung semua jumlah prediksi benar dibagi 

dengan jumlah data sampel sehingga didaptkan nilai akurasi. Sedangkan untuk recall 

dan precision meperhitungkan jumlah peluang prediksi benar terhadap kelas target. 

Adapun untuk implementasi kode dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut: 

ConfusionMatrix = confusionmat(Label_test, 

klasifikasi); 
    TP = ConfusionMatrix(1,1); 
    FP = ConfusionMatrix(1,2); 
    FN = ConfusionMatrix(2,1); 
    TN = ConfusionMatrix(2,2); 
    Acc = (TP + TN)/(TP+FP+FN+TN)*100; 
    Rec = (TP)/(TP+FN)*100; 
    Prec = (TP)/(TP+FP)*100; 

Gambar 4.5 Implementasi kode confusion matrix 

 



60 
 

 
 

4.2.7 Hasil Pengujian 

Berdasarkan rancangan pengujian sebelumnya pada tahap ini dilakukan pengujian 

terhadap model. Adapun proses pengujian dengan menggunakan parameter nilai K=1, 

K=3, K=5, K=7, K=9, K=11, K=13, K=15, K=17, K=19, K=21, K=23, K=25, K=27, 

K=29, dan K=31. Dimana akan dilakukan percobaan terhadap nilai K yang bertujuan 

untuk mendapatkan nilai K terbaik terhadap model yang sudah dibangun. Pada tahap 

pengujian ini digunakan training data sejumlah 32 citra dan 8 citra untuk testing data 

. Adapun hasil dari masing-masing pengujian sebagai berikut: 

1. K=3 

Pada pengujian ini menggunakan parameter K=3 terhadap hasil ekstraksi fitur hue, 

saturation, value, canny, contras, homogeneity, entropy, dan correlation. Adapun 

hasil deteksi data dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Confusion matrix K=3 

  Sebenarnya 

  Benar Salah 

P
re

d

ik
si

 Benar 4 0 

Salah 1 3 

 

Dari 8 citra, didapatkan hasil deteksi benar dengan jumlah 7 citra sebagai citra yang 

terdeteksi kelas 1 atau benar berjumlah 4 citra dan 3 citra yang terdeteksi kelas 2 

atau salah. Sedangkan 1 citra salah atau kelas 2 yang terdeteksi benar atau kelas 1. 

Berdasarkan hasil deteksi dilakukan perhitungan akurasi, recall, dan precision 

untuk K=3 adalah sebagai berikut: 

a. Akurasi = 
4+3

4+0+3+1
× 100% = 87.5% 

b. Recall = 
4

4+1
× 100% = 80% 

c. Precision = 
4

4+0
× 100% = 100% 
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2. K=1 

Pada pengujian ini digunakan K=1 dengan menggunakan ektraksi fitur warna HSV, 

Canny, dan GLCM  yang sudah dilakukan sebelumnya. Nilai dari hasil ektrasksi 

fitur kemudian dilakukan klasifikasi sehingga didapatkan hasil dari prediksi model 

yang telah dibangun. Adapun hasil  deteksi dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 Confusion matrix K=1 

  Sebenarnya 

  Benar Salah 

P
re

d
i

k
si

 

Benar 3 1 

Salah 1 3 

 

Dari 8 citra, hanya dapat mendeteksi dengan benar 6 citra sebagai citra yang 

terdeteksi kelas 1 atau benar berjumlah 3 citra dan 3 citra terdeteksi kelas 2 atau 

salah. Sementara 1 citra salah yang terdeteksi benar dan 1 citra benar yang 

terdeteksi salah. Berdasarkan hasil deteksi yang didapatkan kemudian dilakukan 

perhitungan akurasi, recall, dan precision untuk K=1 adalah sebagai berikut: 

a. Akurasi = 
3+3

3+1+3+1
× 100% = 75% 

b. Recall  = 
3

3+1
× 100% = 75%  

c. Precision = 
3

3+1
× 100% = 75% 
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Hasil dari pengujian secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagi berikut: 

Tabel 4.11 Hasil pengujian keseluruhan 

 
K

=

1 

K

=

3 

K

=

5 

K

=

7 

K

=

9 

K

=1

1 

K

=1

3 

K

=1

5 

K

=1

7 

K

=1

9 

K

=2

1 

K

=2

3 

K

=2

5 

K

=2

7 

K

=2

9 

K

=3

1 

Aku

rasi 

7

5 

8

7.

5 

8

7.

5 

8

7.

5 

8

7.

5 

87.

5 

87.

5 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Reca

ll 

7

5 

8

0 

8

0 

8

0 

8

0 
80 80 

66.

7 

66.

7 

66.

7 

66.

7 

66.

7 

66.

7 

66.

7 

66.

7 
75 

Prec

ision 

7

5 

1

0
0 

1

0
0 

1

0
0 

1

0
0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
75 

 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai terbaik dari model yang telah dibangun 

adalah K=3, K=5, K=7, K=9, K=11, dan K= 13 dengan  menggunakan fitur HSV, 

Canny, dan GLCM nilai akurasi tertinggi sebesar 87.5% dengan nilai recall sebesar 

80% dan precision sebesar 100%. Hasil akurasi yang didapatkan bernilai rata-rata 

87.5%  dipengaruhi oleh penggunaan jumlah data testing yang sedikit sehingga jika 

data citra terprediksi benar maka akan bernilai 100 dan jika data citra terprediksi salah 

maka akan bernilai 0 sehingga sangat mempengaruhi jumlah akurasi, recall, dan 

precision.


