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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Udang vaname atau lebih biasa disebut dengan udang vannamei (Litopenaeus 

vannamei) merupakan udang introduksi [1]. Udang introduksi merupakan jenis 

udang yang bukan habitat asli Indonesia, melainkan berasal dari perairan Amerika 

Tengah. Dampak dari kedatangan udang vaname turut berperan besar dalam 

meningkatnya jumlah produksi udang di Indonesia [2]. 

Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017-2018 

udang menjadi komoditas utama yang berkontribusi besar pada volume ekspor hasil 

perikanan Indonesia. Komoditas tersebut mengalami peningkatan dengan kenaikan 

rata-rata volume 9.50% ton, dimana udang vaname memiliki jumlah tonase 

produksi pada tahun 2018 sebesar 752.000 ton lebih besar dari komoditas udang 

windu dan udang galah yang memiliki jumlah tonase masing-masing sebesar 

241.800 ton dan 140.900 ton [3]. Sedangkan nilai ekspor udang mengalami 

penurunan dengan kenaikan rata-rata nilai ekspor sebesar -0.21%, kendati demikian 

nilai ekspor udang menunjukkan nilai terbesar dibandingkan dengan komoditas 

utama ekspor lainnya. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor seperti faktor cuaca, nilai harga jual dipasar global, kendala budidaya 

yang disebabkan oleh hama dan patogen (penyebab penyakit) serta faktor lainnya 

[4] [5] [1] [2] [6]. 

Infectious myonecrosis virus (IMNV) merupakan penyakit utama pada budidaya 

udang. Menurut Koesharyan pada tahun 2019 diketahui penyakit tersebut dapat 

menginfeksi sebagian besar udang vaname yang mengakibatkan kematian besar dan 

dapat menyebabkan kematian 100% jika penanganannya terlambat dan panen awal 

serta akibatnya kerugian produksi. Semua ukuran udang dapat terinfeksi oleh 

IMNV baik larva maupun udang dewasa [7]. 

Udang yang terserang IMNV dapat merusak jaringan dan mengubah warna 

tubuhnya menjadi putih seperti kapas yang terfokus pada area nekrotik putih yang
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luas di otot lurik, terutama di segmen distal abdomen dan ekor kipas [8]. Pada 

umumnya penyakit ini disebabkan oleh tingkat kepadatan populasi (survival rate) 

udang terlalu tinggi, dan pengaruh kualitas lingkungan yang memburuk, terutama 

stratifikasi suhu dan salinitas [9][1]. Selain itu, infeksi IMNV dapat disebabkan oleh 

kanibalisme (udang memakan udang) dan infeksi vertikal dari induk (broodstock)  

[2]. Udang yang terinfeksi IMNV perlahan kehilangan nafsu makannya, 

menyebabkan kematian, dan tingkat kematian udang yang terinfeksi virus ini bisa 

mencapai 40 hingga 70% [10].  

Hingga saat ini, metode pengobatan infeksi oleh virus tersebut belum ditemukan 

sehingga usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan pencegahan. Salah satu metode 

pencegahan yaitu pengetahuan mengenai status penyebaran IMNV [11]. 

Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2019 

dapat diketahui penyebaran penyakit tersebut melalui serangkaian prosedur setelah 

diagnosis awal berdasarkan tanda-tanda klinis kasar. Ini termasuk demonstrasi 

histologis lesi, yang biasanya terlalu lambat untuk memungkinkan keputusan 

manajemen praktis oleh petani udang [8]. 

Selain itu, cara lain untuk dapat mencegahnya yaitu dengan pendekteksian virus 

menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan analisa histopatologi. 

Dikarenakan harganya yang mahal, pengujian menggunakan PCR hanya bisa 

dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti Balai Pengembangan Budidaya Air 

Payau (BBPBAP) [12]. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknologi informasi, 

dimungkinkan untuk menggunakan teknologi ini untuk mendeteksi penyakit IMNV 

pada udang melalui citra digital dengan harga yang lebih terjangkau.. 

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Aarthy (2019) yaitu “klasifikasi kanker 

payudara berdasarkan termal gambar menggunakan support vector machine”, 

teknik gray level co-occurence matrix (GLCM) untuk mengekstraksi fitur dari 

gambar. Hasil akurasi klasifikasi menunjukkan 97,6% tingkat keberhasilan yang 

cukup baik [13]. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Justiawan (2019) 

yaitu “analisis perbandingan sistem pencocokan warna untuk pengenalan gigi 

menggunakan color moment” dengan color moment sebagai ekstraksi warna 

mendapatkan akurasi terbesar 97.5% [14]. 



3 

 

 

 

Selain itu, pada penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Santhi (2019) dengan 

GLCM sebagai ekstraksi tekstur dan Ahsani (2019) dengan color moment sebagai 

ekstraksi warna dapat menghasilkan akurasi yang cukup baik dengan masing-

masing akurasi 95,65% dan 97,604% [15] [16]. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Khan (2019) yaitu “deteksi salju 

menggunakan kamera video dalam kendaraan dengan fitur gambar berbasis tekstur 

dengan k-nearest neighbor, support vector machine, dan random forest”. Hasil 

akurasi prediksi keseluruhan tertinggi didapatkan dari algoritma klasifikasi support 

vector machine (SVM) dengan ekstraksi tekstur berbeda terbesar yaitu 96% [17]. 

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Asmara (2019) yaitu “ekstraksi fitur Iris 

menggunakan gray level co-occurence matrix dan gabor kernel menyaring 

dampaknya pada gambar kompresi iris huffman”. Hasil uji fitur GLCM 

menggunakan klasifikasi SVM mencapai akurasi 95,24% [18]. Selain itu, penelitian 

lainnya juga pernah dilakukan oleh Latha (2019) dan Devi (2019) dengan 

menggunakan metode support vector machine (SVM) untuk mengklasifikasikan 

gambar dapat menunjukkan akurasi yang cukup baik dengan masing-masing 

akurasi sebesar 96,77% dan 98.38% [19] [20]. 

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, penerapan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan 

pendeteksian udang yang terjangkit gejala IMNV yaitu dengan pengolahan citra 

digital. Penggunaan metode ekstraksi citra dapat menggunakan gray level co-

occurence matrix (GLCM) sebagai ekstraksi tekstur dan color moment sebagai 

ekstraksi warna pada citra untuk mengekstraksi bagian penyakit infectious 

myonecrosis virus (IMNV). Penggunaan kedua metode ekstraksi tersebut 

menyesuaikan kebiasaan petambak ketika mengecek kondisi udang paska 

pemberian pakan dengan menggunakan alat bantu kontrol dengan menggunakan 

anco (feeding tray) [21]. Dari alat bantu tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat nafsu makan udang dari pakan yang diberikan, pengecekan anco juga dapat 

digunakan untuk mengontrol rutin kesehatan udang secara manual berdasarkan 

visual yang dimiliki udang tersebut diantaranya yaitu udang vaname yang 

terindikasi gejala penyakit IMNV. Gejala penyakit tersebut dapat dilihat dengan 

melihat warna pada udang berupa warna putih kapas yang terdapat pada ruas tubuh 
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udang tersebut. Pada keesokan harinya jika hal tersebut dibiarkan akan 

menyebabkan ruas tersebut memerah dan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, 

ekstraksi gray level co-occurrence matrix dapat digunakan untuk mengekstraksi 

perbedaan tekstur ruas tubuh udang yang terjangkit dengan ruas udang yang normal 

(sehat), sedangkan color moment dapat digunakan untuk mengekstraksi perbedaan 

warna pada ruas tubuh udang tersebut yang terjangkit gejala IMNV dengan bagian 

ruas tubuh udang yang normal (sehat). 

Sedangkan support vector machine (SVM) sebagai metode klasifikasi memiliki 

tingkat akurasi yang cukup baik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan melakukan 

deteksi penyakit infectious myonecrosis virus (IMNV) pada citra udang vaname 

dengan teknik pengolahan citra digital.  

Tahapan-tahapan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu pemotongan citra, 

grayscaling, dan ekstraksi tekstur dengan gray level co-occurence matrix (GLCM) 

dan ekstraksi warna dengan color moment. Hasil dari tahap ekstraksi fitur adalah 

matriks yang akan menjadi masukan untuk klasifikasi metode support vector 

machine (SVM). Hasil akhir dari penelitian adalah tingkat keberhasilan yang 

dilakukan dengan nilai akurasi yang dihasilkan pada pendeteksian penyakit 

infectious myonecrosis virus (IMNV) pada udang vanamei. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari informasi yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, dapat 

ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara melakukan pengolahan citra pada udang vaname yang sehat 

(normal) dan terjangkit gejala penyakit IMNV? 

2. Bagaimana cara untuk melakukan ekstraksi fitur dari citra dengan gray level 

co-occurance matrix (GLCM) dan color moment ? 

3. Bagaimana tingkat keberhasilan yang didapatkan dalam pendeteksian udang 

vaname yang terjangkit gejala penyakit dengan support vector machine 

(SVM) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mampu menerapkan pengolahan citra pada udang vaname yang sehat (normal) 

dan terjangkit gejala penyakit IMNV. 

2. Mampu menerapkan cara untuk melakukan ekstrasi fitur citra penyakit 

infectious myonecrosis virus (IMNV) pada udang vaname dengan gray level 

co-occurance matrix (GLCM) dan color moment. 

3. Mengetahui tingkat keberhasilan yang didapatkan dalam deteksi penyakit pada 

udang vaname menggunakan metode support vector machine (SVM). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dapat melakukan deteksi citra udang vaname yang sehat 

dan citra udang vaname yang terjangkit gejala IMNV. 

2. Citra yang digunakan sebagai masukan yaitu citra udang vaname yang terbagi 

menjadi 2 yaitu citra udang vaname sehat dan citra udang vaname terjangkit 

gejala IMNV. 

3. Tanda secara visual yang digunakan pada udang vaname yang terindikasi gejala 

penyakit yaitu warna putih yang terlihat seperti warna putih kapas dan perbedaan 

tekstur yang dimiliki pada tubuh udang yang terletak didalam karapas udang. Tanda 

tersebut akan digunakan untuk ekstraksi tekstur dan ekstraksi warna.  

4. Citra yang digunakan berupa citra udang yang masih hidup saat proses akuisisi 

dengan menggunakan background (latar belakang) berwarna putih. 

5. Jumlah sampel data yang digunakan berjumlah 200 data yang terbagi masing-masing  

menjadi 100 data berupa citra udang vaname yang sehat dan 100 berupa citra 

udang vaname yang terjangkit gejala IMNV. 

6. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pembagian dataset dengan rasio 

perbandingan 90% sebagai data pelatihan yang berjumlah 180 data dan 10% sebagai 

data pengujian yang berjumlah 20 data. 

7. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan k-fold cross validation dengan 

k=10. 
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8. Fitur yang akan digunakan adalah gray level co-occurance matrix (GLCM) 

dan color moment. 

9. Pada ekstraksi tekstur dengan gray level co-occurance matrix (GLCM) akan 

menggunakan 5 fitur yaitu energy, entropy, constrast, correlation, dan 

homogenity untuk dijadikan parameter pada metode support vector machine 

(SVM). 

10. Pada ekstraksi warna dengan color moment akan menggunakan 3 fitur yaitu 

mean, standar deviasi, dan skewness untuk dijadikan parameter pada metode 

support vector machine (SVM). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Sebagai alternatif untuk mendeteksi penyakit IMNV melalui pengolahan citra 

digital 

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi 

informasi dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit IMNV 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis tugas akhir ini dapat 

digambarkan sebagai berikutt: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, bagaimana rumusan 

masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori yang terkait dengan masalah yang diteliti dan 

memberikan referensi konseptual untuk membantu memecahkan masalah. 

Selain itu, bab ini memuat teori-teori tentang bagaimana proses 

pelaksanaannya, pengumpulan dan pengolahan data serta saat melakukan 

penganalisaan. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, metode analisis data, serta tahapan penelitiannya. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab in membahas analisa yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan, 

pengolahan, dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan 

pembahasan sebelumnya, serta saran rekomendasi yang dapat diterapkan 

sebagai informasi yang berguna di masa depan dari hasil pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


