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 BAB II 

         LANDASAN TEORI 

 

 

 Viabilitas Polen dan Metode Pewarnaan 

2.1.1 Pengertian Sel Polen 

“Sebutir sel polen (pollen grain) adalah sebuah sel hidup dan mempunyai inti sel serta 

protoplasma, yang terbungkus oleh dinding sel. Dinding sel tersebut terdiri atas dua lapis, yaitu 

lapisan dalam (intine) yang tipis serta lunak seperti selaput, dan lapisan luar (axine) yang tebal 

dan keras untuk melindungi seluruh isi butir polen”, (Darjanto & Satifah, 1984). Sel polen pada 

tumbuhan merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi untuk melakukan regenerasi tanaman.  

Menurut (Anjelina, 2009) dalam penelitiannya: “jika polen sesuai (compatible), polen 

akan berkecambah pada kepala putik dan membentuk sebuah tabung polen yang akan 

membawa gamet jantan pada gametofit betina. Namun bila polen tidak sesuai (incompatible), 

perkecambahan polen akan terhambat atau pertumbuhan tabung polen akan tertahan dalam 

jaringan pemindah”. Dengan begitu, jika polen sesuai maka proses penyerbukan dan pembuaha 

akan terjadi pada tumbuhan tersebut. 

Proses penyerbukan dan pembuahan yang digunakan untuk membentuk buah hanya 

dapat terjadi apabila polen yang viabel jatuh ke kepala putik yang dapat mengeluarkan senyawa 

biokimia (reseptif). Viabilitas polen menyatakan keadaan polen yang sudah masak dan siap 

untuk menyerbuk kepala putik. Polen akan berkecambah membentuk tabung polen dan 

menghantarkan sperma untuk membuahi sel telur sehingga pembuahan dapat berhasil. 

 

 

Gambar 2.1 Proses penyerbukan tanaman 
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2.1.2 Viabilitas Sel Polen 

Setelah dilakukan fertilisasi atau pembuahan, viabilitas suatu polen merupakan salah satu 

parameter yang penting. Hal ini disebabkan karena polen harus hidup dan mampu berkecambah 

setelah fertilisasi. (Widiastuti & Palupi, 2008) mengatakan, “polen dengan viablitas yang tinggi 

merupakan salah satu komponen yang menentukan keberhasilan persilangan tanaman”. 

Kualitas polen dapat ditentukan dari tingkat viabilitasnya. Pengetahuan mengenai viabilitas 

polen sangat berguna bagi pemulia tanaman, ahli genetika, penanam buah, dan teknologi 

benih/seed technologist. Untuk mengetahui tingkat viabilitas suatu polen, maka dilakukan 

pengujian terhadap serbuk sari atau anther yang diambil. Penggunaan metode pengujian 

viabilitas polen yang cepat, mudah, dan murah sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi 

program pemuliaan dan seleksi maupun produksi benih. 

Proses pengambilan sel polen berawal dari pemetikan bunga jantan yang hampir mekar. 

Kemudian dari bunga jantan tersebut diambil anther-nya untuk dilakukan metode pewarnaan 

agar sel yang terdapat didalam anther tersebut muncul. Dengan pemberian metode tersebut, 

akan dihasilkan gambar sel yang hanya dapat dilihat dibawah mikroskop. Dengan 

menggunakan mikroskop, akan terlihat perbedaan pendaran atau warna untuk sel viable dan 

inviable. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui hasil persentase viabilitas 

suatu sel: 

 

𝑆𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖 
 × 100%        (2.1) 

 

Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk menguji viabilitas polen. 

Metode yang paling banyak digunakan adalah metode pewarnaan dan metode perkecambahan 

polen secara in vitro. Menurut (Gallette, 1983) ada empat metode umum pengujian viabilitas 

polen, yaitu (1) pengecambahan polen secara in vitro, (2) pengamatan dengan metode 

pewarnaan pada polen yang tidak dikecambahkan, (3) pengujian in vivo melalui pengamatan 

tabung polen pada jaringan stylus (tangkai putik), dan (4) pengamatan terhadap produk benih 

yang terbentuk (seed set) dari hasil penyerbukan pada pohon contoh. Diantara metode-metode 

tersebut, pengujian viabilitas melalui perkecambahan polen secara in vitro merupakan metode 

yang paling diandalkan. 
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2.1.3 Metode Pewarnaan 

Pada umumnya, semua metode pewarnaan dapat membuat sel polen menghasilkan 

viabilitasnya. Metode pewarnaan yang umum digunakan untuk menduga viabilitas polen 

adalah acetocarmin, propione carmin, aniline blue, Alexdaner’s stain, FDA, NBT, TCC, MCC, 

dan larutan lugol atau Iodine Potassium/Kalium Iodide (Wang & Charest, 1993): (Borlat & 

Pirlak, 1999): (Pline, et al., 2002). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pewarnaan dengan menggunakan FDA, karena menurut (Huang & Johnson, 1996), 

“keuntungan penggunaan metode pewarnaan FDA yaitu viabilitas polen dapat ditentukan 

dengan mudah dan hasil dapat dipercaya kebenarannya”. 

Menurut (Wang & Charest, 1993): “Faktor yang dilihat dalam menggunakan metode 

pewarnaan FDA (Fluorescein Diacetat) adalah adanya aktivitas esterase dan keutuhan plasma 

membran”. Hasil pengujian dengan menggunakan metode pewarnaan FDA kemudian diamati 

dengan menggunakan mikroskop flouresensi. Setelah dilakukan pengamatan, akan dihasilkan 

gambar sel polen. Polen yang viable akan berwarna cerah, hal ini disebabkan pada saat 

pemberian FDA terjadi integritas cahaya “flourescein”. (Pline, et al., 2002) menambahkan 

bahwa, “penggunaan metode ini dapat diamati melalui mikroskop cahaya ultraviolet dan polen 

dapat dengan mudah dinilai sebagai viable jika berwarna/berpendar dan non-viable jika tidak 

berpendar”. 

 

 Pengolahan Citra 

Sebuah citra memiliki banyak informasi, namun seringkali citra yang dimiliki mengalami 

penurunan mutu (degradasi), misalnya mengandung cacat atau derau (noise), warnanya terlalu 

kontras, kurang tajam, kabur (blurring), dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi 

lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi 

berkurang. Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh manusia 

maupun mesin), maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya 

lebih baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah pengolahan citra. (Pamungkas, 2016). 

 

2.2.1 Citra Digital 

Citra (image) secara harfiah merupakan gambar pada bidang dua dimensi. Citra digital 

merupakan sebuah larik (array) yang berisi nilai-nilai riil maupun komplek yang 

direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra juga dapat didefinisikan sebagai fungsi 

f(x,y) berukuran m baris dan n kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial, dan amplitude 
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f di titik koordinat (x,y) dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada titik tersebut 

(Ikhsanuddin, 2014). 

 

2.2.2 Jenis Citra 

Nilai suatu pixel memiliki nilai dalam rentang tertentu, dari nilai minimum sampai nilai 

maksimum. Jangkauan yang digunakan berbeda-beda tergantung dari jenis warnanya. Namun 

secara umum jangkauannya adalah 0 – 255. Citra dengan penggambaran seperti ini 

digolongkan ke dalam citra integer. Berikut adalah jenis-jenis citra berdasarkan nilai pixel-nya: 

 

Citra Biner 

Citra biner adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai pixel yaitu hitam 

dan putih. Citra biner juga disebut sebagai citra B &W (black and white) atau citra monokrom. 

Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap pixel dari citra biner. Citra biner sering kali 

muncul sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, pengambangan, morfologi 

ataupun dithering. 

 

Citra Grayscale 

Citra Grayscale adalah citra yang setiap pikselnya merepresentasikan derajat intensitas atau 

keabuan. Citra grayscale memiliki 256 jenis derajat keabuan mulai dari warna putih, gelap 

sampai hitam yang setiap pikselnya disimpan dalam 1 byte memory (8 bits). 

 

Citra Warna 

Citra Warna terdiri atas 3 layar metriks, yaitu R-layer, G-layer, dan B-layer. Sistem warna 

RGB (Red, Green, Blue) menggunakan sistem tampilan grafik kualitas tinggi (higt quality 

Raster Graphic) yaitu 24 bit. Setiap komponen warna merah, hijau, biru masing-masing 

mendapatkan alokasi 8 bit untuk menampilkan warna. 
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Gambar 2.2 Citra biner 

 

Gambar 2.3 Citra Grayscale 

 

Gambar 2.4 Citra Warna 

 

 Perbaikan Kualitas Citra 

Tujuan perbaikan kualitas citra (image enhancement) adalah untuk menonjolkan suatu 

ciri tertentu dalam citra tersebut, ataupun untuk memperbaiki aspek tampilan. Proses ini 

biasanya bersifat eksperimental, subjektif, dan bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. 
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 Segmentasi Citra 

Dalam pengolahan citra terkadang hanya menginginkan pada obyek tertentu. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan proses segmentasi citra yang bertujuan untuk memisahkan antara objek 

(foreground) dengan background. Pada umumnya keluaran hasil segmentasi citra adalah 

berupa citra biner dengan objek (foreground) yang dikehendaki berwarna putih (1), sedangkan 

background yang ingin dihilangkan berwarna hitam (0). Sama halnya pada proses perbaikan 

kualitas citra, proses segmentasi citra juga bersifat eksperimental, subjektif, dan bergantung 

pada tujuan yang hendak dicapai. 

 

 Ekstraksi Ciri 

Ekstraksi ciri pada citra merupakan tahapan mengetahui ciri atau informasi dari objek 

didalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya. Ciri yang telah 

diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter untuk membedakan antara objek satu dengan 

lainnya pada tahapan identifikasi dan klasifikasi. Ciri yang umumnya diekstrak yaitu bentuk, 

tekstur, warna, dan ukuran. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan fitur warna dan 

bentuk. 

 

2.5.1 Ekstraksi Ciri Warna 

Adapun fitur warna yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mean Intensity in Red 

𝑅 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑟

𝑛
𝑖=0                      (2.2) 

n adalah banyaknya pixel dalam citra dan 𝑥𝑟 adalah nilai intensitas warna setiap pixel pada 

Red-layer. 

b. Mean Intensity in Green 

𝐺 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑔

𝑛
𝑖=0                       (2.3) 

n adalah banyaknya pixel dalam citra dan 𝑥𝑟 adalah nilai intensitas warna setiap pixel pada 

Green-layer. 

c. Mean Intensity in Blue 

𝐵 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑏

𝑛
𝑖=0                      (2.4) 

n adalah banyaknya pixel dalam citra dan 𝑥𝑟 adalah nilai intensitas warna setiap pixel pada 

Breen-layer. 
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d. Standar Deviasi 

𝑠 =  √
∑ (𝑥𝑖− �̅�)2𝑛

𝑖=0

𝑛−1
                   (2.5) 

n adalah banyaknya pixel dalam citra dan xi  adalah nilai dari data ke-i. 

 

2.5.2 Ekstraksi Ciri Bentuk 

Adapun fitur bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Area 

Jumlah pixel yang ada pada wilayah objek terseleksi. Nilai area diperoleh dengan cara 

memilih objek dengan menggunakan label, yang mana nilai dari label tersebut berupa hasil 

connected-component dalam citra biner. 

b. Perimeter 

Jarak sekitar batas daerah. Regionprops menghitung perimeter dengan jarak antara 

masing-masing pasangan pixel tepi yang berdampingan sebagai batas wilayah. Perimeter 

juga dikenal sebagai jumlah piksel pada boundary objek. 

c. Eccentricity 

Yang menentukan kebulatan suatu bentuk elips. Nilai eccentricity mendekati angka 1 

untuk objek berbentuk memanjang, dan mendekati angka 0 untuk objek berbentuk 

lingkaran.  

d. Circularity 

Circularity merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengambil objek lingkaran 

selain eccentricity. Nilai circularity diambil dari jumlah pixel dalam wilayah objek yang 

terdeteksi. Adapun rumus untuk circularity adalah: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =  
4𝜋 ×𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑝2                   (2.6) 

dimana, nilai area dan perimeter sudah diketahui sebelumnya. 

 

 Seleksi Fitur 

2.6.1 K-Means Clustering 

Clustering atau analisis cluster merupakan proses pembentukan kelompok data dari 

himpunan yang tidak diketahui kelompok-kelompok atau kelas-kelasnya, dengan hasil 

penentuan data-data yang termasuk ke dalam cluster sesuai dengan centroid. Model centroid 

adalah model yang pembentukan cluster-nya dengan menggunakan titik tengah yang berupa 

nilai acuan. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. 
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Algoritma dasar yang digunakan untuk metode K-Means ini secara umum dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Tentukan jumlah cluster 

b. Alokasikan data ke dalam cluster secara random 

c. Hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster 

d. Alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat  

e. Apabila masih ada data yang berpindah cluster dan perubahan nilai centroid, maka 

kembali pada algoritma ketiga 

 

Untuk menghitung jarak data dengan centroid digunakan rumus Euclidean Distance 

sebagai berikut: 

𝑑(𝑥𝑗 , 𝑐𝑘) =  √∑ (𝑥𝑗𝑖 − 𝑐𝑘𝑖)2𝑛
𝑗=1          (2.7) 

Keterangan: 

d = jarak         x = data 

n = jumlah data        i = parameter 

j = banyaknya data       k = kluster 

c = centroid 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan K-Means Clustering untuk seleksi objek 

dengan background, hal ini disebabkan nilai pixel RGB yang dimiliki objek dan background 

sangat dekat sehingga pemisahan keduanya tidak cukup jika hanya menggunakan nilai ambang 

atau threshold. 

 

2.6.2 Mahalanobis Distance 

Mahalanobis distance atau jarak Mahalanobis adalah suatu metode statistika yang 

digunakan untuk mendapatkan suatu data dengan jarak tertentu terhadap mean data tersebut 

sehingga diperoleh suatu penyebaran data yang memiliki pola tertentu terhadap nilai mean.  

Menurut (Jannah, 2010) pada karya ilmiahnya yang berjudul Perbandingan Jarak 

Euclidean dengan Jarak Mahalanobis mengatakan, “Jarak Mahalanobis merupakan 

generalisasi dari jarak kuardat Euclidean yang mempertimbangkan unsur keragaman, yaitu 

dengan menghitung matriks variansi-kovariansi dalam persamaannya untuk menghasilkan 

jarak Mahalanobis”. Uzlifatul Jannah juga menyebutkan salah satu kelebihan menggunakan 
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jarak Mahalanobis adalah dapat digunakan pada data asal karena rumus jarak tersebut tersebut 

sudah mencakup pembakuan data, sehingga tidak perlu dibakukan terlebih dahulu. Hal ini 

disebabkan jarak Mahalanobis menggunakan nilai varian-kovariansi sebagai nilai penguat 

yang fleksibel, maka nilai penguat inilah yang membuat jarak Mahalanobis memiliki bidang 

atau luasan atau persebaran data yang berbentuk ellips. 

Jarak Mahalanobis antara dua objek dinyatakan dalam bentuk vektor dan matriks. Jarak 

antara individu Si dan individu Sj dinyatakan dengan 

 

𝑑𝑖𝑗
2 = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

𝑇 ∑−1(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)               (2.8) 

 

Dimana xi dan xj adalah vektor untuk individu ke-i dan ke-j. Dan ∑ merupakan matriks 

varian-kovariansi 

∑ = [

𝜎11 𝜎12
𝜎21

…
𝜎𝑚1

𝜎22

…
𝜎𝑚2

    

… 𝜎1𝑛
…
…
…

𝜎2𝑛

…
𝜎𝑚𝑛

]                  (2.9) 

 

    = [

𝜎1𝜎1 𝜎1𝜎2
𝜎2𝜎1

⋮
𝜎𝑚𝜎1

𝜎2𝜎2

⋮
𝜎𝑚𝜎2

    

… 𝜎1𝜎𝑛
…
⋱
…

𝜎2𝜎𝑛

⋮
𝜎𝑚𝜎𝑛

]               (2.10) 

 

  = [

𝑣𝑎𝑟(𝑥1) 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥2)
𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥1)

…
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑚, 𝑥1)

𝑣𝑎𝑟(𝑥2)
…

𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥2)

    

… 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥𝑛)
…
…
…

𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥𝑛)
…

𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑛)

]          (2.11) 

 

   = 

[
 
 
 

𝑆1
2 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥2)

𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥1)
…

𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑚, 𝑥1)

𝑆2
2

…
𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥2)

    

… 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥𝑛)
…
…
…

𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥𝑛)
…

𝑆𝑛
2

]
 
 
 

          (2.12) 

 

    = 

[
 
 
 
𝑆1

2 𝑆12

𝑆21

…
𝑆𝑚1

𝑆2
2

…
𝑆1𝑚

    

… 𝑆1𝑛
…
…
…

𝑆2𝑛

…
𝑆𝑛

2
]
 
 
 

                (2.13) 
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Jarak yang diperoleh diringkas dalam matriks m x n: 

 

d = [

𝑑(1,1) 𝑑(1,2)
𝑑(2,1)

⋮
𝑑(𝑚, 1)

𝑑(2,2)
⋮

𝑑(𝑚, 2)

    

… 𝑑(1, 𝑛)
…
⋱
…

𝑑(2, 𝑛)
⋮

𝑑(𝑚, 𝑛)

]             (2.14) 

     

 Uji Validasi dengan Confusion Matrix 

Metode yang digunakan untuk uji validasi sistem adalah metode Single Decision 

Threshold, yaitu tabel yang terdiri atas banyaknya baris data uji yang diprediksi benar dan tidak 

benar oleh model klasifikasi, digunakan untuk menentukan kinerja suatu model klasifikasi. 

Pada dasarnya metode ini mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang 

dilakukan oleh sistem (nilai prediksi) dengan hasil klasifikasi nilai sebenarnya dari pakar (nilai 

sebenarnya). 

Ada empat istilah yang digunakan dalam Single Decision Threshold yaitu:  

a. True positive (TP) adalah apabila nilai sebenarnya dan nilai prediksi menghasilkan hasil  

yang positif, contoh jika nilai sebenarnya “berpendar”, maka sistem memutuskan 

“berpendar” 

b. True negative (TN) adalah apabila nilai sebenarnya dan nilai prediksi menghasilkan hasil 

yang negatif, contoh jika nilai sebenarnya “tidak pendar”, maka sistem memutuskan “tidak 

pendar” 

c. False positive (FP) adalah apabila nilai sebenarnya bernilai negatif, tetapi sistem 

menghasilkan hasil yang positif. Contohnya jika nilai sebenarnya “tidak pendar”, tetapi 

sistem memutuskan “berpendar”  

d. False negative (FN) adalah apabila nilai sebenarnya bernilai positif, tetapi sistem 

menghasilkan nilai yang negatif. Contohnya jika nilai sebenarnya “berpendar”, tetapi 

sistem memutuskan “tidak pendar” 

 

Tabel 2.1 Confusion Matrix 

 
Nilai Sebenarnya 

True False 

Nilai Prediksi 
True TP FP 

False FN TN 
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Berdasarkan nilai True Positif (TP), False Positif (FP), False Negative (FN), dan True 

Positif (TP) dapat diperoleh nilai akurasi, presisi, dan recall. Menurut (Solichin, 2017) dalam 

artikelnya mengenai pengertian serta persamaan nilai akurasi, presisi, dan recall adalah “nilai 

akurasi menggambarkan seberapa akurat sistem dapat mengklasifikasikan data secara benar, 

nilai presisi adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan 

jawaban yang diberikan oleh sistem, sedangkan nilai recall adalah tingkat keberhasilan sistem 

dalam menemukan kembali sebuah informasi”. Berikut adalah bentuk persamaannya: 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
 𝑥 100%              (2.15) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 =
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
 𝑥 100%                (2.16) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
𝑥 100%                (2.17) 

 

Untuk menghitung nilai akurasi, presisi, dan recall dengan jumlah kelas lebih dari dua, 

maka dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai akurasi, presisi, dan recall pada 

setiap kelas. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai akurasi, presisi, dan recall dari 

sistem klasifikasi lebih dari dua kelas: 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
∑

𝑇𝑃𝑖+𝑇𝑁𝑖
𝑇𝑃𝑖+𝐹𝑃𝑖+𝐹𝑁𝑖+𝑇𝑁𝐼

𝑛
𝑖=1

𝑛
 𝑥 100%                (2.18) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐹𝑃𝑖+𝑇𝑃𝑖)
𝑛
𝑖=1

 𝑥 100%                  (2.19) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐹𝑁𝑖+𝑇𝑃𝑖)
𝑛
𝑖=1

 𝑥 100%                   (2.20) 

 

Nilai prediksi adalah nilai sementara yang dihasilkan oleh sistem, sedangkan nilai 

sebenarnya merupakan penilaian yang dihasilkan oleh pakar atau ahli di PT. East West Seed 

Indonesia, yaitu pada bagian Biotech Lab. Adapun staff PT. East West Seed Indonesia yang 

akan dijadikan narasumber selama penelitian berlangsung adalah Bapak Agam Kurniawan. 

Dengan begitu, nilai ketetapan klasifikasi sel polen yang layak dan inviabel akan dibandingkan 

antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya.  

 


