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 BAB III 

       ANALISIS PERMASALAHAN 

 

 

 Analisis Permasalahan 

Identifikasi sel viable dan inviable dilakukan dengan cara melihat warna dari sel tersebut, 

yaitu dari pendarannya. Sel dinyatakan viable apabila warna pendarannya maksimum, dan akan 

disebut sebagai sel berpendar. Sedangkan sel dinyatakan inviable apabila warna pendarannya 

kurang dan sel berpendar, dan akan disebut sebagai sel tidak pendar. Perbedaan pendaran dapat 

dilihat dan diketahui melalui mikroskop, tetapi dalam satu preparat biasanya terdapat sampah 

yang masuk ke dalam citra, selain sel berpendar dan tidak pendar. Oleh karena itu, untuk 

mencegah terjadinya kesalahan identifikasi, dibutuhkan cara yang lebih akurat dalam 

mengidentifikasi jenis sel tersebut. 

 

 Analisis Data 

Identifikasi sel yang dilihat melalui mikroskop dilakukan dengan cara menganalisis data 

yang ada. Berdasarkan analisis, berikut perbedaan yang ditemukan: 

a. Sel berpendar 

Warna polen yang terwarnai oleh FDA terang, dengan ciri bentuk lingkaran dan ukurannya 

≥3 m. Biasanya perbedaan sel berpendar dapat dilihat dengan menggunakan mata 

langsung dibawah mikroskop. 

b. Sel tidak pendar 

Warna polen yang terwarnai FDA cukup terang, dengan ciri bentuk lingkaran dan ukuran 

<3 m. Warna sel tidak pendar, jika dilihat dibawah mikroskop hampir mirip dengan sel 

berpendar. 

c. Sampah atau noise 

Warna polen yang terwarna FDA cukup terang, dan ukuran yang dihasilkan <3 m, tetapi 

yang membedakan sampah atau noise dengan sel tidak pendar adalah bentuk dari sel 

tersebut. Biasanya, sel yang dianggap sampah memiliki bentuk yang tidak bulat, dan 

memiliki lubang ditengah sel tersebut, atau biasa disebut sel kosong. 
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Gambar 3.1 Perbedaan pendaran sel 

 

 Analisis Metode Ciri Fitur 

Fitur yang akan digunakan disesuaikan dengan data dan kebutuhan sistem. Penggunaan 

ciri fitur yang tepat dapat membantu proses klasifikasi. Berikut beberapa fitur yang diterapkan 

pada sistem ini: 

 

Tabel 3.1 Analisis Ciri Fitur 

Warna Rumus Ciri Fitur Warna 

Sel berpendar dan tidak pendar memiliki 

nilai intensitas RGB yang berbeda-beda 

Ekstraksi ciri fitur bentuk yaitu: 

Mean Intensity of Red: Rata-rata layer Red 

Mean Intensity of Green: Rata-rata layer Green 

Mean Intensity of Blue: Rata-rata layer Blue 

Standart Deviation 

 

Bentuk Rumus Ciri Fitur Warna 

Sel berpendar dan tidak pendar memiliki 

bentuk yang hampir sama 

Ekstraksi ciri fitur bentuk yaitu: 

Area 

Perimeter 

Eccentricity 

Circularity 

 

 Analisis Model Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan proses untuk penggolongan atau pengelompokkan berdasarkan 

ciri kesamaan dari sekumpulan data untuk mendapatkan model yang dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai suatu kelas yang belum diketahui pada sebuah objek. 
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Menurut Gorunescu (2011), “Proses klasifikasi didasarkan pada empat komponen dasar, 

yaitu: 

a. Kelas (class) atau label kelas yaitu variabel dependen dari model yang merupakan variabel 

kategori yang menjelaskan sebuah 'label' pada objek setelah proses klasifikasi 

b. Prediktor (predictor) atau atribut (attribute) yaitu variabel independen dari model yang 

diwakili oleh karakteristik (atribut) dari data yang akan diklasifikasikan dan berdasarkan 

klasifikasi yang dibuat 

c. Training set atau dataset latihan (training dataset) yaitu merupakan kumpulan data yang 

berisi nilai-nilai atau record untuk dua komponen sebelumnya (kelas dan prediktor atau 

atribut) dapat berupa variabel kontinyu maupun kategoris, dan digunakan untuk 'pelatihan' 

atau pembangunan model untuk menyesuaikan dengan kelasnya berdasarkan prediktor 

yang tersedia 

d. Dataset pengujian (testing dataset) yaitu berisi data baru yang akan diklasifikasikan oleh 

model klasifikasi (classifier) dan untuk mengukur tingkat akurasi klasifikasi (kinerja 

model) sehingga performansi model klasifikasi dapat dievaluasi”. 

 

 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.5.1 Analisis Kebutuhan Masukan 

Masukan sistem penentuan viabilitas sel tumbuhan terdiri dari data Training dan Testing 

yang berasal dari Laboratorium Research and Development Department PT. East West Seed 

Indonesia. Kebutuhan masukan sistem ini diantaranya adalah: 

a. Tipe data citra yang akan diproses bertipe .jpg. 

b. Ukuran dari data citra berukuran 1920 x 1080 piksel. 

 

3.5.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Proses yang ada pada sistem identifikasi dan perhitungan viabilitas sel polen adalah 

sebagai berikut: 

a. Proses masukan citra digital 

b. Proses pemisahan objek (foreground) dan backgroud 

c. Proses binerisasi pada citra masukan 

d. Proses labelling sel berpendar dan tidak pendar pada citra masukan 

e. Proses pemisahan sel berpendar dan tidak pendar 

f. Proses perhitungan ciri warna dari sel berpendar dan tidak pendar 
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1. Proses perhitungan nilai rerata layer Red 

2. Proses perhitungan nilai rerata layer Green 

3. Proses perhitungan nilai rerata layer Blue 

4. Proses perhitungan nilai standar deviasi layer Red 

5. Proses perhitungan nilai standar deviasi layer Green 

6. Proses perhitungan nilai standar deviasi layer Blue 

g. Proses perhitungan ciri bentuk dari sel berpendar dan tidak pendar 

1. Proses perhitungan nilai Area 

2. Proses perhitungan nilai Perimeter 

3. Proses perhitungan nilai Eccentricity 

4. Proses perhitungan nilai Circularity 

h. Proses seleksi fitur menggunakan jarak Mahalanobis 

i. Proses perhitungan tingkat akurasi menggunakan Single Decision Threshold 

 

 Analisis Pengujian Sistem 

3.6.1 Pengujian Kinerja Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil klasifikasi sistem sudah sesuai dengan 

hasil yang diperoleh dari ahli. Pengujian ini menggunakan Single Decision Threshold. Dari 

Tabel Single Decision Threshold akan dicari nilai akurasi, presisi, dan recall untuk mengetahui 

seberapa kuat kinerja sistem dibadingkan dengan pakar. 

 

3.6.2 Pengujian Kinerja Waktu Sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil waktu proses yang dihasilkan oleh sistem 

pada setiap tahapan identifikasi sel berpendar dan tidak pendar. Kinerja waktu akan dilihat 

berdasarkan masing-masing siklus, yaitu pada siklus identifikasi sel berpendar dan siklus 

identifikasi sel tidak pendar. 

 

 

 

 

 


