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Technology in artificial intelligence and image processing field plays a role to make 

human’s work easy, one of them is in classification of edible bird’s nests (EBN). 

Classification of EBN is usually done by human visually. The purpose of this 

research is to detect EBN quality based on RGB colour composition using Mamdani 

Fuzzy Logic. There are three types of EBN that is used. They are dense feathered 

EBN, moderate feathered EBN, and slight feathered EBN. EBN is placed in mini 

studio box with a light intensity of 1700 lux and taken an image using smartphone’s 

camera of 48 MP indoors. Image of EBN is processed to obtain average value of 

RGB pixels. Mamdani fuzzy logic system uses average value of RGB pixels to 

determine the domain of every set on fuzzy membership function and as calculation 

data of fuzzy logic system. If image of EBN has a little scatter of feather, then 

average value of RGB pixels will be high. According to calculations that have been 

done can be concluded that Mamdani Fuzzy Logic method can be used effectively 

to detect EBN quality based on RGB colour composition with accuracy of 92,67%. 
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Teknologi di bidang sistem cerdas dan pengolahan citra berperan penting untuk 

mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya pada proses klasifikasi sarang 

walet. Klasifikasi sarang walet biasanya dilakukan oleh manusia secara visual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kualitas sarang walet berdasarkan 

komposisi warna RGB menggunakan metode logika samar mamdani. Adapun tiga 

jenis sarang walet yang digunakan pada penelitian ini adalah sarang walet berbulu 

lebat, sarang walet berbulu sedang, dan sarang walet berbulu ringan. Sarang walet 

diletakkan di dalam mini studio box dengan intensitas cahaya sebesar 1700 lux dan 

diambil menggunakan kamera smartphone 48 MP di dalam ruangan. Citra sarang 

walet diolah untuk mendapatkan nilai rerata piksel RGB. Sistem logika samar 

mamdani menggunakan nilai rerata piksel RGB untuk menentukan domain setiap 

himpunan pada fungsi keanggotaan samar dan sebagai data uji sistem logika samar. 

Jika citra sarang walet memiliki sebaran bulu yang sedikit, maka nilai rerata piksel 

RGB akan besar. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

metode logika samar mamdani dapat digunakan untuk mendeteksi kualitas sarang 

walet berdasarkan komposisi warna RGB secara efektif dengan akurasi sebesar 

92,67%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Teknologi memiliki peran yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Dengan 

adanya teknologi, pekerjaan manusia dapat dibuat lebih mudah dan lebih efektif 

dalam berbagai aspek. Salah satu teknologi ini adalah komputer. Komputer pada 

awal penemuannya berfungsi untuk menghitung. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, komputer dapat melakukan berbagai tugas. Salah satu tugas yang dapat 

dilakukan komputer adalah mengolah citra atau image processing. Pengolahan citra 

adalah proses mengolah suatu citra agar keluaran citra ini memiliki kualitas yang 

lebih baik atau memiliki suatu informasi yang dapat digunakan oleh pengguna.  

 

Pengolahan citra dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bidang, salah satunya 

adalah bidang pertanian. Pengolahan citra dapat diimplementasikan untuk 

mengklasifikasikan hasil pertanian, salah satunya adalah sarang burung walet. 

Sarang walet adalah sarang burung yang dibuat menggunakan air liur burung walet 

yang bertujuan sebagai tempat pengeraman telur burung walet dan tempat 

perkembangbiakan anak burung walet. Sarang walet banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan obat-obatan yang dipercayai mampu menyembuhkan beberapa penyakit 

berat menambah vitalitas tubuh dan memperpanjang usia karena sarang burung 

walet memiliki kandungan zat-zat makanan yang berkualitas tinggi yang 

bermanfaat besar bagi kesehatan manusia [1]. 

 

Sarang walet dibentuk selama kurang lebih tiga bulan. Sarang walet siap dipanen 

ketika sarang walet tersebut sudah tidak terdapat telur burung walet dan anak 

burung walet. Satu gedung walet tiga lantai dengan luas bangunan 864 m2 dapat 

menghasilkan hingga 10 ribu keping sarang walet atau setara dengan 67 kg dalam 
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satu kali panen. Setelah sarang walet dipanen, sarang walet akan diklasifikasikan 

berdasarkan ketebalan bulu yang tertinggal di sarang walet. Ketebalan bulu pada 

sarang walet mempengaruhi kualitas sarang walet itu sendiri. Apabila tingkat 

ketebalan bulu pada sarang walet semakin rendah, maka kualitas sarang walet 

tersebut akan semakin tinggi yang membuat harga jual sarang walet menjadi lebih 

mahal [2]. Pada umumnya, proses klasifikasi ini dilakukan secara manual oleh 

petani yang memerlukan waktu yang cukup lama. Proses klasifikasi secara manual 

berpotensi menimbulkan kesalahan karena kelelahan mata yang dapat 

menimbulkan kerugian.  

 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan sebuah penelitian untuk 

mengklasifikasikan sarang walet yang telah dipanen dengan bantuan teknologi 

berdasarkan ketebalan bulunya. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan mengolah 

citra objek. Pengambilan citra dilakukan menggunakan sebuah kamera. Proses 

klasifikasi kualitas sarang walet ini dilakukan berdasarkan komposisi warna citra 

yang terdiri dari merah (red), hijau (green), dan biru (blue). Proses penentuan 

kualitas sarang walet dilakukan menggunakan metode logika samar mamdani atau 

mamdani fuzzy logic. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan pada 

alat pemilah sarang walet yang dapat membuat proses klasifikasi sarang walet 

menajdi lebih mudah dan efektif. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendeteksian kualitas objek terdapat 

pada jurnal berjudul Deteksi Tingkat Kematangan Buah Tomat dengan Metode 

Fuzzy Logic Menggunakan Modul Kamera Raspberry PI oleh Nadia Muthiati tahun 

2019 dari Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode logika samar 

tsukamoto untuk mendeteksi tingkat kematangan buah tomat menggunakan modul 

kamera Raspberry PI [3]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan identifikasi objek terdapat pada 

jurnal berjudul Subtraksi RGB untuk Identifikasi Jenis Daging Konsumsi Berbasis 

Pengolahan Citra oleh Afri Yudamson pada tahun 2020 dari Universitas Lampung. 
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Penelitian ini menggunakan metode substraksi RGB untuk mengidentifikasi jenis 

daging konsumsi [4]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode logika samar mamdani 

terdapat pada jurnal berjudul Sustainability Ranking of Desalination Plants Using 

Inference Systems oleh Rabee Rustum tahun 2020 dari Heriot-Watt University. 

Penelitian ini menggunakan metode logika samar mamdani untuk menganalisis 

keberlanjutan proses desalinasi air [5]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode logika samar mamdani 

terdapat pada jurnal berjudul DC Motor Speed Control Using Hybrid PID-Fuzzy 

with ITAE Polynomial Initiation oleh Hari Wibawa pada tahun 2019 dari 

Universitas Gajah Mada. Penelitian ini menggabungkan metode logika samar 

mamdani dengan PID Controller yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan 

motor DC [6]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh 

komputer terdapat pada jurnal berjudul Implementasi Neural Fuzzy System dan 

Algoritma Pelatihan Levenberg-Marquardt untuk Prediksi Curah Hujan oleh Nola 

Ritha pada tahun 2016 dari Universitas Gajah Mada. Penelitian ini menggunakan 

metode Neural Fuzzy Systems dan digabungkan dengan algoritma Levenberg-

Marquardt untuk memprediksi curah hujan [7]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode Fuzzy Logic terdapat pada 

jurnal berjudul Implementasi Logika Fuzzy dalam Kontrol Posisi Kedalaman pada 

Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) oleh Andrey Wicaksono pada tahun 

2017 dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan metode logika 

samar sugeno untuk mmengendalikan gerakan vertikal dan horizontal ROV 

berdasarkan kedalaman yang telah dicapai [8]. 

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode Fuzzy Logic terdapat pada 

jurnal berjudul Sistem Navigasi Gerak Robot Lawn Mower Menggunakan 
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Pengendali Fuzzy Logic oleh Selamat Muslimin pada tahun 2019 dari Politeknik 

Negeri Sriwijaya. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Logic untuk 

mengendalikan gerakan robot lawn mower dengan bantuan sistem navigasi dari 

sensor GPS Neo-6M dan sensor kompas HMC5883L [9]. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggunakan metode logika samar mamdani untuk mendeteksi kualitas sarang 

burung walet berdasarkan komposisi warna RGB. Pendeteksian kualitas ini 

dilakukan dengan mengolah citra sarang walet untuk mendapatkan nilai rerata 

piksel RGB. Nilai rerata piksel RGB ini digunakan untuk menentukan domain 

setiap himpunan pada fungsi keanggotaan samar dan sebagai data uji sistem logika 

samar. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah python. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat program untuk mendeteksi kualitas sarang walet berdasarkan 

komposisi warna RGB menggunakan metode logika samar mamdani. 

2. Menganalisis hasil dari deteksi kualitas sarang walet menggunakan metode 

logika samar mamdani dengan bahasa pemrograman python. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh program untuk mendeteksi kualitas sarang walet berdasarkan 

komposisi warna RGB menggunakan metode logika samar mamdani. 

2. Dapat diaplikasikan pada alat pemilah sarang walet. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat program yang tepat untuk mendeteksi kualitas sarang 

walet berdasarkan komposisi warna RGB menggunakan metode logika 

samar mamdani? 

2. Bagaimana menganalisis hasil dari deteksi kualitas sarang walet 

menggunakan metode logika samar mamdani? 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah pada penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Citra yang diolah adalah citra digital yang diambil menggunakan kamera 

digital dalam format Joint Photographic Group (JPG). 

2. Citra diambil pada latar belakang terang. 

3. Kriteria untuk menentukan kualitas sarang walet adalah komposisi warna 

Red Green Blue (RGB). 

4. Keluaran dari penelitian ini adalah program python untuk mendeteksi 

kualitas sarang walet menggunakan metode logika samar mamdani. 

 

 

1.6 Hipotesis 

 

Pendeteksian kualitas sarang walet berdasarkan komposisi warna RGB 

menggunakan metode logika samar mamdani dapat diaplikasikansecara efektif 

untuk mendeteksi kualitas sarang walet serta dapat diaplikasikan pada alat pemilah 

sarang walet. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu :  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung pendeteksian kualitas sarang 

walet berbasis pengolahan citra serta metode yang digunakan yaitu logika samar 

mamdani. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan, garis besar metode yang diusulkan, serta diagram alir penelitian dan 

metode yang diusulkan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan menjelaskan hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil 

penelitian, dan perhitungan kinerja metode yang diusulkan. 

 

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran 

untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Burung Walet (Collocalia fuciphaga) 

 

Burung walet atau Collocalia fuciphaga adalah burung pemakan serangga yang 

bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki bulu 

berwarna gelap, terbang dengan cepat, memiliki tubuh berukuran kecil hingga 

sedang, memiliki sayap berbentuk sabit, memiliki paruh yang runcing dan sempit, 

serta memiliki kaki yang sangat kecil sehingga jenis burung ini tidak pernah tinggal 

di pohon. Burung walet umunya tinggal di rumah atau gedung yang memiliki 

intensitas cahaya kecil dan lembab serta tinggal di gua. Burung walet menggunakan 

langit-langit pada rumah dan bangunan atau dinding-dinding pada gua untuk 

membuat dan menempelkan sarang yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan 

berkembang biak. Burung walet membuat sarangnya dari air liurnya. Sarang yang 

dibuat burung walet memiliki harga yang sangat tinggi.  

 

 

Gambar 2. 1 Sarang walet 

 

Gambar 2.1 menunjukkan tampilan sarang walet. Sarang walet dipercaya berkhasiat 

sebagai obat-obatan yang umumnya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat 
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atau makanan dan minuman oleh mayoritas penduduk tionghoa baik di dalam 

maupun di luar negeri. Sarang walet berkhasiat untuk memperkuat kerja organ-

organ tubuh terutama organ paru-paru, mengobati gangguan sistem pernapasan 

seperti batuk dan muntah darah, meningkatkan daya kerja saraf, memperlancar 

sistem pencernaan, mengobati kanker, menjaga vitalitas tubuh, memperkuat sistem 

imunitas, dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. 

 

Sarang walet rumahan memiliki harga yang lebih mahal dari pada sarang walet dari 

alam dikarenakan memiliki mutu dan kualitas yang lebih bagus. Sarang walet 

rumahan memiliki warna yang lebih putih dan bersih dibandingkan sarang walet 

gua yang cenderung berwarna putih kekuningan dan bercampur dengan bulu-bulu 

yang menyebabkan berwarna hitam. 

 

Kualitas sarang walet dibedakan berdasarkan bentuk, ketebalan bulu, komposisi zat 

kimia dan mineral, dan kadar air. Kualitas sarang walet berdasarkan bentuknya 

dibedakan menjadi lima, yaitu sarang mangkok, sarang patahan, sarang kaki, sarang 

sudut, dan sarang hancuran. Kualitas sarang walet berdasarkan ketebalan bulu 

dibedakan menjadi empat, yaitu sarang walet berbulu lebat, sarang walet berbulu 

sedang, sarang walet berbulu ringan, dan sarang walet bersih. Sarang walet dengan 

kualitas yang baik harus bebas dari zat kimia berbahaya dan kotoran di dalam 

sarang termasuk bulu dan sudah dibedakan berdasarkan jenis dan kualitasnya. 

sarang walet dengan kualitas baik memiliki kadar air 5% hingga 20% [1]. Kualitas 

sarang walet yang akan dideteksi secara visual pada penelitian ini adalah tingkat 

ketebalan bulu pada sarang walet yang dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu 

sarang walet berbulu lebat, sarang walet berbulu sedang, dan sarang walet berbulu 

ringan. 
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2.2 Pengolahan Citra 

 

Citra (image) adalah gambar pada bidang dwimarta (dua dimensi). Ditinjau dari 

sudut pandang kegunaannya, citra merupakan salah satu bentuk informasi yang 

diperlukan manusia selain teks, suara, dan video. Informasi ini tidak hanya 

dibutuhkan oleh manusia untuk berkomunikasi, tetapi dibutuhkan juga oleh 

manusia untuk berkomunikasi dengan mesin. Informasi yang berada di dalam suatu 

citra dapat didefinisikan beragam oleh setiap pengguna. Dengan kata lain, informasi 

yang berada di dalam suatu citra bersifat subjektif tergantung keperluan setiap 

pengguna. Oleh sebab itu, pengolahan citra dibutuhkan untuk menghasilkan citra 

yang memiliki informasi yang dikehendaki oleh pengguna [10]. 

𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ [

𝑓(0,0)
𝑓(1,0)
⋮

𝑓(𝑁 − 1,0)

𝑓(0,1)
𝑓(1,1)
⋮

𝑓(𝑁 − 1,1)

⋯
⋯
⋮
⋯

𝑓(0,𝑀 − 1)
𝑓(1,𝑀 − 1)

⋮
𝑓(𝑁 − 1,𝑀 − 1)

]         (1) 

Suatu citra ƒ(x,y) pada Persamaan 1 dalam fungsi matematis dapat dituliskan 

sebagai berikut [11]:  

0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑀 − 1  

0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑁 − 1  

0 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐺 − 1  

Dimana: 𝑀 = jumlah piksel baris (row) pada array citra 

 𝑁 = jumlah piksel kolom (column) pada array citra  

 𝐺 = nilai skala keabuan (grayscale).  

 

Arti pengolahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu cara 

atau proses mengusahakan suatu upaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. 

Sedangkan citra menurut KBBI berarti rupa atau gambar, dalam hal ini adalah 

gambar yang diperoleh menggunakan sistem visual. Pengolahan citra dalam artian 

luas berarti suatu upaya untuk menjadikan sebuah citra memiliki kualitas lebih baik 

atau citra yang dikehendaki oleh pengguna. Dalam arti lain, pengolahan citra adalah 

suatu proses yang menggunakan citra sebagai masukannya dan menghasilkan citra 

kembali sebagai keluarannya di mana citra ini memiliki kualitas lebih baik atau 

yang dikehendaki pengguna atau informasi yang berguna bagi pengguna [10]. 
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2.3 Teknik Pengolahan Citra 

 

Teknik pengolahan citra merupakan teknik manipulasi citra secara digital, menjadi 

citra berbeda yang sesuai dalam aplikasi tertentu. Agar pengolahan citra mudah 

diaplikasikan dan mendapatkan keluaran yang diinginkan, pengolahan citra harus 

dilakukan dengan berbagai macam metode. Operasi pengolahan citra digital 

umumnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas suatu citra sehingga citra tersebut 

dapat diamati dengan mudah oleh mata manusia dan diolah untuk memperoleh 

informasi di dalam citra tersebut. Operasi pengolahan citra dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa jenis, yaitu operasi pencerahan citra, operasi peregangan kontras, 

operasi pengambangan, transformasi citra warna ke aras keabuan, dan lain-lain 

[12]. 

 

2.3.1 Operasi Pengambangan (Thresholding) 

 

Operasi pengambangan memetakan masing-masing nilai intensitas piksel ke salah 

satu dari dua nilai, yaitu hitam (0) atau putih (255), berdasarkan nilai ambang 𝑇 

(threshold) [10]. Operasi pengambangan secara umum dinyatakan pada Persamaan 

2 berikut: 

𝑓′(𝑥, 𝑦) = {
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑇

1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑇
             (2) 

Di mana: 𝑓′(𝑥, 𝑦) = intensitas piksel baru di posisi (𝑥, 𝑦) 

 𝑓(𝑥, 𝑦) = intensitas piksel lama di posisi (𝑥, 𝑦) 

 𝑇 = nilai ambang 

 

Operasi bitwise and digunakan untuk mengembalikan intensitas piksel. Jika suatu 

piksel pada citra threshold bernilai 1, maka intensitas warna pada piksel tersebut 

akan dikembalian sesuai dengan intensitas piksel pada citra awal. Jika suatu piksel 

pada citra threshold bernilai 0, maka intensitas warna pada piksel tersebut akan 

tetap bernilai 0. 
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2.3.2 Deteksi Tepi 

 

Pendeteksian tepi digunakan untuk meningkatkan garis batas suatu daerah atau 

objek. Tujuan dari deteksi tepi adalah untuk menandai bagian-bagian tertentu pada 

citra dan untuk memperbaiki detail dari citra yang tidak jelas, yang dapat terjadi 

karena error atau terdapat efek dari proses akuisisi citra. Tujuan lain dari deteksi 

tepi adalah untuk menandai bagian tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk 

memotong citra. Metode-metode untuk pendeteksian tepi adalah deteksi tepi sobel, 

deteksi tepi prewitt, deteksi tepi LoG, dan deteksi tepi Canny [12]. 

 

 

2.4 Red Green Blue (RGB) 

 

RGB adalah ruang warna aditif yang berarti semua warna diawali dari hitam dan 

dibentuk dengan menambahkan warna dasar merah (R), hijau (G), dan biru (B). 

Setiap warna yang ditampilkan merupakan gabungan dari tiga warna dasar, yaitu 

R, G, dan B [13]. Fungsi utama RGB adalah untuk menampilkan citra pada 

perangkat elektronik. Warna RGB bergantung dengan piranti yang digunakan, di 

mana setiap piranti dapat menghasilkan nilai warna RGB yang berbeda sesuai 

dengan spesifikasinya. 

 

 

Gambar 2. 2 Model warna RGB 

 

Gambar 2.2 menunjukkan model warna RGB. Sebuah warna dalam RGB dapat 

dideskripsikan dari intensitas campuran masing-masing warna dasar merah, hijau, 

dan biru. Intensitas warna dasar merah, hijau, dan biru ini berbeda-beda di mana 
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nilainya berawal dari nol hingga nilai maksimum yang sudah ditentukan. Jangkauan 

intensitas warna ini dapat digambarkan dalam beberapa cara yaitu [14]:  

1. Nilai dari 0 – 1, dengan sembarang nilai pecahan diantaranya.  

2. Nilai 0% – 100% dalam persentase.  

3. Nilai integer 0 – 255 (8-bit), yang dapat dituliskan dalam bilangan desimal 

maupun heksadesimal. 

 

Kombinasi tiga warna cahaya ini memiliki intensitas yang berbeda di mana dimulai 

dari 0 – 255 pada ukuran 8-bit. Apabila ketiga warna tersebut dengan intensitas 

tertinggi mereka yaitu 255 digabungkan maka akan menghasilkan warna putih, oleh 

karena itu RGB disebut juga additive color atau warna pencahayaan.  

 

 

2.5 Metode Fuzzy Logic 

 

Metode soft computing pertama kali dikenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh. Metode ini 

dibuat tanpa menggunakan model sistem matematika tetapi menggunakan metode 

yang meniru sistem kecerdasan manusia. Pengenalan soft computing ini kemudian 

melahirkan metode fuzzy logic pada 1965 dengan meniru logika berpikir manusia. 

Fuzzy logic memiliki nilai keabuan antara hitam dan putih, yang berati memiliki 

unsur kesamaran dan konsep tidak pasti. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam 

memahami fuzzy antara lain variabel, himpunan, dan domain. Himpunan fuzzy 

merupakan suatu himpunan yang merepresentasikan suatu keadaan dalam suatu 

variabel fuzzy [9]. 

 

Penelitian ini menggunakan metode mamdani fuzzy logic atau logika samar 

mamdani dengan menetapkan aturan-aturan jika-maka atau if-then. Metode logika 

samar mamdani memiliki empat langkah, yaitu [15]: 

1. Pembentukan himpunan fuzzy, baik variabel masukan ataupun keluaran 

dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy dengan metode mamdani. 

2. Aplikasi fungsi implikasi, fungsi implikasi yang digunakan dalam metode 

mamdani adalah fungsi implikasi Min atau menggunakan operator AND. 
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3. Komposisi fungsi implikasi, inferensi pada sistem fuzzy yang terdiri dari 

beberapa aturan if-then didapatkan dari penggabungan kumpulan fungsi 

implikasi dari setiap aturan if-then. Pada penelitian ini, metode yang 

digunakan untuk melakukan inferensi sistem fuzzy adalah metode Max atau 

menggunaskan operator OR. Pada metode max, fungsi keanggotaan fuzzy 

didapatkan dari nilai maksimum dari setiap aplikasi fungsi implikasi lalu 

digunakan untuk mengubah domain fungsi keanggotaan fuzzy dan 

menggunakan operator OR untuk menerapkannya pada keluaran. Setelah 

semua aplikasi dari fungsi implikasi ditetapkan, keluaran berisi fungsi 

keanggotaan fuzzy yang merepresentasikan setiap aplikasi fungsi implikasi. 

Keluaran ini secara umum dinyatakan pada Persamaan 3 berikut: 

𝜇𝑠𝑓[𝑥𝑖] ← max (𝜇𝑠𝑓[𝑥𝑖], 𝜇𝑘𝑓[𝑥𝑖])            (3) 

Di mana: 𝜇𝑠𝑓[𝑥𝑖] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai urutan ke-i 

 𝜇𝑘𝑓[𝑥𝑖] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy urutan ke-i. 

4. Penegasan atau defuzzy, masukan dari proses defuzzifikasi adalah suatu 

fungsi keanggotaan fuzzy yang didapatkan dari tahapan komposisi aplikasi 

fungsi implikasi, sedangkan keluaran yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain fungsi keanggotaan fuzzy tersebut. Sehingga jika 

terdapat suatu fungsi keanggotaan fuzzy dalam rentang tertentu yang 

dihasilkan dari tahapan komposisi aplikasi fungsi implikasi, maka harus 

diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai keluaran. Metode defuzzifikasi 

atau penegasan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode centroid 

atau composite moment. Pada metode ini, solusi crisp didapatkan dengan 

cara menentukan titik pusat (𝑧′) fungsi keanggotaan fuzzy. Solusi crisp 

untuk semesta kontinyu secara umum dinyatakan pada Persamaan 4 berikut: 

𝑧′ =
∫ 𝑧𝜇(𝑧)𝑑𝑧𝑧

𝜇(𝑧)𝑑𝑧
               (4) 

Di mana: 𝑧′ = titik pusat 

 𝜇(𝑧) = fungsi keanggotaan 
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2.6 Python  

 

Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang biasa digunakan pada beberapa 

platform (multiplatform) dan bersifat terbuka untuk berbagai perangkat (open 

source). Perbedaan utama antara python dan bahasa pemrograman lainnya adalah 

aturan penulisan kode program seperti list, tuple, tipe data, dan dictionary.  

 

Python adalah bahasa pemrograman dinamis. Artinya, python dapat mendukung 

pemrograman berorientasi pada objek. Python dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai keperluan seperti mengembangkan perangkat lunak dan dapat beroperasi 

di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, Unix, Symbian, dan lainnya. 

Python sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki library yang luas, 

menyediakan berbagai modul untuk berbagai keperluan, mendukung program 

berorientasi pada objek, memiliki sistem pengelolaan yang otomatis, memiliki tata 

bahasa yang mudah dipahami dan arsitektur yang dapat dikembang luaskan 

(extensible) dan dapat ditanamkan (embeddable) dalam bahasa lain [16]. 

 

 

2.7 Nilai Error 

 

Nilai error adalah selisih antara jumlah pengujian yang menghasilkan keluaran 

yang diharapkan dengan jumlah total pengujian yang dilakukan. Nilai error ini 

dirumuskan pada Persamaan 5. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝐸−𝑇|

𝑇
× 100%              (5) 

Di mana: 𝐸 = jumlah pengujian yang menghasilkan keluaran yang diharapkan 

 𝑇 = jumlah total pengujian yang dilakukan 
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2.8 Nilai Akurasi 

 

Nilai akurasi adalah sebuah kedekatan ataupun kesamaan sebuah data hasil dari 

jumlah pengujian yang menhasilkan keluaran yang diharapkan terhadap data dari 

jumlah total pengujian yang dilakukan. Nilai akurasi ini dirumuskan pada 

Persamaan 6. 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100% − 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟              (6) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dimulai pada Maret 2022 sampai dengan September 2022. Penelitian 

ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elekro, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sarang walet 

2. Laptop Asus A409FJ Intel Core i5-8265U, Nvidia GeForce MX230, HDD 

1 TB, RAM 8 GB, OS Windows 11 

3. Kamera Smartphone Samsung Galaxy A51 48 MP 

4. Mini studio box 30x30x40 cm 

5. Perangkat lunak python 3.10.2 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian dijelaskan melalui diagram alir pada Gambar 3.1. penelitian 

dimulai dengan mencari topik atau ide perancangan sistem. Dengan adanya ide atau 

topik perancangan sistem, penelitian dilanjutkan untuk mencari dan mempelajari 

literatur yang berkaitan dengan topik perancangan sistem untuk menentukan 



 

17 

 

spesifikasi sistem. Jika spesifikasi sistem tidak tersedia atau kurang efektif, maka 

pencarian literatur dilakukan kembali agar mendapatkan spesifikasi sistem yang 

efektif. 

 

Penelitian dilanjutkan dengan merancang sistem dan dilanjutkan dengan pengujian 

sistem. Jika pengujian sistem tidak berhasil, maka perancangan sistem perlu 

dilakukan kembali agar sistem yang diharapkan dapat berkerja daengan baik saat 

diuji kembali. Setelah pengujian sistem berhasil, penelitian dilanjutkan dengan 

pengambilan data. Data yang sudah diambil akan dilakukan analisis untuk 

mendapatkan kesimpulan dari sistem yang telah berhasil dibuat.  

 

 

Gambar 3. 1 Diagram alir prosedur penelitian 
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3.4 Perancangan Program 

 

Perancangan program terdiri menjadi 2 bagian, yaitu perancangan program untuk 

pengolahan citra dan perancangan program untuk sistem logika samar mamdani. 

Program untuk pengolahan citra bertujuan untuk mengolah citra agar mendapatkan 

keluaran berupa nilai rerata piksel RGB yang digunakan sebagai data referensi 

untuk sistem logika samar dan sebagai data uji sistem logika samar. Program untuk 

sistem logika samar bertujuan untuk menentukan kualitas sarang walet. 

 

3.4.1 Pengolahan Citra 

 

Perancangan program untuk mengolah citra dijelaskan melalui diagram alir pada 

Gambar 3.2 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram alir pengolahan citra 
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Berdasarkan Gambar 3.2, tahapan untuk mengolah citra adalah: 

1. Pembacaan citra 

Citra yang akan dibaca merupakan citra dengan format Joint Photographic 

Group (JPG). Citra yang dimaksud adalah citra referensi yang digunakan 

untuk membentuk himpunan fuzzy yang telah melewati tahapan pengolahan 

citra serta citra uji. 

2. Pengubahan citra BGR menjadi citra RGB 

Setelah pembacaan citra berhasil, tahapan selanjutnya adalah mengubah 

format warna BGR pada citra menjadi format warna RGB.  

3. Segmentasi background dengan objek 

Setelah pengubahan citra BGR menjadi citra RGB, tahapan selanjutnya 

adalah tahapan segmentasi background dengan objek. Segmentasi 

dilakukan menggunakan metode pengambangan atau thresholding. Setelah 

mendapatkan citra threshold, intensitas piksel objek dikembalikan 

menggunakan operasi bitwise and.  

4. Deteksi tepi 

Tahap setelah segmentasi background dengan objek adalah deteksi tepi. 

Deteksi tepi mendeteksi perbedaan dari setiap piksel di mana perbedaan ini 

membentuk tepi. Deteksi tepi ini dilakukan berdasarkan citra threshold 

objek. 

5. Pemotongan citra 

Tahap setelah deteksi tepi adalah pemotongan citra. Citra akan dipotong 

berdasarkan tepi yang telah terdeteksi. Tepi yang terdeteksi adalah objek 

sarang walet. 

6. Pemisahan layer R, G, dan B 

Setelah tahap segmentasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah 

memisahkan setiap layer pada citra RGB, yaitu layer R, G, dan B. hal ini 

dilakukan untuk mempermudah dalam menghitung nilai rerata piksel citra 

pada setiap layer. 

7. Menghitung nilai rerata piksel citra R, G, dan B 

Setelah setiap layer citra RGB terpisah, tahapan selanjutnya adalah 

menghitung nilai rerata piksel citra R, G, dan B. Nilai rerata piksel citra 
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didapatkan dengan menjumlahkan nilai setiap piksel pada citra lalu 

membaginya dengan jumlah piksel objek yang bernilai 1 pada citra 

threshold-nya. 

 

 

3.4.2 Metode Mamdani Fuzzy Logic 

 

Perancangan program untuk metode mamdani fuzzy logic atau logika samar 

mamdani dijelaskan melalui diagram alir pada Gambar 3.3 

 

 

Gambar 3. 3 Diagram alir metode logika samar mamdani 

 

Berdasarkan Gambar 3.3 tahapan pada metode logika samar mamdani adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada tahapan pembentukan himpunan fuzzy, nilai rerata piksel citra R, G, 

dan B yang telah didapatkan pada tahapan pengolahan citra dijadikan 

sebagai masukan untuk pembentukan himpunan fuzzy. Variabel pada sistem 

fuzzy ini terdiri dari merah, hijau, dan biru. Setiap variabel akan dibagi ke 

dalam 3 himpunan, yaitu “bulu ringan”, “bulu sedang”, dan “bulu lebat.” 
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2. Aplikasi fungsi implikasi 

Fungsi implikasi yang digunakan untuk aturan-aturan dalam bentuk jika-

maka pada penelitian ini adalah Min atau operator AND. 

3. Komposisi fungsi implikasi 

Metode yang digunakan untuk melakukan inferensi sistem fuzzy pada 

penelitian ini adalah metode Max atau operator OR. 

4. Penegaran atau defuzzifikasi 

Metode defuzzifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

centroid atau composite moment. 



  

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Telah terealisasinya sistem untuk mendeteksi kualitas sarang walet 

berdasarkan komposisi warna RGB dengan akurasi sebesar 92,67% sehingga 

metode logika samar mamdani dapat digunakan secara efektif untuk 

mendeteksi kualitas sarang walet. 

2. Posisi pengambilan citra yang bervariasi mempengaruhi besar nilai rerata 

piksel RGB. Posisi pengambilan citra yang bervariasi menyebabkan sebaran 

bulu pada sarang walet bervariasi juga. Jika terlihat banyak sebaran bulu pada 

sarang walet, maka nilai rerata piksel RGB menjadi rendah dengan nilai 

terendah adalah [88,78; 55,58; 76,03]. Jika terlihat sedikit sebaran bulu pada 

sarang walet, maka nilai rerata piksel RGB menjadi besar dengan nilai tertinggi 

adalah [149,1; 130,77; 126,61]. 

3. Berdasarkan hasil uji subjektivitas sarang walet dapat disumpulkan bahwa uji 

subjektivitas tidak efektif untuk menentukan kualitas sarang walet dengan 8 

dari 30 data uji yang tidak sesuai dengan kualitas sarang walet yang sebenarnya 

atau memiliki nilai akurasi sebesar 73,33%. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang berguna 

untuk menyempurnakan penelitia selanjutnya adlah sebagai berikut: 

1. Pengambilan citra untuk kedepannya menggunakan latar belakang dengan 

warna yang berbeda dengan sarang walet misalnya warna hijau agar proses 

pengolahan citra dapat dilakukan dengan maksimal terutama pada proses 

segmentasi objek dengan latar belakang. 

2. Pengembangan lebih lanjut sistem deteksi kualitas sarang walet dapat 

diaplikasikan ke alat pemilah sarang walet yang dapat bekerja secara real time. 

3. Pengembangan lebih lanjut sistem deteksi kualitas sarang walet dapat 

menambahkan tahap deteksi sarang walet berdasarkan bentuknya. 
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