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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitan sebelumnya yang berkaitan dengan identifikasi  mata uang 

rupiah dilakukan Munawaroh dan Sutanto (2010), peneliti melakukan sampling 

atau pencuplikan bagian tertentu yang akan dijadikan ciri-ciri yang dapat 

menggambarkan keseluruhan dari citra mata uang tersebut. Metode yang 

dilakukan yaitu dengan metode ektraksi ciri warna dari hasil histogram warna 

dengan menghitung rata-rata dari nilai RGB, setelah mendapatkan nilai cirinya 

maka dilanjutkan proses matching atau pencocokan. Pencocokan yang dilakukan 

dengan cara mencocokan data antara data query dengan data pola yang telah 

tersimpan dalam database. 

Penelitian yang dilakukan Sa’idah, dkk (2012) yang berkaitan dengan  

identifikasi keaslian mata uang, peneliti menggunakan commodity scanner 

ditinjau dari tekstur permukaan kertas dengan transformasi wavelet dan template 

matching, peneliti menggunakan ciri fisik dari mata uang rupiah yaitu berupa 

tekstur dari permukaan kertas. Metode yang digunakan yaitu menggunakan  fillter 

2D Gabor Wavelet dan metode Eucladian Distance dalam pengkalisfikasian 

keaslian uang. 

 Yadav, dkk (2014) melakukan penelitian mengenai sistem otomatis berupa 

software dan hardware untuk mengidentifikasi keaslian mata uang,  
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dimana untuk mendapatkan ekstraksi ciri menggunakan metode ruang warna HSV 

dan proses identifikasi menggunakan algoritma pada MATLAB. 

Sebuah penelitian lain yang berhubungan dengan  metode ektraksi ciri 

tekstur salah satunya dengan metode Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) 

dilakukan Listia, dkk (2014) mengenai klasifikasi massa pada citra mammogram 

berdasarkan Gray Level Coourence Matrix (GLCM). Penelitian yang dilakukan 

mengenai klasifikasi kanker payudara yang dibagi berdasarkan tiga kelas yaitu 

kelas normal, tumor jinak, dan tumor ganas. Ekstraksi ciri yang digunakan yaitu 

metode Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) dan dihitung ciri-ciri statistik 4 

arah (d=1 dan d=2). Hasil dari penelitian yang dilakukan menggunakan ektraksi 

ciri GLCM 4 arah (00, 450, 900, 1350) dengan jarak d = 1 memiliki akurasi terbaik 

dalam mengklasifikasi citra mammogram yaitu sebesar 81,1% dan khusus pada 

arah 00 akurasi klasifikasi sebesar 100%. 

Penelitian yang dilakukan Chavan, dkk (2015) berkaitan dengan metode 

GLCM dan K-NN, peneliti melakukan penelitian mengenai diteksi dan klasifikasi 

tumor otak. Proses memperoleh ciri menggunakan citra MRI menggunakan 

metode Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) dan untuk proses 

pengklasifikasian mengunakan K-Nearest Neighbor (K-NN). Penelitian ini hanya 

dapat mengklasifikasikan tumor otak dalam tahap jinak.  

Adapun penelitian yang dilakukan Farsiah, dkk (2013) mengenai 

klasifikasi gambar berwarna dengan metode K-Nearest Neighbor dan Support 

Vector Machine, peneliti menggunakan dua metode klasifikasi dimana peneliti 

membandingkan hasil akurasi yang berbeda dari kedua metode tersebut. Hasil 
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yang didapat menggunakan metode K-NN dan SVM sangat dekat, masing-masing 

73,90 % dan 63,63 %. K-NN lebih unggul dari SVM hanya 0,27 %. Pada 

penelitian ini dapat menyimpulkan klasifikasi gambar berwarna menggunakan 

metode K-NN sama baiknya dengan metode SVM.  

 

2.2 Uang Kertas Rupiah 

Uang kertas rupiah adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari 

bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas) yang dikeluarkan oleh 

pemerintah indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, dimana penggunaannya 

dilindungi oleh UU No. 23 tahun 1999 dan sah digunakan sebagai alat tukar atau 

transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Wicaksono, 2007). 
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Gambar 2.1 Sebaran mata uang kertas rupiah 

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah) 

 

2.3 Ciri-ciri Mata Uang Rupiah 

Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan 

bahwa ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang di tetapkan 

dengan tujuan untuk menunjukan identitas, membedakan harga atau nominal, dan 

mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan (Rahmat, 2011). 

Untuk membedakan mata uang rupiah asli dan mata uang rupiah palsu 

dapat dilihat dari ciri-ciri mata uang tersebut, berikut beberapa ciri-ciri yang 

dimiliki mata uang rupiah asli: 
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a) Tanda Air (Watermark) dan “Electrotype“ 

 Pada kertas uang asli akan terdapat tanda air berupa gambar dan 

akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya. 

b) Benang Pengaman (Security Thread) 

Benang ini ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam 

sehingga akan tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, bisa dibuat 

tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna 

atau bisa juga beberapa warna. 

c) Cetak Dalam / Intaglio 

Uang kertas Rupiah asli akan terasa kasar apabila diraba. 

d) Gambar Saling Isi (Rectoverso) 

Pada uang kertas Rupiah asli  tercetak beragam bentuk yang menghasilkan 

cetakan pada bagian muka dan belakang. Uang yang asli akan terlihat ragam 

bentuk yang saling beradu tepat dan saling mengisi jika uang 

tersebut diterawangkan ke arah cahaya. 

e) Tinta Berubah Warna (Optical Variable Ink) 

Uang kertas Rupiah yang asli memiliki warna yang 

mengkilap (glittering) dan akan berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda. 

f) Tulisan Mikro (Micro Text) 

Tulisan pada uang kertas Rupiah asli  berukuran sangat kecil yang hanya 

bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. 
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g) Tinta Tidak Tampak (Invisible Ink) 

Hasil cetak uang kertas Rupiah asli tidak kasat mata  dan akan memendar di 

bawah sinar ultraviolet. 

h) Gambar Tersembunyi (Latent Image) 

Teknik cetak uang kertas Rupiah asli akan terdapat tulisan tersembunyi 

yang bisa dilihat dari sudut pandang tertentu. 

 

2.4 Definisi Citra Digital 

Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f(x,y), berukuran M baris 

dan N kolom, dimana x dan y adalah koordinat spasial dari citra, sedangkan f(x,y) 

merupakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada titik tersebut. Apabila 

nilai x, y, dan f secara keseluruhan memiliki nilai yang berhingga (finite) dan 

bernilai diskrit, maka citra tersebut disebut dengan citra digital (Putra, 2010).  

Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin 

dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Sampling 

menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom atau 

dengan kata lain sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran piksel 

(titik) pada citra, dan kuantisasi menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang 

dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan (grayscale) sesuai dengan jumlah bit biner 

yang digunakan oleh mesin atau dengan kata lain kuantisasi pada citra 

menyatakan jumlah warna yang ada pada citra (Basuki, 2005). 
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2.5 Representasi Citra Digital 

Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks yang terdiri dari M 

kolom dan N baris, di mana perpotongan antara kolom dan baris disebut piksel 

(piksel = picture element) yaitu elemen terkecil dari sebuah citra. Piksel 

mempunyai dua parameter, yaitu koordinal dan intensitas atau warna. Nilai yang 

terdapat pada koordinat (x, y) adalah f(x, y), yaitu besar intensitas atau warna dari 

piksel di titik itu. Oleh sebab itu, sebuah citra digital dapat dituliskan dalam 

bentuk matriks seperti pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Representasi citra digital dalam bentuk matriks 

 

Berdasarkan Gambar 2.2 tersebut, secara matematis citra digital dapat 

dituliskan sebagai fungsi intensitas f(x, y), dimana harga x (baris) dan y kolom 

merupakan koordinat posisi dan f(x, y) adalah nilai fungsi pada setiap titil (x, y) 

yang menyatakan besar intensitas citra atau tingkat keabuan atau warna dari 

piksel di titik tersebut. 

 

2.6 Pengolahan Citra Digital (Digital Image Processing ) 

Pengolahan citra atau disebut juga image processing merupakan suatu 

bentuk pengolahan atau pemrosesan sinyal dengan masukan berupa gambar 

Identifikasi Keaslian Mata..., Thomi Luthfianto, Fakultas Teknik UMP, 2017



13 
 

 
 

(image) dan ditransformasikan menjadi gambar lain sebagai keluarannya dengan 

menggunakan teknik-teknik tertentu.  

Pengolahan citra digital adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hal-

hal yang berkaitan dengan perbaikan kualitas gambar (peningkatan kontras, 

transformasi warna, restorasi citra), transformasi gambar (rotasi, translasi, skala, 

transformasi geometrik), melakukan pemilihan citra ciri (featur images) yang 

optimal untuk tujuan analisis, melakukan proses penarilkan informasi atau 

deskripsi objek atau pengenalan objek yang terkandung pada citra, melakukan 

kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan 

waktu proses data. Input dari pengolahan citra adalah citra, sedangkan output-nya 

adalah citra hasil pengolahan (Sutoyo, 2009). Adapun tujuan dari pengolahan citra 

digital diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Memperbaiki kualitas citra atau gambar dilihat dari ospek radiometrik 

(peningkatan kontras, transformasi warna, restorasi citra) dan dari aspek 

geometrik (rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik). 

b) Melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau pengenalan 

objek yang terkandung dalam citra. 

c) Melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, 

transmisi data, dan waktu proses data.  

 

2.7 Ekstraksi Ciri 

Salah satu teknik untuk mendapatkan pola suatu citra adalah dengan 

melakukan ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri dilakukan berdasarkan isi visual dari citra 
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yaitu warna, bentuk, tekstur. Ekstraksi ciri merupakan proses pengindeksan suatu 

database citra dengan isinya. Secara matematik, setiap ekstraksi ciri merupakan 

encode dari vektor n dimensi yang disebut dengan vektor ciri. Komponen vektor 

ciri dihitung dengan pemrosesan citra dan teknik analisis serta digunakan untuk 

membandingkan citra yang satu dengan citra yang lain (Megapiengga, 2016). 

Suatu proses klasifikasi citra berbasis analisis tekstur pada umumnya 

membutuhkan tahap ekstraksi ciri, yang dapat terbagi dalam tiga macam metode 

berikut: 

a) Metode statistik 

Metode statistik menggunakan perhitungan statistik distribusi derajat 

keabuan (histogram) dengan mengukur tingkat kekontrasan, granularitas, dan 

kekasaran suatu daerah dari hubungan ketetanggaan anatar piksel di dalam citra. 

b) Metode spektral 

Metode spektral berdasarkan pada fungsi autokorelasi suatu daerah atau 

power distribution pada domain transformasi Fourier dalam mendeteksi 

periodisitas tekstur. 

c) Metode struktural 

Analisis dengan metode ini menggunakan deskripsi primitif tekstur dan 

aturan statistik. Metode struktural banyak digunakan untuk pola-pola 

makrostruktural.  

Ekstraksi ciri memiliki peran yang penting dalam hal pengenalan bahasa 

isyarat, semakin bagus ekstraksi cirinya, maka semakin tinggi tingkat akurasinya 

(Budiarso, 2010). 
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2.8 Gray Level Coocurence Matrix (GLCM) 

Analisis tekstur lazim dimanfaatkan sebagai proses untuk melakukan 

klasifikasi dan interpretasi citra. Suatu proses klasifikasi citra berbasis analisis 

tekstur pada umumnya membutuhkan tahapan ekstraksi ciri, yang terdiri dari tiga 

macam metode yaitu metode statistik, metode spaktral dan metode struktural. 

Metode GLCM termasuk dalam metode statistik dimana dalam perhitungan 

statistiknya menggunakan distribusi derajat keabuan (histogram) dengan 

mengukur tingkat kekontrasan, granularitas, dan kekasaran suatu daerah dari 

hubungan ketetanggaan antar piksel di dalam citra.  

Paradigma statistik ini penggunaannya tidak terbatas, sehingga sesuai 

untuk tekstur-tekstur alami yang tidak terstruktur dari sub pola dan himpunan 

aturan (mikrostruktur). Metode statistik terdiri dari ekstraksi ciri orde pertama dan 

ekstraksi ciri orde kedua. Ekstraksi ciri orde pertama dilakukan melalui histogram 

citra sedangkan ekstraksi ciri statistik orde kedua dilakukan dengan matriks 

kookurensi, yaitu suatu matriks antara yang merepresentasikan hubungan 

ketetanggaan antar piksel dalam citra pada berbagai arah orientasi dan jarak 

spasial. Ilustrasi ekstraksi ciri statistik ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan Gambar 

2.4.  
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Gambar 2.3  Histogram citra sebagai fungsi probabilitas kemunculan nilai  

intensitas pada citra 

 

 

 

(i – 1 , j – 1) (i , j – 1) (i + 1 , j – 1) 

(i – 1 , j) (i , j) (i + 1 , j) 

(i – 1 , j + 1) (i , j + 1) (i + 1 , j + 1) 

 

Gambar 2.4 Hubungan ketetanggaan antar piksel sebagai fungsi orientasi dan 

jarak spasial 

 

Pada beberapa kasus, ciri orde pertama tidak lagi dapat digunakan untuk 

mengenali perbedaan antar citra. Pada kasus seperti ini, kita membutuhkan 

pengambilan ciri statistik orde dua. Salah satu teknik untuk memperoleh ciri 

statistik orde dua adalah dengan menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan 

antara dua piksel pada jarak dan orientasi sudut tertentu. Pendekatan ini bekerja 

900 

1350 
450 

00 
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dengan membentuk sebuah matriks kookurensi dari data citra, dilanjutkan dengan 

menentukan ciri sebagai fungsi dari matriks antara tersebut. 

Kookurensi berarti kejadian bersama, yaitu jumlah kejadian satu level nilai 

piksel bertetangga dengan satu level nilai piksel lain dalam jarak (d) dan orientasi 

sudut (θ) tertentu. Jarak dinyatakan dalam piksel dan orientasi dinyatakan dalam 

derajat. Orientasi dibentuk dalam empat arah sudut dengan interval sudut 45°, 

yaitu 0°, 45°, 90°, dan 135°. Sedangkan jarak antar piksel biasanya ditetapkan 

sebesar 1 piksel, 2 piksel, 3 piksel dan seterusnya. Matriks kookurensi merupakan 

matriks bujur sangkar dengan jumlah elemen sebanyak kuadrat jumlah level 

intensitas piksel pada citra. Setiap titik (i,j) pada matriks kookurensi 

berorientasi  berisi peluang kejadian piksel bernilai i bertetangga dengan piksel 

bernilai j pada jarak d serta orientasi dan (180 − θ). Sebagai contoh matriks 4×4 

memiliki matriks GLCM dengan ukuran yang sama. Matriks kookurensi akan 

dihitung dengan nilai d = 1 dan θ = 00. Jumlah frekuensi munculnya pasangan (i,j) 

dihitung untuk keseluruhan matriks. Jumlah kookurensi diisikan pada matriks 

GLCM pada posisi sel yang bersesuaian. Gambar 2.5, Tabel 2.1, dan Gambar 2.6 

secara berurutan menunjukkan contoh proses perhitungan matriks kookurensi. 

 

[

0     0     1      1
0     0     1      1
0     2     2     2
2     2     3     3

] 

Gambar 2.5 Matriks asal, matriks I 
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Karena matriks I memiliki empat aras keabuan, maka jumlah nilai piksel tetangga 

dan nilai piksel referensi pada area kerja matriks berjumlah empat, seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Area kerja matriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan spasial untuk d = 1 dan θ = 0o pada matriks diatas dapat dituliskan 

dalam matriks pada Gambar 2.6. 

 

  

   

 

 

Gambar 2.6 Pembentukan matriks kookurensi dari matriks I 

 

Nilai piksel tetangga 

 

 

Nilai piksel referensi 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

0 0,0 0,1 0,2 0,3 

1 1,0 1,1 1,2 1,3 

2 2,0 2,1 2,2 2,3 

3 3,0 3,1 3,2 3,3 

0 0 1 1 

0 0 1 1 

0 2 1 1 

2 2 3 3 

2 2 1 0 

0 2 0 0 

0 0 3 1 

0 0 0 0 
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Sudut orientasi menentukan arah hubungan tetangga dari piksel-piksel 

referensi, orientasi θ = 0o berarti acuan dalam arah horizontal atau sumbu x positif 

dari piksel-piksel referensi. Acuan sudut berlawanan arah jarum jam. Angka 2 

pada (0,0) berarti jumlah hubungan pasangan (0,0) pada matriks asal berjumlah 2. 

Matriks kookurensi yang didapat kemudian ditambahkan dengan matriks 

transposenya untuk menjadikannya simetris terhadap sumbu diagonal. Berikut ini 

adalah (i, j) dari matriks asal ditambahkan dengan transposenya, dan hasilnya 

simetris, seperti pada Gambar 2.7. 

 

[

2     2     1     0
0     2     0     0
0     0     3     1
0     0     0     1

] +  [

2     0     0     0
2     2     0     0
1     0     3     0
0    0     1     1

] =  [

4     2     1     0
2     4     0     0
1     0     6     1

0      0     1      2

] 

        I           +               I’      =         I simetris   

Gambar 2.7 GLCM simetris 

 

Matriks yang telah simetris selanjutnya harus dinormalisasi, elemen-

elemennya dinyatakan dengan probabilitas. Nilai elemen untuk masing-masing sel 

dibagi dengan jumlah seluruh elemen spasial. Matriks yang telah dinormalisasi 

diperlihatkan pada Tabel 2.2. Nilai 0,1667 pada koordinat (0,0) diperoleh dari 4 

dibagi jumlah seluruh nilai piksel yaitu 24. 
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Tabel 2.2 Nilai GLCM simetris ternormalisasi dari matriks I 

0,1667 0,0833 0,0042 0 

0,0833 0,1667 0 0 

0,0042 0 0,2500 0,0042 

0 0 0,0042 0,0833 

  

Langkah-langkah untuk membuat GLCM simetris ternormalisasi secara 

berurutan adalah sebagai berikut. 

a) Membuat area kerja matriks. 

b) Menentukan hubungan spasial antara piksel referensi dengan piksel 

tetangga, berapa nilai sudut θ dan jarak d. 

c) Menghitung jumlah kookurensi dan mengisikannya pada area kerja. 

d) Menjumlahkan matriks kookurensi dengan transposenya untuk 

menjadikannya simetris. 

e) Normalisasi matriks untuk mengubahnya ke bentuk probabilitas. 

Setelah memperoleh matriks kookurensi tersebut, kita dapat menghitung 

ciri statistik orde dua yang merepresentasikan citra yang diamati. Haralick et al 

mengusulkan berbagai jenis ciri tekstural yang dapat diekstraksi dari matriks 

kookurensi, perhitungan 6 ciri statistik orde dua, yaitu Angular Second Moment, 

Contrast, Correlation, Variance, Inverse Difference Moment, dan Entropy 

(Harralick, 1973).  
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a) Angular Second Moment 

Angular Second Moment (ASM) merupakan ukuran sifat homogenitas 

citra. Ditunjukan pada persamaan (2.1). 

      𝐴𝑆𝑀 =  ∑ ∑ {𝑝(𝑖, 𝑗)}2
𝑗𝑖               (2.1) 

dimana p(i,j) merupakan menyatakan nilai pada baris i dan kolom j pada matriks 

kookurensi.  

b) Contrast 

Contrast (CON) merupakan ukuran penyebaran (momen inersia) elemen-

elemen matriks citra. Jika letaknya jauh dari diagonal utama, nilai kekontrasan 

besar. Secara visual, nilai kekontrasan adalah ukuran variasi antar derajat keabuan 

suatu daerah citra.  

𝐶𝑂𝑁 =  ∑ 𝑘2
𝑘 [∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖 ]             (2.2) 

     |𝑖 − 𝑗| = 𝑘    

c) Correlation 

Correlation (COR) merupakan ukuran ketergantungan linear derajat 

keabuan citra sehingga dapat memberikan petunjuk adanya struktur linear dalam 

citra.  

𝐶𝑂𝑅 =
∑ ∑ (𝑖,𝑗).𝑝(𝑖,𝑗)−𝜇𝑥𝜇𝑦𝑗𝑖

𝜎𝑥 𝜎𝑦
             (2.3) 

d) Variance  

Variance (VAR) merupakan variasi elemen-elemen matriks kookurensi. 

Citra dengan transisi derajat keabuan kecil akan memiliki variansi yang kecil pula.  

𝑉𝐴𝑅 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝜇𝑥)𝑗 (𝑗 − 𝜇𝑦)𝑝(𝑖, 𝑗)𝑖             (2.4) 
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e) Inverse Different Moment  

Inverse Different Moment (IDM) merupakan tingkat kehomogenan citra 

yang berderajat keabuan sejenis. Citra homogen akan memiliki harga IDM yang 

besar.  

𝐼𝐷𝑀 = ∑ ∑
1

1+(𝑖−𝑗)2
𝑝(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖              (2.5) 

f) Entropy  

Entropy (ENT) merupakan ukuran ketidak teraturan bentuk. Harga ENT 

besar untuk citra dengan transisi derajat keabuan merata dan bernilai kecil jika 

struktur citra tidak teratur (bervariasi).  

𝐸𝑁𝑇2 = − ∑ ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗). log 𝑝(𝑖, 𝑗)2
𝑗𝑖                (2.6) 

 

2.9 K-Nearest Neighbor (K-NN) 

K-NN adalah metode klasifikasi yang menentukan kategori berdasarkan 

mayoritas kategori pada k tetangga terdekat. Jika D adalah sekumpulan data 

pelatihan maka ketika data uji d disajikan, algoritma akan menghitung jarak antara 

setiap data dalam D dengan data uji d. Penghitungan jarak dilakukan dengan 

menggunakan euclidian distance. Kemudian k buah data dalam D yang memiliki 

jarak terdekat dengan d diambil. Himpunan k merupakan k-nearest neighbor. 

Selanjutnya katagori data uji d ditentukan berdasarkan label mayoritas kategori 

dalam himpunan k-tetangga terdekat (Farsiah., dkk. 2013). 

Algoritma metode K-NN  sangat sederhana, bekerja berdasarkan jarak 

terdekat dari query instance ke training sampel untuk menentukan K-NN-nya. 

Training sampel diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, dimana masing-
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masing dimensi mempresentasikan ciri dari data. Ruang ini dibagi menjadi 

bagian-bagian berdasarkan training sample. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya 

dihitung berdasarkan Euclidean Distance yang dipresentasikan pada persamaan 

2.7 dan 2.8. 

 

𝑑 =  √(𝑎1 − 𝑏1)2 + (𝑎2 − 𝑏2)2 + ⋯ + (𝑎𝑛 − 𝑏𝑛)2              (2.7) 

𝑑 = √∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖)2𝑛
𝑖=1                   (2.8) 

 

Keterangan :  

d  = Jarak atau nilai Euclidean Distance 

a1 = nilai atau data training 

b1 = nilai atau data baru (query instace) 

 

2.10  Matlab 

MATLAB (matrix laboratory) adalah sebuah lingkungan komputasi 

numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dikembangkan 

oleh The MathWorks, MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, pem-plot-an 

fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan 

peng-antarmuka-an dengan program dalam bahasa lainnya. Sebuah paket 

tambahan, Simulink, menambahkan simulasi grafis multiranah dan desain 

berdasar Model untuk sistem terlekat dan dinamik. 

 

 

Identifikasi Keaslian Mata..., Thomi Luthfianto, Fakultas Teknik UMP, 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_numerik
https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_numerik
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_MathWorks&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Matriks_(matematika)
https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://id.wikipedia.org/wiki/Simulink


24 
 

 
 

a) M-File Matlab 

Pemrogramman pada matlab memberikan banyak bantuan bagi 

penggunanya dalam membuat program serta kode-kode yang digunakan untuk 

menyusun struktur suatu aplikasi, termasuk kode callback yang digunakan pada 

GUI (Graphical User Interface). M-File merupakan editor text,  latar dasar yang 

digunakan untuk meletakan fungsi-fungsi callback sebagai pengendali GUI 

(Graphical User Interface). Callback merupakan bagian-bagian kode data yang 

dibuat pada M-File, setiap callback akan diimplementasikan sebagai sebuah 

subfungsi dalam M-File. M-File memiliki titik masukan tunggal (single entry 

point) yang dapat menginisialisasi GUI. Kemampuan GUI matlab tergantung pada 

fungsi yang dibuat pada M-File. 

 GUIDE secara otomatis akan memberikan nama sebuah subfungsi 

callback dan menambahkannya ke dalam aplikasi M-File. Kemudian GUIDE 

mengatur pula nilai Callback Property ke string yang menyebabkan subfungsi 

akan tereksekusi ketika kita mengaktifkan sebuah kontrol. 

b) Guide Matlab 

 GUIDE atau GUI (Graphical User Interface) pada matlab merupakan 

perangkat antarmuka yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam 

mengakses program yang dibuat dengan tampilan yang mudah dipahami dan 

sederhana. GUIDE Matlab dapat digunakan untuk membuat aplikasi pengolahan 

citra digital (Digital Image Processing)  Tampilan dalam GUI dapat disesuaikan 

dengan keinginan, pengguna tidak diwajibkan mengetahui proses apa saja yang 

dibentuk, namun dengan hanya menekan tombol yang ada pada GUI, pengguna 
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dapat mengetahui hasil dari pemrosesan yang telah dibuat. Dalam aplikasinya 

GUI dapat terdiri dari beberapa komponen user interface yang saling berinteraksi, 

sehingga membentuk sebuah program aplikasi. 

 

 

Gambar 2.9 Tampilan awal GUI 

 

Matlab mengimplementasikan GUI sebagai sebuah figure yang terdapat fasilitas 

uicontrol (control user interface) untuk memrogram masing-masing objek.  

Hal dasar yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI yaitu mengatur 

layout komponen GUI dengan uicontrol dan memprogram komponen GUI agar 

dapat bekerja seperti yang diharapkan (Sugiharto, 2006). 
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