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ABSTRAK 

 
Kesegaran buah bergantung pada kualitas buah tersebut. Masyarakat menilai suatu buah 

yang segar berdasarkan dari warna buah tersebut khususnya pada buah apel. Penelitian ini 
mengklasifikasi kesegaran buah apel berdasarkan ekstraksi fitur warna dan tekstur menggunakan 
Gray Level Co-occurrence Matrix dan algoritma K-Nearest Neighbor.  

Dalam penelitian ini digunakan 150 citra latih dan 90 citra uji yang akan dilakukan ekstraksi 
fitur warna dan tekstur serta perhitungan menggunakan 9 parameter Gray Level Co-occurrence 
Matrix (GLCM) sebelum masuk ke sistem klasifikasi. Ekstraksi fitur warna dilakukan dengan 
menggunakan Hue Saturation Intensity (HSI) Citra dan fitur tekstur dilakukan dengan Intensity Citra 
yang sebelumnya melalui proses ekstraksi fitur warna. Algoritma K-Nearest Neighbor digunakan 
untuk mengklasifikasi menggunakan nilai K. Pembuatan sistem klasifikasi ini dengan menggunakan 
MATLAB R2014B.  

Berdasarkan hasil pengujian penggunaan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) mampu 
mengenali tekstur buah apel dan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) mampu mengklasifikasi 
menggunakan nilai K. Rata-rata persentase keberhasilan menggunakan algoritma K-Nearest 
Neighbor (KNN) adalah 100%. Pengujian menggunakan per parameter Gray Level Co-occurrence 
Matrix (GLCM), persentase tertinggi pada kelas segar yaitu 43% untuk citra uji apel merah, 47% 
untuk citra uji apel malang, dan 50% untuk citra uji apel fuji.  
Kata kunci : Gray Level Co-occurrence Matrix, Hue Saturation Intensity Citra, K-Nearest 
Neighbor,Kesegaran buah apel, Ekstraksi fitur warna dan tekstur. 

ABSTRACT 
 

The freshness of fruits depends on its quality. Consumers rate fruit freshness based on the 
color, especially on apples. This study classifies the freshness of apples based on color feature 
extraction and texture using the Gray Level Co-occurrence Matrix and K-Nearest Neighbor algorithm. 

In this study 150 training images were used and 90 test images to be extracted from color 
and texture features and calculations using 9 Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) parameters 
before entering the classification system. Color feature extraction is done by using Hue Saturation 
Intensity (HSI) Image and texture features are carried out with the Intensity Image that previously 
goes through the color feature extraction process. K-Nearest Neighbor Algorithm is used for 
classification using the value of K. The classification system is created using MATLAB R2014B. 

Based on the test results, Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) is able to recognize the 
texture of apples and the K-Nearest Neighbor (KNN) algorithm is able to classify using K values. The 
average percentage of success using the K-Nearest Neighbor (KNN) algorithm is 100%. The highest 
percentage using the Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) parameters in the fresh class is 43% 
for the Merah apple test image, 47% for the Malang apple test image, and 50% for the Fuji apple test 
image. 
Keywords : Gray Level Co-occurrence Matrix, Hue Saturation Intensity Image, K-Nearest Neighbor, 

Apple Freshness, Color and texture feature extraction 
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PENDAHULUAN 

Kesegaran suatu buah maupun sayuran 

bergantung pada kualitas buah maupun sayuran 

tersebut. Kualitas merupakan faktor penting 

karena kualitas yang baik akan menghasilkan 

buah yang baik. Seperti yang kita ketahui, 

kualitas yang baik akan memberikan khasiat 

yang baik juga untuk tubuh. Khususnya pada 

salah satu buah yang sering dikonsumsi yaitu 

buah apel. Secara visual bagi masyarakat 

kesegaran buah apel sangat sulit dibedakan. 

Sistem evaluasi kesegaran suatu buah biasanya 

dilakukan secara manual oleh penjual buah, 

sehingga dalam penelitian ini akan 

dikembangkan sistem klasifikasi kesegaran 

pada buah apel berdasarkan ekstraksi fitur 

warna dan tekstur dengan menggunakan Gray 

Level Co-occurrence Matrix dan K-Nearest 

Neighbor (KNN). Fitur warna yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah ruang warna Red 

Green Blue (RGB) yang di konversi ke ruang 

warna Hue Saturation Intensity (HSI), untuk 

mencirikan kandungan warna dari kesegaran 

buah dengan mengkonversi warna asli citra 

menjadi warna murni (Hue dan Saturation) dan 

keabuan (Intensity). Sedangkan fitur tekstur 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gray 

Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dengan 

menggunakan derajat keabuan (Intensity), 

mengukur tingkat kekontrasan, kekasaran dari 

hubungan ketetanggaan antar piksel sehingga 

sesuai dengan tekstur-tekstur alami yang tidak 

dapat dilihat oleh mata. K-Nearest Neighbor 

(KNN) digunakan untuk menentukan suatu objek 

baru ke dalam suatu kelas yang telah ditentukan 

dengan cara mencari kelas yang terdekat 

dengan data objek baru tersebut. 

Pengklasifikasian akan dibuat melalui program 

dalam bentuk GUI (Graphical User Interface). 

Terdapat 3 jenis buah apel yang diklasifikasi 

yaitu apel merah, apel fuji dan apel malang.  

 

Klasifikasi. Klasifikasi adalah proses 

menentukan suatu obyek kedalam suatu kelas 

atau kategori yang telah ditentukan (Raharjo, 

dkk., 2014). 

Komponen-komponen  utama dari proses 

klasifikasi antara lain : 

a. Kelas, merupakan variable tidak bebas yang 

merupakan label dari hasil klasifikasi. 

Sebagai contoh adalah kelas loyalitas 

pelanggan, kelas badai atau gempa bumi, 

dan lain-lain. 

b. Predictor, merupakan variable bebas suatu 

model berdasarkan dari karakteristik atribut 

data yang diklasifikasi. 

c. Set Data Pelatihan, merupakan sekumpulan 

data lengkap yang berisi kelas dan predictor 

untuk dilatih agar model dapat 

mengelompokan ke dalam kelas yang tepat. 

Contohnya adalah grup pasien yang telah 

di-test terhadap serangan jantung, grup 

pelanggan di suatu supermarket, dan 

sebagainya. 

d. Set Data Uji, berisi data-data baru yang akan 

dikelompokan oleh model guna mengetahui 

akurasi dari model yang telah dibuat. 

(Widodo, dkk., 2013) 

 

K-Nearest Neighbor. K-Nearest Neighbor 

termasuk kelompok instance-based learning. 

Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik 

lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari 

kelompok k objek dalam data training yang 

paling dekat (mirip) dengan objek pada data 

baru atau data testing (Leidiyana, 2013). Jika 
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sebuah data query yang labelnya tidak diketahui 

diinputkan, maka K-Nearest Neighbor akan 

mencari k buah data learning yang jaraknya 

paling dekat dengan data query dalam ruang n-

dimensi. Jarak antara data query dengan data 

learning dihitung dengan cara mengukur jarak 

antara titik yang merepresentasikan data query 

dengan semua titik yang merepresentasikan 

data learning dengan rumus Euclidian Distance. 

. 

Hue Saturation Intensity Citra. Ketika manusia 

melihat objek berwarna, hal tersebut 

digambarkan oleh hue, saturation dan 

brightness. Hue adalah atribut warna yang 

menggambarkan warna murni (yellow, orange, 

atau red murni), sedangkan saturation 

memberikan ukuran tingkat di mana warna murni 

yang dilemahkan oleh cahaya putih. Brightness 

adalah descriptor subyektif yang secara praktek 

tidak mungkin untuk mengukurnya. Hal tersebut 

memberikan achromatic dari intensity dan satu 

dari faktor kunci dalam menggambarkan sensasi 

warna. Intensity (gray-level) adalah descriptor 

yang paling berguna dalam citra 

monochromatic. Kuantitas ini secara definisi 

dapat diukur dan dengan mudah dapat 

diinterpretasikan. Model yang dibahas di atas 

disebut model Hue Saturation Intensity (HSI), 

memisahkan komponen intensitas dari informasi 

warna yang dibawa (hue dan saturation) dalam 

warna citra (Prasetyo, 2011). Jika diberikan 

sebuah citra dalam format warna RGB, maka 

komponen H dari setiap piksel RGB didapatkan 

menggunakan persamaan : 

𝐻 = {
𝜃     Jika 𝐵 ≤ 𝐺

360  Jika 𝐵 > 𝐺
  

dengan : 

 𝜃 = cos−1 {
1

2
[(𝑅−𝐺)+(𝑅−𝐵)]

[(𝑅−𝐺)2+((𝑅−𝐵)(𝐺−𝐵))]1 2⁄ } 

Komponen saturasi ditentukan oleh : 

𝑆 = 1 −
3

(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)
[min(𝑅, 𝐺, 𝐵)] 

Komponen intensitas ditentukan oleh : 

𝐼 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

 

Gray Level Co-occurrence Matrix. Gray Level 

Co-Occurrence Matrix (GLCM) adalah suatu 

matriks yang elemen-elemennya merupakan 

jumlah pasangan piksel yang memiliki tingkat 

kecerahan tertentu, dimana pasangan piksel itu 

terpisah dengan jarak d, dan dengan suatu sudut 

inklinasi θ. Dengan kata lain, matriks kookurensi 

adalah probabilitas munculnya gray level i dan j 

dari dua piksel yang terpisah pada jarak d dan 

sudut θ. Suatu piksel yang bertetangga yang 

memiliki jarak d diantara keduanya, dapat 

terletak di delapan arah yang berlainan, hal ini 

ditunjukkan pada Gambar 1.   

 

Gambar 1 Hubungan ketetanggaan antar piksel 

sebagai fungsi orientasi dan jarak spasial 

Arah piksel tetangga untuk mewakili jarak dapat 

dipilih, misalnya 135o, 90o, 45o, 0o atau, seperti 

diilustrasikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Arah dalam menghitung Gray Level 

Co-Occurrence Matrix (GLCM) 
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Robert Haralick telah mendefinisikan beberapa 

karakteristik/fitur tekstur citra yang dihitung dari 

matriks co-occurrence (CM) dengan 

menyatakan matriks probabilitas 𝑃(𝑖, 𝑗) =

𝐶𝑀(𝑖, 𝑗)/ ∑ ∑ 𝐶𝑀(𝑖, 𝑗)𝐺−1
𝑗=0

𝐺−1
𝑖=0 . Di antara fitur 

tersebut adalah mean (𝜇𝑥, 𝜇𝑦), variance 

(𝜎2
𝑥 , 𝜎2

𝑦), homogeneity, dissimilarity, contrast, 

entropy dan energy (Madenda, 2015). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Prosedur Proses Penelitian. Proses penelitian 

dilakukan dengan proses yang bertahap. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal maka penelitian 

di rancang dengan menggunakan diagram alir 

agar tahap demi tahapnya terlaksanakan secara 

terstruktur. Untuk diagram alir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

Mulai

Pengambilan 

Citra

Ekstraksi Fitur 

Warna dan 

Tekstur

Pembangunan 

Sistem

Pengujian 

Sistem

Klasifikasi 

Kesegaran

Pembuatan 

Laporan/Hasil

Selesai

  

Gambar 3 Diagram Alir Penelitian 

 

Perancangan Sistem. Sistem yang akan 

dibangun adalah sistem yang digunakan untuk 

menentukan kesegaran pada buah apel. 

Dimana sistem yang akan dibangun 

menggunakan matlab. Gambar 4 merupakan 

gambaran umum dari pembuatan sistem 

kesegaran buah apel. 

Pre

Processing

Ekstraksi Fitur 

Warna & 

Tekstur 

Klasifikasi KNN

Pre

Processing

Ekstraksi Fitur 

Warna & 

Tekstur

Kesegaran Buah 

Apel

Citra 

Latih

Citra Uji

Gambar 4 Blok Diagram Perancangan Sistem 

Crop dan Resize 

Image

8 X 8

Konversi RGB 

to HSI

Ekstraksi fitur 

warna 

berdasarkan HSI

Citra Latih
Load Data Latih 

dan Uji

Mencari nilai 

terdekat citra uji 

di citra latih

Segar Tidak Segar

Hasil Klasifikasi 

Kesegaran

Ekstraksi fitur 

tekstur 

menggunakan 

GLCM berdasarkan 

Intensity 

Simpan Hasil 

Citra Latih

Konversi RGB 

to HSI

Ekstraksi fitur 

warna 

berdasarkan HSI

Ekstraksi fitur 

tekstur 

menggunakan 

GLCM berdasarkan 

Intensity 

Simpan Hasil 

Citra Uji

Citra Uji

Crop dan Resize 

Image

8 X 8

Memilih nilai K 

untuk di 

identifikasi

Menentukan 

Kelas citra uji

Kurang Segar

Gambar 5. Block Diagram Klasifikasi 

Kesegaran dengan Algoritma KNN 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengambil foto tiga jenis buah 

apel yaitu apel fuji, apel malang, dan apel merah. 

Untuk setiap apel, diambil 5 gambar yaitu 

tampak depan, samping kanan, samping kiri, 

belakang dan atas. 
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Proses Crop dan Resize. Proses crop dan 

resize pada citra apel fuji, malang dan merah 

dilakukan secara manual menggunakan Adobe 

Photoshop 7.0. Citra apel yang masih utuh akan 

melalui tahap crop terlebih dahulu, setelah 

melalui proses crop dilakukan proses resize 

dengan ukuran piksel 256 x 256 dan disimpan 

dalam format bmp.  

Konversi Ruang Warna. Pada proses ini 

dilakukan ekstraksi fitur warna melalui konversi 

ruang warna dari Red Green Blue (RGB) ke Hue 

Saturation Intensity (HSI). Proses konversi 

ruang warna ini dilakukan dengan menggunakan 

matlab. 

         

Gambar 6. Hasil konversi RGB image to HSI 

image 

Ruang warna Hue Saturation Intensity (HSI) 

dipecah menjadi H (Hue), S (Saturation), dan I 

(Intensity). Dimana, tampilan I (Intensity) akan 

dilakukan perhitungan lebih lanjut di dalam 

ektraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level 

Co-occurrence Matrix. 

       

. Gambar 6. H image, S image,  I image 

Ekstraksi Fitur Tekstur. Tampilan I (intensity) 

yang diambil akan dilakukan perhitungan untuk 

ekstraksi fitur tekstur dengan Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM). Pada Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM) dilakukan 

perhitungan menggunakan mean, variansi, 

kontras, dissimilarity, homogenitas, entropy, 

energy. berikut contoh hasil perhitungan 

menggunakan Gray Level Co-occurrence 

Matrix. 

 

 

 

Proses Klasifikasi.  

 

Gambar 7. Grafik nilai rata-rata per hari untuk 9 

parameter Gray Level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) selama 10 hari pada citra latih apel fuji 

 

Dari Gambar 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata per hari untuk 9 parameter Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) selama 10 hari 

pada citra latih apel fuji cenderung turun seiring 

dengan bertambahnya hari walaupun kecil. 

Dengan melihat Gambar 7, untuk hari ke 1 

sampai ke 3 dapat dikatakan buah apel dalam 

keadaan masih segar sedangkan untuk hari ke 4 

sampai ke 6 buah apel dalam keadaan kurang 

segar atau sedang, dan untuk hari ke 7 sampai 

ke 10 buah apel dalam keadaan tidak segar. 

 

K-Nearest Neighbor. Pada tahap ini merupakan 

proses pelatihan yaitu melakukan perhitungan 

manual klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN). 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan secara 
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manual dan nantinya akan dibandingkan 

persentase keberhasilan antara hasil klasifikasi 

menggunakan program dengan hasil klasifikasi 

menggunakan perhitungan manual. Perhitungan 

dilakukan dengan menghitung nilai masing-

masing parameter 1 citra uji dengan nilai 

masing-masing parameter pada 50 citra latih 

yang telah ditentukan menjadi 3 kelas pada 

proses klasifikasi yaitu 15 citra latih untuk kelas 

segar, 15 citra latih untuk kelas kurang segar, 20 

citra latih untuk kelas tidak segar. Tiap 1 score 

mewakili 1 citra uji, sehingga total score yang 

dihitung yaitu 30 atau score 30 (SC 30). Untuk 

mendapatkan score 1 (SC 1), dilakukan 

perhitungan masing-masing parameter citra uji 

dengan masing-masing parameter citra latih 

dalam 3 kelas. 

 

Gambar 8. Grafik pengaruh score KNN dan 

nilai K terhadap persentase keberhasilan 

Pengujian. Pada tahap pengujian data citra 

yang digunakan berbeda dengan data pelatihan. 

Data citra yang digunakan yaitu 90 citra uji. 

Dimana 90 citra uji terdiri dari 30 citra uji apel fuji, 

30 citra uji apel merah, dan 30 citra uji apel 

malang. Pada Gambar 9 merupakan rata-rata 

persentase keberhasilan tiap kelas. 

 

Gambar 9. Grafik keberhasilan pengaruh nilai 

K terhadap kelas segar (s), kurang segar (ks) 

dan tidak segar (ts) pada buah apel fuji uji 

Pengaruh Jumlah Fitur Terhadap Performa 

 

Gambar 10. Grafik pengaruh jumlah fitur dan 

nilai K terhadap persentase keberhasilan pada 

apel fuji 

 

 

Pengaruh Waktu Komputasi Terhadap 

Performa 

 

Gambar 11. Grafik rata – rata waktu komputasi 

pada buah apel merah uji 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pada proses klasifikasi untuk citra latih buah 

apel fuji menggunakan 9 fitur atau 

parameter Gray Level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) yang telah di rata-rata perhari, 

didapatkan perubahan nilai yang signifikan 

atau cenderung menurun pada beberapa 

fitur atau parameter. Beberapa parameter 

yang penurunannya sangat terlihat ada 

pada homogeneity dengan kisaran nilai 

1200-1000, dissimilarity dengan kisaran nilai 

6.8 hingga 5.8 dan pada entropy dengan 

kisaran nilai 0.35 hingga 0.32.  

2. Pada proses klasifikasi juga dapat 

disimpulkan, dalam 10 hari pengambilan 

citra latih dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 

kelas segar untuk hari ke-1 hingga ke-3, 

kelas kurang segar untuk hari ke-4 hingga 

ke-6 dan kelas tidak segar untuk hari ke-7 

hingga ke-10. 

3. Pada perhitungan score KNN, persentase 

keberhasilan pada kelas segar, kurang 

segar, dan tidak segar untuk K = 1 yaitu 

100%. Untuk K = 3 persentase 

keberhasilannya yaitu 67% hingga 100%. 

Untuk K = 5 persentase keberhasilannya 

yaitu 60% hingga 80%. Untuk K = 7 

persentase keberhasilannya yaitu 43% 

hingga 71%. Untuk K = 9 persentase 

keberhasilannya yaitu 44% hingga 67%. 

 

4. Pada beberapa data perhitungan score KNN 

terdapat persentase keberhasilan yang 

ambigu untuk K = 3 hingga K = 9 yaitu 33%. 

Nilai persentase keberhasilan yang ambigu 

dapat terjadi karena pencahayaan ketika 

pengambilan sampel, sehingga 

mempengaruhi hasil dari fitur tekstur.  

5. Pada pengujian perparameter Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) terhadap 

pengaruh nilai K. Persentase tertinggi untuk 

kelas segar adalah 40% - 45% pada contrast 

dengan nilai K = 3, K = 7 dan K = 9. 

Sedangkan untuk kelas sedang atau kurang 

segar berada di antara 40% - 50% pada 

variansi X, Y dengan nilai K = 9 dan untuk 

kelas tidak segar berada di antara 50% - 

55% pada homogeneity dengan nilai K = 5 

dan K = 7. 

6. Pada pengujian untuk apel merah, rata-rata 

waktu komputasi tertinggi terletak pada 

kelas kurang segar dengan nilai K = 7 yaitu 

27.175 detik dan terendah terletak pada 

kelas tidak segar dengan nilai K = 9 yaitu 

25.325 detik. Tinggi atau rendahnya waktu 

komputasi pada pengujian bergantung pada 

kinerja laptop yang digunakan, tidak 

berpengaruh terhadap perubahan nilai K. 

 

Saran 

1. Diharapkan pengembangan sistem 

identifikasi ini dapat dibuat secara real time. 

2. Diharapkan pengembangan sistem ini dapat 

mengatasi masalah pencahayaan dengan 

penambahan metode dan spesifikasi 

kamera yang lebih tinggi, sehingga sampel 

teridentifikasi lebih akurat. 

3. Diharapkan dapat menggunakan ekstraksi 

fitur dan algoritma lain untuk mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal. 
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