
 

 

7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Empiris 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terkait yang 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebagai tinjauan studi, yaitu sebagai berikut : 

a. Pornography Detection Using Support Vector Machine. (Yu-Chun Lin, 

2003) 

Dalam penelitian ini dilakukan deteksi citra pornografi 

menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk pengenalan 

polanya dan distribusi warna kulit, yang menghasilkan akurasi sebesar 

74,62%. Namun, metode ini memiliki kekurangan yaitu banyak pada citra 

bukan porno yang mengandung banyak warna kulit dideteksi sebagai citra 

pornografi. Begitu juga sebaliknya, citra pornografi yang mengandung 

sedikit warna kulit dideteksi sebagai bukan citra pornografi 

b. Automatic Online Porn Detection and Tracking. (Johnson I Agbinya, 

2007) 

Penelitian ini melakukan deteksi otomatis citra pornografi online 

dengan melakukan segmentasi area kulit manusia dengan ruang warna HSV, 

jika area kulit pada sebuah citra lebih dari 20% akan disimpulkan bahwa 

citra tersebut merupakan citra pornografi. Metode ini memiliki kelemahan, 

yaitu pada citra yang bukan porno dengan luasan warna seperti warna kulit 

akan dideteksi sebagai citra pornografi. 

c. Pengenalan Citra Wajah Menggunakan Metode Two-Dimensional 

Linear Discriminant Analysis dan Support Vector Machine. (Fitri 

Damayanti,2010) 

Penelitian ini membahas mengenai pengenalan citra wajah dengan 

menggunakan metode ekstraksi fitur TDLDA dan klasifikasi SVM. Dengan 

kombinasi kedua metode tersebut memberikan hasil yang optimal dengan 

tingkat akurasi pengenalan antara 84,18% sampai 100% dengan uji coba 

menggunakan basis data ORL, YALE, dan BERN.
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d. Pengenalan Wajah Menggunakan Learning Vector Quantization 

(LVQ). (S. Heranurweni, 2010)  

Penelitian ini membahas mengenai pengenalan wajah dengan 

menggunakan menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ).  

Dalam menganalisa menggunakan prioritas (peringkat) hasil dari LVQ. 

Adapun urutan algoritma sistem ini adalah segmentasi wajah, mencari 

bentuk deret dengan algoritma pembelajaran dengan Learning Vector 

Quantization. Sistem kecerdasan buatan LVQ termodifikasi mampu 

mendeteksi secara baik apakah pada data citra tersebut dikenali atau tidak. 

Tingkat ketepatan sistem LVQ setelah dilakukan beberapa kali proses 

learning (setiap gambar dilakukan 2 kali proses learning) adalah 88,67% 

benar. 

 

Dalam beberapa penelitian deteksi ponografi yang telah dilakukan 

sebelumnya, hanya berpatokan pada warna kulitnya saja yang tentu saja memiliki 

kelemahan dalam pendeteksian pada citra yang bukan porno dengan luasan warna 

seperti warna kulit akan dideteksi sebagai citra pornografi. Demikian juga untuk 

citra pornografi yang memiliki luasan warna kulit dideteksi sebagai bukan citra 

pornografi. Adapun konten-konten pornografi bisa dilihat dari isi yang terdapat di 

dalam konten tersebut, misalnya pada citra manusia yang akan menjadi suatu citra 

pornografi jika bagian tubuh tertentunya tidak tertutupi. 

Pengenalan isi dari konten-konten pornografi tersebut tentu saja 

memerlukan metode tertentu baik dalam klasifikasi ataupun untuk mengekstrasi 

fitur dari suatu konten tersebut. Dalam penelitian yang sudah dilakukan mengenai 

pengenalan citra wajah dengan menggunakan metode ekstraksi fitur TDLDA dan 

klasifikasi SVM, memberikan hasil yang optimal dengan tingkat akurasi 

pengenalan antara 84,18% sampai 100%. Sedangkan dengan menggunakan metode 

klasifikasi LVQ mendapatkan hasil 88,67%. 

Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan pengenalan pornografi dengan 

mengenali bagian yang dianggap termasuk objek penelitian , dengan  menggunakan 

metode klasifikasi Artificial Neural Network (ANN) yaitu Learning Vector 
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Quantization karena menghasilkan akurasi yang cukup bagus pada penelitian 

sebelumnya dan akan dikombinasikan dengan metode Two Dimensional Linear 

Discriminant Analysis untuk proses ekstraksi fiturnya untuk melihat pengaruh dari 

metode ekstraksi fitur dalam pengenalannya. 

 

2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Pornografi 

Pornografi pada umumnya adalah tulisan, gambar, atau produk audio-visual 

yang dapat merangsang nafsu seksual pada pembaca dan penontonnya. Pada 

umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai 

porno dan kapan dibilang tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual  

orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. 

Betapapun juga ketentuan tentang pornografi adalah salah satu bentuk intervensi 

pemerintah dalam mengatur perilaku seks warganya dengan alasan untuk menjaga 

moral bangsa (Widarti, 2008). Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU 

Pornografi) yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan 

pornografi yang disediakan oleh  orang perseorangan atau korporasi melalui 

pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan 

komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan 

lainnya. 

 

2.2.2 Video 

Video digital dapat disebut array 3 dimensi dari piksel berwarna. 2 dimensi 

melayani arah spasial dari gambar bergerak (horizontal dan vertikal) dan satu 

dimensi lainnya akan merepresentasikan domain waktu (Binanto, 2010). 

      Arsitektur video digital tersusun atas sebuah format untuk mengodekan dan 

memainkan kembali file video dengan komputer dan menyertakan sebuah pemutar 

(player) yang mengenali dan membuka file yang dibuat untuk format tersebut. 

Contoh arsitektur video digital di antaranya adalah Apple QuickTime, Microsoft 

Windows Media Format, dan Real Network RealMedia. Format video yang terkait 

dengan arsitektur tersebut adalah QuickTime movie (.mov), Audio Video 



10 

 

 

 

Interleaved (.avi), dan RealMedia (.rm). beberapa pemutar dapat mengenali dan 

memainkan lebih dari satu format file video. 

      Video digital sebenarnya terdiri atas serangkaian gambar digital yang 

ditampilkan dengan cepat pada kecepatan yang konstan. Dalam konteks video, 

gambar ini disebut frame. Satuan ukuran untuk menghitung frame rata-rata yang 

ditampilkan disebut frame per second. Setiap frame merupakan gambar digital yang 

terdiri dari raster piksel. Gambar digital yang terdiri dari raster piksel. Gambar 

digital akan mempunyai lebar sebanyak W piksel dan tinggi sebanyak H pikel. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa frame size adalah W x H.  

 

2.2.3 Pengolahan Citra 

Citra adalah gambar pada bidang dwimatra (dua dimensi). Gambar 2.1 

adalah citra seorang gadis model yang bernama Lena. Ditinjau dari sudut pandang 

matematis, citra merupakan fungsi menerus (continue) dari intensitas cahaya pada 

bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali 

sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini ditangkap oleh oleh alat-

alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera, pemindai (scanner), dan 

sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. 

 

Gambar 2.1 Citra Lena 

(Sumber : Munir, 2004) 
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Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra yang kita 

miliki 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 (image 

processing). 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra bertujuan 

memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin 

(dalam hal ini komputer). Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra 

menjadi citra lain. Jadi, masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra. 

 

Gambar 2.2 Operasi pengolahan citra 

(Sumber : Munir, 2004) 

 

Pada dasarnya pengolahan citra terbagi menjadi : 

a. Peningkatan kualitas citra (image enhancement) 

b. Pemulihan citra (image restoration) 

c. Pemampatan citra 

d. Analisis citra 

e. Segmentasi citra 

f. Rekonstruksi citra, dan lain-lain 

 

Operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila : 
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a. perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi 

yang terkandung di dalam citra 

b. elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur 

c. sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain 

 

2.2.3.1 Pengolahan Warna 

a. Model RGB 

Suatu citra dalam model RGB terdiri dari tiga bidang citra yang saling lepas, 

masing-masing terdiri dari warna utama: merah, hijau dan biru. Suatu warna 

dispesifikasikan sebagai campuran sejumlah komponen warna utama. Gambar 2.3 

menunjukkan bentuk geometri dari model warna RGB untuk menspesifikasikan 

warna menggunakan sistem koordinat Cartesian. Spektrum grayscale (tingkat 

keabuan) yaitu warna yang dibentuk dari gabungan tiga warna utama dengan 

jumlah yang sama, berada pada garis yang menghubungkan titik hitam dan putih. 

 

Gambar 2.3 Koordinat warna RGB 

(Sumber : Munir, 2004) 

 

Warna dipresentasikan dalam suatu sinar tambahan untuk membentuk 

warna baru, dan berhubungan untuk membentuk sinar campuran. Citra pada gambar 

2.4 sebelah kiri menunjukkan campuran dengan menambahkan warna utama merah, 

hijau, dan biru untuk membentuk warna sekunder kuning (merah+hijau), cyan 
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(biru+hijau), magenta (merah+biru) dan putih (merah+hijau+biru). Model warna 

RGB banyak digunakan untuk monitor komputer dan video kamera. 

 

Gambar 2.4 Penambahan campuran warna 

(Sumber : Munir, 2004) 

 

b. Grayscale 

Grayscale adalah citra yang pada setiap pikselnya hanya berisi informasi 

intensitas warna hitam dan putih. Citra Grayscale memiliki banyak variasi nuansa 

abu-abu sehingga berbeda dengan citra hitam-putih. Grayscale juga disebut 

monokromatik karena tidak memiliki warna lain selain variasi intensitas putih dan 

hitam. Sebuah citra yang dijadikan Grayscale akan terkesan berbeda bila 

dibandingkan dengan citra berwarna. Di dalam pengolahan citra, format citra digital 

yang dipakai adalah grayscale. Pada umumnya warna yang dipakai adalah warna 

hitam sebagai warna minimal (0) dan warna putih (255) sebagai warna maksimal. 

 

Gambar 2.5 Skala keabuan 

(Sumber : Munir, 2004) 

Untuk perhitungan nilai grayscale menurut (Ruslianto & Harjoko, 2011) 

pada persamaan (2.1). 

𝑔𝑟 = 0.299𝑟 + 0.587𝑔 + 0.144𝑏 ......................................................... (2.1) 

  

Keterangan : 

gr = hasil perhitungan nilai grayscale 

 r = nilai warna merah dari piksel 
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 g = nilai warna hijau dari piksel 

 b = nilai warna biru dari piksel 

 

c. Citra Biner 

Citra biner adalah citra yang hanya mempunyai dua nilai derajat keabuan 

yaitu hitam dan putih. Meskipun saat ini citra berwarna lebih disukai karena 

memberi kesan yang lebih kaya daripada citra biner, namun tidak membuat citra 

biner mati. Pada beberapa aplikasi citra biner masih tetap dibutuhkan, misalnya 

citra logo instansi (yang hanya terdiri atas warna hitam dan putih), citra kode batang 

(bar code) yang tertera pada label barang, citra hasil pemindaian dokumen teks, dan 

sebagainya. Piksel-piksel objek bernilai 1 dan piksel-piksel latar belakang bernilai 

0. Pada waktu menampilkan gambar, 0 adalah putih dan 1 adalah hitam. Jadi, pada 

citra biner, latar belakang berwarna putih sedangkan objek berwarna hitam. 

Keuntungan menggunakan citra biner adalah kebutuhan memori kecil 

karena nilai derajat keabuan hanya membutuhkan representasi 1 bit dan waktu 

pemrosesan lebih lebih cepat. Pengubahan citra hitam-putih (grayscale) menjadi 

citra biner dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut: 

1) Untuk mengidentifikasi keberadaan objek, yang direpresentasikan sebagai 

daerah (region) di dalam citra. Misalnya kita ingin memisahkan 

(segmentasi) objek dari gambar latar belakangnya. Piksel-piksel objek 

dinyatakan dengan nilai 1 sedangkan piksel lainnya dengan 0. Objek 

ditampilkan seperti gambar siluet. Untuk memperoleh siluet yang bagus, 

objek harus dapat dipisahkan dengan mudah dari gambar latar belakangnya. 

2) Untuk lebih memfokuskan pada analisis bentuk morfologi, yang dalam hal 

ini intensitas piksel tidak terlalu penting dibandingkan bentuknya. Setelah 

objek dipisahkan dari latar belakangnya, properti geometri dan 

morfologi/topologi objek dapat dihitung dari citra biner. Hal ini berguna 

untuk pengambilan keputusan. 

3) Untuk menampilkan citra pada piranti keluaran yang hanya mempunyai 

resolusi intensitas satu bit, yaitu piranti penampil dua-aras atau biner seperti 

pencetak (printer). 
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4) Mengubah citra yang telah ditingkatkan kualitas tepinya (edge 

enhancement) ke penggambaran garis-garis tepi. Ini perlu untuk 

membedakan tepi yang kuat yang berkoresponden dengan batas-batas objek 

dengan tepi lemah yang berkoresponden dengan perubahan illumination, 

bayangan, dll. 

Pengubahan ke dalam citra biner dilakukan dengan operasi pengambangan 

(thresholding). Operasi thresholding mengelompokkan nilai derajat keabuan setiap 

piksel ke dalam 2 kelas, hitam dan putih.  

𝑓𝐵(𝑖, 𝑗) = {
1, 𝑓𝑔(𝑖, 𝑗) ≤ 𝑇

0, 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 ………………………………………………. (2.2) 

(Sumber : Munir, 2004) 

 

2.2.4 Artificial Neural Network 

Artificial Neural Network (ANN) merupakan suatu konsep rekayasa 

pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan yang didesain dengan mengadopsi 

sistem saraf manusia, yang pemrosesan utamanya ada di otak (Prasetyo, 2012). 

Bagian terkecil dari otak manusia adalah sel saraf yang disebut unit dasar pemroses 

informasi atau neuron. Ada sekitar 10 miliar neuron dalam otak manusia dan sekitar 

60 triliun koneksi (disebut sinaps [synapse]) antarneuron dalam otak manusia) 

(Shepherd dan Koch, 1990). Dengan menggunakan neuron-neuron tersebut secara 

simultan, otak manusia dapat memproses informasi secara paralel dan cepat, 

bahkan lebih cepat dari komputer tercepat saat ini. 

Sebuah neuron terdiri atas elemen-elemen berikut: badan sel (disebut soma), 

sejumlah serat yang menyalurkan informasi ke neuron (disebut dendrit), dan sebuah 

serat tunggal yang keluar dan neuron (disebut akson). Setiap sinyal luar yang 

diterima oleh dendrit akan melewat, sinaps untuk diteruskan ke neuron, kemudian 

diproses di dalam soma. Setelah selesai akan dikeluarkan melalui akson untuk 

diproses kembali oleh neuron yang lain ataupun keluar sebaga. sinyal akhir hasil 

proses di otak. 

Dengan analogi sistem kerja otak manusia tersebut, ANN terdiri atas sebuah 

unit pemroses yang disebut neuron (akson jika dalam otak manusia) yang berisi 
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penambah (adder) dan fungsi aktivasi, sejumlah bobot (sinaps dalam otak 

manusia), sejumlah vektor masukkan (dendrit dalam otak manusia). Fungsi aktivasi 

berguna untuk mengatur keluaran yang diberikan oleh neuron. 

Desain ANN secara umum diperlihatkan oleh Gambar 2.6. Pada gambar 

tersebut, vektor masukan terdiri atas sejumlah nilai yang diberikan sebagai nilai 

masukan pada ANN. Vektor masukan tersebut mempunyai tiga nilai (x1, x2, xi) 

sebagai fitur dalam data yang akan diproses di ANN. Masing-masing nilai masukan 

melewati sebuah hubungan berbobot w, kemudian semua nilai digabungkan. Nilai 

gabungan tersebut kemudian diproses oleh fungsi aktivasi untuk menghasilkan 

sinyal y sebagai keluaran. Fungsi aktivasi menggunakan sebuah nilai ambang batas 

(threshold) untuk membatasi nilai keluaran agar selalu dalam batas nilai yang 

ditetapkan. 

 

Gambar 2.6 Arsitektur ANN 

(Sumber : Prasetyo, 2012) 

 

Seperti halnya manusia yang otaknya selalu belajar dari lingkungan 

sehingga dapat mengelola lingkungan dengan baik berdasarkan pengalaman yang 

sudah didapatkan, ANN, yang dalam pengenalan pola sebagai model yang 

digunakan untuk proses pengenalan, membutuhkan proses pelatihan agar dapat 

melakukan pengenalan kelas suatu data uji baru yang ditemukan. Proses pelatihan 

dalam ANN dapat menggunakan algoritma-algoritma seperti Perceptron, 

Backpropagation, Self-Organizing Map (SOM), Delta, Associative Memory, 

Learning Vector Quantization dan sebagainya (Munir, 2004). 



17 

 

 

 

Learning Vector Quantization (LVQ) adalah suatu metode klasifkasi pola 

dimana masing – masing input merepresentasikan kelas atau kategori yang sama.  

 

Gambar 2.7 Arsitektur jaringan LVQ 

(Sumber : Fausett, 1994:188) 

 

Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan 

meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Setelah 

pembelajaran, lapisan LVQ membagi vektor input (x) dengan penempatan lapisan 

LVQ ke kelas yang sama sebagai unit ouput (y) yang mempunyai vektor bobot (w) 

terdekat dengan vektor input (Fausett, 1994:187). 

Cara kerja algoritma untuk LVQ yaitu dengan mencari output yang terdekat 

dengan vektor input. Algoritma LVQ dapat dijelaskan sebagai berikut: (Fausett, 

1994:188) 

a. Menetapkan learning rate (α), bobot (w), maksimum epoh, dan error minimal 

yang diharapkan.  

b. Untuk masing-masing pembelajaran vektor input training x melakukan 

langkah ke c sampai f.  

c. Mencari Cj dimana jwx   dengan persamaan (2.3).  

      



n

i

ijij wxC
1

2
…………………………………………………….. (2.3) 

d. Update wj
 
dengan cara :   
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          Jika T = Cj
 
maka : wj

 
(t+1) = wj

 
(t) + α(t) (x – wj (t))  ..................................... (2.4) 

     Jika T ≠ Cj
 
maka: wj

 
(t+1) = wj

 
(t) – α(t) (x – wj (t))  ....................................... (2.5) 

e. Mengurangi learning rate. 

     α = α * pengurang rasio………………………………………………... (2.6) 

f. Kondisi berhenti jika mencapai maksimum iterasi atau nilai learning rate 

cukup kecil. 

 

Keterangan :  

x = Vektor input training 

T = Kategori atau kelas yang benar  

wj
 
= Vektor bobot untuk output ke-j (w1j, ...., wij,....., wnj)  

Cj
 
= Kategori atau kelas yang ditunjukkan oleh output ke–j  

jwx  = Jarak Euclidian antara vektor input training dan vektor bobot ke-j. 

 

2.2.5 Ekstraksi Fitur 

 Ekstraksi fitur (fitur extraction) merupakan bagian dasar dari analisis citra. 

Fitur adalah karakteristik unik dari suatu objek. Karakteristik fitur yang baik harus 

memenuhi persyaratan berikut : 

1. Dapat membedakan suatu objek dengan yang lainnya (descrimination). 

2. Memperhatikan kompleksitas komputasi dengan memperoleh fitur. 

Kompleksitas komputasi yang tinggi tentu akan menjadi beban tersendiri 

dalam menemukan suatu fitur. 

3. Tidak terkait (independence) dalam arti bersifat invarian terhadap berbagai 

transformasi (rotasi, penskalaan, pergeseran, dan sebagainya). 

4. Jumlahnya sedikit, karena fitur yang sedikit dapat menghemat waktu 

komputasi dan ruang penyimpanan untuk proses selanjutnya. 

Salah satu metode ekstraksi fitur adalah Two Dimensional Linear 

Discriminant Analysis (TDLDA) diperkenalkan oleh Li dan Ye pada tahun 2005. 

Perbedaan antara LDA dengan TDLDA adalah pada LDA menggunakan vektor 

image untuk menghitung matriks beetween class dan matriks scatter within-class, 

sedangkan pada TDLDA menggunakan matriks image asli untuk menghitung kedua 
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matriks tersebut. TDLDA mengklaim bahwa hasilnya lebih baik dibandingkan 

dengan metode ekstraksi fitur yang lainnya (Ye, 2005).  

Ada 3 tahapan dalam ekstraksi fitur TDLDA pada suatu data pelatihan yaitu 

tahap pertama menghitung nilai rata-rata kelas dan rata-rata global, tahap kedua 

menghitung matriks sebaran dalam kelas dan sebaran antar kelas dan tahap terakhir 

menghitung matriks fitur ekstraksi data-data pelatihan. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses TDLDA terhadap suatu dataset 

citra pelatihan untuk menghitung nilai rata-rata kelas dan rata-rata global : 

1. Jika dalam suatu basisdata citra terdapat himpunan sebanyak n citra pelatihan 

Ai = [A1,A2,…,An] (i = 1,2,…,n) dengan dimensi citra (r x c), matrik dari citra 

tersebut adalah : 

𝐴𝑛  = [

𝐴(𝑛)11 𝐴(𝑛)12 … 𝐴(𝑛)1𝑐

𝐴(𝑛)21 𝐴(𝑛)22 … 𝐴(𝑛)2𝑐

… … … …
𝐴(𝑛)𝑟1 𝐴(𝑛)𝑟2 … 𝐴(𝑛)𝑟𝑐

] 

Matriks ini digunakan sebagai data inputan. Data inputan lainnya adalah 

jumlah kelas (k), jumlah data perkelas (ni) dan banyaknya data pelatihan (n). 

2. Menghitung rata-rata citra pelatihan dari kelas ke-i dengan menggunakan 

persamaan (2.7). 

 


ix
i

i A
n

M
1

 ……………………………………………………….. (2.7) 

3.  Menghitung rata-rata semua citra pelatihan dengan persamaan (2.8). 







k

i
x i

A
n

M
1

1
………………………………………………………. (2.8) 

 

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses TDLDA terhadap suatu 

dataset citra pelatihan untuk menghitung matriks sebaran antar kelas dan 

matriks sebaran dalam kelas : 

1. Menentukan nilai ll (panjang baris)  dan l2 (panjang kolom), dimana nilai ll ≤ 

r dan l2 ≤ c. 

2. Menetapkan matriks transformasi R ukuran c x l2 yang diperoleh dari 

gabungan matriks identitas ukuran l2 x l2 dengan matriks nol ukuran (c-l2) x l2. 
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3. Menghitung  matriks between class scatter R dengan ukuran r x r dengan 

persamaan (2.9) 

   



k

i

T

i

T

ii

R

b MMRRMMnS
1

……………………………………. (2.9) 

4. Menghitung  matriks within class scatter R dengan ukuran r x r dengan 

persamaan (2.10) 

    
 


k

i x

T

i

T

i

R

W

i

MARRMAS
1

…………………………….......... (2.10) 

5. Hitung nilai eigen dan vector eigen dari R

bS dan R

WS  sesuai dengan persamaan 

(2.11) dengan ukuran r x r 

L=( R

WS )-1( R

bS ) ………………………………….................................... (2.11) 

6. Ambil sebanyak l1 vektor eigen terbesar dari langkah 5 dengan ukuran 

matriksnya r x l1. 

7. Menghitung  matriks between class scatter L dengan ukuran c x c dengan 

persamaan (2.12) 

   



k

i

i

TT

ii

L

b MMLLMMnS
1

…………………………………… (2.12) 

8. Menghitung  matriks within class scatter L dengan ukuran c x c dengan 

persamaan (2.13) 

    
 


k

i x

i

TT

i

L

W

i

MALLMAS
1

……………………………………. (2.13) 

9. Hitung nilai eigen dan vector eigen dari L

bS dan L

WS  sesuai dengan persamaan 

(2.14) dengan ukuran c x c 

R=( L

WS )-1( L

bS )…………………………………………………………. (2.14) 

10. Ambil sebanyak l2 vektor eigen terbesar dari langkah 9 dengan ukuran 

matriksnya c x l2. 

 

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses TDLDA terhadap suatu 

dataset citra pelatihan untuk menghitung ekstraksi fitur pada setiap citra : 

1. Inputan berupa matriks data pelatihan 
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𝐴𝑛  = [

𝐴(𝑛)11 𝐴(𝑛)12 … 𝐴(𝑛)1𝑐

𝐴(𝑛)21 𝐴(𝑛)22 … 𝐴(𝑛)2𝑐

… … … …
𝐴(𝑛)𝑟1 𝐴(𝑛)𝑟2 … 𝐴(𝑛)𝑟𝑐

] 

 

Inputan lainnya : matriks transformasi baris (L) dan matriks transformasi 

kolom (R). 

2. Hitung matriks ekstraksi fitur dengan persamaan (2.15), ukuran matriksnya 

(l1 x l2) 

Bi=LTAiR…………………………………………………………......... (2.15) 

3. Output yang dihasilkan adalah matriks ekstraksi fitur Bi, matriks transformasi 

L dan matriks transformasi R. 

 

Langkah-langkah dalam ekstraksi fitur pada pengujian LVQ adalah sebagai 

berikut : 

1. Inputan berupa matrik data pengujian C yang ukuran dimensi matriksnya 

sama dengan matriks data pelatihan yaitu r x c : 

 

𝐶 = [

𝐶11 𝐶12 … 𝐶1𝑐

𝐶21 𝐶22 … 𝐶2𝑐

… … … …
𝐶𝑟1 𝐶𝑟2 … 𝐶𝑟𝑐

] 

Inputan lainnya adalah matriks transformasi baris (L) dan matriks 

transformasi kolom (R), yang keduanya didapat dari proses ekstraksi TDLDA 

pada pelatihan LVQ. 

2. Hitung matriks ekstraksi fitur sesuai dengan persamaan (2.16) yang ukuran 

matriksnya l1 x l2.  

D=LTCR………………………………………………………….......... (2.16) 

3. Output : matriks ekstraksi fitur D. 

 

 

 


