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ABSTRAK

Tanaman jamur dibudidayakan untuk memenuhi permintaan konsumen yang menyukai produk-
produk makanan berbahan jamur. Tanaman jamur dibudidayakan melalui benih jamur, dengan 3 jenis 
yaitu : benih jamur kuping, benih jamur shintake, dan benih jamur tiram. Cara membedakan jenis 
benih jamur bisa dilakukan dengan melihat tekstur benih jamur, bahan benih jamur kuping terbuat 
dari serat dan campuran katul cenderung lebih halus dan berwarna coklat, sedangkan benih jamur 
shintake terbuat dari biji padi, dan benih jamur tiram cenderung kasar berwarna coklat muda. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis benih 
jamur menggunakan co-occurrence matrix dan SOM Kohonen. Jumlah data pelatihan yang digunakan 
masing-masing cluster berjumlah 20 data, sedangkan pengujian menggunakan 30 data. Tingkat 
keberhasilan kerja adalah 100% untuk benih jamur kuping, 100% untuk benih jamur shintake, dan 
60% untuk jamur tiram dengan pengenalan komulatif 86,67%.

Kata Kunci : Tekstur Citra Jenis Benih Jamur, Co-occurrence matrix, SOM Kohonen, Neural 
Network, Jaringan Syaraf Tiruan

ABSTRACT

Mushrooms are commonly cultivated to fulfil the need for consumption of mushroom based dishes. 
Mushrooms are cultivated using seeds, there are three types of seeds, namely cloud ear fungus; 
shiitake mushroom; and oyster mushroom seeds. To identify types of mushroom seeds, we can look at 
the texture of the seed; cloud ear fungus seeds are made up of fibers mixed with rice bran, they tend to 
be finelytextured and are brownish in color; shintake mushroom seeds look like rice grains; whereas 
oyster mushroom seeds tend to be coarser in texture, and the color is light brown. This research aims 
to develop a system to be used to identify types of mushroom seeds using co-occurrence matrix and 
SOM Kohonen. The number of data used for each cluster is 20, whereas the test uses 30 data. The 
success level is as follows, 100% for cloud ear fungus seeds; 100% for shintake mushroom seeds; and 
60% for oyster mushroom seeds, with a cumulative identification success of 86.67%.

Keywords : Image Texture of Mushroom Seeds, Co-occurrence Matrix, SOM Kohonen, Neural 
Network, Artificial Nerve
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1. PENDAHULUAN
IDENTIFIKASI JENIS BENIH JAMUR 
MENGGUNAKAN SOM KOHONEN

Pertanian merupakan salah satu sektor 
penting pembangunan ekonomi Indonesia 
dimana didalamnya termasuk kegiatan 
budidaya jamur. Budidaya jamur merupakan 
bisnis yang cukup prospektif meskipun seperti 
jenis kegiatan usaha pada umumnya kegiatan 
budidaya jamur juga memiliki beberapa 
masalah. Usaha jamur dapat turut berperan 
serta dalam rangka pembangunan ekonomi 
Indonesia karena dapat menjadi sumber 
pendapatan, penyedia lapangan kerja serta 
penghasil bahan pangan berkualitas tinggi 
khususnya protein nabati yang mampu 
menunjang ketersediaan gizi bagi masyarakat.
Jamur merupakan salah satu produk olahan 
hasil budidaya yang banyak dikonsumsi 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  
Salah satu kendala yang sering dihadapi 
adalah menentukan jenis benih jamur 
dikarenakan minimnya pengetahuan produsen 
dan konsumen terhadap jenis benih jamur.  
Cara mengidentifikasi jenis benih jamur yang 
dilakukan masih banyak menggunakan cara 
manual dengan mengamati secara langsung 
benih jamur. Kelemahan identifikasi sangat 
dipengaruhi oleh subjektifitas sehingga hasil
identifikasi yang diperoleh tidak konsisten.
Berdasarkan uraian tersebut penulis 
mengambil penelitian dengan judul 
“Identifikasi Jenis Benih Jamur
Menggunakan SOM Kohonen” dengan 
harapan bisa mengembangkan aplikasi untuk 
mengidentifikasi jenis benih jamur. Penelitian 
ini bertujuan untuk membuat sistem yang 
dapat digunakan untuk identifikasi jenis benih 
jamur dan diharapkan dapat menjadi sistem 
yang dapat mengidentifikasi jenis benih jamur.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian dengan judul “Sistem

klasifikasi citra batik besurek berdasarkan 
ekstraksi fitur tekstur menggunakan 
jaringan syaraf tiruan self organizing map 
(som)”. Fokus pada algoritma jaringan syaraf 
tiruan som untuk proses klasifikasi c itra batik 
besurek (Brasilka, 2015).

Penelitian dengan judul “Sebuah
pengenalan pola huruf jepang hiragana 
yang dapat mendeteksi atau mengenali 
huruf jepang menggunakan matlab dengan 
menggunakan metode jaringan syaraf 

tiruan SOM”. Fokus pada ekstraksi ciri 
segmentasi dan DCT untuk membuat suatu 
input dapat menghasilkan ciri yang berbeda
(Setyawan, 2017).
Penelitian dengan judul “Sistem deteksi
kanker paru berbasis jaringan syaraf 
tiruan self organizing maps (som)”. Fokus 
pada kemampuan dari jaringan syaraf tiruan 
untuk mencari pola ketetanggaan 
(neighbourhood) dari area yang ingin dicapai 
sesuai dengan tujuan penelitian (Ama, 2013).

2.1 LANDASAN TEORI
2.1.1 Benih Jamur

Benih jamur adalah suatu calon tanaman 
yang berupa biji tanaman yang sudah 
mengalami perlakuan untuk dijadikan tanaman 
jamur.
2.1.2 Citra Digital

Citra adalah gambar dua dimensi yang 
dihasilkan dari gambar analog dua dimensi 
yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui 
proses sampling. Gambar analog dibagi 
menjadi N baris dan M kolom sehingga 
menjadi gambar diskrit. Persilangan antara 
baris dan kolom tertentu disebut dengan 
piksel. Suatu citra dapat didefinisikan sebagai 
fungsi f(x,y) berukuran M baris dan N kolom, 
dengan x dan y adalah koordinat spasial, dan 
amplitudo f di titik koordinat (x,y) dinamakan
intesitas atau tingkat keabuan dari citra pada 
titik tersebut. Apabila nilai x,y dan nilai 
amplitudo f secara keseluruhan berhingga 
(finite) dan bernilai diskrit maka dapat 
dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra 
digital (Putra, 2010).
2.1.3 Pra-proses

Pra-proses adalah proses pengolahan 
data citra asli sebelum data tersebut diproses 
berikutnya. Beberapa pra-proses yang sering 
digunakan adalah proses cropping dan proses 
grayscale (arah keabuan). Cropping adalah 
proses pemotongan citra pada koordinat 
tertentu pada area citra. Proses ini dilakukan 
untuk mengambil bagian yang dirasa penting 
atau bagian yang mempunyai paling banyak 
informasi untuk diolah menggunakan jaringan 
syaraf tiruan. Selain itu proses ini juga dapat 
mengubah ukuran citra menjadi lebih kecil, 
sehingga akan mempercepat proses komputasi.  
Selain dengan melakukan cropping, untuk 
mempercepat proses komputasi dapat 
melakukan grayscale.



 

ISBN: 978-602-52470-4-0
Prosiding Seminar Nasional Multimedia & Artificial Intelligence 2018

Yogyakarta, 6 Oktober 2018
 

20
Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jl. Jembatan Merah No. 84C, Gejayan, Yogyakarta 55283

 

2.1.3.1 Grayscale
Grayscale adalah warna-warna piksel 

yang berada pada rentang gradiasi hitam dan 
putih yang akan menghasilkan efek warna 
abu-abu (Kadir & Susanto, 2013). Proses 
grayscale dilakukan dengan mengubah citra 3 
layer citra yaitu: red, green dan blue (RGB) 
menjadi citra 1 layer gray.

Citra dapat diperbaiki kualitasnya dan 
dapat diperhalus dengan melakukan beberapa 
cara, salah satunya adalah dengan 
menggunakan masking dengan filter median.
Pada filter median, suatu ―jendela‖ (windows) 
memuat sejumlah piksel (ganjil). Jendela 
digeser titik demi titik pada seluruh daerah 
citra. Pada setiap pergeseran dibuat jendela 
baru. Titik tengah dari jendela ini diubah 
dengan nilai median dari jendela tersebut
(Munir, 2004).
2.1.4 Co-ouccurrence Matrix

Metode ekstraksi ciri dengan 
pendekatan Co-occurrence matrix merupakan 
suatu metode yang melakukan analisis 
terhadap suatu piksel pada citra dan 
mengetahui tingkat keabuan yang sering 
terjadi (Xie, 2010). Metode ini juga untuk 
tabulasi tentang frekuensi kombinasi nilai 
piksel yang muncul pada suatu citra. Untuk 
melakukan analisis citra berdasarkan distribusi 
statistik dari intesitas pikselnya, dapat 
dilakukan dengan mengektrak fitur teksturnya 
(Pullaperuman & Dharmaratne, 2013). Metode
Co-occurrence matrix merupakan suatu 
metode untuk melakukan ektraksi ciri berbasis 
statistikal, perolehan ciri diperoleh dari nilai 
piksel matriks, yang mempunyai nilai tertentu 
dan membentuk suatu sudut pola (Kasim & 
Harjoko, 2014), (Xie, 2010). Untuk sudut yang 
dibentuk dari nilai piksel citra menggunakan 
Co-occurrence Matrix adalah 0,45,90 dan 135 
derajat (Eleyan & Demirel, 2011), untuk sudut 
yang terbentuk terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 14. a ) Piksel dengan berbagai sudut b) 
ilustrasi Co-occurrence matrix (Eleyan & Demirel, 

2017)

Dari piksel-piksel tersebut terbentuk 
matrik Co-occurrence dengan pasangan 
pikselnya. Adanya matrix tersebut berdasarkan 
kondisi bahwa suatu matrik piksel akan 
mempunyai nilai perulangan sehingga terdapat 
pasangan atas keabuannya (Thankare & Patil, 
2014). Kondisi nilai piksel tersebut 
dinotasikan sebagai matriks dengan jarak dua 
posisi (X1, Y1) dan (X2, Y2).

Ekstraksi ciri merupakan suatu 
pengambilan ciri dari suatu bentuk yang 
nantinya nilai yang didapatkan akan dianalisis 
untuk proses selanjutnya. Ekstraksi ciri 
dilakukan dengan cara menghitung jumlah 
titik atau piksel yang ditemui dalam setiap 
pengecekan, dimana pengecekan dilakukan 
dalam berbagai arah tracing pengecekan pada 
koordinat kartesian dari citra digital yang 
dianilisis. Dalam penelitian ini menggunakan 
2 ciri yaitu homogeneity dan kontras.

Homogeneity digunakan untuk 
mengukur keseragaman dari suatu objek. 
Rumus untuk mencari homogeneity, seperti 
pada Persamaan 1.

= − 1
= 0

− 1
= 0 ( . )2……….….(1) 

Kontras digunakan untuk mengukur perbedaan 
dari suatu titik ke titik yang lainnya dalam 
suatu objek. Rumus untuk mencari kontras,
seperti pada Persamaan 2.

= − 1
= 0

− 1
= 0 ( − )2g(a.b)….(2) 

Jaringan syaraf tiruan (neural network) 
adalah sebuah alat pemodelan data statistik 
nonlinier. Neural network dapat digunakan 
untuk memodelkan hubungan yang kompleks 
antara input dan output untuk menemukan 
pola-pola pada data (Widodo, 2005).

Neural network sebenarnya mengadopsi 
dari kemampuan otak manusia yang mampu 
memberikan stimulasi/rangsangan, melakukan 
proses, dan memberikan output. Output
diperoleh dari variasi stimulasi dan proses 
yang terjadi di dalam otak manusia. 
Kemampuan manusia dalam memproses 
informasi merupakan hasil kompleksitas 
proses di dalam otak. Misalnya, yang terjadi 
pada anak-anak, mereka mampu belajar untuk 
melakukan pengenalan meskipun mereka tidak 
mengetahui algoritma apa yang digunakan. 
Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak 
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manusia ini merupakan sebuah keunggulan di 
dalam kajian ilmu pengetahuan. Terdapat two 
layer network dalam jaringan syaraf tiruan, 
yang disebut sebagai perceptron (Siang, 
Jaringan Syaraf Tiruan dan Pemrogramannya 
Menggunakan Matlab, 2005).
2.1.5 SOM Kohonen

Algoritma SOM Kohonen merupakan 
suatu metode jaringan syaraf tiruan yang 
diperkenalkan oleh proffesor Teuvo Kohonen 
pada tahun 1980an. SOM Kohonen merupakan 
salah satu bentuk topologi dari unsupervised 
artifical neural network (Unsupervised ANN)
dimana dalam proses pelatihannya tidak 
memerlukan pengawasan (target keluaran). 
SOM Kohonen digunakan untuk 
mengelompokkan (clustering) data 
berdasarkan karakteristik/fitur-fitur data 
(Shieh & Liao, 2012). SOM Kohonen disusun 
oleh sebuah lapisan unit input yang 
dihubungkan seluruhnya ke lapisan unit 
output, yang kemudian unit-unit diatur 
didalam topologi khusus seperti struktur 
jaringan (Jain & Martin, 1998). Secara umum 
arsitektur jaringan SOM Kohonen dapat dilihat 
pada Gambar 2.

Gambar 15. Arsitektur Self Organizing Maps (Jain 
& Martin, 1998)

Keterangan :
Xi = Vektor input dengan (n) dimensi
Yi = Vektor output dengan (m) dimensi

SOM Kohonen menyediakan suatu 
teknik visualisasi data yang membantu 
memahami data yang memiliki dimensi yang 
kompleks dengan mengurangi dimensi data 
kedalam peta. SOM Kohonen juga merupakan 
konsep (clustering) dengan mengelompokkan 
data yang memiliki kemiripan tertentu. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa SOM 
Kohonen mengurangi dimensi data dan 
menampilkan kesamaan antar data.

Algoritma pembelajaran pada jaringan 
Kohonen adalah sebagai berikut :
1. Tetapkan
a. Inisialisasi bobot 
b. Tetapkan parameter ketetanggaan 
topologis
c. Tetapkan parameter laju pelatihan
2. Selama syarat berhenti salah, kerjakan 
langkah 3-9
3. Untuk setiap vektor masukkan x, 
kerjakan langkah 4-6
4. Untuk setiap j hitunglah:

= (  − )2

5. Cari indeks J sedemikian sehingga 
D(j) minimum
6. Untuk semua unit j di dalam 
ketetanggaan J, dan untuk semua I, hitunglah:

=  ( ) + [ −
( )]

7. Perbaruhi laju belajar
8. Kurangi jejari ketetanggaan topologis 
dengan cacah tertentu
9. Uji syarat berhenti. Bila benar, 
berhenti

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Bahan Penelitian 

Bahan atau obyek citra yang digunakan 
dalam melakukan penelitian ini adalah citra
benih jamur kuping, benih jamur shintake, dan 
benih jamur tiram. Dari citra tersebut 
kemudian dilakukan ekstraksi fitur dari citra.
3.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini adalah sebuah kamera dan satu 
set komputer dengan spesifikasi yang 
ditunjukan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat Penelitian
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3.3 Jalan Penelitian

Gambar 16. Blok diagram penelit ian

3.4 Akuisisi Data
Akuisisi data merupakan bagian tahapan 

awal yang dilakukan dalam mengidentifikasi 
citra benih jamur. Alat yang digunakan berupa 
kamera Canon 1300D. Dengan syarat bahwa 
data citra jenis benih jamur yang diambil 
(capture) memiliki pencahayaan alami dengan 
jarak pengambilan 50cm.
3.5 Data

Tahap selanjutnya dari proses akuisisi 
data yang dilakukan maka akan dihasilkan 
data berupa citra benih jamur. Citra ini 
selanjutnya akan dilakukan pemrosesan pada 
tahap selanjutnya.
3.6 Pra-proses

Tahapan pra-proses ini meliputi 
cropping dan grayscale. Cropping merupakan 
teknik pemotongan gambar yang digunakan 
untuk menentukan secara tepat bagian yang 
ingin dipotong dan diolah. Fungsi cropping 
pada gambar yaitu dapat menghilangkan 
bagian gambar yang dirasa tidak dipentingkan 
atau tidak sesuai dengan pesan yang 
disampaikan (point of interest) dalam 
pengolahan citra. Pada proses kali ini 
dilakukan pemotongan citra menjadi 100x100 
piksel. Sehingga akan mempercepat proses 
komputasi pada tahap selanjutnya. Proses 
cropping ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 17. Cropping citra jenis benih jamur
Keterangan :
Aplikasi : FastStone Image Viewer

Ukuran Pixel : 100x100
3.6.1 Grayscale

Setelah Roi citra diperiksa, proses 
selanjutnya adalah dengan mengubah citra dari 
tiga layer menjadi satu layer gray. Proses dari 
grayscale ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 18. Diagram alir p roses grayscale

3.7 Co-occurrence Matrix

Gambar 19. Diagram alir p roses Co-occurrence 
matrix

3.8 Fitur Vektor
Setelah melakukan ekstraksi ciri dari 

citra benih jamur maka akan diperoleh sebuah 
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ciri dalam bentuk vektor. Ciri tersebut 
kemudian disimpan dalam database yang 
digunakan sebagai acuan untuk proses 
pelatihan. Dari proses pelatihan akan diperoleh 

bobot akhir. Pengenalan data uji dilakukan 
dengan membandingkan bobot akhir dengan 
ciri data uji, kemudian mencari jarak terdekat 
untuk menentukan cluster.

Gambar 20. Diagram alir p roses SOM Kohonen

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Unjukkerja 

Tabel 2 Unjukkerja identifikasi citra jenis benih 
jamur

Gambar 21 Grafik kinerja pelatihan

 
Gambar 22 Grafik kinerja pengujian

 
Berdasarkan Tabel 8 sampai Tabel 9  
menunjukkan parameter alfa 0,001 dan dec 
alfa 0,25 memiliki presentase dibandingkan 
dengan yang lainnya, yaitu dengan presentase 
93,33%. Dengan menggunakan parameter 
tersebut diambil bobot ahkir untuk proses 
pengujian. Dari pengujian terhadap data uji 
sebanyak 30 citra menggunakan alfa 0,01 dan 
dec alfa 0,75 dapat mengidentifikasi data  
dengan presentase 86,67%. Dengan demekian 
paraeter SOM Kohonen  dalam pelatihan yang 
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memiliki kinerja terbaik adalah dengan alfa
0,001 dan dec alfa 0,25

5.KESIMPULAN
Tingkat keberhasilan kerja adalah 100% 

untuk benih jamur kuping, 100% untuk benih 
jamur shintake, dan 60% untuk jamur tiram 
dengan pengenalan komulatif 86,67%.
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