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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Model pengujian dalam mengenali komponen mutu beras diawali dengan 

melakukan teknik sampling berupa pengujian sampel beras, pengambilan citra 

butir beras, dan pengolahan citra menggunakan metode blob detection. Sampel 

butir beras yang telah terpisah kemudian dilanjutkan dengan 2 pengujian, 

antara lain, 

a. Pengujian panjang butir meliputi transformasi grayscale, pembatasan 

thresholding sebesar 25 piksel, pendeteksian smallest univalue 

assimilating nucleus, pengukuran panjang berdasarkan kedudukan antar 

titik SUSAN, perhitungan rata-rata jarak 20 butir terpanjang, penentuan 

batas ukuran butir patah, dan menir sebesar 61%, dan 29% dari rata-rata 

20 butir utuh, dan Pemilahan. 

b. Pengujian tekstur butir meliputi ekstraksi citra menggunakan metode 

GLCM, pembagian data sampel sebanyak 60% data training, dan 40% data 

testing, pemecahan data ekstraksi ke dalam 11 cluster dengan parameter 

yang digunakan Energy, Contrast, Correlation, IDM, Sum Average, Sum 

Variance, Sum Entropy, Entropy, Difference Variance, Difference 

Entropy, First and Second Measure, Homogeneity, Cluster Prominence, 

dan Cluster Shade, kemudian penentuan sebanyak 5 kelas target output 

pada 11 basis aturan, sehingga menghasilkan ANFIS dengan jaringan 

linear sebanyak 176, dan jaringan nonlinear sebanyak 330. 
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2. Akurasi dari pemodelan citra digital menunjukkan tingkat keberhasilan 

a. Tingkat keberhasilan pengujian panjang butir tepat mendeteksi bentuk 

beras sebesar 94.22 % dari keseluruhan sampel, dengan tingkat kesalahan 

dalam pendeteksian bentuk beras sebesar 5,78%. 

b. Keberhasilan model ANFIS dalam mengidentifikasi testur butir beras 

menghasilkan nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi secara berurutan 

sebesar 51,962 %, 40,151 %, dan 45,345 % pada data training serta 48,387 

%, 38,376 %, dan 42,640  % pada data testing. 

 

B. Saran 

Pengembangan yang dapat dilakukan selanjutnya antara lain : 

1. Peningkatan prosentase keberhasilan pengujian tekstur dapat menggunakan 

eliminasi input, dan atau memperbaiki proses pengambilan citra seperti 

menentukan ulang kalibrasi jarak pengamatan dengan hanya membatasi jumlah 

butir citra sebanyak maksimal 100 butir.  

2. Pemenuhan standar pengujian beras SNI untuk jumlah minimal 100 gram 

beras, dapat dilakukan melalui terintegrasi langsung pada mesin pengujian 

beras seperti selepan, yang disesuaikan menggunakan kamera beresolusi 

tinggi. 

3. Dapat dikembangkan dalam 1 buah aplikasi dengan terlebih dahulu membuat 

program anfiseditor pada matlab ke dalam bentuk bahasa C#.  
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