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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam tahap pengerjaan penelitian terdiri atas 

telaah literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengerjaan sistem, 

pengujian dan evaluasi. 

A. Telaah Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pembelajaran mengenai teori-teori pengenalan 

gambar, algoritma LDA (Linear Discriminant Analysis) dan SVM (Support Vector 

Machine). Materi pembelajaran didapatkan dari berbagai sumber, seperti jurnal 

ilmiah, buku, materi kelas, situs-situs online, dan lainnya. 

B. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap kebutuhan dalam tahap 

pengerjaan pada penelitian, seperti data yang akan digunakan, tujuan yang ingin 

dicapai, hardware dan software yang akan digunakan. 

C. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan aliran data dan proses yang akan 

berjalan pada sistem klasifikasi serta merancang desain antarmuka. 

D. Pengerjaan Sistem 

Pengerjaan sistem dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

a. Akuisisi Citra 

Akuisisi citra dilakukan dengan melakukan input file berupa gambar anjing 

atau kucing ke dalam sistem. 
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b. Preprocessing 

Preprocessing merupakan tahap pengolahan gambar sebelum digunakan 

sebagai data training atau testing. Beberapa tahap preprocessing yaitu 

mengubah gambar ke bentuk grayscale, ekualisasi histogram, dan 

melakukan resize gambar ke ukuran yang diinginkan. 

c. Ekstraksi Fitur 

Proses ekstraksi fitur dilakukan  dengan algoritma LDA (Linear 

Discriminant Analysis) 

d. Klasifikasi 

Proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan hasil dari ekstraksi fitur, 

kemudian diproses dengan algoritma SVM (Support Vector Machine) 

menggunakan library SVM dari scikit-learn. 

e. Identifikasi 

Pada proses ini akan menampilkan hasil dari klasifikasi. 

E. Pengujian 

Setelah selesai tahap pengerjaan sistem, akan dilanjutkan dengan tahap 

pengujian, yang akan dilakukan dengan menggunakan teknik whitebox. 

F. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, hasil uji coba pada sistem akan dinilai dengan 

menggunakan F-score (F-measure) untuk mengukur tingkat akurasi. Perhitungan 

F-score dilakukan dengan mencari rata-rata harmonik (harmonic mean) dari 

precision dan recall (Sasaki, 2007). 
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3.2 Analisis Sistem 

Pada sistem ini hanya terdapat satu buah menu, yaitu menu utama. Pada 

menu utama, pengguna dapat melakukan proses training dan testing. Untuk 

melakukan testing, pengguna harus melakukan training terlebih dahulu untuk 

mendapatkan hasil perhitungan yang akan digunakan dalam proses testing. Untuk 

melakukan training dibutuhkan training data. Proses training dilakukan dengan 

algoritma LDA (Linear Discriminant Analysis) dan library SVM (Support Vector 

Machine) dari scikit-learn untuk melakukan pencocokan hasil training terhadap 

label. Kemudian hasil training tersebut dapat dipakai saat melakukan pengenalan 

terhadap gambar anjing dan kucing. 

3.3 Flowchart 

A. Flowchart Main Menu 

 

Gambar 3.1 Flowchart Main Menu 

Implementasi linear discriminant..., Suryadi Darmawan Salim, FTI UMN, 2019



21 

 

Flowchart main menu pada Gambar 3.1, menunjukkan struktur utama dari 

sistem. Dimulai dari masuk ke main menu, pengguna dapat memilih akan 

melakukan training atau tidak. Jika pengguna memilih untuk melakukan training, 

maka pengguna membutuhkan training data berupa numpy file. Jika data tersebut 

tidak ada, maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan menekan 

tombol create training data, setelah itu pengguna memasukkan directory yang 

berisi gambar anjing dan kucing yang sudah diberikan label. Jika sudah ada training 

data, maka pengguna dapat melanjutkan ke proses training dengan menekan 

tombol train. Setelah itu pengguna dapat melanjutkan ke proses testing. Pengguna 

hanya perlu memilih sebuah file berupa gambar anjing atau kucing yang akan 

dilakukan testing. 

B. Flowchart Create Training Data 

 

Gambar 3.2 Flowchart Create Training Data 

Flowchart create training data pada Gambar 3.2, menunjukkan proses 

membuat training data. Pembuatan training data akan melalui tahap preprocessing 
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untuk menyetarakan data yang akan dilatih. Proses ini dimulai dengan memilih 

directory yang berisi gambar anjing dan kucing yang telah diberikan label. Untuk 

setiap gambar pada directory akan diubah ke bentuk grayscale, setelah itu 

dilakukan ekualisasi histogram untuk meningkatkan kontras pada gambar, dan 

akhirnya gambar akan di resize ke ukuran 50x50 pixel. Setelah itu matriks gambar 

akan diubah ke bentuk vektor kolom dengan panjang 2500 kolom yang didapatkan 

dari hasil perkalian panjang dan lebar gambar yaitu 50x50 pixel. Pada tiap gambar 

juga diberikan sebuah label yaitu 0 untuk kucing dan 1 untuk anjing. Hasil 

preprocessing kemudian disimpan ke dalam sebuah numpy file. 

C. Flowchart Train 

 

Gambar 3.3 Flowchart Train 
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Flowchart train pada Gambar 3.3, menunjukkan proses training yang 

dilakukan terhadap training data yang diberikan. Proses pertama yang dilakukan 

yaitu mencari mean vector tiap kelas. Kemudian dari hasil mean vector tersebut 

digunakan pada proses perhitungan scatter within class dan scatter between class. 

Setelah mendapatkan kedua nilai tersebut, maka dapat dicari eigenvector dan 

eigenvalue, yang kemudian hasilnya akan diurutkan berdasarkan eigenvalue yang 

paling besar. Setelah itu memilih 2 eigenvalue terbesar yang akan digunakan untuk 

mengubah training dan testing data ke sebuah subspace baru. Selanjutnya sebuah 

fungsi SVM dari scikit-learn akan melalukan pencocokan hasil transformasi 

training data dengan label dari training data. 

D. Flowchart Mean Vector 

 

Gambar 3.4 Flowchart Mean Vector 
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Flowchart mean vector pada Gambar 3.4, menunjukkan sebuah proses 

untuk mencari mean vector dari tiap kelas, yaitu anjing dan kucing. Proses dimulai 

dengan memuat data numpy yang didapatkan dari proses create training data. 

Setelah itu menginisialisasikan 2 buah variable yang berisi fitur dan label dari tiap 

gambar. Proses dilanjutkan dengan membuat sebuah array untuk menampung mean 

vector. Lalu dilakukan perhitungan mean vector untuk tiap kelas. Hasil yang 

didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam array mean vector. 

E. Flowchart Scatter Within Class 

 

Gambar 3.5 Flowchart Scatter Within Class 

Flowchart scatter within class pada Gambar 3.5, menunjukkan proses 

mencari scatter within class. Proses dimulai dari membuat sebuah array untuk 

menyimpan scatter within. Setelah itu dilanjutkan dengan mengubah tiap mean 

vector pada masing-masing kelas ke bentuk vektor kolom. Hal ini juga dilakukan 

pada tiap baris data dalam training data. Setelah mendapatkan vektor kolom, dapat 

dilanjutkan dengan perhitungan scatter within dengan menggunakan Persamaan 

2.1. Hasil dari perhitungan scatter within tiap kelas akan dijumlahkan. 

Implementasi linear discriminant..., Suryadi Darmawan Salim, FTI UMN, 2019



25 

 

F. Flowchart Scatter Between Class 

 

Gambar 3.6 Flowchart Scatter Between Class 

Flowchart scatter between class pada Gambar 3.6, menunjukkan proses 

menghitung scatter between yang dimulai dengan menghitung mean keseluruhan 

(overall mean) dari training data. Setelah itu membuat sebuah array untuk 

menyimpan scatter between. Langkah selanjutnya adalah membuat vektor kolom 

dari overall mean dan mean vector. Vektor kolom kemudian digunakan dalam 

perhitungan scatter between berdasarkan Persamaan 2.2. Perhitungan dilakukan 

sebanyak jumlah data pada tiap kelas. Hasil dari perhitungan scatter between 

dijumlahkan. 
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G. Flowchart Eigenvalue dan Eigenvector 

 

Gambar 3.7 Flowchart Eigenvalue dan Eigenvector 

Flowchart eigenvalue dan eigenvector pada Gambar 3.7 menunjukkan 

proses pencarian eigenvalue dan eigenvector, setelah ditemukan maka akan dicari 

2 pasang eigenvector dengan eigenvalue terbesar yang akan digunakan untuk 

melakukan transformasi data ke subspace baru. 
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H. Flowchart Test 

 

Gambar 3.8 Flowchart Test 

Flowchart test pada Gambar 3.8 menunjukkan proses melakukan testing 

atau memprediksi gambar. Proses dimulai dengan melakukan preprocessing pada 

gambar yang akan digunakan. Setelah itu gambar akan di transformasikan ke 

subspace baru menggunakan matriks w yang didapatkan dari proses training. 

Kemudian sistem akan melakukan prediksi pada gambar untuk menentukan apakah 

gambar tersebut adalah anjing atau kucing. Prediksi pada gambar dilakukan dengan 

library SVM oleh scikit-learn. 
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3.4 Desain Antarmuka 

A. Gambar Desain Main Menu 

 

Gambar 3.9 Desain Main Menu 

Gambar 3.9 menunjukkan desain main menu. Pada main menu terdapat 

beberapa tombol yang dapat ditekan. Tombol create training data digunakan untuk 

membuat training data jika belum ada, tombol select training data digunakan untuk 

memilih training data yang akan digunakan. Tombol train digunakan untuk 

melakukan training terhadap data yang telah dipilih oleh pengguna, tombol select 

testing data digunakan untuk memilih file berupa gambar yang akan digunakan 

dalam proses testing, dan tombol test digunakan untuk melakukan prediksi pada 

gambar yang telah dipilih. 

B. Gambar Desain Modal No Training Data 

 

Gambar 3.10 Desain Modal No Training Data 
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Gambar 3.10 menunjukkan desain modal no training data, yang akan 

muncul saat pengguna melakukan training tanpa memilih training data terlebih 

dahulu. 

C. Gambar Desain Modal Create Training Data 

 

Gambar 3.11 Desain Modal Create Training Data 

Gambar 3.11 menunjukan desain modal create training data, yang akan 

muncul saat tombol create training data ditekan. Pengguna dapat memilih 

directory yang berisi gambar anjing dan kucing yang telah diberikan label. Setelah 

itu sistem akan melakukan proses preprocessing pada tiap gambar di dalam 

directory yang telah dipilih. Output yang dihasilkan adalah array yang berisi fitur 

dan label gambar. Hasil tersebut disimpan ke dalam sebuah numpy file dan akan 

digunakan sebagai training data. 
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D. Gambar Desain Modal Select Training Data 

 

Gambar 3.12 Desain Modal Select Training Data 

Gambar 3.12 menunjukkan desain modal select training data. Modal ini 

akan muncul saat pengguna menekan tombol select training data. Pengguna dapat 

memilih training data berupa numpy file yang akan digunakan dalam proses 

training. Setelah memilih salah satu file, maka sistem akan memulai proses 

training. 

E. Gambar Desain Modal Training 

 

Gambar 3.13 Desain Modal Training 

Gambar 3.13 menunjukkan desain modal training, yang akan muncul 

setelah proses training selesai. 
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F. Gambar Desain Modal No Testing Data 

 

Gambar 3.14 Desain Modal No Testing Data 

Gambar 3.14 menunjukkan desain modal no testing data. Modal tersebut 

akan muncul jika pengguna melakukan testing tanpa memilih gambar terlebih 

dahulu. 

G. Gambar Desain Modal No Training Result 

 

Gambar 3.15 Desain Modal No Training Result 

Gambar 3.15 menunjukkan desain modal no training result. Modal tersebut 

akan muncul saat pengguna melakukan testing tanpa adanya training data atau 

belum melakukan proses training. 
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H. Gambar Desain Modal Select Testing Data 

 

Gambar 3.16 Desain Select Testing Data 

Gambar 3.16 menunjukkan desain select training data. Pengguna dapat 

memilih gambar anjing dan kucing tanpa label yang akan digunakan pada proses 

testing. Setelah mendapatkan gambar, maka sistem akan melakukan klasifikasi atau 

prediksi terhadap gambar yang diberikan. 

I. Gambar Desain Modal Predict Result 

 

Gambar 3.17 Desain Modal Predict Result 

Gambar 3.17 menunjukkan desain modal predict result, yaitu modal yang 

keluar setelah sistem selesai melakukan testing data. Modal akan menampilkan 

hasil dari prediksi oleh sistem. 
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