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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ketergantungan 

masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah jika 

ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi. Hal inilah yang dapat mengganggu 

ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2014 konsumsi beras di Indonesia sebesar 

96,32 kg/ kapita/tahun. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

akan tetapi masih jauh melebihi ratarata tingkat konsumsi beras dunia ialah sebesar 

60 kg/kapita/tahun.dan banyak lagi. 

Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) adalah sebuah disiplin 

ilmu yang mempelajari tentang Teknik-knik mengolah citra. Citra yang dimaksud 

disini adalah gambar diam (foto) maupun gambar bergerak (yang berasal dari 

webcam). Sedangkan digital disini mempunyai maksud bahwa pengolahan 

citra/gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Secara matematis, 

citra merupakan fungsi kontinyu (continue) dengan intensitas cahaya pada bidang 

dua dimensi. Agar dapat diolah dengan komputer digital, maka suatu citra harus 

dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Repersentasi dari fungsi 

kontinyu menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi citra. Sebuah citra digital 

dapat diwakili oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom 

dan N baris, dimana perpotongan antara kolom dan baris disebut piksel (pixel = 

picture element) atau elemen terkecil dari sebuah citra. 

Walaupun beras dapat dibedakan dengan hanya melihat dan memegangnya, 

tapi tidak semua orang dapat melakukannya, dan hanya orang-orang tertentu seperti 

penjual beras dan petani padi yang setiap harinya berhubungan dengan beras. Maka 

di buat sistem baru dengan mengambil gambar beras tersebut dibuat ke bentuk 

Citra. Pengolahan citra memegang peranan yang cukup penting dalam hal ini 

dikarenakan pengolahan citra terdiri dari beberapa aspek, antara lain matematika, 

fisika, elektronika, fotografi, seni dan teknologi komputer. Pengolahan citra erat 

kaitannya dengan komputer vision, komputer vision sendiri merupakan disiplin 
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ilmu yang mempelajari proses menyusun deskripsi tentang objek yang terkandung 

pada suatu gambar atau mengenali objek yang ada pada gambar. Maka dari gambar 

pada objek yaitu beras kita bisa membedakan kualitas beras bagus, sedang, dan 

buruk. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nababan, 2020), penelitian 

penulis menggunakan Bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan Opencv 

sebagai proses pengerjaan klasifikasi beras, sedangkan pada jurnal tersebut 

menggunakan software Matlab. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan jenis 

beras setra ramos sebagai sampel penelitian, bukan semua jenis beras. Kemudian 

pada proses pendeteksian, penelitian ini tidak menampilkan hasil matriks 

melainkan langsung menampilkan hasilnya, sehingga penulis membuat hitungan 

manual berdasarkan analisa data yang ada. Selain itu, dalam penelitian jurnal 

tersebut tidak ditampilkan hasil dari tingkat akurasi, sehingga membuat penulis 

manampilkan hasil perhitungan akurasi dan hasilnya yang disajikan dalam bentuk 

tabel. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penyusunan proposal skripsi dengan judul 

“Identifikasi Kelayakan Beras menggunakan Metode Laplacian of Gaussian”, 

antara lain : 

1. Bagaimana cara mengidentifikasi beras menggunakan metode 

Laplacian of Gaussian? 

2. Bagaimana cara merancang aplikasi identifikasi kelayakan beras? 

1.3 Batasan Masalah 

Utuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada perancangan 

ini dibatasi pada : 

1. Sistem hanya berisi data kelayakan beras putih jenis Setra Ramos 

yang dapat dikonsumsi. 

2. Sistem berbasis dekstop. 

3. Gambar harus menggunakan background hitam pekat untuk 

mengurangi masuknya cahaya yang dapat mengganggu perhitungan 

beras. 
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4. Menggunakan gambar pembanding sebagai acuan untuk gambar 

beras agar ukuran tetap sama saat gambar di zoom. 

5. Output berupa hasil klasifikasi kelayakan beras. 

1.4 Tujuan 

1. Mengetahui cara mengidentifikasi beras menggunakan metode 

Laplacian Of Gaussian. 

2. Mengetahui cara merancang aplikasi identifikasi kelayakan beras. 

1.5 Manfaat 

Dapat mempermudah sebagian masyarakat yang kurang pengetahuan tentang 

cara membedakan beras yang baik dan kurang baik, atau beras yang layak konsumsi 

dan tidak layak konsumsi. 

 


