ABSTRACT
Suharindra, Muhammad Ryzani. 2017. Identification Reef Fish Image With HSL Color Extraction And
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With various species of reef fish, it is necessary to identify and create good classification system
of reef fish based on the color and pattern on the fish scales with HSL algorithm as extraction of color
and GLCM texture extraction to identify patterns on the body of the fish by using the image. Distance
image acquisition using distance unit of 20 cm, 30 cm and 40 cm to determine the best distance to identify
and compare the image of the best degree of GLCM ie 0°, 45°, 90°, and 135°. The results showed the best
distance is at distance unit of 40 cm with smooth values of 0.7, 0.8, 0.9 and 1 at PNN and located at 45°,
90°, and 135° GLCM with the accuracy of 93.48%, and for the lowest accuracy of 41.30% value
currently on detachment image 20 cm with a smooth value of 0.1 on PNN and is at 0° GLCM. This was
due to the distance and lighting of the image captured were too close and would affect reflection of light
from a fish body that greatly affect the system in identifying fish
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ABSTRAK
Suharindra, Muhammad Ryzani. 2017. Identifikasi Citra Pada Ikan Karang Dengan Ektraksi Warna HSL
Dan Ektraksi Tekstur GLCM Berdasarkan Algoritma Probabilistic Neural Network, Skripsi.
Tanjungpinang. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Pembimbing I: Eka Suswaini,S.T., MT., Pembimbing II : Nurul Hayaty.S.T., M.Cs.
Dengan banyaknya spesies dari ikan karang, maka diperlukan sistem untuk mengidentifikasi dan
klasifikasi ikan karang dengan cara mengidentifikasi dari warna dan pola pada sisik ikan tersebut dengan
algoritma HSL sebagai ektraksi warna dan ektraksi tekstur GLCM untuk mengidentifikasi pola pada
badan ikan dengan menggunakan citra. Jarak pengambilan citra menggunakan jarak 20 cm, 30 cm dan 40
cm untuk mengetahui jarak terbaik dalam mengidentifikasi citra dan membandingkan derajat terbaik dari
GLCM yaitu 0°, 45°, 90°, dan 135°. Hasil penelitian menunjukan jarak terbaik berada pada jarak 40 cm
dengan nilai smooth 0.7, 0.8, 0.9 dan 1 pada PNN dan berada pada 45°, 90°, dan 135° GLCM dengan
tingkat akurasi 93.48 %, dan untuk nilai akurasi terendah adalah 41.30% berada pada pengambilan jarak
citra 20 cm dengan smooth 0.1 pada PNN dan berada pada 0° GLCM. Hal ini disebabkan karena jarak
pengambilan dan pencahayaan citra yang terlalu dekat akan memberikan dampak pantulan cahaya dari
badan ikan yang sangat mempengaruhi sistem dalam mengidentifikasi ikan.
Kata Kunci : Ikan Karang, HSL, GLCM, PNN.
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Gambar 2. Flowchart GLCM
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IV. PERANCANGAN DAN
IMPLEMENTASI
A. Akuisisi Citra
Pada tahapan akuisisi citra, citra ikan karang
tersebut dilakukan pemotongan atau proses
cropping pada bagian badan citra ikan karang
tersebut. Setelah dilakukan pemotongan atau
proses cropping maka dilakukan perubahan
ukuran citra ikan 150 pixel x 150 pixel sehingga
semua data menjadi seragam.

Gambar 4. Flowchart Keseluruhan Sistem
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Gambar 5. DFD Level 0

dengan jarak 20 cm dapat dilihat pada Tabel (1)
2. DFD Level 1

sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Keseluruhan Pengujian smooth
dengan jarak citra 20 cm

Gambar 6. DFD Level 1
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN
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ini menggunakan smooth 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5,
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, dan 1 dan dengan perbandingan
jarak pengambilan citra 20 cm, 30 cm, dan 40

Berdasarkan dari hasil percobaan terhadap
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0.1 hingga 1 pada 0°, 45°, 90° dan 135° GLCM
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sebagai berikut.
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Tabel 3. Nilai Keseluruhan Pengujian smooth

sebagai berikut.
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Tabel 2. Nilai Keseluruhan Pengujian smooth
dengan jarak citra 30 cm

Berdasarkan dari hasil percobaan terhadap
46 data uji pada Tabel (3) bahwa nilai smooth
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Berdasarkan dari hasil percobaan terhadap
46 data uji pada Tabel (2) bahwa nilai smooth

0.7 hingga 1 dengan derajat GLCM 45°, 90°,
dan 135° sebesar 93.48 %

yang memiliki nilai terbaik berada pada smooth
0.7 dengan derajat GLCM 135° dan smooth 0.8
hingga 1 dengan derajat GLCM 45°, 90°, dan
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