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Abstract

In general use, eigenface have shown good result for recognizing
a face in a given image. This paper discusses the designing and
implementing a simulation of land fertility recognition on taxonomy
map.When an image is being inputted, the eigenface system will recognize
whether the image is Central Java or not. If it is, then the system will
present the facility of cropping. While a part of the land is being cropped,
the system will decompose the color of the input image and then recognize
the level of fertility. Observation has shown that the system can recognize
the input image with the level of succeed of 80%.

Keywords: Eigenface, Image Recognition, Soil Fertility Based on
                   Taxonomy

1. Pendahuluan

Kemajuan dunia teknologi informasi saat ini telah berkembang demikian pesat
dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Kebutuhan akan informasi
yang tepat dan akurat menjadi sebuah hal yang penting. Penggunaan teknologi internet
dan perangkat lunak tentunya akan berperan penting sebagai media penyampaian
dan penyimpanan informasi yang dibutuhkan.

Metode eigenface umumnya diaplikasikan untuk pengenalan wajah atau face
recognition. Sistem yang mendekati real-time detection ini akan mendeteksi bagian
kepala dari subjek, kemudian mengenali orang dengan membandingkan karakteristik
wajah dari individu yang diteliti. Metode ini dapat diaplikasikan juga untuk
menganalisis lahan subur pada peta taksonomi Propinsi Jawa Tengah. Sumber citra
peta taksonomi diambil dari Soil Survey Division World Soil Resouce [1].
Ditentukan sebuah citra peta Jawa Tengah berupa peta taksonomi atau jenis-jenis
tanah, kemudian disimpan ke dalam basis data, dan beberapa citra peta Pulau Jawa
juga ditambahkan ke dalam basis data. Citra-citra tersebut kemudian akan diproses
menggunakan Matlab dan akan disimpan dalam bentuk matriks. Secara singkat
selanjutnya citra yang sudah ada di dalam basis data akan dianalisa. Dengan metode
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seleksi cropping, user akan secara interaktif memilih lokasi di dalam peta yang ingin
diakses informasinya, sehingga akan didapatkan informasi tentang jenis-jenis tanah
yang diteliti pada kawasan terseleksi, kemudian dikaitkan dengan informasi kesuburan
tanahnya.

.
2. Kajian Pustaka

Teori Kesuburan Tanah
Kesuburan tanah adalah sebuah karakteristik tanah yang mendukung

pertumbuhan tanah yang berlimpah. Pada beberapa keadaan, hal ini digunakan untuk
mendeskripsikan tanah pertanian dan perkebunan [2]. Tanah yang subur memiliki
beberapa karakteristik yaitu (1) kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman, meliputi
nitrogen, fosfor, dan potassium; (2) mengandung mineral yang cukup untuk tanaman,
meliputi boron, chlorin, kobalt, tembaga, besi, magnesium, manganese, molybdenum,
sulfur, dan zinc; (3) mengandung bahan-bahan organik penting yang meningkatkan
struktur tanah dan mengontrol kelembaban tanah; (4) mempunyai pH tanah antara
6.0 sampai 6.8; (5) mempunyai struktur tanah yang baik, yang menciptakan pengairan
yang baik; dan (6) mengandung beberapa mikroorganisme yang mendukung
pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang subur banyak mengandung top soil (lapisan
tanah atas). Tanah subur yang digunakan untuk lahan pertanian maupun untuk
kepentingan lain dapat dijaga dengan pemeliharaan yang terus menerus. Top soil
adalah lapisan tanah teratas, bagian paling luar dari struktur tanah, dan biasanya
diukur dua sampai delapan inci dari permukaan luar. Lapisan ini mengandung tingkat
konsentrasi tertinggi dari bahan-bahan organik dan mikroorganisme dan merupakan
lapisan dimana sebagian besar aktivitas tanah secara biologis terjadi. Tanaman
umumnya mengkonsentrasikan akarnya dan mendapatkan sebagian besar nutrisi
pada lapisan ini.

Sebagai salah satu lapisan tanah pada permukaan bumi, top soil terkadang
mengacu sebagai horizon. Lapisan ini terbentuk dari pengumpulan materi-materi
erosi sekaligus pembusukan materi-materi organik. Beberapa variasi campuran tanah
dijual secara komersial sebagai top soil, biasanya digunakan untuk pengembangan
kebun dan lahan tanaman. Permasalahan umum yang terjadi pada top soil yang
dikenal sebagai top soil erosion terjadi ketika lapisan ini tersapu habis dan hilang.
Tanpa lapisan ini, kehidupan tanaman hampir tidak memungkinkan. Dibutuhkan kira-
kira 100 tahun untuk pembentukan satu inci lapisan ini, jika terdapat rasio yang
tepat dari materi-materi organik, anorganik, dan kelembaban tanah. Meski demikian
terdapat 25 milyar ton lapisan top soil yang hilang tiap tahunnya.

.
Taksonomi Tanah

Salah satu sistem klasifikasi tanah yang telah dikembangkan Amerika Serikat
dikenal dengan nama: Soil Taxonomy. Sistem klasifikasi ini menggunakan enam
kategori yaitu ordo, subordo, great group, subgroup, family, dan seri. Sistem klasifikasi
tanah ini berbeda dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Sistem klasifikasi ini
memiliki keistimewaan terutama dalam hal penamaan atau tata nama atau cara
penamaan, definisi-definisi horizon penciri, dan beberapa sifat penciri lainnya [3].
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Simulasi Pengenalan Lahan Subur (Sediyono, dkk)

Sistem klasifikasi tanah terbaru ini memberikan penamaan tanah berdasarkan
sifat utama dari tanah tersebut. Terdapat 10 ordo tanah dalam sistem Taksonomi
Tanah USDA 1975 yaitu Alfisol, Aridisol, Entisol, Histosol, Inceptisol, Mollisol,
Oxisol, Spodosol, Ultisol, dan Vertisol [3].

Di Propinsi Jawa Tengah sendiri terdapat enam jenis tanah yaitu yang pertama
Andisols, sifat-sifatnya antara lain  banyak ditemukan pada timbunan materi vulkanik
di berbagai zona iklim yang berbeda, terbentuk dari abu dan berbagai macam bahan-
bahan vulkanik yang kaya mineral, mengandung nutrisi tinggi, dan mampu menahan
air yang membuat tanah ini menjadi sangat subur. Jenis tanah kedua adalah tanah
Alvisols yang merupakan tanah-tanah yang terdapat penimbunan liat di horizon
bawah (terdapat horizon argilik) dan mempunyai kejenuhan basa tinggi yaitu lebih
dari 35% pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah. Liat yang tertimbun di
horizon bawah ini berasal dari horizon di atasnya dan tercuci ke bawah bersama
dengan gerakan air. Padanan dengan sistem klasifikasi yang lama, jenis tanah ini
termasuk tanah Mediteran Merah Kuning, atau Latosol, atau kadang-kadang juga
Podzolik Merah Kuning. Jenis tanah ini banyak terdapat di area hutan, tanah ini
sangat subur, mudah diolah untuk pertanian, dan mempunyai lapisan tanah organik
yang cukup dalam. Jenis tanah ketiga adalah Entisols. Tanah yang termasuk ordo
Entisol merupakan tanah-tanah yang masih sangat muda yaitu baru tingkat permulaan
dalam perkembangan. Tidak ada horizon penciri lain kecuali epipedon ochrik, albik,
atau histik. Kata Ent berarti recent atau baru. Padanan dengan sistem klasifikasi
lama, jenis tanah ini termasuk tanah Aluvial atau Regosol yang banyak terdapat di
tepi sungai yang berarus deras atau di tempat-tempat penumpukan sedimen banjir.
Jenis tanah ini merupakan tanah yang masih muda dan lapisannya tipis karena belum
mempunyai waktu untuk berkembang. Jika dibiarkan, tanah ini akan menjadi matang
atau berkembang membaur dengan tanah lainnya. Jenis tanah keempat adalah tanah
Ultisols. Tanah yang termasuk ordo Ultisol merupakan tanah-tanah yang terjadi
penimbunan liat di horizon bawah, bersifat masam, kejenuhan basa pada kedalaman
180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35%. Padanan dengan sistem klasifikasi
lama, jenis tanah ini termasuk tanah Podzolik Merah Kuning, Latosol, dan Hidromorf
Kelabu. Kebanyakan ditemukan pada daerah yang lembab, melalui proses
pembentukan yang lama, dan mendukung untuk kehutanan dan pertanian.
Penambahan pupuk dapat menambah nutrisi yang sangat sedikit pada tanah ini, juga
berguna untuk menetralkan tingkat keasamannya. Jenis tanah kelima adalah
Inceptisols. Tanah yang termasuk ordo Inceptisol merupakan tanah muda, tetapi
lebih berkembang daripada Entisol. Kata Inceptisol berasal dari kata Inceptum
yang berarti permulaan. Umumnya mempunyai horizon kambik. Tanah ini belum
berkembang lanjut, sehingga kebanyakan dari tanah ini cukup subur. Padanan dengan
sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah Aluvial, Andosol, Regosol, Gleihumus,
dan lain-lain. Secara umum diasosiasikan dengan timbunan banjir dan alluvial, yang
merupakan tanah muda yang mulai berkembang, biasanya agak basah, dan cocok
untuk menanam padi. Jenis tanah terakhir adalah tanah Vertisols. Tanah yang
termasuk ordo Vertisol merupakan tanah dengan kandungan liat tinggi (lebih dari
30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat mengembang dan mengerut. Apabila tanah
kering, maka tanah akan mengerut sehingga tanah pecah-pecah dan keras.
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Sebaliknya, apabila tanah basah, maka tanah akan mengembang dan lengket.
Padanan dengan sistem klasifikasi lama, jenis tanah ini termasuk tanah Grumusol
atau Margalit, yang disebut juga sebagai tanah bengkak atau pecah (swelling soil).
Jenis tanah ini banyak ditemukan pada area yang mengalami musim hujan dan musin
kemarau, dan menampakkan retak-retak dalam yang akan hilang ketika turun hujan
deras. Karena sangat terpengaruh oleh musim dan mudah retak, maka tanah ini sulit
untuk membangun strukturnya [4].

.
Dasar-dasar Eigenface

Sistem pengenalan wajah (face recognition) adalah dengan mendiskriminasi
sinyal input atau data citra menjadi beberapa kelas atau orang. Citra input memiliki
tingkat noise yang tinggi (misalnya dikarenakan perbedaan pencahayaan, pose, dan
lain-lain) tetapi citra input tidak sepenuhnya acak tetapi sebaliknya dari perbedaan
yang ada terdapat pola-pola pada citra input. Pola tersebut dapat diteliti pada seluruh
citra input – pada domain pengenalan wajah – keberadaan beberapa objek (mata,
hidung, mulut) pada wajah sebagaimana juga jarak relatif antara objek-objek tersebut
[5]. Karakteristik fitur seperti ini disebut eigenfaces pada domain pengenalan wajah
(atau principal components secara umum). Eigenface dapat mengekstraksi data
citra asli dengan perhitungan matematis yang disebut Principal Components
Analysis (PCA) [6].

PCA dapat digunakan untuk mengubah citra asli dari set citra menjadi data
yang cocok untuk eigenface. Salah satu fitur penting dari PCA adalah mampu
membentuk ulang citra asli dari set citra dengan cara menggabungkan eigenface.
Perlu diingat bahwa eigenface tidak lebih dari karakteristik fitur pada wajah,
walaupun dapat dikatakan bahwa citra asli dapat dibentuk ulang dari eigenface jika
ditambahkan semua fitur eigenface dalam proporsi yang tepat. Setiap eigenface
hanya mewakili beberapa fitur pada wajah, yang mungkin atau tidak terdapat pada
citra asli. Bila fitur tersebut ditemukan pada citra asli pada tingkat yang lebih tinggi,
maka persentase eigenface tersebut dari penjumlahan seluruh eigenface haruslah
lebih besar. Jika sebaliknya, fitur tersebut tidak terdapat pada citra asli, maka
eigenface yang bersangkutan hanya menyumbangkan sedikit bagian dari total
keseluruhan eigenface. Jadi untuk menyusun ulang citra asli dari eigenface, harus
dibangun semacam total bobot dari seluruh eigenface, dimana masing-masing
eigenface mempunyai bobot masing-masing. Pembagian ini menjelaskan seberapa
besar tingkatan eigenface yang ditemukan pada citra asli. Jika digunakan eigenface
yang diekstrak dari citra asli, maka citra asli dapat disusun ulang secara tepat, tetapi
bisa juga digunakan hanya sebagian eigenface, sehingga citra yang dibangun ulang
merupakan perkiraan dari citra asli.

Kaitan yang ada dari hal-hal tersebut dengan pengenalan wajah adalah bahwa
ada kemungkinan tidak hanya untuk mengekstrak wajah dari eigenface yang
diberikan, tetapi juga sebaliknya. Hal sebaliknya ini adalah untuk mengekstrak bobot
dari eigenface dan wajah untuk dikenali. Bobot ini tidak menjelaskan secara lebih,
sebagaimana jumlah dari wajah pada pertanyaan yang dibedakan dari tipikal wajah
yang diwakili oleh eigenface. Selanjutnya, dengan menggunakan bobot ini, dapat
dikemukakan dua hal penting yaitu memperkirakan, apakah citra tersebut merupakan
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citra wajah sepenuhnya. Dalam hal ini, bobot dari citra mempunyai perbedaan terlalu
banyak dari bobot citra wajah (misalnya sebuah citra yang diketahui secara pasti
bahwa citra tersebut adalah citra wajah), atau citra tersebut mungkin saja bukan
citra wajah. Hal lain adalah citra wajah yang sama mempunyai fitur yang sama
(eigenface) pada tingkat yang sama (bobot). Jika telah tersedia bobot dari citra,
citra-citra tersebut dikelompokkan menjadi klaster, sehingga semua citra yang
memiliki bobot sama, juga merupakan wajah yang sama.

Algoritma pengenalan wajah menggunakan eigenface secara umum
digambarkan pada Gambar 1. Pertama-tama citra asli dari set citra diubah menjadi
set eigenface E. Selanjutnya, bobot dikalkulasikan untuk setiap citra dari set citra
dan disimpan pada set W. Ketika mengolah citra sembarang X, bobotnya
dikalkulasikan untuk citra tersebut dan disimpan pada vektor Wx . Selanjutnya Wx
dibandingkan dengan bobot dari citra yang telah diketahui bahwa citra tersebut
adalah citra wajah (bobot dari set citra W). Salah satu cara untuk membandingkannya
adalah dengan menghitung vektor bobot sebagai poin area dan menghitung jarak
rata-rata D antara vektor bobot dari Wx  dan vektor dari citra sembarang (eucledian
distance). Jika jarak rata-rata melebihi nilai treshold maka vektor bobot dari
citra sembarang Wx  terletak jauh dari bobot citra wajah. Dalam hal ini, citra sembarang
X dinyatakan bukan citra wajah. Sebaliknya jika X dikenali sebagai citra wajah,
bobot vektor Wx  disimpan untuk klasifikasi lebih lanjut. Nilai treshold yang optimal
harus diperkirakan secara empiris.

Eigenvector dan Eigenvalue
Eigenvector pada sebuah matriks adalah sebuah vektor yang jika dikalikan

dengan matriks, hasilnya selalu berupa kelipatan integer dari vektor tersebut. Nilai
integer ini berkaitan dengan eigenvalue dari eigenvector. Hubungan ini dapat
dijelaskan dengan persamaan M × u =  l × u, dimana u adalah eigenvector dari
matriks M dan l adalah eigenvalue. Eigenvector mempunyai properti antara lain
terdapat n eigenvector (dan eigenvalue) pada nxn matriks dan semua eigenvector
adalah tegak lurus.

Kalkulasi Eigenface dengan PCA
Pada bagian ini, dibahas dasar perhitungan eigenface dengan PCA.

Algoritmanya dijelaskan pada poin-poin selanjutnya.
· Langkah pertama, menyiapkan data. Pada tahap ini set citra wajah (Ti) yang

akan diproses harus dipersiapkan.
· Langkah kedua, mengurangkan rata-rata. Matriks rata-rata   harus dihitung,

kemudian dikurangi citra asli (Ti) dan hasilnya disimpan dalam variabel  :
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· Langkah ketiga, menghitung matriks kovarian
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· Langkah keempat, menghitung eigenvector dan eigenvalue dari kovarian
matriks. Pada tahap ini, eigenvector (eigenface) ui  dan eigenvalue i harus
dikalkulasikan. Eigenvector harus dinormalisasi sehingga menjadi unit vektor.

Mulai 

Set citra wajah asli 
(training set) 

E = eigenface (training set) 

W = bobot (E, training set) 

Input citra sembarang (X) 

Wx = bobot(E,X) 

D = rata-rata(jarak(W,Wx)) 

D <  ? 

X bukan citra wajah X adalah citra wajah 

X dan Wx disimpan 

Selesai 

 

Gambar 1 Diagram Alir Algoritma Eigenface pada Pengenalan Wajah

· Langkah kelima, memilih principal components. Dari M eigenvector
(eigenface) ui  hanya M’ yang harus dipilih, karena memiliki eigenvalue tertinggi.
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Semakin tinggi eigenvalue, semakin tinggi juga fitur wajah dideskripsikan oleh
eigenvector. Eigenface dengan eigenvalue rendah dapat diacuhkan, karena
hanya menjelaskan sedikit karakteristik fitur pada wajah.

· Langkah keenam, klasifikasi wajah. Proses klasifikasi citra baru (sembarang)
Tnew ke dalam sebuah kelas (wajah yang telah diketahui) diproses dalam dua
langkah. Pertama-tama, citra input diubah menjadi komponen eigenface. Hasil
bobot dari vektor bobot new

T

'321 ...[
'...1)(

Mnew

new
T
kk

T

MkTu







Eucledian distance atau jarak eucledian antara dua vektor (Wi, Wj)
menggambarkan ukuran kemiripan antara citra i dan j. Jika jarak eucledian
antara Tnew  dan citra wajah lainnya melebihi nilai treshold , dapat diasumsikan
bahwa Tnew  bukanlah sebuah citra wajah.

Penelitian Sebelumnya
Dari penelitian sebelumnya telah dilakukan pendekatan pada deteksi dan

identifikasi dari wajah manusia dan mendeskripsikan prosesnya. Sistem yang
mendekati real-time recognition ini mendeteksi kepala dari subjek kemudian
mengenali subjek tersebut dengan cara membandingkan karakteristik wajahnya dari
individu yang telah diketahui. Pendekatan tersebut memperlakukan pengenalan wajah
sebagai permasalahan pengenalan dua dimensional, dengan mengambil keuntungan
dari kenyataan bahwa citra wajah pada umumnya menghadap ke depan, dengan
demikian citra tersebut dapat dideskripsikan oleh sebuah set karakteristik dua
dimensional. Citra wajah diproyeksikan pada fitur spasi (face space) yang dapat
mengkodekan dengan baik variasi yang terdapat pada citra input. Spasi wajah
didefinisikan oleh “eigenface”, yang berupa eigenvector dari sebuah set wajah,
dan tidak secara langsung berhubungan dengan fitur-fitur khusus seperti mata, telinga,
dan hidung. Kerangka kerja yang dirancang akan mampu belajar untuk mengenali
wajah-wajah baru dengan cara yang telah ditentukan [5].

3. Perancangan Program

Pada gambaran umum ini, user diminta menginputkan citra peta, kemudian
muncul dialog box apakah proses akan dilanjutkan atau tidak. Jika proses dilanjutkan,
tahap selanjutnya adalah pembuatan basis data dari beberapa citra yang telah
disiapkan. Citra yang akan digunakan untuk basis data berupa peta Pulau Jawa dan
peta Propinsi Jawa Tengah, kemudian dengan menggunakan metode Eigenface
akan dicari vektor proyeksinya. Jika citra peta yang diinputkan mempunyai nilai
vektor proyeksi yang mendekati basis data, maka simulasi akan dilanjutkan dengan
ditampilkannya sebuah citra peta Propinsi Jawa Tengah berupa peta taksonomi.
User akan melakukan cropping pada citra, tergantung daerah mana yang akan
diteliti, kemudian user akan memperoleh data tentang jenis tanah dan sifat-sifat fisiknya
yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Proses jalannya program ditunjukkan
pada Gambar 2.

Simulasi Pengenalan Lahan Subur (Sediyono, dkk)
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Ya 

Ya 

4. Mencari vector proyeksi 
dengan Eigenface 

3. Membuat basis data  
citra peta. 

Mulai 

Selesai 

1. Inputkan citra peta  

2. Lanjutkan 
simulasi ? 

5. Proses 

6. User melakukan 
cropping  

8. User memperoleh data dari 
area yang di crop. 

Tidak 

7. Tampilkan figure 
pulau lainnya 

Ya 

Tidak 

Gambar 2  Diagram Alir Simulasi Program

Pada tahap awal, user diminta menginputkan citra peta untuk diproses. Fungsi
yang digunakan adalah uigetfile.m. Pada menu antarmuka, terdapat tombol open,
fungsinya untuk mencari file citra yang akan diinputkan. Setelah data citra diinputkan,
muncul pertanyaan apakah proses akan dilanjutkan atau tidak. Terdapat dua tombol
pada dialog box, yaitu tombol process dan tombol exit. Jika user memilih process,
maka simulasi akan dilanjutkan, jika user memilih exit maka simulasi akan berhenti.
Tahap selanjutnya adalah membuat basis data. Beberapa citra telah disiapkan untuk
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diproses menjadi basis data. Citra yang digunakan adalah peta Pulau Jawa dan peta
Propinsi Jawa Tengah, berupa peta topologi, peta taksonomi, maupun peta satelit.
Langkah pembuatan basis data adalah sebagai berikut :
1. Menginputkan citra atau data

Perintah yang digunakan adalah imread(‘nama file’).
2. Menyamakan ukuran citra

Citra akan disamakan ukurannya menjadi 385x600 piksel. Perintah yang
digunakan adalah imresize.

3. Mengubah citra dari RGB menjadi grayscale
Perintah yang digunakan adalah rgb2gray.

4. Data acuan dimasukkan dalam basis data yang berbentuk matriks. Matriks X
tersebut besarnya X1  X2  n  dengan X1 dan X2 adalah panjang dan lebar
data citra (piksel) dan n adalah banyaknya data dalam basis data.

X  A1 A2 L An  (1)
Cara membentuk matriks X  ditunjukkan pada Gambar 3. Dari gambar tersebut
juga diperlihatkan bahwa matriks masukan diubah baris dan kolomnya menjadi
satu kolom dengan baris x kolom. Setelah tercipta elemen kolom (dengan

X1  X2  baris) lalu elemen tersebut dimasukkan ke dalam matriks baru X.
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Matriks 1A  tersebut menjadi matriks basis dari matriks X.  

 nAAA 21X  

citra berukuran 



x  x  pixel 

 

Gambar 3 Pembentukan Matriks Basis Data X

5. Mencari rerata semua data
6. Cari nilai tengah data

Setelah data citra diolah dalam basis data, selanjutnya data akan diproses
dengan metode Eigenface untuk mencari vektor proyeksi. Langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :

Simulasi Pengenalan Lahan Subur (Sediyono, dkk)
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1. Cari scatter matrix (sample covariance) dari basis data. Sample covariance
adalah nilai persebaran data.

2. Mencari nilai proyeksi vektor dari nilai sample covariance. Setelah memperoleh
nilai sample covariance, maka vektor akan memproyeksi sesuai persebaran
datanya. Kode programnya ditunjukkan pada Kode Program 1.

Kode Program 1
[eigenVektor,eigenValue] = eig(S);

3. Menggunakan persamaan eigenvector (metode Karhunen Loeve). Kode
programnya ditunjukkan pada Kode Program 2.

Kode Program 2
[eigenVektor,eigenValue] = eig(S);

Tahap selanjutnya adalah mengolah citra inputan. Citra yang diinputkan oleh
user akan diperlakukan sama seperti langkah-langkah pembuatan basis data. Proses
membandingkan citra inputan dengan basis data yaitu mula-mula data citra inputan
yang telah diolah pada tahap di atas akan dibandingkan dengan basis data dengan
cara mencari vektor proyeksinya dan mencari jarak terkecil (normalisasi vektor)
atau euclidean distance. Pada tahap cropping citra ditampilkan citra peta taksonomi
Propinsi Jawa Tengah, seperti yang terlihat pada Gambar 4, user dapat memilih
area mana yang akan di-crop. Fungsi yang digunakan adalah imcrop yang dipanggil
dari file AreaSelection.m. Selanjutnya adalah menampilkan hasil analisa dari cropped
citra. Data yang akan ditampilkan dari hasil crop citra berupa informasi tentang
jenis tanah dan sifat tanah yang berhubungan dengan kesuburan. Untuk itu perlu
dianalisa representasi koefisien matriks berkaitan dengan warna-warna menutur jenis
tanah. Hasil analisa ditampilkan dalam Tabel 1.

Gambar 4 Peta Taksonomi Jawa Tengah

Setelah memperoleh nilai-nilai koefisien matriks yang mewakili warna tiap
jenis tanah, data yang didapatkan diolah dalam program. Setiap nilai koefisien akan
ditandai menggunakan fungsi flag.
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Tabel 1 Analisa Koefisien Matriks, Warna Tanah, dan Jenis Tanah

Setiap warna yang muncul pada area crop citra akan ditandai dan ditampilkan
informasinya pada figure hasil dan akan dihitung persentase setiap warna yang ada
pada hasil cropping citra. Informasi setiap jenis tanah yang didapatkan dari hasil
cropping citra akan ditampilkan dengan figure masing-masing menurut jenis tanahnya.

4. Pengujian Simulasi Program

Ketika simulasi dijalankan, akan ditampilkan menu antarmuka utama. User
diminta menginputkan citra untuk dikenali. Untuk mencari file yang akan diinputkan
user akan menekan tombol open. Pengujian pertama dilakukan dengan mengambil
input peta Pulau Bali. File citra peta bernama bali.jpg ditentukan sebagai citra input.
Setelah memilih citra Pulau Bali, citra akan ditampilkan pada menu antarmuka dan
akan muncul dialog box berisi pertanyaan apakah simulasi akan dilanjutkan atau
tidak. Setelah diproses, maka citra akan diproses dalam program dan dikenali. Citra
input akan dibandingkan dengan basis data yang telah dibuat. Karena citra tidak
dikenali sebagai peta Pulau Jawa atau Propinsi Jawa Tengah maka muncul error
dialog box. Pada proses pengenalan citra, nilai treshold pada sistem untuk variabel
x adalah 6. Jika nilai treshold citra input lebih besar dari 6 maka citra tidak dikenali
sebagai peta Pulau Jawa atau Propinsi Jawa Tengah. Citra peta bali.jpg tidak dikenali
karena nilai treshold citra yang disimpan pada variabel x sebesar 19.0255, sedangkan
nilai matriks proyeksi_db dan proyeksi_inp-nya diperlihatkan pada Gambar 5 dan
Gambar 6.

Nilai matriks proyeksi_db dan proyeksi_inp digunakan untuk proses
normalisasi atau mencari jarak terkecil (variabel C), seperti terlihat pada Kode
Program 3.

Kode Program 3
for i=1:7,

C(i) = norm(proyeksi_db(:,i)-proyeksi_inp
end

Simulasi Pengenalan Lahan Subur (Sediyono, dkk)
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Gambar 5 Matriks proyeksi_db

Gambar 6  Matriks proyeksi_inp

Kemudian didapatkan nilai C seperti pada Gambar 7.

Gambar 7 Nilai Jarak Terkecil (C)

Dari matriks C akan dicari nilai minimumnya untuk mendapatkan nilai treshold
citra, dengan menggunakan fungsi [x,y]=min(C) dan x = x/1000;

Pengujian kedua dilakukan dengan memilih citra peta Pulau Sumatra. File
bernama sumatra2.jpg dipilih sebagai citra input. Setelah memilih file, citra akan
ditampilkan pada menu antarmuka dan muncul dialog box. Setelah diproses, ternyata
sistem dapat mengenali citra input ini sebagai Pulau Sumatra. Pengujian ketiga
dilakukan dengan memilih citra peta Pulau Jawa yang di-capture dari Google Earth
yaitu berupa peta satelit. File bernama pulau_jawa_googleearth.jpg dipilih sebagai
citra input. Setelah memilih file dan kemudian diproses, maka citra akan dikenali
dan dibandingkan dengan basis data citra yang ada. Perhitungan dilakukan dengan
mencari nilai treshold dari citra input yaitu dengan mencari jarak terkecil atau dengan
normalisasi, yang terlihat pada Kode Program 4.

Kode Program 4 Nilai Treshold Citra Input
for i=1:7,

C(i) = norm(proyeksi_db(:,i)-proyeksi_inp
end
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Normalisasi untuk mendapatkan jarak terkecil dilakukan dengan
mengurangkan matriks proyeksi_db dengan proyeksi_inp. Nilai matriks proyeksi_db
dan proyeksi_inp ditampilkan pada Gambar 8 dan Gambar 9. Selanjutnya, dilakukan
pencarian nilai minimum dari matriks C, kemudian didapatkan nilai treshold citra
peta_jawa_googleearth.jpg. Nilai matriks C ditampilkan pada Gambar 10 dan
diperoleh hasil treshold x = 0, yang artinya citra dikenali sebagai Pulau Jawa, sehingga
simulasi dilanjutkan ke tahap cropping citra.

Gambar 8 Matriks proyeksi_db

Gambar 9 Matriks proyeksi_input

Gambar 10 Matriks C

Ditampilkan peta taksonomi Propinsi Jawa Tengah sebagai peta yang akan
di-crop. User dapat memilih area yang diinginkan untuk diteliti dengan menekan
klik kiri sambil melakukan drag. Setelah memilih area yang ingin diteliti, hasil cropping
citra akan ditampilkan pada figure hasil. Selain itu juga ditampilkan informasi
persentase tanah pada area hasil cropping, informasi jenis tanah, dan sifat-sifat
tanahnya. Contoh hasil cropping citra dan informasinya ditampilkan pada Gambar
11. Informasi sifat-sifat tanah yang terdapat pada area hasil cropping ditampilkan
pada masing-masing figure seperti yang ditampilkan pada Gambar 12.

Simulasi Pengenalan Lahan Subur (Sediyono, dkk)
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Gambar 11 Figure Hasil Crop Citra

Gambar 12 Contoh Figure Jenis Tanah dan Sifat-sifat Tanah

Pada simulasi tersebut proses pengenalan citra dilakukan dengan cara
membandingkan citra input dengan basis data citra yang telah dibuat. Koefisien
treshold merupakan nilai penentu yang membatasi sejauh mana sistem dapat mengenali
citra sebagai citra Pulau Jawa atau pulau lainnya maupun tidak dapat dikenali.
Koefisien nilai treshold sistem yang optimal bisa didapatkan dengan mencoba-coba
atau memperkirakannya dengan banyak percobaan.

Sistem pengenalan dengan metode eigenface ini diuji menggunakan citra input
peta yang berbeda-beda. Masing-masing citra uji berbeda dari segi ukuran citra,
jenis peta, dan warna citra. Pada sistem telah ditentukan nilai treshold x = 17.

Warna-warna yang terdapat pada citra hasil cropping diwakili dalam nilai
koefisien matriks sehingga dapat diproses. Pada pengujian yang dilakukan, terdapat
persebaran koefisien matriks di luar koefisien matriks pada warna solid. Persebaran
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nilai yang acak ini menyebabkan perhitungan persentase total dari koefisien matriks
tidak mencapai 100%, sehingga koefisien matriks yang acak ini tidak perlu
ditampilkan pada figure hasil.

5. Simpulan

Dari perancangan program simulasi kesuburan tanah pada peta taksonomi
Jawa Tengah dengan metode eigenface, didapat simpulan bahwa metode eigenface
yang umumnya dipakai untuk pengenalan wajah atau face recognition dapat
diterapkan untuk pengenalan peta, karena pada dasarnya pengenalan wajah dan
pengenalan peta mempunyai kesamaan yaitu pengenalan bentuk. Dengan menentukan
koefisien nilai treshold yang tepat, sistem pengenalan citra dapat berfungsi dengan
baik. Nilai treshold yang tepat didapatkan dengan melakukan percobaan-percobaan.
Program ini juga dikembangkan dengan pengenalan warna pada citra hasil cropping.
Meskipun sistem pengenalan warnanya belum 100% sempurna tetapi cukup efektif
untuk mengenali warna dan membedakannya menurut klasifikasi yang diinginkan.
Ketidaksempurnaan ini disebabkan adanya persebaran nilai koefisien matriks secara
acak di luar warna solid, sehingga koefisien acak ini tidak dihitung dalam total
persentasenya. Namun demikian diharapkan simulasi program ini dapat digunakan
untuk membantu pihak yang membutuhkan data tentang kesuburan tanah di Propinsi
Jawa Tengah, dalam hal ini pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan program
ini pada pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan daerah.
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