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BAB V 
PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang identifikasi citra bahan 

kulit hewan menggunakan metode local binary pattern (LBP) dan gray level run 

length matrix (GLRLM) dengan metode klasifikasi neural network (NN), dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat akurasi tertinggi yang didapatkan pada saat pelatihan sebesar 

97,68%, dan tingkat akurasi yang didapatkan pada saat pengujian sebesar 

60%. 

2. Parameter terbaik yang digunakan oleh model Neural Network (NN) adalah 

learning rate sebesar 0.01, ukuran batch sebesar 24, jumlah node pada 

hidden layer pertama sebanyak 36 buah, jumlah node pada hidden layer 

kedua sebanyak 40 buah, serta epoch yang digunakan sebanyak 175 kali.  

3. Kombinasi data latih dan data validasi terbaik adalah fold 2 sebagai data 

validasi sedangkan 9 fold lainnya menjadi data latih. Kombinasi tersebut 

menghasilkan tingkat akurasi sebesar 97,68% pada saat pelatihan dan 

58,33% pada saat validasi. 

4. Gabungan metode ekstraksi ciri LBP dan GLRLM mampu meningkatkan 

akurasi dari kedua metode ekstraksi tersebut. Akurasi yang didapat pada 

saat pengujian model dengan menggunakan fitur LBP sebesar 40%, dengan 

fitur GLRLM sebesar 53,33%, dan dengan gabungan kedua fitur tersebut 

mendapatkan akurasi sebesar 60%.  

5. Metode handcrafted feature dengan algoritma Local Binary Pattern (LBP) 

dan Gray Level Run Length Matrix (GLRLM) sebagai metode untuk 

mengekstraksi ciri, belum cukup baik untuk mengidentifikasi citra bahan 

kulit hewan. Hal ini berdasarkan perbandingan dengan metode non-

handcrafted feature dengan algoritma Convolutional Neural Network yang 
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dilakukan oleh Nadira (2019) dapat mencapai tingkat akurasi rata-rata 

sebesar 86%. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian identifikasi citra bahan kulit hewan 

menggunakan metode local binary pattern (LBP) dan gray level run length matrix 

(GLRLM) dengan metode klasifikasi neural network (NN), dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode ekstraksi ciri lainnya 

untuk mendapatkan fitur yang lebih baik dari citra bahan kulit hewan. 

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode klasifikasi lainnya untuk 

mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik. 

3. Penelitian ini dapat dikembangkan ke dalam sebuah aplikasi yang memiliki 

tampilan GUI. 

4. Data yang digunakan pada penelitian selanjutnya dapat lebih banyak untuk 

setiap kelasnya, sehingga dapat meningkatkan akurasi pada saat klasifikasi.  

  


