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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia sejak jaman dahulu. Saat ini batik bahkan menjadi 

warisan budaya asli Indonesia yang sudah diakui dunia Internasional. Masing-

masing daerah wilayah di Indonesia memiliki batik khas sendiri-sendiri yang 

semakin menjadi keanekaragaman jenis dan motif batiknya. Pada masa lalu, batik 

banyak dipakai oleh orang Indonesia khususnya orang daerah Jawa terutama dari 

golongan ningrat dengan aturan yang ketat. Artinya, tidak sembarang orang dapat 

memakai batik terutama pada motif-motif tertentu yang ditetapkan sebagai motif 

larangan bagi masyarakat umum. Dalam rangka melestarikan budaya, batik saat 

ini sudah digunakan secara luas disemua kalangan. Di lingkungan instansi 

pemerintahan, instansi swasta, perguruan tinggi, bahkan para pedagang di pasar 

tradisionasl seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari tertentu diwajibkan 

menggunakan seragam berupa batik. Kebijakan ini membuat batik semakin dikenal 

di masyarakat. Batik memang sangat istimewa, karena pada setiap corak maupun 

motifnya mempunyai makna filosofi yang memiliki nilai sejarah yang panjang. 

Corak maupun motif batik tersebut tidak bisa lepas dari unsur-unsur yang melekat 

dari wilayah asal pembuatnya. 

Semakin banyaknya variansi motif batik ini, perlu adanya perhatian serius 

untuk mempertahankan budaya batik ini, sehingga variansi motif batik ini tidak 

mengalami kepunahan. Seperti situs online Indonesia Archipelago Culture 

Initiative (IACI) yang merupakan sebuah perkumpulan yang mendokumentasikan 

dan mempublikasikan mengenai budaya Indonesia. Salah satunya adalah budaya 

batik. Namun meskipun demikian terdapat kendala dalam melakukan 

pengklasifikasian data batik. Kendala ini disebabkan karena data batik tidak 

diklasifikasikan berdasarkan nama daerah asal pembuatan. 

Pengetahuan tentang jenis motif batik mungkin hanya dimiliki oleh orang-

orang tertentu yang memiliki keahlian pada bidang terkait seperti bidang 
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membatik. Hal dikarenakan batik memiliki motif yang bervariasi dan hampir setiap 

motif batik di setiap daerah memiliki motif yang hampir serupa namun tidak sama. 

Menurut hasil tinjauan, salah satu cara untuk mengenali motif batik adalah dengan 

metode pengenalan pola. Metode tersebut sangatlah bisa diterapkan pada 

pengenalan asal daerah batik. Berdasarkan penelitian yang akan dikakukan, acuan 

beberapa penelitian terdahulu menjadi sangat penting dalam melakukan sebuah 

penelitan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitan yang akan 

dilakukan dengan penelitian terdahulu. 

Pada tahun penerapan Deep Learning dengan menggunakan Convolutional 

Neural Network CNN yang dilakukan oleh Muhammad Zufar dan Budi Setiyono 

yang diimplementasikan untuk pengenalan wajah secara real time (Zufar 2016). 

Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan Library OpenCV untuk 

deteksi wajah dan perangkat Web Cam M-Tech 5 MP. Dataset yang digunakan 

yaitu himpunan gambar wajah yang dibagi menjadi dua jenis himpunan yaitu 

himpunan wajah outdoor (kondisi pencahayaan terang). Hasil uji coba dengan 

menggunakan konstruksi model CNN sampai kedalaman 7 lapisan dengan input 

dari hasil ekstraksi Extented Local Binary Pattern dengan radius 1 dan neightbor 

15 menunjukkan kinerja pengenalan wajah meraih rata-rata akurasi lebih daro 89% 

dalam 2 frame perdetik. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari 

model CNN dapat diterapkan pada proses pengenalan wajah secara real-time 

dengan akurasi yang cukup tinggi. 

Penelitian metode CNN ini dapat diimplementasikan pada lalu lintas, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh S. Visalini mengenai pengenalan rambu-

rambu lintas dengan menggunakan CNN (Visalini, 2017). Dataset yang diambil 

secara langsung dengan geolocation menggunakan aplikasi android. Penelitian ini 

tidak menyebutkan jumlah dataset yang digunakan namun hasil dari tingkat 

akurasi yang diberikan menggunkan CNN untuk mendeteksi atau pengenalan 

rambi-rambu lalu lintas sebesar 85% - 90%, dengan jumlah layer konvolusi 3 

layer.  

Penelitian ini berfokus dalam penggunaan salah satu arsitektur Deep 

Learning, yaitu CNN untuk mengklasifikasikan citra motif batik berdasarkan 

daerah asalnya. Penelitian lain telah dilakukan oleh Mega Cahaya Dewi Ratnasari 
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(2018) menggunakan metode CNN dalam mengklasifikasikan citra motif batik 

dengan data testing 80% dan data testing 20% menghasilkan akurasi klasifikasi 

citra batik sebesar 52.50%. 

Salah satu tantangan terpenting dalam computer vision adalah pengenalan 

objek dimana komputer diberi gambar untuk dianalisis dan menerapkan algoritma 

pengenalan tertentu, tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi objek di dalam 

gambar. Dalam visi komputer terdapat sebuah pembelajarn mesin, salah satunya 

ada sebuah metode neural network yang mampu melakukan pengklasifikasikan 

pola di dalam bidang pengenalan pola (pattern recognition) yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi gambar (mengenali pola gambar dan pola bukan gambar) 

ataupun mengidentifikasi gambar (mengenali gambar yang berbeda). Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk pengenalan pola adalah menggunakan metode 

Deep Learning yaitu CNN. 

Sementara itu beberapa model classifier machine learning yang sering 

digunakan antara lain, Jarigan Syaraf Tiruan (JST), Fuzzy Logic, Adaptive Neural 

Fuzzy System (ANFIS), dan Support Vector Machine (SVM). Di dalam proses 

klasifikasi citra batik ini, proses ekstraksi fitur menjadi salah satu proses yang 

paling penting. CNN adalah salah satu metode deep learning yang mampu 

melakukan klasifikasi terhadap ekstraksi fitur. Metode ini telah digunakan antara 

lain dalam pengenalan citra, computer vision, serta natural language processing 

(NLP). 

Selaras dengan itu dalam penelitian ini CNN dapat digunakan dalam 

pengenalan pola batik dengan melihat citra pola batik yang merupakan ciri khusus 

dari tiap jenis batik. Harapannya dengan penelitian ini CNN mampu 

mengidentifikasi daerah asal batik  dengan baik sehingga dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu 

dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan/diselesaikan pada 

penelitian/perancangan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana menerapkan metode Deep Learning menggunakan CNN untuk 

mengklasifikasikan citra motif batik berdasarkan daerah asalnya ? 

2. Bagaimana kinerja pendeteksian motif batik pada suatu citra digital 

menggunakan CNN ?  

1.3 Batasan Masalah 

Berikut batasan yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini berfokus dalam penggunaan salah satu arsitektur Deep 

Learnig, yaitu CNN untuk mengklasifikasi citra motif batik berdasarkan 

daerah asalnya. 

2. Data latih dan data uji merupkan batik yang berasal dari daerah Pekalongan 

dan Madura yaitu motif sekar jagad dan motif kacangan. Batik dari dua 

daerah tersebut dipilih karena kemiripannya untuk fokus ke akurasi. 

3. Jumlah dataset yang digunakan berjumlah 1800 gambar yang terdiri dari: 

a) Data training 

Data gambar yang digunakan untuk proses training berjumlah 1600 

data gambar dan 800 data tiap class batik. 

b) Data validation 

Data gambar yang digunakan untuk proses validation berjumlah 

400 data gambar dan 200 data tiap class batik. 

c) Data testing 

Data gambar yang digunakan untuk proses testing berjumlah 400 

data gambar dan 200 data tiap class batik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penerapan metode Deep Learning menggunakan CNN untuk 

mengklasifikasikan batik berdasarkan daerah asalnya. 

2. Mengetahui kinerja pendeteksian daerah asal batik pada suatu citra digital 

menggunakan CNN. 

3. Untuk membuat masyarakat mengenal dan mengetahui batik berdasarkan 

daerah asalnya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan mengenai implementasi metode Deep Learning 

menggunakan CNN untuk mengklasifikasikan citra motif batik berdasarkan 

daerah asalnya. 

2. Untuk membantu para pecinta batik dalam mengenali daerah asal batik. 

3. Mampu dikembangkan  untuk tahapan selanjutnya dalam system otomasi 

dalam mengenal sebuah motif berdasarkan daerah asalnya. 

 

  


