
I. Pendahuluan

Selama ini pengukuran panjang dan lebar ikan 
dilakukan secara manual menggunakan meteran. Ikan-
ikan dipilih dan di ukur panjang dan lebarnya, kemudian 
dimasukkan ke wadah.  Pengukuran panjang dan 
lebar ikan secara manual dianggap tidak tepat, kurang 
efektif dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi 
dalam jumlah yang banyak. Perkembangan penelitian 
dan penerapan teknik pengolahan citra digital saat ini 
didukung oleh kemajuan teknologi di bidang komputer. 
Penggunaan teknologi komputer dan teknik pengolahan 
citra digital dapat memudahkan pekerjaan pengukuran 
panjang dan lebar ikan menjadi lebih efektif dan efisien 
jika dibandingkan dengan yang biasa dilakukan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu 
sistem simulasi untuk melakukan pengukuran panjang dan 
lebar ikan secara otomatis. Tahapannya dimulai dari lima 
ekor ikan dijadikan sampel untuk di ukur panjang dan 
lebar secara manual. Kemudian di dalam sistem, tahap 
awal yang dilakukan adalah pengambilan gambar ikan 
menggunakan kamera digital, selanjutnya dilakukan proses 
pre-processing, yaitu mengubah citra berwarna menjadi 
citra grayscale dan melakukan persamaan warna pada 
background. Citra grayscale tersebut di segmentasikan 
objeknya berupa pemisahan objek-objek yang tidak 
dibutuhkan dalam suatu citra ikan dan manghilangkan 
bagian yang tidak penting pada objek yang akan dituju. 
Kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan panjang 
dan lebar ikan yang diambil dari perbandingan antara 
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Abstract—Measurement of the length and width of fish is still done manually using the meter lead to difficulties 
that are considered inappropriate, ineffective and time consuming, especially in large numbers. For that, it takes an 
implementation of computer technology and digital image processing techniques that can facilitate the measurement 
of the length and width of fish to be more effective and efficient. The stage starts from shooting fish using a digital 
camera, and then it processes with the pre-processing, which changes the color image into grayscale image and 
takes the color equation in the background. The Grayscale image is separated into segmentation objects that are not 
needed in a fish image and eliminate non-important parts on the object to be addressed. And then, It is proceed with 
the calculation process of calculating the length and width of fish to obtain the calibration value. Finally, the results 
of the calibration calculation will be calculated the length and width of the fish automatically. The simulation results 
show that digital image processing system can produce the accuracy of fish length and width by 80% to 90%.  
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panjang dan lebar dengan cara memotong secara vertikal 
dan horizontal badan ikan untuk mendapatkan nilai 
kalibrasi panjang dan lebar. Nilai kalibrasi panjang dan 
lebar selanjutnya dijadikan acuan untuk mengukur citra 
uji, sehingga didapat nilai hasil panjang dan lebar ikan 
secara otomatis.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem 
otomatisasi pengukuran panjang dan lebar ikan dan 
memudahkan stakeholder dalam melakukan pekerjaannya. 

II. StudI PuStaka

A.  Ikan 

Ikan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. 
Hal ini menunjukkan adanya spesifikasi tertentu pada 
karakteristik, bentuk dan ukuran tubuh ikan di alam. Ciri-
ciri luar tubuh  ikan yang terlihat, meliputi bentuk tubuh, 
warna, bentuk operculum, dan pengukuran antar bagian 
tubuh ikan [4].

Berat dapat di anggap sebagai suatu fungsi dari 
panjang. Hubungan panjang dan berat hampir mengikuti 
hukum kubik yaitu berat ikan sebagai pangkat tiga dari 
panjangnya. Tetapi, hubungan yang terdapat pada ikan 
sebenarnya tidak demikian karena bentuk dan panjang 
ikan berbeda-beda. Perbedaannya tidak saja antara 
populasi yang berbeda dari spesies yang sama, tetapi juga 
antara populasi yang sama. Pengukuran panjang ikan 
dapat diukur dengan menggunakan sistem metrik ataupun 
sistem lainnya. Nilai praktis yang didapat dari perhitungan 
panjang dan berat ialah dengan menduga berat dari panjang 
ikan atau sebaliknya [4].

B. Citra Digital

 Citra adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan, 
atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu 
sistem perekakaman data dapat bersifat optik berupa foto, 
bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar 
pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat 
langsung disimpan pada suatu media penyimpanan [3]. 

 Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f(x,y) 
berukuran M baris dan N kolom, dengan x dan y adalah 
koordinat spasial, dan amplitude f di titik koordinat x,y 
dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada 
titik tersebut. Citra analog adalah citra yang bersifat 
kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar 
X, foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, pemandangan 
alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada 
pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat 
dipresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa 
diproses secara langsung. Oleh sebab itu, agar citra ini 
dapat diproses di komputer, proses konversi analog ke 
digital harus dilakukan terlebih dahulu [3]. 

C. Blob Detection

 Dalam pengolahan citra, mendeteksi objek low-
level dalam sebuah gambar merupakan hal yang penting. 
Gambar berupa 2D atau 3D disebut sebagai blob. Blob 
muncul dalam cara yang berbeda tergantung pada ukuran 
dan dapat dideteksi menggunakan metode sederhana 
dalam sebuah representasi gambar [1]. 

Blob 3D berupa fitur eliptik dalam skala-ruang yang 
diporsi oleh convex hull (boundary dari set convex minimal 
berisi satu set voxel blob). Blob terjadi dalam berbagai 
bentuk dan tempat. Misalnya, blob dapat ditemukan dalam 
sebuah gambar tangan seperti Gambar 1.

D. Galat

Kesalahan (error/galat) adalah besarnya perbedaan 
atau selisih antara nilai taksiran (hampiran/aproksimasi) 
dengan nilai sesungguhnya (eksak), kesalahan ini biasa 
timbul karena proses pengukuran atau penggunaan 
aproksimasi.

Besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat 
dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Besarnya 
kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut 
Kesalahan Absolut. Besarnya kesalahan yang dinyatakan 
secara kualitatif disebut dengan Kesalahan Relatif.

Nilai eksak dapat diformulasikan sebagai hubungan 
antara nilai perkiraan dan nilai kesalahan sebagai berikut 
[5] :

 ’ , 1) (x= +v v

keterangan :
v  = nilai eksak, 
v’ = nilai perkiraan 
x  = nilai kesalahan.

1. Kesalahan Absolut
Kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan 

antara nilai eksak dengan nilai perkiraan: 

a v- v'   . (2)x =

Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat 
kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih 
perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan.Gambar 1. Sebuah tangan dilapis oleh beberapa blob dan ridge [1]
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2. Kesalahan Relatif
Kesalahan relatif menunjukkan besarnya tingkat 

kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya 
yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut 
terhadap nilai eksaknya (biasanya dinyatakan dalam %).

a
r *100%, (3)

v
 xx =

keterangan:
v   = nilai eksak
x r  = kesalahan relatif 
x a = kesalahan absolut.

Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai 
perkiraan yang diperoleh akan semakin baik.

III. Metode

A. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode 
observasi, yaitu peneliti melakukan kunjungan ke tempat 
penangkaran ikan di Lampulo untuk mendapatkan data 
ikan. Dalam penelitian ini menggunakan lima jenis sample 
citra ikan (seperti dalam gambar 2). Awalnya, besaran ikan 
diukur sesuai dengan panjang dan lebar tinggi ikan secara 
manual menggunakan meteran. Prosesnya, Panjang ikan 
diukur dari ujung rahang atas ke ujung ekor dan lebar ikan 
di ukur secara melintang dan vertikal dibagian tengah 
badan dari sisi ujung badan kanan hingga ujung badan kiri. 
seperti pada Gambar 3.

Proses pengukuran panjang dan lebar ikan secara 
manual ini dilakukan untuk mendapatkan data/nilai untuk 
proses kalibrasi dalam metode yang akan di gunakan. 

B. Teknik dan Prosedur Pengujian

Gambar 4 menunjukkan rancangan sistem pengukuran 
panjang dan lebar ikan. Pemrosesan gambar digital diambil 
dari kemampuan indera penglihatan manusia dan alat 
pengukuran untuk dilakukan proses pengolahan terhadap 
gambar digital tersebut. Selanjutnya dilakukan proses 
akuisisi citra berupa proses pengambilan (capturing) 
citra dari suatu objek ikan melalui pengambilan photo 
menggunakan kamera digital. Citra ikan yang diperoleh 
dilanjutkan ke tahap pre-processing yang mengubah 
citra berwarna menjadi citra grayscale. Kemudian, citra 

grayscale di segmentasikan objeknya berupa pemisahan 
objek-objek yang tidak dibutuhkan dalam suatu citra ikan 
dan manghilangkan bagian yang tidak penting pada objek 
yang akan dituju. Tahap selanjutnya yaitu melakukan 
proses calculation berupa nilai panjang dan lebar yang 
diukur secara manual dari sampel citra ikan. Kemudian, 
nilai dari pengukuran manual dihitung nilai kalibrasi 
untuk masing-masing panjang dan lebar sample citra ikan.  
Selanjutnya, nilai kalibrasi dari masing-masing sample 
citra ikan, dihitung nilai kalibrasi rerataan. Nilai kalibrasi 
rerataan inilah yang dijadikan acuan untuk selanjutnya 
mengukur citra uji.

Selanjutnya, Nilai Rerata panjang dan lebar ikan di 
dapat dari persamaan berikut:

KP1 KP2  KP3  KP4  KP5 Rerata Panjang ,  ( 4) 
5

+ + + +
=

KL1 KL2  KL3  KL4  KL5 Rerata Lebar  ,  (5)
5

+ + + +
=

Keterangan: 
KP 1         = Kalibrasi Panjang sample ikan (a)
KP 2         = Kalibrasi Panjang sample ikan (b)
KP 3         = Kalibrasi Panjang sample ikan (c)
KP 4         = Kalibrasi Panjang sample ikan (d)
KP 5         = Kalibrasi Panjang sample ikan (e)
KL1-KL5 = Kalibrasi Lebar sample ikan (a),(b),(c),(d),(e) 

Sehingga, hasil nilai panjang dan lebar ikan (dalam 
centimeter) adalah: 

Gambar 3. Pengukuran panjang dan lebar ikan secara manual
Gambar 2. Sampel citra ikan asli

Gambar 4. Rancangan sistem penelitian
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 Hasil Panjang = Rerata Panjang * Panjang (px) (6)

 Hasil Lebar   = Rerata Lebar * Lebar (px). (7)

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil dari proses 
penelitian. Tabel 1 berupa nilai rerata dari nilai kalibrasi 
masing-masing sample citra ikan yang dihitung dari 
pengukuran panjang dan lebar ikan secara manual. Nilai 
kalibrasi panjang dan lebar ikan secara berurutan adalah 
0.01115 dan 0.05858. Nilai Rerata Kalibrasi ini selanjutnya 
dijadikan acuan untuk selanjutnya dihitung nilai panjang 
dan lebar pada citra uji.

 Tabel 2 merupakan perbandingan nilai panjang dan 
lebar ikan yang di ukur secara manual dengan panjang 
dan lebar ikan yang di ukur menggunakan sistem dengan 
memakai nilai acuan kalibrasi. Hasil panjang dan lebar 
ikan yang di ukur menggunakan sistem menghasilkan nilai 
yang hampir mendekati nilai ukur manual.

Penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis memberikan nilai perkiraan yang mendekati 
nilai eksak (yang benar) dari penyelesaian analitis. 
Penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan 
terhadap nilai eksak. Untuk itu penelitian ini membutuhkan 
galat untuk menguji keakuratan sistem.

Nilai Galat yang ditentukan adalah 50% untuk tingkat 
akurasi kebenaran dan 50% tingkat kesalahan. Proses 
perhitungan galat yang dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan persamaan (1), (2), dan (3), dengan PM 
(Panjang Manual untuk nilai eksak), PH (Panjang Hasil 
untuk nilai perkiraan), LM (Lebar Manual untuk nilai 
eksak), LH (Lebar Hasil untuk nilai perkiraan), sebagai 
berikut:

Galat xa Panjang  = |Total PM - Total PH| 
                           = |45.7 – 44.6503| = 1.0497
Kesalahan relatif xr   = | 1.0497/45.7 | * 100%
                                = 2.2969%
Jadi, keakuratan sistem adalah 100% - 2.2969% = 97.70%

Galat xa Lebar          = |Total LM - Total LH| 
                                = |11.81 – 10.5233| = 1.2867
Kesalahan relatif, xr  = | 1.2867/11.81 | * 100%
                              = 10.895%
Jadi, keakuratan sistem adalah 100% - 10.895%= 89.11%.

Sehingga, Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka 
nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Hasil 
galat dari keakuratan sistem di tunjukkan dalam grafik 1 
(Gambar 5).

V. keSIMPulan

Penelitian ini merancang suatu sistem simulasi 
pengukuran panjang dan lebar ikan secara otomatis. 
Penggunaan sistem ini juga dapat memudahkan pekerjaan 
pengukuran panjang dan lebar ikan menjadi lebih efektif 
dan efisien jika dibandingkan dengan yang biasa dilakukan.

Gambar 5. Grafik perbandingan antara panjang dan lebar ikan

Tabel 1. Nilai rerata kalibrasi

Tabel 2. Perbandingan nilai panjang dan lebar ikan yang di ukur manual 
dengan nilai panjangn dan lebar ikan yang di ukur menggunakan sistem

Image
Manual (cm) Kalibrasi
P L P L

292/297 (a) 52 15 0.0101 0.0268

284/302 (b) 49 13.3 0.0112 0.0917

246/259 (c) 47 13 0.0107 0.0807

258/266 (d) 38 9 0.0127 0.0570

349/370 (e) 42 9.5 0.0127 0.0367
Nilai Rerata Kalibrasi 0.01115 0.05858

Image
Manual (cm) Hasil (cm)

P L P L
284/302 49 13.3 48.6945 8.4941

246/259 47 13 48.7725 9.4314

258/266 38 9 33.2879 9.2556

349/370 42 9.5 36.7438 15.1722

283/303 49 13.3 49.2073 9.4314

291/297 52 15 53.4324 15.8752

257/266 38 9 33.2656 9.3728

345/368 49 13 49.2140 11.5800

292/297 52 15 56.3970 11.1800

354/375 41 8 37.4880 5.4400

284/302 49 13.3 48.6945 8.4941

246/259 47 13 48.7725 9.4314

258/266 38 9 33.2879 9.2556

349/370 42 9.5 36.7438 15.1722

283/303 49 13.3 49.2073 9.4314
Total 45,7 11.8 44.6503 10.5233
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