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ABSTRAK 

 
Kopi adalah salah satu komoditi unggulan dari Indonesia yang menghasilkan sejenis minuman. Kualitas 

minuman tersebut ditentukan dari kualitas biji kopi yang digunakan juga. Kualitas biji kopi salah satunya 

berdasarkan test defect. Test defect adalah test untuk menjumlah nilai dari nilai cacat biji kopi dan besaran nilai 

cacat berdasarkan jenis cacat biji kopi. Pada kondisi tertentu manusia tidak dapat melakukan penentuan jenis 

cacat biji kopi dengan baik seperti ketika sedang sakit atau sedang lelah yang mengakibat ketidaktepatan dalam 

penentuan jenis cacat. Kondisi yang lain seperti adanya masalah pada indra manusia seperti buta warna. 

Penelitian bertujuan mencari sistem yang dapat mendeteksi jenis cacat biji kopi dengan algoritma k-nearest 

neighbor rumus jarak euclidean, manhattan, dan minkowski dengan fitur model warna RGB dan HSV. Hasil 

dari penelitian ini dengan data latih sejumlah 60 dan data uji sejumlah 40 didapatkan bahwa sistem terbaik 

pada sistem deteksi jenis cacat biji kopi dengan algoritma k-nearest neighbor adalah nilai k sebesar 3 serta 

dengan fitur model warna HSV untuk semua rumus euclidean, manhattan dan minkowski mendapatkan akurasi 

sebesar 97%. 

 
Kata kunci : Kopi, Jenis Cacat, K-Nearest Neighbor 

 

 

1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Kopi adalah salah satu komoditi unggulan dari 

Indonesia yang menghasilkan sejenis minuman. 

Minuman tersebut dihasilkan dari bubuk kopi yang 

sudah diolah. Kualitas minuman tersebut ditentukan 

dari kualitas biji kopi yang digunakan juga. Oleh 

karena itu kualitas biji kopi dijaga agar kualitas dari 

minuman dari bubuk kopi tetap terjaga. Kualitas 

biji kopi diukur dengan 2 faktor yaitu mutu fisik 

dan mutu citarasa. Mutu fisik adalah penentuan 

kualitas kopi berdasarkan jumlah nilai cacat yang 

terdapat dalam biji kopi. Sedangkan mutu citarasa 

adalah penentuan berdasarkan uji organoleptik. 

Pada mutu fisik terdapat test defect. Test defect 

adalah test untuk menjumlah nilai dari nilai cacat 

biji kopi dan besaran nilai cacat berdasarkan jenis 

cacat biji kopi.   

Penentuan jenis cacat biji kopi dilakukan 

dengan menilai dari ciri – ciri fisik biji kopi dengan 

menggunakan indra manusia dengan standar yang 

berlaku. Akan tetapi pada kondisi tertentu manusia 

tidak dapat melakukan penentuan jenis cacat biji 

kopi dengan baik seperti ketika sedang sakit atau 

sedang lelah yang mengakibat ketidaktepatan dalam 

penentuan jenis cacat. Kondisi yang lain seperti 

adanya masalah pada indra manusia seperti buta 

warna. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis 

mengusulkan sistem yang dapat melakukan deteksi 

jenis cacat biji kopi dengan algoritma k-nearest 

neighbor. Agar penentuan jenis cacat biji kopi 

dapat dilakukan dengan baik.  

 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

a. Kopi yang digunakan adalah kopi jenis 

robusta. 

b. Kopi yang diolah yaitu kopi yang sudah siap 

untuk menentukan mutu kopi. 

c. Hanya mendeteksi jenis cacat biji coklat 

penuh, biji hitam penuh, biji muda, dan biji 

normal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk memanfaatkan algoritma k-nearest 

neighbor pada penentuan jenis cacat biji kopi. 

b. Untuk mengetahui berapa nilai akurasi yang 

dihasilkan oleh sistem. 

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Kopi 

Kopi adalah salah satu minuman yang berasal 

dari proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman 
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kopi. Kopi merupakan minuman psikostimulant 

yang akan menyebabkan orang tetap terjaga, 

sehingga kopi menjadi minuman favorit terutama 

bagi kaum pria [1]. 
Kopi terdiri dari dua jenis spesies, yaitu kopi 

arabika dan kopi robusta. Kopi arabika tumbuh 

pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas 

permukaan laut, sedangkan kopi robusta tumbuh di 

bawah ketinggian 1.000 meter di atas permukaan 

laut. Rasa kopi robusta lebih netral, aroma kopi 

lebih kuat, dan kadar kafein lebih tinggi daripada 

kopi arabika [2]. 
 

2.2 Model Warna 

Model warna atau ruang warna merupakan 

suatu spesifikasi sistem koordinat dan suatu sub 

ruang dalam sistem tersebut dengan setiap warna 

dinyatakan dengan satu titik didalamnya. Tujuan 

dibentuknya ruang warna adalah untuk 

memfasilitasi spesifikasi warna dalam bentuk suatu 

standar. Jenis-jenis ruang warna diantaranya [3]. 
a. RGB 

Ruang warna ini menggunakan tiga komponen 

dasar yaitu merah (R), hijau (G), dan biru (B). 

Setiap piksel dibentuk oleh ketiga komponen 

tersebut. RGB biasa digunakan karena kemudahan 

dalam perancangan hardware, tetapi sebenarnya 

tidak ideal untuk beberapa aplikasi.  

Warna merah, hijau, dan biru sesungguhnya 

terkorelasi erat, sangat sulit untuk beberapa 

algoritma pemrosesan citra. Sebagai contoh, 

kebutuhan untuk memeperoleh warna alamiah 

seperti merah dengan menggunakan RGB menjadi 

sangat kompleks mengingat komponen R dapat 

berpasangan dengan G dan B, dengan nilai berapa 

saja. Hal ini menjadi mudah jika menggunakan 

ruang warna HSV. 

 

Gambar 1 Model Warna RGB 

b. HSV 

HSV merupakan contoh ruang warna yang 

merpresentasikan warna seperti yang dilihat oleh 

manusia. H berasal dari kata hue, S berasal dari 

saturation dan V berasal dari value. 

HSV (Hue, Saturation, Value) merupakan model 

warna yang diturunkan dari RGB [4]. Model warna 

HSV mendefiniskan warna dalam terminologi Hue, 

Saturation, dan Value. Hue menyatakan warna 

sebenarnya, seperti merah, violet, dan kuning. Hue 

berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. 

Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu 

warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak 

warna putih diberikan pada warna. Value adalah 

atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang 

diterima oleh mata tanpa memperdulikan warna.  

 

Gambar 2 Model Warna HSV 

2.3 K-Nearest Neighbor 

K-nearest neighbor (KNN) adalah sebuah 

metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya 

paling dekat dengan objek tersebut [5]. K-nearest 

neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus 

dengan menghitung kedekatan antara kasus baru 

dengan kasus lama dengan berdasarkan pada 

pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada 

yang memiliki kesamaan (similiarity) [6]. Tujuan 

dari algoritma ini untuk mengklasifikasikan objek 

baru berdasarkan atribut dan training sample. 

Classifier tidak menggunakan model apapun untuk 

dicocokan dan hanya berdasarkan pada memori. 
Adapun beberapa rumus jarak yang akan 

digunakan antara lain: 

a. Euclidean Distance 

Euclidean distance digunakan untuk 

menghitung jarak 2 titik. Rumus euclidean distance 

dapat dilihat pada persamaan 1. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1                    

(1) 

 
b. Manhattan Distance 

Manhattan distance atau city block digunakan 

untuk menghitung jarak berdasarkan penjumlahan 

jarak selisih antara dua buah obyek. Hasil yang 

didapatkan dari manhattan distance bernilai mutlak. 

Rumus manhattan distance dapat dilihat pada 

persamaan 2. 

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥, 𝑦) = ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑛
𝑖=1                     

(2) 

 

c. Minkowski Distance 

Minkowski distance merupakan bentuk umum 

dari euclidean distance dan manhattan distance. 

Rumus minkowski distance dapat dilihat pada 

persamaan 3. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥, 𝑦) = (∑ |𝑥𝑖 −𝑛
𝑖=1

𝑦𝑖|𝑝)1 𝑝⁄      (3) 

 



2.4 Metode Pengujian 

Confusion matrix merepresentasikan prediksi 

dan kondisi sebenarnya (aktual) dari data yang 

dihasilkan oleh algoritma  machine learning . 

Berdasarkan confusion matrix bisa menentukan 

accuracy, precission, recall dan f1-score [7]. 
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 Positive Negative 
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Negative FN TN 

Gambar 3 Confusion Matrix 

 

a. Accuracy  

Accuracy merupakan rasio prediksi benar 

(positif dan negatif) dengan keseluruhan data. Nilai 

accuracy didapatkan dengan persamaan 4. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
                      

(4) 
 

b.  Precision 

Precision merupakan rasio prediksi benar 

positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang 

diprediksi positif. Nilai precision didapatkan 

dengan persamaan 5. 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                               

(5) 

 
c. Recall 

Recall merupakan rasio prediksi benar positif 

dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar 

positif. Nilai recall didapatkan dengan persamaan 

6. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  

          (6) 

 

d.  F1-Score 

F1-score merupakan perbandingan rata-rata 

precision dan recall yang dibobotkan. Nilai f1-score 

didapatkan dengan persamaan 7. 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2𝑥
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
            

(7) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Data Penelitian 
Objek penelitian yang berupa biji kopi yang 

siap untuk menentukan mutu kopi. Adapun 

beberapa jenis cacat yang akan dilakukan deteksi 

yaitu coklat penuh, hitam penuh, muda , dan 

normal. Tiap jenis cacat terdapat 15 gambar data 

latih dan 10 gambar data uji. 

 

3.2 Metode Penelitian 

a. Alur Pembuatan Data Latih dan Data Uji 

Pengambilan gambar data latih dan data uji 

menggunakan kamera Canon EOS 1600D dengan 

ISO 125. Pengambilan gambar dilakukan dengan 

ketinggian kurang lebih 18 cm. 

 

 

Gambar 4 Pengambilan Gambar Biji Kopi 

 

Gambar 5 Pengambilan ROI 

Gambar kemudian dilakukan proses 

pengambilan ROI (Region of Interest). Selanjutnya 

ROI di resize menjadi ukuran 256x256 piksel. 

Kemudian ROI disimpan. 

 

Gambar 6 Alur Pembuatan Data Latih dan Data Uji 

 

b. Perancangan Sistem 



Perancangan sistem merupakan proses 

membuat gambaran sistem yang akan dibangun. 

Gambaran sistem ditampilkan dengan flowchart 

 

Gambar 7 Perancangan Sistem 

Berikut adalah alur dari proses ekstraksi fitur. 

 
Gambar 8 Ekstraksi Fitur 

 

 
Gambar 9 Proses Pengujian 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Berikut adalah hasil dari penelitian ini antara 

lain  

a. Konversi RGB ke HSV 

Tabel 1 Konversi RGB ke HSV 
No Label Gambar 

1 
Coklat 

Penuh 

 

2 
Hitam 
Penuh 

 

3 Muda 

 



4 Normal 

 

 

b. Confusion Matrix 

Tabel 2 Confusion Matrix 
 Prediksi  Coklat 

Penuh 

Hitam 

Penuh 
Muda Normal 

Aktual   
Coklat Penuh  10 0 0 0 

Hitam Penuh  1 9 0 0 

Muda  0 0 10 0 

Normal  0 0 0 10 

 

c. Precision, Recall dan F1-Score 

Tabel 3 Precision, Recall dan F1-Score 
Label Precision Recall F1-Score 

Coklat Penuh 0.91 1.0 0.95 

Hitam Penuh 1.0 0.9 0.95 

Muda 1.0 1.0 1.0 

Normal 1.0 1.0 1.0 

 
d. Accuracy 

Tabel 4 Akurasi yang Dihasilkan 

Jarak K 

Akurasi ( % ) 

RGB HSV RGB dan 

HSV 

Euclidean 
Distance 

3 95 97 95 

5 90 95  90 

7 85 95 85 

Manhattan 

Distance 

3 95 97 95 

5 82 95 82 

7 78 95 78 

Minkowski 

Distance 

3 95 97 95 

5 90 95 90 

7 85 95 85 

 
4.2 Pembahasan 

Model sistem dihasilkan pada penelitian ini 

berjumlah 27 model.  Model tersebut 

dikelompokkan berdasarkan rumus jarak yang 

digunakan pada algoritma k-nearest neighbor untuk 

memudahkan dalam mendeskripsikan model yang 

telah dibuat. Berdasarkan informasi yang terdapat 

pada tabel 5 didapatkan bahwa dari semua rumus 

jarak yang digunakan baik euclidean distance, 

manhattan distance, dan minkowski distance dan 

nilai k sebesar 3 dengan fitur HSV mendapatkan 

akurasi tertinggi yaitu 97%. 

 
5. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini dapat 

didapatkan beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Sistem deteksi jenis cacat biji dengan 

algoritma k-nearest neighbor mampu 

mendeteksi jenis cacat dengan baik pada nilai 

k sebesar 3 fitur model warna HSV dan 

berlaku ketika menggunakan jarak euclidean, 

manhattan, maupun minkowski. 

2. Akurasi dari sistem yang diusulkan sebesar 

97%. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran untuk mengembangkan 

penelitian ini adalah sistem dapat melakukan 

deteksi jenis cacat beberapa kopi sekaligus dalam 

satu foto. 
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