Segmentasi Arca pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo
Menggunakan Learning Vector Quantization
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Abstrak — Segmentasi citra merupakan proses untuk menyederhanakan gambar. Segmentasi sudah banyak yang
melakukan baik bidang umum, medis, satelit maupun radar. Namun belum ada yang khusus meneliti segmentasi
arca. Padahal arca melambangkan peradaban manusia pada zaman lalu. Banyak arca yang ditemukan saat ini di
candi dalam keadan rusak atau hilang. Arca yang rusak disebabkan oleh bencana alam atau ulah manusia.
Sedangkan arca yang hilang karena dicuri untuk diperjual belikan sebagai hiasan atau koleksi pribadi. Pemerintah
melakukan antisipasi untuk arca yang hilang dengan membangun museum. Tetapi jumlah arca yang di Negara
Indonesia banyak. Oleh karena itu, memerlukan segmentasi arca untuk rekontruksi obyek 3D dalam bentuk digital
arca, sehingga dapat melestarikannya. Penelitian ini menggunakan data Arca Genesha, Arca Dewa Tari dan Arca
Budha yang diambil di Museum Mput Tantular Sidoarjo. Teknik Segmentasi yang digunakan adalah LVQ yang telah
dimodifikasi. Metode LVQ yang diusulkan dapat bekerja unsupervised dan supervised. Segmentasi Arca
menggunakan LVQ, berhasil memisahkan obyek dan latar belakang dengan baik. Hasil akurasi median filter terbaik
pada Arca Ganesha sebesar 99.972 % pada K=0.4, Arca Dewa Tari sebesar 99.924% pada K=1.7 dan Arca Budha
sebesar 99.958 % pada K=0.4.
Kata Kunci — Segmentasi, Arca, Museum, Mpu Tantular Sidoarjo, Unsupervised, Supervised, LVQ.

I. PENDAHULUAN
Segmentasi citra untuk mengelompokan fitur
gambar yang memiliki kedekatan terpendek pada
pusat klaster [1],[2],[3]. Jumlah kelompok pada
segmentasi ditentukan terlebih dahulu sesuai
kebutuhan. Selain untuk keperluan pengelompokan,
segmentasi digunakan untuk menyederhanakan citra
yang mempunyai latar belakang warna yang
kompleks [4]. Segmentasi citra dipakai dalam
pengolahan citra dan pengenalan pola [5]. Jenis
pengolahan citra segmentasi meliputi umum, satelit,
radar dan medis [1],[6],[7]. Segmentasi umum
obyeknya tidak sepesifik seperti manusia, bangunan
atau hewan [1]. Sedangkan segmentasi citra satelit
dipergunakan untuk mendeteksi becana seperti
kebakaran hutan atau mencari jalan alternative [6],
[8]. Dalam bidang medis segmentasi untuk
identifkasi seperti pada MRI [9],[10].
Penelitian ini mengambil obyek segmentasi citra
pada arca. Obyek yang terdapat pada arca
menggambarkan peradaban manusia masa lampau.
Karena dalam pembuatannya mempunya latar
belakang kehidupan pada zamannya. Arca dibuat
manusia untuk sarana pemujaan terhadap roh suci
leluhur, raja dan penggambaran dewa. Arca dari
Hindu maupun Budha sebagai sarana untuk
pemujaan [11].

Arca peninggalan zaman dulu bisa dilihat di
Museum, salah satunya adalah Mpu Tantular di
Sidoarjo. Museum ini dibangun pada tahun 1937
oleh Godfried Hariowald Von Fabe. Setelah
meninggal pendiri museum, kemudian diambil ahli
oleh yayasan pendidikan umum dengan nama
museum jawa timur pada tahun 1972. Tempat
museum beberapa kali dipindahkan karena
memerlukan lahan yang luas. Tempat terakhir
Museum di Sidoarjo dengan nama Museum Mpu
Tantular pada tahun 2004. Tujuan pembuatan
museum untuk melestarikan cagar budaya dalam
rangka pengembangan kebudayaan nasional.
Museum Mpu Tantular memiliki berbagai macam
arca. Koleksi arca seperti Arca Ganesha, Arca Dewa
Tari dan Arca Budha. Arca yang dipaparkan tersebut
digunakan untuk data penelitian segmentasi citra arca
[12].
Segmentasi citra berbagai macam cara salah satunya
menggunakan learning vector quantization (LVQ).
Metode LVQ terdiri dari unsupervised dan
supervised. Perbedaannya adalah unsupervised untuk
mengelompokan tanpa dilatih, sedangkan supervised
memerlukan pelatihan. LVQ mempunyai keunggulan
dalam segmentasi citra yang mempunyai latar
belakang warna yang komplek. Hasil segmentasi
yang diperoleh memiliki kinerja yang lebih baik dari
hasil peneltian sebelumnya [4]. Selain itu Segmentasi
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menggunakan LVQ dapat diterapakn di medis seperti
MRI. Hasil dari penelitian segmentasi MRI
menggunakan LVQ menunjukkan akurasi yang lebih
baik daripada kohonen[9]. Segmentasi citra sudah
banyak dilakukan mengenai obyek citra umum,
bidang
kesehatan,
radar
maupun
satelit
[1],[2],[3],[4],[5]. Metode yang digunakan untuk
segmentasi obyek tersebut seperti LVQ maupun
Kohonen [9]. Namun belum ada yang meneliti
segmentasi arca dengan LVQ. Padahal arca sebagai
gambaran peradaban masa lalu. Arca yang ditemukan
sekarang di candi-candi rusak dan semakin
berkurang [13]. Karena mengalami kerusakan akibat
bencana alam seperti gempa bumi [14]. Adapun arca
yang hilang karena dicuri oleh orang untuk dijadikan
hiasan atau koleksi pribadi [15],[16],[17]. Untuk
mengantisipasi arca yang rusak atau hilang,
pemerintah Indonesia melestarikannya dengan
disimpan di museum. Tetapi jumlah arca yang ada di
Negara Indonesia banyak [18]. Tidak semua arca
bisa dimasukan ke dalam museum [19]. Sehingga
mengundang
pemerhati
peradaban
untuk
melestarikan dan menelitinya [20],[21],[22].
Kami mengusulkan segmentasi citra arca pada
museum mpu tantular menggunakan LVQ. Karena
hasil segmentasi citra arca digunakan untuk obyek
rekontruksi 3D dalam bentuk data digital. Sehingga
arca disimpan dalam jumlah yang banyak dan
ditampilkan dalam bentuk seni yang berbeda seperti
virtual reality. Oleh karena itu, sesuai fungsi
museum untuk melestarikan budaya peninggalan
peradaban masa lalu. Metode yang dipergunakan
dalam segmentasi citra arca adalah LVQ. Karena
metode LVQ menghasilkan kinerja yang lebih baik
ketika mengesktrak obyek pada latar belakang warna
yang kompleks.
Data Citra Arca

Evaluasi Akurasi
Segmentasi Arca

ROI

Hasil Segmentasi
Arca

Konversi Fitur
Warna

LVQ

Gambar 1 Diagram sistem segmentasi arca menggunakan LVQ

II. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian dalam segmentasi arca
melalui masukan data, proses dan keluaran. Gambar
2.1 merupakan gambaran sistem yang terdiri dari
proses Data citra Arca, ROI, konversi Citra Warna,
Normalisasi, LVQ, Hasil Segmentasi Arca dan
Evaluasi Segmentasi Arca. Ketujuh tahap proses
peneltian ini dijelaskan lebih detail pada sub bab
metodologi penelitian.
A. Data Citra Arca
Data citra yang digunakan sebagai obyek adalah
arca. Data citra diambil dari Museum Mpu Tantular

Sidoarjo. Data citra yang digunakan dalam penelitian
ada tiga. Data terdiri dari Arca Genesha, Arca Dewa
Tari dan Arca Budha. Tipe data yang digunakan
adalah png. Ukuran data citra 618x464 pixel untuk
Arca Ganesha, 618x464 pixel untuk Arca Dewa Tari
dan 618x464 pixel untuk Arca Budha. Setiap data
Arca mempunyai lima gambar berbeda yang terdiri
satu citra referensi dan empat citra target segmentasi.
Dalam proses segmentasi diawali pembacaan citra
referensi kemudian masuk ke ROI, Konversi Figur
Warna, Normalisasi dan masuk proses Klastering
LVQ. Setelah hasil Klastering LVQ selesai, proses
pembacaan citra target dimulai dari gambar 2 sampai
4 yang melalui ROI, Konversi Figur Warna,
Normalisasi dan masuk proses klasifikasi LVQ.
B. ROI
Region Of Interest (ROI) dipergunakan segmentasi
untuk mengambil obyek yang dikehendaki. Tujuan
untuk menghemat waktu komputasi saat masuk ke
LVQ. Karena dengan membaca data keseluruhan
citra akan memakan waktu komputasi lama. Selain
itu ROI dipergunakan untuk mengambil fitur jarak
dan warna. Fitur jarak terdiri lembar citra x dan
panjang y. Sedangkan fitur warna berupa reed, green
blue (RGB). Hasil dari ROI masuk ke proses
konversi fitur warna
C. Konversi fitur warna
Hasil dari ROI berupa tiga fitur warna dan dua
jarak. Untuk fitur warna citra masih berformat reed,
green dan blue (RGB). Maka perlu dikonversi ke
dalam bentuk hue, saturation dan value (HSV).
Karena kelebihan dari format HSV lebih detil untuk
fitur warna. Hasil dari HSV dikali nilai Konstanta (K)
dari 0.1 sampai 5. Hasil dari perkalian HSV dengan
K dilanjutkan ke Normalisasi.
D. Normalisasi
Proses normalisasi diperlukan dalam segmentasi
arca. Sebab dari fitur warna dan jarak tidak sama
ukuran nilainya. Tujuanya adalah menghasilkan fitur
yang memilik range minimum dan maksimum yang
sama baik fitur warna maupun jarak.
E. LVQ
Lerning Vector Quantization (LVQ) merupakan
salah satu machine learning yang dipergunakan
untuk klasifikasi maupun klastering. Dalam
penelitian ini menggunakan LVQ modifikasi yang
dapat berkerja klastering kemudian klasifikasi.
Proses klastering adalah pengenalan pola tanpa
dilatih. Sedangkan klasifikasi memerlukan pelatihan
untuk menghasikan data prediksi. Tujuan dari
Modifikasi dari LVQ untuk meningkatkan kinerja
segmentasi citra arca yang maksimal dalam
menangani multi gambar segmentasi. Proses kerja
dari LVQ yang pertama adalah membaca data input
berupa fitur yang telah dinormalisasikan. Kemudian
dilanjutkan ke proses klastering untuk mengenali
obyek dan latar belakang. Hasil dari klastering
berupa pengenalan obyek dan latar belakang sebagai
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data latih. Proses selanjutnya yaitu klasifikasi yang
dipergunakan untuk proses segmentasi. Klasfikasi
memerlukan data latih dan data testing. Data latih
diambil dari hasil klastering, sedangkan data
pelatihan diambil dari asli yang telah melewati
proses, roi, konversi warna dan normalisasi. Hasil
klasifikasi membentuk dua group yang terdiri dari
obyek dan latar belakang.
F. Hasil Segmentasi Arca
Hasil yang diperoleh dari LVQ berupa kelompok
obyek dan latar belakang. Dari kelompok tersebut,
kemudian digabung ke dalam citra baru. Hasil dari
penggabungan kelompok berupa ektrasi obyek arca
yang memiliki latar belakang transparan.
G. Evaluasi Segmentasi Arca
Tahap terakhir dalam sistem segmentasi arca
adalah Evaluasi. Tujuan dari evaluasi untuk
mengukur kinerja sistem hasil segmentasi dengan
data target. Hasil evaluasi terdiri dari akurasi
sebelum training , setelah training dan median filter.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambar 3.1 merupakan hasil segmentasi arca
pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Data yang
dipergunakan sebanyak tiga data terdiri dari Arca
Genesha, Arca Dewa Tari dan Arca Budha.
Pengujian data Arca menggunakan 4 gambar yang
diambil dari sudut yang berbeda.
Citra Arca Ganesha mempunyai obyek manusia
berkepala manusia dan latar belakang berupa
lingkungan di Museum. Obyek citra Arca Ganesha
terdiri dari empat gambar yang berbeda. Setiap
gambar Arca Ganesha diambil sudut 450. Hasil
segementasi yang diperoleh citra Arca Ganesha baik
pada K=5. Terlihat dapat mengekstraksi Arca
Ganesha dengan warna latar belakang putih tanpa
ada bagian terpotong pada gambar 2 sampai 4. Hasil
segmentasi citra Arca Ganesha pada Gambar 3.1
dengan nama Gambar Original 1.
Citra Arca Dewa Tari digambarkan seperti
manusia jenis kelamin perempuan yang berwarna
hitam. Sedangkan latar belakang pada Arca Dewa
Tari hampir sama dengan Arca Ganesha yang
memiliki warna ruangan.

Tabel 1.
Hasil Segmentasi Arca

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

K

Gambar
Original 1

-

Hasil
Ektraksi 1

5

Gambar
Original 2

-

Hasil
Ektraksi 2

1.7

Gambar
Original 3

-

Hasil
Ektraksi 3

5
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Gambar Arca Dewa Tari diambil beberapa sudut
yang berbeda. Gambar Arca Dewa Tari dari 2 sampai
4 diambil sudut 350. Segmentasi yang dihasilkan dari
Gambar 1 sampai 4 terlihat ektraksi obyek tidak
terpotong sama sekali pada K=1.7. Namun pada
gambar 2 sampai 4 terlihat titik pada latar belakang.
Ukuran titik pada latar belakang semakin jelas pada
gambar ke 4. Hal ini dipengaruhi oleh warna hitam
pada Arca Dewa Tari yang tidak kontras pada alas
permukaan meja. Sehingga ketika Arca Dewa Tari
diektrak oleh machine learning akan menghasilkan
prediksi obyek dengan latar belakang yang tidak
tepat.
Hasil segmentasi Arca Dewa Tari dapat dilihat
pada Gambar 3.1 dengan nama Gambar Original 2.
Percobaan yang ketiga merupakan citra Arca Budha
pada Gambar 3.1 dengan nama Gambar Original 3.
Citra Arca Budha mempunyai obyek warna coklat
muda dan latar belakang yang kompleksitasnya
sedang. Arca Budha digambar seperti manusia yang
memiliki lima panca indra. Arca Budha dibuat
sedang duduk yang mengambarkan bertapa untuk
mencari pencerahan. Gambar Arca Budha diambil
dari empat sudut yang berbeda. Sudut yang pertama
sampai ke empat adalah 250.
Hasil segmentasi yang diperoleh menunjukkan
baik. Karena dari gambar Arca Budha pertama
sampai ke empat memperlihatkan ektraksi tanpa ada
nois di latar belakang.
Dari ketiga data percobaan yang terdiri Arca
Ganesha, Arca Dewa Tari dan Arca Budha
menunjukkan hasil segmentasi baik. Urutan hasil
segmentasi arca dari Arca Budha, Arca Ganesha dan
Arca Dewa Tari. Hal ini dipengaruhi karena Arca
Budha memiliki warna yang kontras dengan latar
belakang. Selain itu, Arca Budha mempunyai bentuk
obyek yang sederhana daripada Arca Ganesha atau
Arca Dewa Tari. Urutan yang kedua dipengaruhi
oleh warna gelap pada obyek Arca Genesha yang
tidak kontras dengan warna latar. Sehingga hasil
segmentasinya kurang maksimal.
Hasil dari Arca Dewa Tari dipengaruhi oleh
warna dan bentuk. Karena warna obyek yang tidak
kontras dengan warna latar. Selain hal tersebut,
pengaruh dari bentuk yang rumit dari Arca Tari yang
digambar wanita yang sedang menari yang
dilengkapi aksesoris di kepala dan tangan.

Gambar 2, 3 dan 4 merupakan grafik dari hasil
pengujian Arca Ganesha, Arca Dewa Tari dan Arca
Budha terhadap K. Nilai K divariasi dari 1 sampai 5.
Namun nilai K dari grafik bernilai 1-50 maka perlu
dibagi 10 untuk menghasilkan cakupan nilai 1
sampai 5. Variasi nilai K digunakan untuk mencari
nilai optimal dari akurasi.
Gambar 2 merupakan hasil pengujian Arca
Genesha terhapad nilai K. Pengujian terdiri dari
Accuration rate before traning/sebelum training,
Accuration rate after training/setelah training dan
accuration rate after median filter/median filter.
Akurasi sebelum training digunakan untuk menguji
LVQ pada saat klastering. Sedangkan akurasi setelah
training untuk menguji LVQ pada saat klasifikasi.
Hasil dari akurasi setelah training kurang tepat.
Sehingga memerlukan akurasi median filter untuk
mengambil nilai tengah. Hasil Akurasi sebelum
training yang terbaik pada saat nilai K<=10/10. Pada
saat nilai K>10/10 mengalami penuruan akurasi dari
K=11/10 sampai K=50/10. Namun hasil akurasi
sebelum training pada saat nilai 11/10 <= K <=50/10
menghasilkan akurasi stabil. Akurasi yang dihasilkan
setelah training dari LVQ yang terbaik pada saat nilai
K=4/10 sebesar 99.968 %.

Gambar 3.3 Grafik Akurasi Arca Dewa Tari terhadap variasi K

Gambar 4. Grafik Akurasi Arca Budha terhadap variasi K

Gambar 2. Grafik Akurasi Arca Ganesha terhadap variasi K

Untuk akurasi setelah training terendah sebesar
99.961 %. Selisih antara minimal dengan maksimal
pada hasil akurasi setelah training sebesar 0.007%.
Cakupan akurasi dari hasil akurasi traning baik.
Karena selisishnya maksimal dengan minimal tidak
terlalu jauh. Sedangkan nilai akurasi median filter
terbaik sebesar 99.972 % pada saat K=4/10. Untuk
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hasil akurasi median filter minimal sebesar 99.966 %.
Selisih maksimum dengan minimum pada hasil
akurasi median filter kurang dari 1%. Akurasi antara
hasil training dengan median filter tidak terpaut jauh.
Gambar 3 adalah hasil dari akurasi Arca Dewa
Tari terhadap variasi K. Hasil memperlihatkan bahwa
nilai akurasi sebelum training pada saat K=7/10
sangat rendah sebesar 99.952 %. Setelah K=7/10
berangsur-angsur akurasi naik dan stabil. Untuk
akurasi sebelum training yang terbaik pada saat nilai
K=0.2 sampai K=0.5 sebesar 99.998 %. Hasil akurasi
setelah training yang terendah sebesar 99.908 dan
tertinggi sebesar 99.918 %. Nilai K=0.1, 0.4 dan 0.7
untuk akurasi setelah training yang terendah,
sedangkan tertinggi pada saat K=4.2. Sedangkan
untuk hasil akurasi training median filter terbaik
sebesar 99.924 % pada saat K=1.7 dan terjelek
sebesar 99.914 % pada saat K=2.5.
Gambar 4 adalah hasil akurasi dari Arca Budha
terhadap variasi K. Hasil menunjukan bahwa akurasi
sebelum training stabil mendekati angka 100%. Dari
hasil akurasi sebelum trainng terbaik pada saat nilai
K<=10/10. Hal ini mempengaruhi juga hasil dari
akurasi setelah training dan akurasi median filter
pada saat K>10. Hasil akurasi setelah training dan
dan
akurasi
median
filter
pada
grafik
memperlihatkan cenderung menurun dan stabil
sampai K=50/10. Hasil akurasi setelah training yang
terbaik sebesar 99.866 % pada saat nilai K=4/10 dan
terburuk sebesar 99.953 % pada saat nilai K=2.1, 3.8
dan 4.5. Sedangkan hasil akurasi median filter yang
maksimal sebesar 99.882 % dan minimal sebesar
99.958 %. Nilai akurasi median filter pada saat
K=4/10 minimum dan K=21/10 maksimum.
Dari ketiga gambar grafik pada Gambar 2
sampai gambar 3 menghasilkan hasil akurasi
sebelum training terbaik pada Arca Ganesha dan
Budha sebesar 99.999 %. Untuk hasil akurasi setelah
training terbaik sebesar 99.968 % pada Arca Ganesha.
Sedangkan hasil median filter terbaik pada Arca
Ganesha sebesar 99.972 %. Urutan hasil akurasi
terbaik sebelum training, setelah training dan median
filter adalah Arca Ganesha, Arca Budha dan Arca
Dewa Tari dengan nilai K<20/10. Faktor yang
mempengaruhi dari hasil akurasi dari ketiga arca
terhadap nilai K adalah bentuk arca yang rumit
mepengaruhi dalam hasil segmentasi. Karena dari
hasil akurasi terlihat bahwa Arca Ganesha yang
memiliki bentuk lebih sederhana dari Arca Dewa
Tari lebih baik akurasinya. Kedua mengenai masalah
kontras warna dari arca tidak begitu mempengaruhi.
Sebab hasil dari Arca Budha yang mempunyai warna
kontras kuning tidak mempengaruhi akurasi yang
lebih baik. Ketiga mengenai sudut pengambilan
gambar tidak mempengaruhi akurasi. Hal ini terlihat
Arca Budha yang mempunyai sudut pengambilan
terkecil tidak mempengaruhi akurasi lebih baik dari
Arca Ganesha yang mempunyai sudut lebih besar.

Menurut hipotesis sudut yang lebih kecil akan lebih
baik akurasinya. Karena perpindahan obyek gambar
berikutnya teratur.
IV. KESIMPULAN
1. Hasil urutan segmentasi yang terbaik pada saat
terlihat secara visual adalah Arca Budha, Arca
Ganesha dan Arca Dewa Tari.
2. Hasil akurasi sebelum training Arca Ganesha
terbaik sebesar 99.999 % pada 0.1 <= K <= 0.8.
Akurasi Setelah training sebesar 99.968 % pada
K=0.4. Dan median filter sebesar 99.972 % pada
K=0.4.
3. Hasil akurasi Dewa Tari terbaik sebesar 99.998 %
pada 0.2 <= K <= 0.5. Akurasi Setelah training
sebesar 99.918 % pada K=0.1, 0.4, 0.7. Dan
median filter sebesar 99.924% pada K=1.7.
4. Hasil akurasi Budha terbaik sebesar 99.999 %
pada 0.1 <= K <= 1. Akurasi Setelah training
sebesar 99.953 % pada K=0.4. Dan median filter
sebesar 99.958 % pada K=0.4
5. Hasil akurasi sebelum training, setelah training
dan median filter terbaik dari tiga arca adalah
Arca Ganesha pada pengambilan gambar sudut
450.
6. Faktor yang mempengaruhi akurasi arca
maksimal adalah bentuk yang sederhana.
Sehingga machine learning dengan mudah untuk
membedakan obyek atau latar belakang.
V. SARAN
1. Hasil pengamatan visual segmentasi citra Arca
Dewa Tari terlihat belum maksimal. Sehingga
akan menarik ketika terlihat jelas segmentasinya.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan tampillan
citra Arca Dewa Tari membutuhkan metrik
pengukuran yang lebih presisi seperti minkowski
distance.
2. Hasil akurasi dari segmentasi citra arca cukup
bagus dengan akurasi di atas 90 %. Namun lebih
baik hasil segmentasi direkontruksi dalam bentuk
3D. Karena akan terlihat perbedaan gambar yang
tidak disegmentasi dengan yang disegmentasi
dalam rekontruksi 3D.
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