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MULTISPECTRAL IMAGE CLASSIFICATION USING THE THEORIES OF NEURAL
NETWORKS. Image classification is the one of the most important part of digital image analysis. The
objective of image classification is to identify and regroup the features occurring in an image into one or
several classes in terms of the object. Basic to the understanding of multispectral classification is the
concept of the spectral response of an object as a function of the electromagnetic radiation and the
wavelength of the spectrum. New approaches to classification has been developed to improve the result
of analysis, these state-of-the-art classifiers are based upon the theories of neural networks. Neural
network classifiers are algoritlims which mimic the computational abilities of the human brain.
Artificial neurons are simple emulation's of biological neurons; they take in information from sensors or
other artificial neurons, perform very simple operations on this data, and pass the result to other
artificial neurons. This neural network classification approacli use training stage to train the computer to
recognize the spectral signature of each image pixel. Neural network image classification has been
divided into supervised and unsupervised training procedures. In the supervised approach, examples of
each cover type can be located and the computer can compute spectral signatures to categorize all pixels
in a digital image into several land cover classes. In unsupervised classification, spectral signatures are
generated by mathematically grouping and it does not require analyst-specified training data. Thus, in
the supervised approach we define useful information categories and then examine (heir spectral
reparability; in the unsupervised approach the computer determines spectrally separable classes and
then we define their information value.

ABSTRAK

KLASIFIKASI CITRA MULTISPEKTRAL MENGGUNAKAN TEORI JARINGAN
SYARAF. Pengklasifikasian citra merupakan salah satu bagian terpenting pada analisis citra digital.
Tujuan dari klasifikasi citra adalah untuk mengidentifikasi dan kenrudian mengelompokkan pola ciri
citra dalam satu atau sejumlah kelas atau kategori obvek. Pengertian dasar dari klasifikasi multispektral
adalah konsep tanggap spektral obyek sebagai Auigsi spektrum panjang gelombang dan radiasi
elektromagnetik. Telah dikembangkan pendekalan barn klasifikasi yaitu untuk menyempurnakan hasil
analisis, dimana litik tolak pengklasifikasian tersebut didasarkan pada teori jaringan syaraf.
Pengklasifikasian jaringan syaraf adalah suatu algoritma yang meniru kemampuan komputasi dari otak
manusia. Neuron buatan adalah emulasi sederhana dari neuron biologi; dimana mereka mengambil
informasi dari sensor atau neuron buatan yang lain, melaksanakan operasi sederhana pada data tcrsebut,
dan menemskan hasilnya ke neuron buatan yang lain. Pendekatan klasifikasi jaringan syaraf ini
menggunakan tahap pelatihan yaitu untuk melatih komputer mengenal tanda spektral dari seliap piksel
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citra. Klasifikasi citra dengan jaringan syaraf dibagi dalam prosedur pelatihan terselia dan lak terselia.
Pada pendekatan terselia, contoh setiap jenis lutupan lahan diidentifikasi dan kompular kenindian dapat
menghitung tanda-tanda spektral untuk mengkategorikan seluruh pixel citra digital kedalani sejumlah
kelas penutup lahan. Jadi pada pendekatan terselia kita menentukan kategori informasi yang berguna
dan menguji tingkat daya pisah spektralnya, sedang pada pendekatan tak terselia komputer menentukan
kelas yang dapat dipisahkan secara spektral dan kemudian bam kita menentukan manfaat infonnasinya.
Kita akan membahas dua bentxik jaringan syaraf: multilayer feedforward {backpropagation) dan
Kohonen self-organizing network.

PENDAHULUAN

Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoieh informasi tentang suatu obyek.
daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat sensor
yang dewasa ini diiakukan dari wahana udara maupun dari antariksa. Sensor ini
niemperoleh data tentang kenampakan di muka bumi melalui energi elektromagnetik
yang dipancarkan atau dipantulkan. Sensor dapat menilai jenis dan kondisi obyek
melalui tanggap dan pola spektral. Pola spektral dapat dibedakan tetapi tidak unik
sehingga variabilitas dari pola spektral ini menimbulkan masalah serius dalam analisis
untuk mengidentifikasi berbagai kenampakan di bumi. Dengan teknik penyiaman
multispektral (MSS) yaitu menggunakan sistem kamera lebih dari satu saluran yang
penginderaannya diiakukan pada saat yang sama, akan dihasilkan citra obyek pada
beberapa saluran spektrum.
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Gambar.l - Kurva pantulan spektral untuk tiga obyek pada 5 saluran spektrum.

Keunggulan penginderaan multispektral terletak pada kemampuannya untuk
memberikan lebih banyak informasi pola tanggap spektral yang merupakan ciri obyek.
Misalnya seperti pada gambar 1, obyek A dan B pada saluran 1,2,3 dan 5 mempunyai
nilai pantulan spektral yang tidak banyak berbeda, tetapi pada saluran 4 dan 6 nilainya
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terpisah cukup besar, Citra pemetaan tematik (thematie mapper) dari sate! it Landsat-D
memiliki tujuh buah saluran spektral yang dirancang untuk mengoptimalkan
kemampuan analisis vegetasi untuk terapan bidang pertanian. Kemampuan sensor
dewasa ini beroperasi memperoleh data jauh lebih besar dari pada kemampuan
menangani data tersebut. Pengolahan data sensor hingga menjadi bentuk yang dapat
diinterpretasi merupakan suatu usaha yang memerlukan banyak pemikiran,
instrumentasi, waktu, pengalaman dan rujukan. Data spektral yang besar umumnya
dianalisis secara numerik dengan bantuan komputer. Penggunaan komputer
memungkinkan pengolahan otomatis dan pengkajian data secara lebih lengkap yaitu
dengan metoda pengenalan pola spektral. Pola-pola spektral khusus untuk suatu jenis
kenampakan, pola tersebut dapat dijadikan kunci dasar bagi prosedur pcngenalan
spektral dan kemudian menginterpretasikannya secara otomatik.

Prosedur klasifikasi adalah usaha untuk untuk mengidentifikasi dan kemudian
mengelompokkan seluruh elemen citra digital (pixel) dalam satu atau sejumlah klas
atau kategori obyek. Klasifikasi citra secara otomatis umumnya dibagi atas klasifikasi
dengan pelatihan terselia (supervised) dan pelatihan tak terselia (unsupervised). Pada
klasifikasi terselia harus diambil sejumlah pola data sebagai acuan atau target.
Pemetaan dilakukan dengan proses pelatihan dengan sejumlah sampel pola tertentu
sebagai kunci pengenalan untuk menghasilkan sejumlah atribut kelas.

Pada klasifikasi tak terselia tidak menggunakan spektral kunci sebagai data
latihan. Prosedur klasifikasi tak terselia menggunakan algoritma yang mengkaji
sejumlah besar pixel yang tidak dikenal dan membaginya ke dalam sejiimlah kelas
berdasarkan pengelompokan nilai citra yang ada. Anggapan dasarnya adalah bahwa
nilai di dalam suatu jenis tutupan sehamsnya saling berdekatan pada mang
pengukuran, sedang data pada kelas yang berbeda harus dapat dipisahkan dengan baik
secara komparatif. Kelas yang dihasilkan pada klasifikasi ini adalah kelas spektral,
karena didasarkan pada pengelompokan natural nilai spektral citra. Analisis harus
membandingkan data hasil klasifikasi terhadap beberapa bentuk data rujukan untuk
menentukan identitas dan nilai informasi kelas spektral tersebut. Kelas yang dihasilkan
oleh klasifikasi dengan pelatihan tak terselia adalah kelas spektral sedangkan pada
pelatihan terselia sudah ditentukan kategori informasi yang berguna dan kemudian
menguji tingkat daya pisah spektralnya.

TEORI JARINGAN SYARAF

Neural network atau jaringan syaraf buatan diilhami dari cara kerja syaraf
manusia sebagaimana layaknya anatomi otak. Ciri dari jaringan syaraf adalah
kemampuan untuk belajar (learning process) yaitu memodifikasi tingkah laku sesuai
dengan umpan balik dari lingkungannya. Sebuah jaringan syaraf disini dilatih dengan
memasukkan vektor masukan secara berurutan sehingga diperoleh serangkaian keluaran
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tertentu yang konsisten dengan mengatur penimbang jaringan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Misalnya kemampuan untuk membedakan informasi dengan
derau dan distorsi, atau merekonstruksi informasi yang tidak lengkap agar mampu
menangkap pola yang sebenarnya, merupakan hal yang sangat penting dalam
pengenalan pola. Pada jaringan syaraf tinian pola spektral citra diklasifikasikan
berdasarkan kemiripan atau keserupaan dimana dalam analisisnya, memperkirakan
derajat keserupaan adalah merupakan prosedur numerik yang deterministik berbasis
komputer.

Jaringan syaraf tersusun dari unit-unit yang melakukan kegiatan seperti fungsi
neuron biologis yang paling elementer. Setiap unit neuron buatan dihubungkan dengan
serangkaian masukkan yang akan menghasilkan keluaran yang berhubungan dengan
tingkat aktivasi dari neuron tersebut. Tingkat aktivasi suatu neuron adalah hasil
perkalian antara masukan dengan suatu faktor penimbang tertentu yang analog dengan
tegangan sinapsis pada neuron syaraf manusia, dan kemudian semua masukan
tertimbang itu dijumlahkan. Secara matematis masukan-masukan dengan nania Xi, x2,
x3, ..., xn di dikalikan dengan suatu penimbang yang digambarkan dengan suatu vektor
X :

X = + X2W2 + X3YV3 + ... + XnWn =

Masukan

Keluaran

= f(X)

Gambar. 2 - Satuan neuron tiruan.

Vektor masukkan ke satuan neuron merupakan hasil penjumlahan beberapa
masukan dikalikan dengan faktor penimbang sedangkan sinyal keluarannya akan
diproses lebih lanjut dengan suatu fungsi matematika : y = f(X). Fungsi f adalah
penentu hasil keluaran satuan neuron atau disebut juga fungsi ambang batas, dapat
merupakan fungsi linear atau fungsi-fungsi lain yang lebih kompleks. Fungsi yang
umum dipakai adalah fungsi sigmoid (berbentuk huruf S), karena fungsi matcmatika ini
ini sangat mirip menggambarkan flingsi kerja neuron syaraf manusia, yang rumus
umumnya digambarkan dengan fungsi Sigmoid.

Fungsi Sigmoid diatas hanya menghasilkan keluaran pada daerah ambang
dengan koefisien tanggap lebih besar dari nol. Sekitar daerah transisi terjadi
pengingkatan tanggap fungsi terhadap masukan secara linear dan mencapai titik jenuh
pada daerah batas akhirnya. Fungsi aktivasi lain yang umum digunakan adalah fungsi
tangen hiperbolik. Bentuk fungsi ini mirip dengan fungsi Sigmoid dan sering dipakai
oleh para ahli biologi sebagai model matematika aktivasi sel syaraf. Bedanya dengan
fungsi Sigmoid, fungsi tangen hiperbolik memiliki dwikutub untuk keluarannya.
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f (X) =

Gambar. 3 - Fungsi Sigmoid

Suatu jaringan syaraf kemudian dilatih sehingga menghasilkan scrangkaian
keluaran tertentu dari sejumlah masukan menurut prosedur yang telah ditentukan.
Selama pelatihan, nilai penimbang jaringan diubah-ubah sehingga diperolch vektor
masukan yang menghasilkan vektor keluaran yang diinginkan. Pelatihan scperti ini
disebut pelatihan obyektif {objective training). Selain itu dikenal pula pelatihan terselia
{supervised training) dimana setiap vektor masukan dihitung dan dibandingkan dengan
vektor target tertentu. Selisihnya {error) diumpanbalikkan melalui jaringan dan
penimbang diubah menurut suatu algoritma yang meminimalkan selisih tadi. Vektor-
vektor pelatihan tersebut dibangkitkan secara berurutan, selisihnya dihitung dan
penimbang diatur untuk setiap vektor, sampai kesalahan untuk seluruh rangkaian
pelatihan mencapai tingkat yang dapat diterima.

Kohonen (1984) mengembangkan pelatihan tak terselia (unsupervisecf training).
yang disebut self-organizing netM>orks. Pelatihan ini tidak membutuhkan vektor target
untuk keluarannya, dan karena itu, tidak ada perbandingan yang dilakukan tcrhadap
tanggap ideal yang ditetapkan sebelumnya. Rangkaian pelatihan hanya berisi vektor
masukan. saja. Algoritma pelatihan memodifikasi penimbang jaringan untuk
menghasilkan vektor keluaran yang konsisten. Artinya, penerapan salah satu vektor
pelatihan atau suatu vektor yang serupa, akan menghasilkan pola keluaran yang sama.
Hebb (1961) mengusulkan sebuah model pelatihan tak terselia yang penimbangnya
dinaikkan jika jaringan sumber dan jaringan tujuan keduanya teraktivasi, yang secara
matematis dinyatakan dengan :

dengan : Wy(n) = nilai penimbang dari neuron i ke neuron j sebelum penyesuaian,
Wy(n+1) = nilai penimbang dari neuron i ke neuron j setelah penyesuaian.
a = koefisien kecepatan belajar,
yi = keluaran neuron i dan masukan ke neuron j
yj = keluaran neuron j .
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PENGENALAN POLA SPEKTRAL DENGAN PELATIHAN TERSELIA

Kita awali dengan serangkaian data citra digital yang direkam masing-masing
pada saluran hijau, biru, merah, inframerah pantulan dan inframerah tennal. Lima buah
keluaran ini merupakan hasil pola tanggap spektral dari berbagai kenampakan medan
disepanjang jalur siaman yang direpresentasikan dalam bentuk matriks nilai pixel yang
disebut raster. Setia pixel berisi serangkaian nilai yang terdiri atas lima nilai digital,
masing-masing untuk tiap saluran spektral. Rangkaian data citra dapat dipandang
sebagai suatu matriks berdimensi n dengan satu lapis nilai digital yang diukur atas tiap
pixel di dalam tiap saluran spektral.
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Gambar. 4 - Proses pengenalan pola spektral.

Klasifikasi

Proses pengenalan pola spektral merupakan proses pelatihan terselia yang terdiri
atas tiga tahap yaitu tahap pelatihan (training), tahap klasifikasi dan tahap presentasi
keluaran. Pada tahap pelatihan dikumpulkan data numerik dari daerah pelatihan yang
akan dianalisis kategori-kategorinya melalui pola tanggap spektral dari tutupan lahan.
Disini bentuk khusus pola spektral yang berhubungan dengan suatu kenampakan
dikembangkan menjadi "kunci interpretasi" dalam menentukan kategori tutupan lahan.
Hal ini biasanya dilakukan dengan memeriksa situs contoh jenis tutupan yang telah
diketahui dan yang mewakili, yang disebut daerah pelatihan. Tahap kedua adalah tahap
klasifikasi dimana tiap pixel pada serangkaian data citra dibandingkan tcrhadap tiap
kategori pada kunci interpretasi. Perbandingan dilakukan secara numcrik dengan
menggunakan pengukuran derajat keserupaan yaitu menentukan nilai pixel yang tidak
dikenal terhadap kategori yang : paling mendekati. Setelah seluruh data dapat
dikelompokkan hasilnya disajikan pada tahap keluaran yang biasanya dalam bentuk
peta.

Jaringan umpan-maju (Feedforward) seperti Backpropagation banyak
digunakan untuk klasifikasi pola dengan pelatihan terselia. Jaringan ini diperkenalkan
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oleh Rumelhart, Hinton dan Williams (1986) dimana terdiri dari sejumlah simpul dalam
lapisan-lapisan (layer) yang bertingkat. Keluaran simpul dalam satu lapisan diteruskan
ke simpul datam lapisan lain melalui penghubung yang memperbesar keluaran melalui
faktor penimbang. Pola masukan dan pola kunci di masukkan ke lapisan masukan. Pola
masukan diumpankan ke simpul-simpul dimana setiap simpul melakukan pelatihan
dengan sejumlah nilai penimbang dan fungsi aktivasi, dimana keluaran dihitung secara
umpan-maju.

Lapisan
Masukan

Lapisan
Tersembunyi

Lapisan
Keluaran

Pola masukan

Pola kunci

Pola keluaran

VM

Gambar. 5 - Jaringan umpan-maju Backpropagation.

'Keluaran dari jaringan lapisan tersembunyi (hidden layer) ke-j dinyatakan
dengan:

Keluaran dari simpul j adalah :

(l + e-(Xj+©j)/©0

dimana f merupakan fungsi aktivasi- sigmoid, 0O adalah parameter bentuk sigmoid, dan
©j penggeser flingsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang dipakai dalam jaringan adalah fungsi
Sigmoid, karena fungsi ini mendekati fungsi linear dan dapat dideferensialkan dalam
mencari fungsi turunan pertamanya untuk mencari harga minimal (gradient descent).

Pola keluaran pada lapisan keluaran yk kemudian dibandingkan dengan pola
kunci dk, dimana hasilnya memberikan penyimpangan (error):
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Jika keluaran yang dihasilkan masih menyimpang dari yang diharapkan (error) maka
nilai koefisien penimbang dalam semua penghubung simpul diatur kembali. Proses
perhitungan koefisien penimbang yang bam adalah dengan menjalarkan kembali pola
keluaran padajaringan dari lapisan keluaran ke arah lapisan masukan. Proses iterasi
dapat dinyatakan dengan :

Wj(n+1) = Wj(n) + a (-gradw(e(W))

Proses pengaturan nilai penimbang ini yang disebut dengan pelatihan dan pehitungan
nilai penimbang baru dengan penjalaran balik disebut back propagation. Proses
penjalaran balik ini dilakukan berulang-ulang (iterasi) sampai diperoleh penyimpangan
antara nilai pola keluaran dibandingkan dengan nilai pola kunci menjadi minimal.

KLASIFIKASI SPEKTRAL DENGAN PELATIHAN TIDAK TERSEL1A

Karena kita memandang pola sebagai titik-titik dalam ruang feature bcrdimensi
N, maka kita dapat mengharapkan bahvva pola-pola itu serupa berdasarkan
keanggotaan kelas. atau nilai atribut lainnya. Misalnya semua pola yang merupakan
anggota kelas k) dapat terhimpun lebih dekat ke satu pola dibandingkan dengan pola
lain yang menjadi anggota kelas k2. Teknik pengelompokkan ini disebut dengan
clustering. Dalam pelatihan tidak terselia, proses pengelompokan dapat dilakukan
dengan cara pengukuran jarak. Suatu pixel yang tidak dikenal identitasnya dapat
dikelaskan dengan cara menghitung jarak antara nilai pixel tersebut terhadap vektor
penimbang.

Sebelum dilatih, nilai vektor penimbang diinisialisasi dengan nilai rang acak.
Kemudian setiap vektor masukan dinormalisasi dalam ruang penimbang yaitu dengan
cara membagi setiap nilai penimbang acak dengan akar kuadrat penjumlahan kuadrat
komponen-komponen vektor penimbang tersebut. Semua vektor masukan dalam
rangkaian pelatihan diatur agar ternomalisasi dan neuron unit jaringan yang mempunyai
vektor penimbang yang paling dekat terhadap vektor masukan sinyatakan sebagai
anggota kelas.

Ada empat tahap dalam pelatihan tak terselia dengan pemetaan self-organizing
Kohonen yaitu :
1. Inisialisasi nilai seluruh vektor penimbang wy dengan nilai acak.
2. Perkenalkan vektor masukan X padajaringan.
3. Hitung jarak vektor penimbang terhadap vektor masukan pada jaringan. Dalam

ruang Euklidian jarak ini dapat dihitung
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4. Menentukan nilai vektor penimbang yang paling dekat ke vektor masukan, yaitu
jarak Euklidian minimum.

5. Mengatur kembali nilai vektor penimbang dengan persamaan :

Wj(n+1) = Wj(n) + a exp(Dj2) D,

dengan : a adalah skala langkah dan e koefisien dengan nilai tetap.
6. Lakukan langkah 2 sampai 5 untuk setiap vektor masukan secara siklis.

Nilai D berangsur-angsur akan berkurang selama pelatihan pada jaringan. Nilai
D dimulai dari jarak terbesar antara vektor penimbang dan akan berakhir pada nilai
yang cukup kecil dengan hanya satu neuron yang dilatih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Algoritma klasifikasi dengan metoda jaringan syaraf tiruan, baik dengan
pelatihan terselia maupun pelatihan tidak terselia, diuji coba pada citra multispektral
(MSS) penginderaan peta tematik {thematic mapper/TM) dari satelit Landsat D yang
memiliki 7 buah saluran spektral. Landsat-D TM menerapkan teknik pengenalan pola
spektral untuk memaksiniumkan kcmampuan analisis penutup lahan tcrutama
penerapannya pada bidang pertanian. Empat dari tujuh saluran spektral yang digunakan
dalam uji coba ini adalah :
1. Saluran satu (0,45 - 0,52 um/biru) dirancang untuk membuahkan peningkatan

penetrasi ke dalam tubuh air, dan juga untuk mendukung analisis sifat khas
penggunaan lahan, tanah dan vegetasi.

2. Saluran dua (0,52 - 0,60 u.m/hijau), terutama dirancang untuk penginderaan
puncak pantulan vegetasi pada spektrum hijau yang terletak diantara dua saluran
spektral serapan klorofil.

3. Saluran tiga (0,63 - 0,69 um/merah), merupakan saluran terpcnting untuk
memisahkan kontras antara penampakan vegetasi dan bukan vegetasi.

4. Saluran empat (0,76 - 0,90 urn/inframerah pantulan), terutama dirancang untuk
memperkuat perbedaan kontras antara tanaman-tanah dan lahan air.

Pada pelatihan terselia, sebelum dilakukan klasifikasi pola tanggap spcktral bagi
tiap kategori tutupan lahan, dilakukan kategorisasi dengan menggunakan data citra itu
sendiri. Prosedur ini dilakukan dengan berpedoman pada data sumber rujukan seperti
peta topografi, foto udara dan pengamatan lapangan. Setelah diidentiflkasikan, daerah
latihan diletakkan pada rangkaian data citra yang disimpan di dalam arsip pada media
penyimpan komputer sebagai bahan acuan. Setelah daerah latihan diberi batas,
komputer merujuk daerah batas tersebut dan menghubungkannya dengan arsip data
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citra dan membaca nilai digital untuk pixel yang terdapat didalam tiap batas daerah
latihan. Nilai pixel tersebut digunakan untuk menetapkan pola tanggap spektral
berbagai kategori penutup lahan. Pada contoh kita menggunakan 4 saluran untuk setiap
pixel yang diamati atau berarti tiap pixel mengandung informasi 32 bit.

Hasil sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan dengan klasifikasi
terselia ditunjukkan pada gambar 6.e sedangkan hasil klasifikasi tak terselia
ditunjukkan pada gambar 6.f. Klasifikasi terselia dilakukan dengan 5 kategori tingkat
yaitu : lahan hutan, lahan pertanian, sungai atau air, lahan gundul dan daerah pcrkotaan
(urban) atau lahan bangunan, sedangkan klasifikasi tak terselia mencrapkan 5
kelompok untuk analis cluster. Hasil yang disajikan pada klasifikasi tak terselia adalah
beberapa klas spektral yang dapat diidentifikasikan terhadap setiap kategori informasi
yang diinginkan oleh pengguna. Dalam praktek dapat diperoleh beberapa kelas spektral
berkaitan dengan lebih dari satu jenis kategori informasi. Setiap kelas spektral dapat
berhubungan secara khas dengan satu jenis kenampakan di permukaan bumi, ini hanya
akan terjadi bila kenampakan pada citra mempunyai sifat khas spektra! yang sangat
berbeda.

KESIMPULAN

Pada makalah ini telah diperlihatkan aplikasi teori jaringan syaraf untuk
klasifikasi citra multispektral (MSS), baik klasifikasi dengan pelatihan tersclia maupun
pelatihan tak terselia. Dalam pelatihan terselia, terdapat pemandu yang menghadirkan
pola masukan pada jarin'gan serta membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan
yang diinginkan, dan kemudian menyesuaikan penimbang jaringan agar selisih dapat
dikurangi. Pada pelatihan tak terselia, tidak ada pemandu pola masukan. Jaringan akan
mengatur dirinya sendiri dengan cara menyesuaikan dan mengatur pcnimbangnya
menurut algoritma yang telah ditetapkan. Jadi pada pelatihan terselia kita dapat
menentukan kategori informasi yang berguna dan menguji tingkat daya pisah
spektralnya, sedangkan pada pendekatan tak terselia kita tentukan kelas yang dapat
dipisahkan secara spektral dan kemudian baru menentukan manfaat informasinya.

Model sederhana neuron buatan ini mengabaikan banyak sekali karakteristik
biologis neuron sebenarnya. Misalnya model ini tidak memperhitungkan waktu tunda
(delay time) yang mempengaruhi dinamika sistem, sebagai contoh suatu masukan
segera menghasilkan keluaran. Lebih jauh lagi, mode! ini tidak melibatkan fungsi
modulasi frekuensi yang oleh para peneliti dianggap penting. Meskipun jaringan syaraf
tiruan ini memiliki banyak keterbatasan, namun telah memberikan hasil yang cukup
baik dalam banyak hal.
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Gambar. 6 - Citra Landsat TM (a) saluran satu, (b) saluran dua, (c) saluran tiga,
(d) saluran empat, (e) Klasifikasi terselia, (f) Klasifikasi tak tersclia.
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DISKUSI

AMIR RUSLI

Penggunaan fuzzy (kekaburan) paling baik untuk kondisi alamiah. Bagaimana kalau
diterapkan dalam hal-hal yang memerlukan ketelitian sangat tinggi?

M. SYAMSA A.

Logika fuzzy justru meningkatkan ketelitian logika biner (0,1), yaitu dengan
memperkenalkan bilangan pecahanpada interval 0 sampai 1, sebagai nilai dari fungsi
keanggotaan.

AGUS FANAR SYUKRI

1. Dari 3 metode yang dipresentasikan yaitu metode statistik, jaringan syaraf, dan
logikafuzzy, metode manakah yang paling baik untuk klasifikasi pola citra?

2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode?

M. SYAMSA A.

1. Karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka yang terbaik
adalah kombinasi dari ketiga metode tersebut.

2. Metode statistika baik untuk analisis global, sedang untuk analisis individu lebih
baik dengan logika fuzzy, yaitu antara antara probabilistik dengan posibilistik.

INO SURYANA

1. Apakah penginderaan jarak jauh sudah terbebas dari keadaan alam (misalnya
kabut, awan dll)?

2. Bila sudah terbebas dari keadaan alam, digunakan di mana dan bila belum,
konversi apa yang dilakukan?

139



M. SYAMSA A.

1. Pada penggunaan wahana penginderaan jauh konvensional yaitu penggunaan
kamera cahaya tampak dan infra merah, kondisi atmosferik seperti kabut dan awan
sangat mengganggu. Tapi dengan teknologi radar (ERS/1) masalah tersebut dapat
diatasi, karena gelombang radar dapat menembus awan / kabut.

2. Penggunaannya adalah untuk memantau penutupan lahan (land covery) di bumi,
misalnya laut, daerah urban, hutan, areal pertanian, dll.
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