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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan perluasan pemanfaatan teknologi 

komputer menjadikan komputer sebagai kebutuhan utama dalam pengelolaan 

berbagai data. Peranan teknologi informasi, terutama dalam hal pengelolaan data 

telah mampu memberikan peningkatan pendapatan, efektifitas ataupun efisiensi 

yang lebih baik bagi perorangan, instansi, maupun pemerintah. Salah satu proses 

yang penting dalam pengelolaan data yaitu adanya proses penemuan kembali 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Proses ini disebut dengan istilah temu 

balik informasi atau information retrieval (IR). Dimensi data yang besar memicu 

informasi menyebar terlalu luas, sehingga informasi tersebut menjadi kurang 

efektif, hal tersebut menjadi salah satu akibat munculnya suatu cabang ilmu dalam 

teknologi informasi yaitu information retrieval (IR) (Wicaksono, 2005). Tujuan dari 

IR adalah memberikan dokumen yang berisi informasi yang relevan dengan query 

yang dimasukkan oleh pengguna. 

Saat ini implementasi pencarian informasi dapat ditemukan di mesin pencari 

seperti situs Google.com, Yahoo.com, serta Bing.com. Pada mesin pencari, proses 

pencarian sebagian besar dilakukan dengan query berbentuk teks, tetapi beberapa 

juga telah mendukung pencarian menggunakan gambar. Terkadang pencarian 

memakai query yang berupa bacaan saja tidak cukup. Terlebih lagi jika kita akan 

mencari produk semacam pakaian ataupun sepatu yang mempunyai jumlah alterasi 

model yang sangat banyak. Kerapkali terjalin permasalahan kalau pengguna sudah 

mempunyai citra dari produk yang dicari serta pengguna mau mencari apakah 

produk tersebut (ataupun produk yang mirip) dipunyai oleh toko yang diartikan.  

Teknik pencarian citra di sebagian besar sistem operasi pada komputer adalah 

berbasis query teks contohnya nama dari citra. teknik pencarian ini dapat digunakan 

jika pengguna hanya mengingat nama file atau keterangan pada citra, namun tidak 

dapat digunakan jika pengguna hanya mengingat gambar dari citra (Hastuti, 

Hariadi, & Purnama, 2009).  
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Untuk permasalahan semacam ini, pencarian memakai query berupa citra 

berdasarkan konten dari citra tersebut. seperti warna, tekstur, ataupun bentuk lebih 

cocok dibanding pencarian memakai query berupa bacaan. Metode tersebut dikenal 

dengan sebutan content based image retrieval (CBIR). CBIR akan menampilkan 

citra - citra yang sama ataupun mirip dengan citra query yang pengguna pilih.  

Content Based Image Retrieval (CBIR) adalah salah satu bentuk 

implementasi dari pengolahan citra yang merupakan teknik pencarian kembali 

image yang mempunyai kemiripan karakteristik atau content dari sekumpulan 

image (Hastuti, Hariadi, & Purnama, 2009). Proses CBIR dilakukan dengan proses 

ekstraksi fitur. Parameter fitur yang dapat digunakan untuk retrieval dapat berupa 

histogram, susunan warna, tekstur, bentuk, tipe spesifik dari obyek, dan lain-lain. 

Pada penelitian sebelumnya R. Smith dan Chuang menggunakan metode 

pembagian daerah warna pada citra kueri dan citra yang berada pada database. 

Dimana metode ini memanfaatkan warna dengan terlebih dahulu dibagi kedalam 

beberapa daerah kemudian dilakukan proses pengindeksan warna. Setelah itu 

komputasi dilakukan dengan membandingkan daerah-daerah warna antar citra 

(Smith & Chang, 1995). Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini 

cenderung lebih sulit jika terdapat perbedaan ukuran pada citra karena terbatas oleh 

pembagian daerah dari warna tersebut dan juga sedikit lebih lama dalam 

komputasinya (Meivi & Chaulina, 2014) 

Google saat ini sudah mengembangkan sistem pencarian berdasarkan 

kemiripan citra (CBIR) dengan cara memasukkan query citra. Teknik pencarian 

CBIR ditindaklanjuti oleh peneliti lain yang menyajikan kemiripan citra dalam 

struktur graf dan pembentukan subset koleksi citra untuk mempercepat pencarian  

(Zitouni, dkk., 2008). Sistem CBIR merupakan salah satu bidang riset yang sedang 

berkembang pesat dan banyak penelitian masih dilakukan pada saat ini. Pencarian 

citra menggunakan fitur visual telah banyak dilakukan, demikian juga sistem CBIR 

telah banyak dikembangkan, namun demikian dalam menerapkan sistem CBIR 

tersebut masih banyak mengalami kendala. Masalah ini muncul karena adanya 

pemisah yang bersifat tingkat rendah (low level) di satu sisi dan tingkat tinggi (high 

level) pada sisi lain yang sulit diselesaikan dalam sistem CBIR. Pemisah ini muncul 

akibat dari proses ekstraksi fitur citra, pengindeksan, dan query dalam sistem CBIR 
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akan diinterpretasikan secara berbeda oleh pengguna yang melakukan pencarian 

citra dalam fitur tingkat tinggi yang disebut sebagai kesenjangan semantik. 

Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga (divisio 

magnoliophyta atau i, ”tumbunan berbiji tertutup”) (Ajie, 2010). Bunga memiliki 

organ reproduksi yaitu, benang sari dan putik. Dalam dunia botani ada beribu-ribu 

spesies bunga di dunia yang sudah diklasifikasikan dan masih banyak spesies bunga 

yang belum diklasifikasikan. Proses pengklasifikasian spesies bunga tersebut 

apabila dilakukan secara manual dapat memakan waktu yang cukup lama. Bunga 

pada suatu daerah walaupun dengan jenis yang sama tapi bisa berbeda-beda dengan 

yang tumbuh di daerah lain. Untuk itu perlu adanya upaya pengembangan dalam 

hal pengenalan jenis bunga. 

Histogram adalah metode statistik statistik untuk mengekspresikan distribusi 

warna dalam sebuah gambar. Selain   bentuk  dan   tekstur,   warna  adalah   salah  

satu image  contents  yang sering digunakan di sebagian besar sistem CBIR. Model 

warna  (color model) adalah sebuah cara untuk mengekspresikan warna yang 

dirasakan manusia dalam proses komputasi. Warna memiliki karakteristik yang 

merupakan salah satu bagian penting dari informasi yang dapat diekstraksi dan 

kemudian dibandingkan dengan citra yang lainnya (Hussain, Rao, & Praveen, 

2013). Salah satu cara untuk mengekstrak warna adalah dengan menggunakan color 

histogram. Color histogram merupakan representasi dua dimensi atau tiga dimensi 

dari distribusi warna pada citra yang  diperoleh dengan menghitung jumlah piksel 

dari setiap bagian rentang warna (Bashkov & Shozda, 2012).  

 Sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan metode ini, yaitu 

membuat sistem pencarian gambar untuk mengetahui kematangan pada cabai besar 

(Kurniawan, 2015). Penelitian dilakukan dengan menggunakan 30 data citra, yang 

terdiri dari 15 citra cabai mentah dan 15 data citra cabai matang. Pengujian dalam 

penelitian ini memberikan hasil akurasi sebesar 80% dari 20 data pengujian. Selain 

itu terdapat juga penelitian lain dengan menggunakan color histogram, penelitian 

ini dilakukan untuk identifikasi kematangan buah mangga gedong yang gincu 

berdasarkan warna (Suhendri, Susanti, & Mubarok, 2020). Data yang digunakan 

pada penelitian ini ada 40 citra dengan pengambilan citra menggunakan handphone 

dan kamera DSLR. Hasil dari penelitian ini mendapatkan keakurasian 67.5%. 
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Untuk membandingkan persamaan dari citra dibutuhkan suatu alat ukur yang 

membandingkan histogram. Terdapat berbagai macam metode yang dapat 

digunakan untuk membandingkan histogram, salah satunya metodenya yaitu Chi-

Square distance. Chi-Square distance biasa digunakan pada ilmu statistika sebagai 

metode untuk uji kecocokan (goodest of fit test) antara frekuensi sampel teramati 

dengan frekuensi sampel harapan (Hendrawan & Puspitasari, 2016). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis akan membangun 

sebuah aplikasi CBIR untuk pencarian gambar bunga dengan 

mengimplementasikan metode chi-square distance untuk mentukan skor distance 

antara query dan hasil yang didapatkan pada saat proses pencarian dengan nilai 

histogram yang dihitung berdasarkan warna citra. Dengan adanya aplikasi CBIR ini 

diharapkan dapat membantu memudahkan pencarian dengan menggunakan citra 

sebagai query nya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, 

maka munculah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Chi-Square distance pada 

aplikasi CBIR untuk pencarian gambar bunga dengan query gambar? 

2. Bagaimana kinerja metode Chi-Square Distance pada aplikasi CBIR untuk 

untuk pencarian gambar bunga dengan query gambar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah diketahui rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan metode Chi-Square Distance pada aplikasi CBIR 

untuk pencarian gambar bunga dengan query gambar. 

2. Mengevaluasi dan menganalisis kinerja metode Chi-Square Distance pada 

aplikasi CBIR untuk pencarian gambar bunga dengan query gambar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:  
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1. Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis dalam 

mengembangkan penelitian mengenai CBIR dengan metode Chi-Square 

Distance 

2. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan pencarian 

dengan gambar sebagai query nya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Uji data citra pada 

pengujian system Content Based Image Retreival adalah pengambilan citra manual , 

format gambar .PNG, .JPG, .BMP, dan .Gif, ukuran citra minimal 200x200 piksel, 

menggunakan metode Chi-Square distance berdasarkan warna, citra masukan 

hanya berupa 1 citra, output menampilkan 3 hasil pengujian 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, dibuat sebuah sistematika 

penulisan yang terdiri dari: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Latar 

belakang menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada penelitian CBIR. 

Rumusan masalah, merumuskan permasalahan dalam bentuk poin berdasarkan 

permasalahan pada CBIR Citra Bunga. Tujuan penelitian, ditujukan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Manfaat Penelitian, menjelaskan 

apa hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian. Batasan masalah, 

menjelaskan data uji yang digunakan pada CBIR Citra Bunga. Sistematika 

penulisan akan menguraikan penjelasan penulisan yang dilakukan pada setiap bab. 

 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan kajian pustaka yang terdiri dari Search Engine, 

Image Processing, Content Based Image Retrieval, Feature Extraction, Histogram, 

dan Chi-Square Distance. 
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian. 

Prosedur yang dijelaskan, mencakup desain penelitian, dan alat dan baha yang 

digunakan pada penelitian ini. Desain penelitian akan menggambarkan secara 

struktural bagaimana penelitian dilakukan. Desain penelitian mencakup tahap awal 

penelitian, studi literatur, sistem CBIR Citra Bunga yang diusulkan, pengembangan 

perangkat lunak, eksperimen dan dokumentasi. Alat dan bahan mencakup alat 

berupa software dan hardware yang diperlukan dalam penelitian ini, dan bahan 

yang mencakup dataset serta kajian literatur untuk membantu penelitian dari sisi 

teori. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisisnya. Semua 

pertanyaan mengenai masalah yang diangkat dalam tema skripsi dibahas di sini. 

Yaitu tentang data penelitian, pengembangan model, implementasi sistem, desain 

eksperimen, dan hasil dan analisa 

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah 

penelitian, dan menguraikan saran yang dapat dilakukan untuk penelitian 

selanjutnya. 


