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Abstrak 

Temu kembali citra merupakan proses mencari dan 

menampilkan citra yang relevan terhadap citra query dari 

sekumpulan citra dalam database. Dalam mendapatkan fitur ada 

banyak cara seperti warna, tekstur, dan bentuk. Sedangkan cara 

yang sering digunakan dalam temu kembali citra yaitu dengan 

mengurutkan citra berdasarkan kemiripan citra terhadap citra 

(image-to-image) seperti kemiripan antara citra query dengan 

citra database. Cara ini mengabaikan informasi inheren yang ada 

pada kelas pada citra query (query class). 

Maka dari itu, pada tugas akhir ini diajukan metode temu 

kembali citra berdasarkan kemiripan citra terhadap kelas (image-

to-class). Metode ini membutuhkan fitur yang dihasilkan dari 

ekstraksi fitur menggunakan Speeded Up Robust Features (SURF) 

berupa interest points. Setelah itu, fitur tersebut digunakan pada 

proses image-to-class menggunakan metode RICS. Metode ini 

menggunakan kerangka kerja pengulangan (iterative framework) 

di mana ukuran dari query class makin bertambah berdasarkan 

hasil temu kembali sebelumnya dan daftar peringkat dihasilkan 

berdasarkan kemiripan diantara citra pada database dengan 

query class. Metode ini mampu mengetahui informasi inheren 

pada query class, maka dari itu dapat membantu meningkatkan 
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hasil temu kembali yang akurat. Hasil dari metode ini 

menghasilkan nilai precision 86,00% dan nilai recall 86,00%. 

 

Kata kunci: temu kembali citra, query class, image-to-class, 

SURF, RICS. 
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Abstract  

Image retrieval is the process of finding and displaying 

images that match the image query of image database. There are 

many ways to get features like colors, texture, and shapes. 

Meanwhile, the way that usually used in image retrieval is to rank 

the images according image to image similarity such as the 

similarities between query image and images in the database. This 

way ignores the inherent information of the class that query the 

query image belongs to (query class). 

Therefore, the retrieval method based on image to class 

similarity is presented in this undergraduate thesis. This method 

need interest points features generated from feature extraction 

using Speeded Up Robust Features (SURF). Afterwards, the 

features are used for image to class process using RICS algortihm. 

This method uses an iterative framework, where the size of the 

query class is enlarged according to the previous retrieval results 

and the ranked list is generated according to the similarities 

between the image in the database and the query class. This method 

enables to explore the inherent information of the query class and 

helps to improve the retrieval accuracy. The result of this method 

is 86,00% of precision and 86,00% of recall. 
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Keywords: image retrieval, query class, image-to-class, SURF, 

RICS 
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1  BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas hal-hal yang mendasari tugas akhir. 

Bahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika laporan 

tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang  

Information Retrieval atau disebut dengan sistem temu 

kembali informasi merupakan sebuah sistem pencarian kembali 

informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari berbagai 

kumpulan informasi. Sistem temu kembali informasi bekerja untuk 

memenuhi informasi pengguna dengan cara me-retrieve informasi 

yang relevan atau mengurangi informasi yang tidak relevan. Ada 

berbagai macam informasi yang dapat dicari seperti text, image, 

video, audio, dan lain-lain. 

Salah satu informasi yang ada dalam sistem temu kembali 

informasi adalah data image atau citra. Karena informasi yang 

digunakan adalah data image sebagai data retrieval digunakan 

untuk mencari citra yang memiliki kemiripan dengan citra 

masukan. Cara untuk mengetahui informasi kemiripan suatu citra 

dengan citra lain diperlukan sebuah teknik. Salah satu teknik 

pencarian informasi kemiripan sebuah citra bisa dilakukan dengan 

menganalisis isi sebenarnya dari suatu citra tersebut dengan 

Content Based Image Retrieval (CBIR). Pada umumnya informasi 

pada suatu citra yang dianalisis yaitu berupa warna, tekstur, bentuk, 

dan lain-lain. Semua fitur tersebut secara luas dipelajari dan 

diterapkan dalam berbagai macam penelitian seperti R. Smith dan 

Shih-Fu Chang[1]. Pada penelitian R. Smith dan Shih-Fu Chang 

menggunakan metode pembagian daerah warna pada query image 

dan citra yang berada pada database. Penelitian tersebut 

memanfaatkan warna sebagai analisis untuk menghitung kemiripan 

suatu citra. Pada penelitian Hong-Ying[2] untuk menghitung 

kemiripan suatu citra, proses ekstraksi fitur menggunakan dua jenis 
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fitur yaitu fitur lokal dan fitur global. Fitur lokal seperti speeded-

up robust features (SURF)[3] untuk gambar dan shape context[4] 

untuk bentuk. Sedangkan fitur global seperti robust feature 

matching pada penelitian[5]. Fitur-fitur tersebut akan digunakan 

untuk mengukur kemiripan antara query image dengan citra 

database. 

Metode image retrieval yang sering digunakan yaitu dengan 

cara mengurutkan nilai kemiripan terbesar antara query image 

dengan citra yang ada di database yang mana hanya 

mempertimbangkan kemiripan pasangan gambar atau disebut 

dengan image-to-image similarity[6]. Hal ini memang benar 

apabila dua gambar yang mirip akan memiliki sedikit nilai 

perbedaan yang dapat diukur menggunakan fungsi jarak seperti 

euclidean distance atau canberra distance. Tetapi hal tersebut 

mengabaikan sebuah nilai perbedaan yang kecil tidak selalu 

menunjukkan relevansi yang tepat bisa saja nilai perbedaan yang 

tidak kecil memiliki relevansi yang tinggi. Sebagai contoh, dua 

gambar berisi obyek yang berbeda tetapi dengan background yang 

sama akan mempengaruhi pada penghitungan jarak kemiripan jika 

hanya mempertimbangkan image-to-image similarity. Sehingga 

hasil citra yang di-retrieve bisa saja akan menjadi kurang akurat. 

Pada penelitian Jun Chen[7] mengenai metode image retrieval, 

image-to-class similarity digunakan sebagai metode temu kembali 

citra. Metode ini menggunakan query class, query class dibentuk 

dari query image dan citra yang telah di-retrieve. Sementara, 

image-to-class similarity merupakan jumlah dari nilai kemiripan 

antara citra di database dan citra dalam query class. Metode ini 

dilakukan secara berulang dan terus meng-update query class serta 

penghitungan image-to-class similarity. 

Pada tugas akhir ini diterapkan penggunaan metode SURF 

sebagai metode ekstraksi fitur dan penggunaan image-to-class 

similarity sebagai metode image retrieval. Hasil akhir dari tugas 

akhir ini diharapkan dapat memberikan hasil precision dan recall 

yang tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode 

SURF? 

2. Bagaimana me-retrieve citra menggunakan metode RICS? 

3. Bagaimana membandingkan kinerja antara descriptor SURF 

dengan visual words. 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki 

beberapa batasan antara lain: 

1. Citra yang digunakan adalah data citra bertipe RGB atau 

grayscale. 

2. Metode diimplementasikan menggunakan MATLAB. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah melakukan temu kembali citra 

berdasarkan kemiripan citra terhadap kelas menggunakan ekstraksi 

fitur SURF pada citra RGB atau grayscale. 

 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem 

temu kembali citra dengan hasil yang akurat sehingga 

memudahkan seseorang menemukan informasi yang relevan 

dengan apa yang dicari. 

 

1.6 Metodologi 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada studi literatur dipelajari sejumlah referensi yang 

diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. Masalah temu 
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kembali citra dipelajari pada penelitian Hong-Ying[2] 

mengenai citra temu kembali citra berdasarkan isi 

menggunakan fitur lokal dan penelitian H. Bay[3] mengenai 

metode speeded up robust features (SURF). Penelitian 

terdahulu tentang pengenalan obyek dan bentuk dipelajari pada 

penelitian S. Belongie[4]. Metode yang diacu pada penelitian 

ini dipelajari pada penelitian Jun Chen[7] mengenai 

penggunaan image-to-class similarity menggunakan algoritma 

RICS dalam temu kembali citra.  

2. Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini disusun rancang bangun dari perangkat lunak 

yang dibangun. Input aplikasi berupa citra wajah berjenis 

grayscale atau citra RGB dari berbagai gambar. Output 

aplikasi berupa hasil temu kembali citra berupa gambar. 

3. Implementasi Perangkat Lunak 

Sistem deteksi neovascularization pada citra fundus retina 

akan dibuat dengan bahasa pemrograman MATLAB 

menggunakan kakas bantu IDE MATLAB 9.1 (R2016b) pada 

platform desktop. Toolbox yang digunakan untuk mendukung 

pengerjaan adalah image processing toolbox dan statistics and 

machine learning toolbox. Perangkat lunak pendukung lain 

diantaranya OpenSeeIt untuk membuat ground truth dan 

Microsoft Excel sebagai pengolah angka. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Dalam tahap ini, dilakukan pengujian parameter-parameter 

yang dibutuhkan pada proses ekstraksi fitur dan feature 

matching. Hasil dari citra temu kembali dibandingkan dengan 

citra ground truth untuk dihitung performanya dengan 

menghitung nilai precision dan recall. 

 

1.7 Sistematika Laporan 

Buku tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dari pengerjaan tugas akhir ini. Selain itu, diharapkan 

dapat berguna untuk pembaca yang tertarik untuk melakukan 
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pengembangan lebih lanjut. Secara garis besar, buku tugas akhir 

terdiri atas beberapa bagian seperti berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab yang berisi mengenai latar belakang, tujuan, dan 

manfaat dari pembuatan tugas akhir. Selain itu 

permasalahan, batasan masalah, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penulisan juga merupakan 

bagian dari bab ini.  

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi penjelasan secara detail mengenai dasar-

dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan tugas akhir ini. 

Bab III Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan desain 

sistem deteksi neovascularization pada citra fundus 

retina. 

Bab IV Implementasi 

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa kode 

yang digunakan untuk proses implementasi. 

Bab V Uji Coba dan Evaluasi 

Bab ini membahas tahap-tahap uji coba. Kemudian hasil 

uji coba dievaluasi untuk kinerja dari aplikasi yang 

dibangun. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan 

kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan aplikasi ke depannya. 
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2  BAB II 

DASAR TEORI 

Pada bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar teori yang 

digunakan dalam pengerjaan tugas akhir dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara umum terhadap penelitian yang 

dikerjakan. Bab ini berisi penjelasan mengenai image retrieval 

sebagai ruang lingkup dan studi kasus, metode SURF (Speeded Up 

Robust Features) untuk ekstraksi fitur, metode RICS untuk mecari 

citra temu kembali berdasarkan penghitungan similarity terhadap 

query image.  

2.1 Dasar Pengolahan Citra 

2.1.1 Citra Digital 

Citra merupakan gambar dua dimensi yang dihasilkan dari 

gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit 

melalui proses sampling. Proses sampling dibagi menjadi 2, yaitu 

downsampling dan upsampling. Downsampling merupakan proses 

untuk menurunkan jumlah piksel atau resolusi citra spasial 

sehingga menghasilkan nilai citra yang lebih kecil. Sedangkan 

upsampling merupakan proses untuk menaikkan jumlah piksel atau 

peningkatan resolusi gambar[8]. 

Citra memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh data 

teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Maksudnya, sebuah 

gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada 

informasi yang disajikan dalam bentuk teks. 

Citra bisa didefinisikan menjadi fungsi 2 dimensional, f(x,y) 

dimana x dan y merupakan koordinat spasial, dan amplitudo f pada 

setiap pasangan koordinat (x,y) disebut sebagai intensity atau gray 

level. Jika x,y dan nilai amplitudo dari f berjumlah terbatas dan 

diskrit, maka citra tersebut dapat disebut sebagai citra digital. 

Proses digitalisasi citra mengkoversikan citra baik berdasarkan 

koordinat maupun amplitudonya. Digitalisasi dari nilai koordinat 

disebut sampling sedangkan digitalisasi dari amplitude disebut 

quantization. 
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Citra digital yang berukuran M x N dinyatakan dengan 

matriks berukuran M baris dan N kolom, dan masing-masing 

elemen pada citra digital disebut pixel (picture element). Pada 

Gambar 2.1 Representasi Matriks Citra tampak representasi 

matriks pada suatu citra. 

 

 
Gambar 2.1 Representasi Matriks Citra 

Citra dibagi menjadi dua jenis yaitu citra diam dan citra 

bergerak. Citra diam merupakan citra tunggal yang tidak bergerak 

disebut dengan gambar atau citra. Sedangkan, citra bergerak 

merupakan rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun 

disebut dengan video. Citra yang digunakan pada keseluruhan 

proses dalam tugas akhir ini adalah citra diam. 

 

2.1.2 Citra Grayscale 

Citra grayscale atau citra keabuan merupakan citra yang 

hanya menggunakan warna pada tingkatan warna abu-abu. Warna 

abu-abu adalah satu-satunya warna pada ruang RGB dengan 

komponen merah, hijau, dan biru mempunyai intensitas yang sama. 

Pada citra keabuan hanya perlu menyatakan nilai intensitas untuk 

tiap piksel sebagai nilai tunggal, sedangkan pada citra berwarna 

perlu tiga nilai intensitas untuk tiap pikselnya. 

 

2.1.3 Citra RGB 

Citra RGB (Red Green Blue) adalah citra yang 

menggunakan tiga komponen yaitu red (merah), green (hijau), blue 

(biru). Setiap komponen menggunakan warna pada tingkatan 

warna yaitu 0 – 255. Setiap komponen warna mempunyai intensitas 
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yang sama. Pada citra RGB perlu tiga komponen nilai intensitas 

untuk tiap pikselnya sedangkan pada citra grayscale hanya perlu 

menyatakan satu nilai intensitas untuk tiap piksel sebagai nilai 

tunggal. 

2.2 Speeded Up Robust Features (SURF) 

Speeded up robust features atau disebut dengan SURF 

adalah sebuah metode ekstraksi fitur yang bertujuan untuk 

mendeteksi fitur lokal suatu citra dengan cepat. Algoritma SURF 

merupakan penggabungan antara algoritma citra integral (integral 

image) dan blob detection berdasarkan determinan dari matriks 

Hessian[3]. Sehingga rotasi dan skala tidak berpengaruh. 

Algoritma SURF dibagi menjadi beberapa tahapan. 

2.2.1 Deteksi Interest Point 

Deteksi interest point digunakan untuk memilih titik yang 

mengandung banyak informasi dan sekaligus stabil terhadap noise 

lokal atau global dalam citra digital. Dalam algoritma SURF, 

dipilih descriptor interest point yang mempunyai sifat invariant 

terhadap skala, yaitu deteksi blob[3]. Blob merupakan area pada 

citra digital yang memiliki sifat yang konstan atau bervariasi dalam 

kisaran tertentu. Untuk melakuukan komputasi deteksi blob ini, 

digunakan determinan matriks Hessian dari citra. Jika diberikan 

titik x=(x,y) pada citra I, matriks Hessian H(x,σ) pada x dengan 

skala σ dinotasikan seperti pada persamaan (2.1) 

 

 𝐻(𝑥, 𝜎) = [
𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑥, 𝜎)
] (2.1) 

 

Lxx(x,σ) adalah konvolusi dari turunan kedua fungsi 

gaussian 
𝜕2

𝜕𝑥2 𝑔(𝜎) dengan citra I pada titik x. Definisi ini berlaku 

juga untuk Lxy(x,σ) dan Lyy(x,σ). Dalam algoritma SURF, 

determinan matriks Hessian dihitung dari wavelet Haar dengan 

menggunakan citra secara optimal. Determinan dari matriks 

Hessian digunakan sebagai dasar algoritma SURF karena bersifat 

invariant terhadap skala, stabil dan berulang dengan mudah.  
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2.2.2 Representasi Ruang Skala 

Dengan ukuran citra yang berbeda-beda, akan sangat sulit 

untuk membandingkan fitur-fitur yang terdapat pada citra tersebut. 

Maka dari itu, diperlukan suatu proses yang menangani perbedaan 

ukuran dengan menggunakan metode perbandingan skala. Dalam 

metode ini digunakan ruang skala (scale space) yang diilustrasikan 

pada Gambar 2.2 Representasi Ruang Skala di mana citra 

diimplementasikan dalam bentuk sebuah piramida. Citra secarar 

berulang akan diperhalus dengan fungsi gaussian dan secara 

beruntun dengan cara sub-sampling untuk mencapai tingkat 

tertinggi pada piramida. Dengan menggunakan algoritma citra 

integral, perhitungan ini tidak perlu dilakukan secara iterative 

dengan ukuran sembarang ke dalam beberapa skala citra yang 

berbeda. 

 
Gambar 2.2 Representasi Ruang Skala[3] 

2.2.3 Descriptor 

Fitur didefinisikan sebagai bagian yang mengandung banyak 

informasi suatu citra, dan fitur digunakan sebagai titik awal untuk 

algoritma deteksi obyek. Tujuan dari proses deteksi fitur ini adalah 

untuk mendapatkan nilai fitur-fitur dalam citra yang diamati. 

Langkah pertama adalah melihat orientasi yang dominan pada titik 

perhatian yang terdapat dalam citra, kemudian membangun suatu 

area yang akan diambil nilainya menggunakan filter wavelet Haar 

yang dapat ditentukan tingkat kemiringan suatu fitur yang diamati. 
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2.3 K-Means Clustering 

K-means clustering adalah salah satu metode unsupervised 

learning, yaitu algoritma machine learning yang bertujuan untuk 

membentuk kelas-kelas atau klaster pada data yang belum atau 

tidak diketahui kelasnya. K-means clustering adalah metode 

clustering untuk mempartisi sebuah data menjadi K kluster.  

K-means clustering mengambil beberapa titik acak ck 

sebagai titik pusat tiap kluster. Tiap titik pada data lalu dievaluasi 

jaraknya dengan masing-masing titik pada ck  hingga dapat 

ditemukan tiap titik adalah anggota kluster apa. Dalam perhitungan 

matematis 𝐽 adalah jarak antara titik 𝑥𝑖
(𝑗)

 ke titik pusat 𝑐𝑗[9]. Nilai 

J dapat dihitung dengan persamaan (2.2) berikut: 

 𝐽 = ∑ ∑‖𝑥𝑖
(𝑗)

− 𝑐𝑗‖
2

𝑛

𝑖−1

𝑘

𝑗−1

 (2.2) 

 
Langkah selanjutnya, data yang sudah dikluster dilakukan 

penghitungan kembali titik pusat kluster untuk mendapat titik pusat 

baru menggantikan ck. Titik pusat baru didapatkan dari rata-rata 

atribut seluruh anggota kluster. Setelah titik pusat baru didapat, 

dilakukan perulangan kembali menghitung jarak pada tiap titik ke 

titik-titik pusat kluster yang baru. K-means clustering berhenti 

ketika titik pusat tiap kluster tidak berubah nilainya ketika 

dilakukan penghitungan kembali titik pusat kluster. Proses K-

means clustering diilustrasikan pada Gambar 2.3.  

Setelah proses K-means clustering selesai menghasilkan 

centroid atau titik pusat. Titik pusat tersebut digunakan untuk 

penentuan label cluster pada data testing. Caranya yaitu dengan 

menghitung jarak yang terdekat antara centroid terhadap fitur yang 

terdapat pada data testing sehingga dapat diketahui cluster dari 

masing-masing fiturnya. 
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Gambar 2.3 Ilustrasi K-Means Clustering[10] 

 

2.4 Algoritma RICS 

Algoritma RICS merupakan sebuah algoritma atau metode 

yang menggunakan iterative framework. Algoritma RICS 

digunakan untuk mencari temu kembali informasi yang relevan 

dengan informasi query. Pada tugas akhir ini RICS digunakan pada 

proses feature matching untuk menentukan citra temu kembali 

yang relevan dengan citra query[7].  

Algoritma RICS diterapkan setelah proses penghitungan 

nilai similarity terhadap citra query. Apabila temu kembali citra 

pada umumnya ketika sudah mendapatkan nilai similarity 

kemudian diurutkan dari yang terbesar lalu ditampilkan. 

Sedangkan pada proses ini diolah kembali untuk meminimalisir 

ketidakrelevansian antara citra query dengan citra database. 

Pada implementasi dari metode ini menggunakan proses 

iterative atau pengulangan. Untuk memudahkan penjelasan metode 

ini digunakan ilustrasi state transition diagram untuk 

merepresentasikan hubungan setiap citra pada database 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. Misal database bersisi 5 citra di 

mana citra pertama merupakan citra query. Setiap citra (1, 2, 3, 4, 

5) adalah node dalam diagram.  
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Gambar 2.4 Proses Iterasi Metode RICS[7] 

Pada Gambar 2.4 paling kiri merupakan status dari state transition 

diagram di mana node 1 itu sendiri adalah citra yang di-retrieve 

pertama kali. Kemudian mencari nilai similarity paling relevan dari 

{P21, P31, P41, P51}. Misal P21, kemudian node 2 digabung ke dalam 

query class seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4 bagian tengah. 

Kemudian update nilai image-to-class similarity menggunakan 

persamaan (2.3) berikut: 

 𝑗 ∗ =  𝑎𝑟𝑔 max
𝑗∉𝐿𝑀−1

+ λ ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑖∉𝐿𝑀−1,𝑖≠t

 (2.3) 

 

Sebagai contoh P3,12 = P31 + λP32. Setelah itu, mencari kembali nilai 

similarity paling relevan dari {P3,12, P4,12, P5,12}. Misal P5,12, 

kemudian node 5 digabung ke dalam query class seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.4 bagian kanan. Proses ini dilakukan 

secara berulang hingga jumlah query class sebanyak jumlah citra 

yang akan di-retrieve. 

 

2.5 Confusion Matrix  

Confusion matrix adalah sebuah statistik klasifikasi yang 

menyimpan informasi mengenai prediksi kelas dan kelas asli. 

Confusion matrix banyak digunakan untuk menguji performa dari 

suatu metode klasifikasi [28]. Selain itu confusion matrix juga 

dapat digunakan untuk menguji performa dari sistem temu kembali 
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informasi. Pada tugas akhir ini, confusion matrix mencatat 

informasi temu kembali citra menjadi dua yaitu relevan dan tidak 

relevan. Struktur confusion matrix ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Dalam confusion matrix pada tugas akhir ini terdapat 

statistik true positive (TP) yaitu dokumen yang relevan, true 

negative (TN) yaitu dokumen tidak relevan yang tidak ditemukan, 

false positive (FP) yaitu dokumen yang tidak relevan, false 

negative (FN) yaitu dokumen relevan yang tidak ditemukan. 

 

Tabel 2.1 Confusion Matrix 

 
 

Dari confusion matrix bisa didapatkan berbagai informasi 

mengenai performa suatu sistem temu kembali citra, di antaranya 

precision dan recall.  
Precision adalah jumlah data yang relevan dari keseluruhan 

data yang terklasifikasi benar. Rumus perhitungan precision 

ditunjukkan pada persamaan (2.4) 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 𝑥 100% (2.4) 

 

Recall adalah jumlah data yang dapat ditemukan 

kembali oleh sebuah proses pencarian dalam sistem temu 

kembali informasi. Rumus perhitungan recall ditunjukkan pada 

persamaan (2.5) 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 𝑥 100% (2.5) 



15 

 

 

 

3  BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab analisis dan perancangan berisi analisis kebutuhan dan 

perancangan aplikasi yang akan dibangun. Tahap analisis 

membahas mengenai analisis kebutuhan yang menjadi dasar dari 

tahap perancangan. 

3.1 Analisis Metode Secara Umum 

Pada tugas akhir ini dibangun aplikasi untuk melakukan 

temu kembali citra berdasarkan kemiripan citra terhadap kelas 

menggunakan ekstraksi fitur SURF. Data masukan yang digunakan 

adalah data citra RGB atau grayscale. Data keluaran dari aplikasi 

merupakan citra retrieve yang merepresentasikan hasil temu 

kembali citra terhadap query image.  

Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menunjang 

pemanfaatan temu kembali citra. Aplikasi ini membandingkan 

antara penggunaan k-means clustering dengan penggunaan metode 

RICS. Aplikasi ini terdiri dari beberapa proses diawali dengan 

preprocessing, ekstraksi fitur, dan feature matching. Pertama kali 

diawali dengan tahap preprocessing di mana citra pada database 

dibuat image datastore untuk mempermudah mengatur citra pada 

database. Selanjutnya tahap ekstraksi fitur di mana baik citra query 

maupun citra database akan dideteksi interest point menggunakan 

descriptor SURF.  

Pada aplikasi ini saat proses ekstraksi fitur ada dua proses 

yang berbeda di mana yang pertama menggunakan k-means 

clustering dan yang kedua menggunakan metode RICS. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan mana yang lebih baik di antara 

keduanya pada hasil precision dan recall. Apabila menggunakan k-

means maka tidak dilakukan penghitungan fitur tiap interest point 

pada citra query dengan seluruh citra pada database. Tetapi 

mengelompokkan menjadi 40 kelas pada att_faces database dan 50 

kelas pada N-S database. Sedangkan, apabila menggunakan 

algoritma RICS dilakukan penghitungan fitur tiap interest point 
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antara citra query dengan citra database menghasilkan nilai 

similarity. Setelah itu diurutkan dari yang terkecil dan dilanjutkan 

dengan penggunaan metode RICS pada tahap feature matching. 

Hasil akhir ini berupa temu kembali citra yang sudah diolah 

oleh sistem dengan menampilkan gambar citra retrieval dan citra 

query. Aplikasi ini bertujuan membandingkan hasil precision dan 

recall antara temu kembali citra menggunakan k-means clustering 

dengan temu kembali citra menggunakan algoritma RICS.   

3.2 Tahap Perancangan 

Tahap perancangan dilakukan untuk merancang proses 

secara keseluruhan berdasarkan fungsionalitas dan kebutuhan dari 

aplikasi temu kembali citra berdasarkan kemiripan citra terhadap 

kelas menggunakan ekstraksi fitur SURF. 

3.2.1 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan 

proses secara keseluruhan dari aplikasi temu kembali citra 

berdasarkan kemiripan citra terhadap kelas menggunakan ekstraksi 

fitur SURF. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna 

harus memiliki citra RGB atau grayscale sebagai data masukan. 

Data masukan diperoleh dari att_faces dan N-S database. 

Karena tugas akhir ini menggunakan dua proses yang 

berbeda antara menggunakan k-means clustering dan 

menggunakan algoritma RICS. Pertama dibahas terlebih dahulu 

yang menggunakan algoritma RICS. Sistem temu kembali citra 

dengan menggunakan algoritma RICS pada tugas akhir ini 

memiliki tiga proses utama. Proses pertama adalah preprocessing. 

Proses kedua adalah ekstraksi fitur. Proses ketiga adalah feature 

matching. Diagram alir dari sistem ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Temu Kembali Citra Menggunakan 

Descriptor SURF 

Tahap preprocessing dilakukan terlebih dahulu sebelum 

memasuki proses utama aplikasi. Tahap ini merupakan tahapan 

pertama dilakukan proses pembuatan image datastore berupa 

pengaturan citra pada dataset, di mana setiap citra memiliki indeks 

dan data sendiri pada memory. Selain itu dilakukan proses 

pengubahan citra RGB menjadi grayscale apabila citra masukan 

bertipe RGB.  

Ekstraksi fitur adalah proses untuk mendapatkan vektor fitur 

pada tiap citra baik citra query maupun citra database yang telah 

melalui proses preprocessing. Nilai dari vector fitur tersebut 

digunakan dalam proses feature matching. Tugas akhir ini 

menggunakan fitur SURF. 
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Pross feature matching adalah proses pencocokan fitur citra 

query dengan fitur citra yang ada di database. Hasil dari proses 

feature matching ini berupa citra temu kembali. Tugas akhir ini 

menggunakan RICS sebagai metode feature matching. 

Sekarang membahas sistem temu kembali yang 

menggunakan k-means clustering. Untuk diagram alir yang 

menggunakan k-means clustering dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Sistem temu kembali citra dengan menggunakan k-means 

clustering pada tugas akhir ini memiliki tiga proses utama yang 

sama dengan yang menggunakan algoritma RICS. Tetapi yang 

membedakan adalah di saat setelah didapatkan fitur vektor pada 

proses ekstraksi fitur. Metode ini dilakukan proses 

pengelompokkan menjadi beberapa kelas lalu dihitung jumlah 

interest point suatu citra berada pada kelas tertentu yang 

direpresentasikan dalam histogram. Setelah itu dihitung nilai 

kemiripannya dengan penghitungan jarak. 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Temu Kembali Citra Menggunakan 

Visual Words  
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3.2.2 Perancangan Data 

Perancangan data dilakukan untuk memastikan 

pengoperasian aplikasi berjalan dengan benar. Data masukan 

(input) adalah data yang diperlukan dalam pengoperasian aplikasi 

dan data keluaran (output) adalah data yang akan digunakan oleh 

pengguna. 

Data masukan adalah data yang diproses oleh aplikasi temu 

kembali citra berdasarkan kemiripan citra terhadap kelas 

menggunakan ekstraksi fitur SURF. Data yang digunakan sebagai 

masukan adalah data citra RGB atau grayscale pada tugas akhir ini 

menggunakan dataset att_faces dan N-S database.  

Dataset att_faces terdapat 400 citra dengan 40 kelas dan tiap 

kelas terdapat 10 citra. Sedangkan dataset N-S terdapat 200 citra 

dengan 50 kelas dan tiap kelas terdapat 4 citra. Data masukan 

berupa citra query berjenis RGB atau grayscale. Sedangkan data 

keluaran aplikasi ini merupakan hasil citra temu kembali yang 

relevan terhadap citra masukan yang sudah diolah oleh sistem. 

Contoh citra masukan ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan citra 

keluaran ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3.3 Contoh Citra Masukan: (a) att_faces database; (b) N-S 

database 
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Gambar 3.4 Contoh Citra Keluaran: (a) att_faces database; (b) N-S 

database 

 

3.2.3 Perancangan Proses 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai perancangan proses 

yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara rinci pada 

setiap proses utama aplikasi temu kembali citra berdasarkan 

kemiripan citra terhadap kelas menggunakan ekstraksi fitur SURF.  

3.2.3.1 Preprocessing 

Supaya aplikasi dapat berjalan optimal, diperlukan 

persiapan data terlebih dahulu pada tahap preprocessing. Pada 

tugas akhir kali ini, tahap preprocessing yang dilakukan adalah 

membuat image datastore agar mudah dalam mengatur kumpulan 

citra pada dataset, di mana setiap citra memiliki indeks, label, dan 

data masing-masing pada memory. 

Membuat image datastore bertujuan agar memudahkan 

proses indexing data yang sangat banyak pada dataset sehingga 

juga memudahkan dalam pencarian data dan ekstraksi fitur. Selain 

itu juga dilakukan proses convert dari citra RGB ke grayscale 

khusus untuk data masukan bertipe RGB. Apabila data masukan 

sudah bertipe grayscale maka langusng diteruskan ke proses 

ekstraksi fitur. 

(a) 

(b) 



21 

 

 

 

3.2.3.2 Ekstraksi Fitur 

Ekstraksi fitur dalam tugas akhir ini menggunakan metode 

Speeded Up Robust Features (SURF). Fitur yang didapatkan pada 

ekstraksi fitur ini berupa interest point. Proses pertama pada citra 

RGB atau grayscale dilakukan proses deteksi interest point 

menghasilkan titik-titik perhatian atau interest point. Setelah 

mendapatkan interest point dilakukan proses ekstraksi fitur pada 

tiap-tiap point tersebut. Kemudian hasil fitur tersebut disimpan 

dalam feature vector. Diagram alir dari proses ekstraksi fitur 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Diagram Alir Ekstraksi Fitur 

Berikut langkah-langkah melakukan ekstraksi fitur 

menggunakan SURF: 

1. Deteksi interest point pada citra masukan dengan 

menggunakan blob detection. 

2. Ekstraksi fitur pada interest point pada tiap-tiap point 

yang telah terdeteksi. 

3. Hitung nilai similarity setiap fitur terhadap fitur query 

menggunakan penghitungan jarak. 

4. Simpan hasil dalam bentuk features vector.  

 



22 

 

3.2.3.2.1 Deteksi Interest Point 

Deteksi interest point bertujuan untuk memilih titik yang 

mengandung banyak informasi. Pada metode SURF untuk 

mendapatkan interest point suatu citra menggunakan blob 

detection yang bersifat invariant terhadap skala. Pendeteksian 

interest point ini dilakukan dengan menggunakan descriptor SURF 

pada Matlab. Implementasi proses ini dengan menggunakan fungsi 

detectSURFFeatures dengan data masukan berupa citra RGB atau 

grayscale. Pada Gambar 3.6 menunjukkan hasil deteksi interest 

point yang ditandai dengan lingkaran bewarna hijau. 

 
Gambar 3.6 Hasil Deteksi Interest Point 

3.2.3.2.2 Ekstraksi Fitur pada Interest Point 

Proses ekstraksi fitur pada interest point dilakukan untuk 

mendapatkan nilai fitur berupa angka pada tiap interest point yang 

telah terdeteksi oleh descriptor. Setelah interest point didapatkan 

ekstraksi fitur pada proses ini dilakukan dengan 

mengimplementasikan fungsi extractFeatures pada Matlab. 

Setelah itu fitur tersebut disimpan dalam bentuk features vector 

berukuran n x 64, n merepresentasikan banyaknya interest point. 
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3.2.3.3 K-Means Clustering 

Proses k-means clustering ini dilakukan setelah 

mendapatkan features vector dari proses sebelumnya. Fitur vektor 

tersebut dilakukan proses clustering sehingga menghasilkan 

sebuah visual words yang merepresentasikan banyaknya interest 

point dari masing-masing cluster.  

Pada tugas akhir ini nilai k yang digunakan pada database 

att_faces bernilai 40 sedangkan pada database N-S nilai k bernilai 

50. Pada Gambar 3.7 adalah salah satu contoh hasil visual words 

dalam bentuk histogram pada salah satu citra dari database N-S. 

 
Gambar 3.7 Histogram Visual Words 

Proses pemetaan dari hasil cluster menjadi menjadi visual 

words pada gambar di atas melalui beberapa tahapan. Clustering 

dilakukan dengan menggunakan k-means yang diterapkan pada 

fitur tiap interest point pada citra keseluruhan dari database. 

Setelah clustering selesai maka menghasilkan dua keluaran yaitu 

centroid dan label cluster. Label cluster yang dihasilkan 

merupakan representasi hasil kelas sebuah interest point. Jadi 

setiap interest point memiliki kelasnya masing-masing. Sedangkan 

centroid digunakan untuk mengolah hasil prediksi cluster pada 

fitur data testing sehingga menghasilkan kelas pada tiap interest 

point. Karena sudah mendapatkan informasi mengenai kelas pada 
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masing-masing interest point. Selanjutnya dibuat semacam 

histogram untuk merepresentasikan sebuah visual words. Caranya 

dengan membentuk sebuah histogram (x, y) di mana x merupakan 

banyak cluster dan y merupakan jumlah interest point.  

Setelah mendapatkan visual words pada suatu citra maka 

selanjutnya dilakukan proses penghitungan nilai kemiripan antara 

visual words pada citra query dengan visual words pada citra 

database. 

3.2.3.4 Feature Matching 

Proses feature matching merupakan tahapan terakhir dari 

aplikasi temu kembali citra berdasarkan kemiripan citra terhadap 

kelas menggunakan ekstraksi fitur SURF. Diagram alir proses 

ditunjukkan pada gambar. Diagram alir dari proses ditunjukkan 

pada Gambar 3.8.  

 
Gambar 3.8 Flowchart Algoritma RICS 
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Pada proses ini, fitur yang sudah didapatkan akan 

dilakukan penghitungan similarity dengan cara mengukur jarak 

pada fitur citra query dengan citra database diteruskan dengan 

menggunakan metode algoritma RICS. Karena RICS 

menggunakan iterative dalam prosesnya seperti dijelaskan pada 

Gambar 2.4 sehingga langkah pertama pada proses ini adalah 

melakukan inisiasi di mana node 1 merupakan citra yang di-

retrieve pertama kali. Kemudian, citra dengan nilai similarity 

terbesar {P21, P31, P41, P51}. Misal node 2 memiliki nilai tertinggi 

sehingga di-merge ke dalam query class. Kemudian, dilakukan 

penghitungan similarity lagi P3,12 = P31 + λP32. Misal node 5 

memiliki nilai tertinggi sehingga di-merge ke dalam query class.  

Sedangkan pada Gambar 3.8 merupakan diagram alir dari 

proses RICS mulai dari penghitungan nilai similarity, update nilai 

similarity, dan penggabungan indeks citra ke dalam query class. 

Algoritma RICS pertama kali dimulai dengan membaca banyak 

citra M yang akan di-retrieve. Setelah itu mulai masuk ke dalam 

proses iterasi di mana pada iterasi pertama indeks pada query class 

adalah indeks citra query itu sendiri LM = {t} sehingga k bertambah 

menjadi 1 karena query class sudah terisi satu.  

Setelah itu dilakukan penghitungan jarak terdekat antara 

citra indeks pertama pada query class p = p + λPj dengan seluruh 

citra pada database. Kemudian diurutkan jaraknya dan dicek 

kembali apakah indeks citra dengan jarak terdekat tersebut 

indeksnya sudah disimpan dalam query class atau belum. Apabila 

indeks citra tersebut sudah ada maka diabaikan dan digunakan 

indeks citra dengan jarak terdekat selanjutnya yang belum ada pada 

query class. Sedangkan apabila indeks citra tersebut belum ada 

maka langsung disimpan indeksnya ke dalam query class.  

Setelah indeks citra diisikan maka query class bertambah 

satu lagi sehingga k = 2. Proses ini berjalan terus-menerus dan 

berhenti apabila jumlah query class sama dengan jumlah citra yang 

di-retrieve yaitu k = M. Apabila nilai k dan nilai M sama maka 

indeks citra pada query class dilakukan pencarian file kemudian 

ditamplikan hasil temu kembali citra. 
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4  BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini diuraikan mengenai implementasi perangkat 

lunak dari rancangan metode yang telah dibahas pada Bab III 

meliputi kode program dalam perangkat lunak. Selain itu, 

implementasi dari tiap proses, parameter masukan, keluaran, dan 

beberapa keterangan yang berhubungan dengan program juga 

dijelaskan. 

4.1 Lingkungan Implementasi 

Objek citra yang akan diolah pada implementasi tugas akhir 

ini adalah sebuah citra RGB atau grayscale yang memiliki kategori 

dan setiap kategori memiliki beberapa citra yang mirip. 

Dalam implementasi algoritma pengolahan temu kembali 

citra, digunakan perangkat-perangkat sebagai berikut: 

4.1.1 Perangkat Keras 

Lingkungan implementasi pada tugas akhir ini adalah 

sebuah personal computer (PC). Perangkat PC yang digunakan 

adalah tipe desktop mini tower bertipe LENOVO K2450 dengan 

sebuah layar monitor. 

Spesifikasi dari PC yang digunakan pada tugas akhir ini 

adalah: memiliki prosesor Intel Core i5 4005U dengan kecepatan 

1,7 GHz dan Random Access Memory (RAM) untuk proses 

menjalankan program sebesar 4,00 GB. 

4.1.2 Perangkat Lunak 

Lingkungan implementasi pada tugas akhir ini adalah 

sebuah personal computer (PC). Spesifikasi PC dari sisi perangkat 

lunak menggunakan software MATLAB R2016b. Penggunaan 

MATLAB didukung dengan dua toolbox utama yaitu statistical 

and machine learning toolbox dan image processing toolbox. 

Selain itu, pada tugas akhir ini dalam melakukan pengolahan angka 

didukung dengan software Microsoft Excel. 
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4.2 Implementasi Tahap Preprocessing 

Tahap preprocessing pada tugas akhir ini melakukan proses 

pembuatan image datastore dengan datastore agar mudah dalam 

mengatur kumpulan citra pada dataset, di mana setiap citra 

memiliki indeks, label, dan data masing-masing pada memory. 

Selain itu juga dilakukan proses convert dari citra RGB ke 

grayscale khusus untuk data masukan bertipe RGB. Apabila data 

masukan sudah bertipe grayscale maka langusng diteruskan ke 

proses ekstraksi fitur. 

Proses ini bertujuan agar memudahkan proses indexing data 

yang sangat banyak pada dataset sehingga juga memudahkan 

dalam pencarian data dan ekstraksi fitur. Selain itu juga agar citra 

masukan khusus untuk RGB bisa diolah pada proses selanjutnya. 

Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1 Implementasi Pembuatan Image Datastore 

Tahap ini membuat image datastore dengan menggunakan 

fungsi dari Matlab yaitu dengan memanggil imageDatastore 

seperti ditunjukkan pada baris 1. Setelah itu membuat indeks 

pencarian gambar yaitu dengan memanggil fungsi indexImages 

seperti ditunjukkan pada baris 2. Implementasi dari proses 

pembuatan Image Datastore dapat dilihat pada Kode Sumber 4.1. 

1 

Imds = imageDatastore(fullfile(‘TestImages’ 

,’att_faces’),’IncludeSubfolders’,true,’Fi

leExtensions’,’.pgm’,’LabelSource’,’folder

names’); 

2 imageIndex = indexImages(imds); 

3 [~,indeks] = ismember(imds.Files,fileLoc); 

4 idx_retImg(1) = find(indeks,1); 

5 I1 = readimage(imds,idx_retImg(1)); 

Kode Sumber 4.1 Implementasi Pembuatan Image Datastore 
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4.2.2 Implementasi Convert Citra RGB ke Grayscale 

Pada tahap ini dilakukan proses pengubahan citra RGB ke 

grayscale khusus untuk citra masukan RGB. Apabila citra 

masukan sudah bertipe grayscale maka proses ini diabaikan. 

Implementasi proses ini dapat dilihat pada Kode Sumber 4.2. 

Pertama, dilakukan pengecekan apakah citra masukan bertipe RGB 

atau tidak, dapat dilihat pada baris 7. Setelah itu dilakukan proses 

convert ke grayscale pada baris 8. 

1 

Imds = imageDatastore(fullfile(‘TestImages’ 

,’att_faces’),’IncludeSubfolders’,true,’Fi

leExtensions’,’.pgm’,’LabelSource’,’folder

names’); 
2 imageIndex = indexImages(imds); 

3 [~,indeks] = ismember(imds.Files,fileLoc); 

4 idx_retImg(1) = find(indeks,1); 

5 I1 = readimage(imds,idx_retImg(k)); 

6 if size(I1,3) == 3 

7    I1 = rgb2gray(I1); 

8 end 

Kode Sumber 4.2 Implementasi Convert Citra RGB ke Grayscale 

4.3 Implementasi Ekstraksi Fitur (SURF) 

Pada tahap ini akan dilakukan ekstraksi fitur, baik fitur citra 

query maupun citra database, ekstraksi fitur menggunakan 

speeded up robust features. Hasil ekstraksi fitur kemudian 

dimasukkan ke dalam features vector. 

Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

4.3.1 Implementasi Deteksi Interest Point 

Pada tahap ini akan dilakukan proses pendeteksian titik 

perhatian atau interest point dari sebuah citra RGB atau grayscale. 

Implementasi deteksi interest point ditunjukkan pada Kode 

Sumber 4.3.  

Pada implementasi deteksi interest point menggunakan 

fungsi detectSURFFEatures seperti ditunjukkan pada baris 9 dan 
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10. Selain itu juga menggunakan parameter tambahan yaitu upright 

dan tresh ditunjukkan pada baris 7 dan 8. Parameter upright 

digunakan untuk menentukan apakah menginginkan hasil invarian 

nonrotasi. Nilai upright yang digunakan adalah true sehingga 

menghasilkan invarian rotasi. Sedangkan parameter tresh 

digunakan untuk batas nilai threshold. Nilai threshold yang 

digunakan adalah 0.1.   

 
1 [~,indeks] = ismember(imds.Files,fileLoc); 

2 idx_retImg(1) = find(indeks,1); 

3 for k=1:jmlRet 

4     I1 = readimage(imds,idx_retImg(k)); 

5     for idx=1:length(imds.Files) 

6         I2 = readimage(imds,idx); 

7         Options.upright = true; 

8         Options.tresh = 0.1; 

9 

        Ipts1 = 

detectSURFFeatures(I1,Options); 

10 

        Ipts2 = 

detectSURFFeatures(I2,Options); 

Kode Sumber 4.3 Implementasi Deteksi Interest Point 

4.3.2 Implementasi Ekstraksi Fitur pada Interest Point 

Pada tahap ini akan dilakukan proses ekstraksi fitur pada 

masing-masing interest point yang sudah didapatkan pada proses 

sebelumnya. Implementasi ekstraksi fitur pada interest point 

ditunjukkan pada Kode Sumber 4.4.  

Pada implementasi ekstraksi fitur pada interest point 

dilakukan terpisah oleh setiap citra yang terdeteksi interest point-

nya lalu disimpan dalam features vector. Sehingga masing-masing 

citra menghasilkan features vector sendiri-sendiri. Ekstraksi fitur 

pada interest point ditunjukkan pada baris 11 dan 12.  

Hasil dari ekstraksi interest point berupa angka real dengan 

ukuran matriks n x 64, n merupakan jumlah interest point pada 

citra. Implementasi proses ini menggunakan fungsi pada Matlab 
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yaitu dengan memanggil fungsi extractFeatures. Setelah itu hasil 

disimpan dalam features vector dapat dilihat pada baris 13 dan 14. 

 
1 [~,indeks] = ismember(imds.Files,fileLoc); 

2 idx_retImg(1) = find(indeks,1); 

3 for k=1:jmlRet 

4     I1 = readimage(imds,idx_retImg(k)); 

5     for idx=1:length(imds.Files) 

6         I2 = readimage(imds,idx); 

7         Options.upright = true; 

8         Options.tresh = 0.1; 

9 

        Ipts1 = 

detectSURFFeatures(I1,Options); 

10 

        Ipts2 = 

detectSURFFeatures(I2,Options); 

11 

        [features1, valid_points1] = 

extractFeatures(I1, Ipts1); 

12 

        [features2, valid_points2] = 

extractFeatures(I2, Ipts2); 

13         D1 = features1.'; 

14         D2 = features2.'; 

Kode Sumber 4.4 Implementasi Ekstraksi Fitur pada Interest Point 

4.3.3 Implementasi Menghitung Nilai Similarity 

Pada tahap ini akan dilakukan proses penghitungan nilai 

similarity dari fitur yang didapatkan pada proses sebelumnya. 

Implementasi penghitungan nilai similarity ditunjukkan pada Kode 

Sumber 4.5.  

Pada implementasi penghitungan nilai similarity 

menggunakan euclidean distance seperti ditunjukkan pada baris 

18. Pada baris 19 dilakukan proses pencarian nilai distance terkecil 

terhadap masing-masing interest point antara citra query dengan 

citra database. Setelah proses pengulangan selesai pada baris 21 

dilakukan pengurutan nilai dari yang terkecil terhadap interest 

point citra query. Pada baris 24 dilakukan proses penyimpanan ke 

dalam sebuah fitur vektor yang berisi jarak tiap points pada citra 
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query dengan points pada seluruh citra database sehingga 

berukuran matriks (jumlah citra database x jumlah interest point).  

 
1 [~,indeks] = ismember(imds.Files,fileLoc); 

2 idx_retImg(1) = find(indeks,1); 

3 I1 = readimage(imds,idx_retImg(k)); 

4 for idx=1:length(imds.Files) 

5     I2 = readimage(imds,idx); 

6     Options.upright = true; 

7     Options.tresh = 0.1; 

8 

    Ipts1 = 

detectSURFFeatures(I1,Options); 

9 

    Ipts2 = 

detectSURFFeatures(I2,Options); 

10 

    [features1, valid_points1] = 

extractFeatures(I1, Ipts1); 

11 

    [features2, valid_points2] = 

extractFeatures(I2, Ipts2); 

12     D1 = features1.'; 

13     D2 = features2.'; 

14     err = zeros(1,length(Ipts1)); 

15     cor1 = zeros(1:length(Ipts1)); 

16     cor2 = zeros(1,length(Ipts1)); 

17     for i=1:length(Ipts1) 

18 

        distance=sum((D2-repmat(D1(:,i),[1 

length(Ipts2)])).^2,1); 

19         [err(i),cor2(i)]=min(distance); 

20     end 

21     [err, ind]=sort(err); 

22     cor1=cor1(ind); 

23     cor2=cor2(ind); 

24     dist_point(idx,:) = err; 

25 end 

Kode Sumber 4.5 Implementasi Menghitung Nilai Similarity 
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4.4 Implementasi K-Means Clustering dan Visual 

Words 

Pada tahap ini dilakukan proses penggunaan clustering 

khusus pada program temu kembali citra dengan menggunakan 

visual words. Setelah mendapatkan fitur vektor pada proses 

sebelumnya proses ini bertujuan untuk mendapatkan cluster pada 

tiap interest point pada citra dengan menggunakan metode k-

means.  

Setelah didapatkan cluster pada masing-masing points 

dibuat visual words yang direpresentasikan dalam matriks dengan 

ukuran n x k di mana n adalah banyaknya seluruh points dari citra 

database sedangkan k yaitu banyaknya cluster. Implementasi k-

means clustering dapat dilihat pada Kode Sumber 4.6.  
1 imageIndex = indexImages(imds); 

2 for i=1:length(imds.Files) 

3     Im = readimage(imds,i); 

4     if size(Im,3) == 3 

5         Im = rgb2gray(Im); 

6     end 

7     Ipts_query = detectSURFFeatures(Im); 

8 

    [im_features, valid_points] = 

extractFeatures(Im, Ipts_query, 'Method', 

'SURF'); 

9     [m n] = size(im_features); 

10     im_features(:,n+1) = i;  

11     features{i} = im_features; 

12     jml_points_im(i) = length(Ipts_query); 

13 end 

14 features = vertcat(features{:}); 

15 

[label_train, C] = 

kmeans(features(:,1:n),50,'Distance','sqeu

clidean','Display','final','Replicates',10

); 

16  

17 if size(Im_query,3) == 3 

18     Im_query = rgb2gray(Im_query); 

19 end 
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20 Ipts_query = detectSURFFeatures(Im_query); 

21 

[im_features, valid_points] = 

extractFeatures(Im, Ipts_query, 'Method', 

'SURF'); 

22 features_query = vertcat(im_features); 

23  

24 [N,~]=size(features_query); 

25 [c,~]=size(C); 

26 dist = zeros(N,c); 

27 for i = 1:c 

28 

    dist(:,i) = sum(bsxfun(@minus, 

features_query, C(i,:)).^2, 2); 

29 end 

30  

31 [jarak,label_tes] = min(dist,[],2); 

32 kelas = [1:c]; 

33 H1 = histc(label_tes,kelas); 

34  

35 for i=1:length(imds.Files) 

36     idx = find(features(:,n+1)==i); 

37     H2 = histc(label_train(idx),kelas); 

38     p(i,1) = sum((H1-H2).^2).^0.5; 

39     p(i,2) = i; 

40 end 

41  

42 arr_id_score = sortrows(p); 

Kode Sumber 4.6 Implementasi K-Means Clustering dan Visual 

Words 

Pada baris 7-11 merupakan proses ekstraksi fitur 

menggunakan deskriptor SURF. Setelah itu pada baris 12 

merupakan proses penyimpanan fitur tiap citra ke dalam fitur 

vektor yang berukuran n x 64 di mana n adalah jumlah seluruh 

points dari citra database. Fitur vektor tersebut akan digunakan 

pada proses selanjutnya. Kemudian pada baris 15 dilakukan proses 

clustering di mana dari masing-masing points pada citra memiliki 

cluster sendiri-sendiri. 
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Setelah itu pada baris 17-22 dilakukan proses ekstraksi fitur 

pada citra query dan disimpan ke dalam sebuah fitur vektor. Fitur 

vektor tersebut akan digunakan pada proses prediksi cluster dari 

hasil model training pada proses sebelumnya. Pada baris 27-33 

merupakan proses di mana dilakukan penentuan cluster pada 

masing-masing points citra query dan pembuatan visual words. 

Setelah mendapatkan visual words dilakukan proses penghitungan 

kemiripan untuk mengetahui citra mana yang paling relevan. 

4.5 Implementasi Proses Feature Matching 

Feature matching merupakan pencocokan fitur dari citra 

query dengan citra database untuk mencari citra retrieve yang 

memiliki karakteristik yang mirip dengan citra query. Tahap 

feature matching pada tugas akhir ini menggunakan algoritma 

RICS. Penjelasan dari tahapan feature matching adalah sebagai 

berikut: 

4.5.1 Implementasi Algoritma RICS 

Proses feature matching dilakukan untuk mencari citra yang 

paling mirip dengan citra query dengan melakukan penghitungan. 

Proses ini menggunakan algoritma RICS. 

Implementasi algoritma RICS ditunjukkan pada Kode 

Sumber 4.7. Dari nilai similarity yang didapatkan pada proses 

sebelumya kemudian diolah kembali dengan melakukan 

penghitungan menggunakan rumus pada persamaan (2.3) pada 

algoritma RICS. Proses ini pertama kali dilakukan proses 

pengurutan nilai similarity dari yang terkecil atau relevan ke yang 

besar atau tidak relevan, dapat dilihat pada baris 1. Setelah itu, nilai 

indeks citra dengan nilai terkecil disimpan dalam sebuah array 

ditunjukkan pada baris 2. Pada iterasi berikutnya, karena sudah ada 

penambahan indeks pada array maka proses selanjutnya berbeda. 

Pertama mencari nilai similarity yang terkecil lalu dicek indeks 

citra tersebut apakah sudah terisi pada array indeks atau belum. 

Jika indeks belum terisi pada array indeks maka dihitung nilai 

similarity dengan citra terakhir yang baru saja diisi pada array 

indeks kemudian dikalikan dengan lambda. Setelah itu 

dijumlahkan dengan nilai similarity dengan citra query. Proses ini 
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ditunjukkan pada baris 11-29. Setelah jumlah indeks yang terisi 

pada array sama banyaknya dengan jumlah citra yang akan di-

retrieve, maka proses akan berhenti dan menampilkan hasil citra 

keluaran ditunjukkan pada baris 33-36. 

 
1 [jarak ind] = sortrows(dist_point); 

2 p1(:,2) = ind; 

3 for i=1:M 

4     if i==1 

5         for j=1:baris 

6             p1(j,1) = dist(jarak(j,:),0); 

7         end 

8         p1 = sortrows(p1); 

9         q_class(i) = p1(i,2); 

10     else 

11         for j=1:baris 

12 

            p2(j,1) = 

dist(dist_point(q_class(i-

1)),dist_point(j)); 

13             p2(j,2) = j; 

14         end 

15         p1 = sortrows(p1,[2]); 

16         p2 = sortrows(p2,[2]); 

17         for j=1:baris 

18 

            p3(j,1) = p1(j,1) + 

0.7*p2(j,1); 

19             p3(j,2) = j; 

20         end 

21         p3 = sortrows(p3); 

22         for j=1:length(p3) 

23             if ~ismember(p3(j,2),q_class) 

24                 q_class(i) = p3(j,2); 

25                 break; 

26             end 

27         end 

28         p1 = p3; 

29     end 

30 end 
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31  

32 figure; 

33 for i=1:4 

34 subplottight(1,4,i); 

35 

imshow(readimage(imds,q_class(i)),'border

','tight'); 

36 end 

Kode Sumber 4.7 Implementasi Algoritma RICS  
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5  BAB V 

UJI COBA DAN EVALUASI 

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil uji coba sistem yang 

telah dirancang dan dibuat. Uji coba dilakukan untuk mengetahui 

kinerja sistem dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan. 

5.1 Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba pada tugas akhir ini adalah sebuah 

personal computer (PC). Spesifikasi PC dari sisi perangkat keras 

adalah memiliki prosesor Intel Core i3-4005U dengan kecepatan 

1,7 GHz dan memori untuk proses sebesar 4,00 GB. PC yang 

digunakan memiliki sistem operasi Windows 10. 

Pada sisi perangkat lunak, uji coba pada tugas akhir ini 

dilakukan dengan menggunakan software MATLAB R2016b. 

Penggunaan MATLAB didukung dengan dua toolbox utama yaitu 

statistical and machine learning toolbox dan image processing 

toolbox. 

 

5.2 Data Uji Coba 

Data uji coba yang digunakan sebagai masukan adalah citra 

RGB (Red Green Blue) atau grayscale. Data diambil dari att_faces 

dan N-S database. Database att_faces berisi 400 citra wajah. 

Terdapat 40 grup dan setiap grup masing-masing memiliki 10 citra 

wajah dari orang yang sama. Citra wajah memiliki karakteristik 

yang berbeda mulai dari kondisi, ekspresi (mata terbuka, mata 

tertutup, tertawa, menangis, marah), detail (kacamata atau tanpa 

kacamata), dan posisi arah wajah.  

Sedangkan N-S database berisi 200 citra yang memiliki 50 

grup dan setiap grup memiliki 4 citra di mana citra dari foto yang 

sama dari sudut dan kemiringan yang berbeda. Pada uji coba 

menggunakan visual words pada database att_faces nilai k yang 

digunakan pada k-means sebesar 40 dan pada N-S database nilai k 

yang digunakan pada k-means sebesar 50.  
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5.3 Skenario Uji Coba 

Uji coba dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai parameter 

yang tepat untuk digunakan pada masing-masing database. Nilai 

parameter yang tepat penting untuk diketahui karena penggunaan 

parameter yang tepat akan memberikan hasil precision, recall, dan 

akurasi yang terbaik pada keluaran tiap proses. 

Skenario pengujian terdiri dari empat macam yaitu: 

1. Skenario pengujian 1: Penghitungan nilai precision, recall 

berdasarkan pengujian temu kembali citra menggunakan 

database att_faces dengan menggunakan visual words dengan 

nilai k pada k-means yaitu 40. 

2. Skenario pengujian 2: Penghitungan nilai precision, recall 

berdasarkan pengujian temu kembali citra menggunakan 

database att_faces dengan menggunakan deskriptor SURF. 

3. Skenario pengujian 3: Penghitungan nilai precision, recall 

berdasarkan pengujian temu kembali citra menggunakan 

database N-S database dengan menggunakan visual words 

dengan nilai k pada k-means yaitu 50. 

4. Skenario pengujian 4: Penghitungan nilai precision, recall 

berdasarkan pengujian temu kembali citra menggunakan 

database N-S database dengan menggunakan deskriptor 

SURF.  

 

5.4 Uji Coba 

 

5.4.1 Skenario Pengujian 1 

Pada skenario ini dilakukan uji coba temu kembali citra 

dengan menggunakan metode k-means clustering. Database yang 

digunakan adalah att_faces. Uji coba menggunakan 400 citra wajah 

bertipe grayscale. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan nilai 

precision dan recall. 
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Tabel 5.1 Hasil Uji Coba Skenario 1 

Kelas Precision Recall 

1 0.3 0.3 

2 0.6 0.6 

3 0.4 0.4 

4 0.5 0.5 

5 0.6 0.6 

6 0.6 0.6 

7 0.7 0.7 

8 0.4 0.4 

9 0.6 0.6 

10 0.5 0.5 

11 0.6 0.6 

12 0.6 0.6 

13 0.7 0.7 

14 0.8 0.8 

15 0.4 0.4 

16 0.5 0.5 

17 0.5 0.5 

18 0.6 0.6 

19 0.8 0.8 

20 0.8 0.8 

21 0.4 0.4 

22 0.7 0.7 

23 0.8 0.8 

24 0.7 0.7 

25 0.6 0.6 

26 0.8 0.8 
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27 0.4 0.4 

28 0.7 0.7 

29 0.8 0.8 

30 0.8 0.8 

31 0.7 0.7 

32 0.6 0.6 

33 0.7 0.7 

34 0.8 0.8 

35 0.6 0.6 

36 0.5 0.5 

37 0.8 0.8 

38 0.7 0.7 

39 0.7 0.7 

40 0.3 0.3 

Rata-
rata 

0.615 0.615 

 

Hasil uji coba pada skenario pengujian 1 dalam setiap 

kategori atau kelas citra wajah dilakukan percobaan didapatkan 

hasil precision rata-rata sebesar 61,50% dan recall rata-rata 

61,50% yang beragam tergantung pada citra query yang dijadikan 

sebagai pencarian. Hasil skenario pengujian 1 dapat dilihat pada 

Table 5.1. Pada Gambar 5.1 merupakan beberapa hasil skenario 

pengujian 1. 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 
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24 24 24 24 24 24 24 7 16 27 

 
8 8 8 15 39 8 15 15 15 7 

 
19 19 19 19 19 27 27 14 32 34 

 
38 38 38 38 38 38 38 29 38 3 

Gambar 5.1 Contoh Hasil Skenario 1 Menggunakan K-Means 

Clustering 

 

5.4.2 Skenario Pengujian 2 

Pada skenario ini dilakukan uji coba temu kembali citra 

dengan menggunakan algoritma RICS atau image-to-class pada 

feature matching. Database yang digunakan adalah att_faces. Uji 

coba menggunakan 400 citra wajah bertipe grayscale. Selanjutnya 

dilakukan proses penghitungan nilai precision dan recall. 

 

Tabel 5.2 Hasil Uji Coba Skenario 2 

Kelas Precision Recall 

1 0.3 0.3 

2 0.8 0.8 

3 0.3 0.3 

4 0.7 0.7 

5 0.7 0.7 
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6 0.8 0.8 

7 1 1 

8 0.4 0.4 

9 0.8 0.8 

10 0.4 0.4 

11 0.9 0.9 

12 0.8 0.8 

13 0.4 0.4 

14 0.9 0.9 

15 0.5 0.5 

16 0.4 0.4 

17 0.6 0.6 

18 0.6 0.6 

19 0.8 0.8 

20 0.8 0.8 

21 0.3 0.3 

22 1 1 

23 0.6 0.6 

24 0.7 0.7 

25 0.5 0.5 

26 0.8 0.8 

27 0.3 0.3 

28 0.8 0.8 

29 0.9 0.9 

30 0.8 0.8 

31 0.6 0.6 

32 0.8 0.8 

33 0.9 0.9 
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34 1 1 

35 0.4 0.4 

36 0.3 0.3 

37 0.8 0.8 

38 0.8 0.8 

39 0.8 0.8 

40 0.3 0.3 

Rata-
rata 

0.6575 0.6575 

 

Hasil uji coba pada skenario pengujian 2 dalam setiap 

kategori atau kelas citra wajah dilakukan percobaan didapatkan 

hasil precision rata-rata sebesar 65,75% dan recall rata-rata sebesar 

65,75% yang beragam tergantung pada citra query yang dijadikan 

sebagai pencarian. Hasil skenario pengujian 2 dapat dilihat pada 

Table 5.2. Pada Gambar 5.2 merupakan beberapa hasil skenario 

pengujian 2. 

 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 

 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Gambar 5.2 Contoh Hasil Skenario 2 Menggunakan Algoritma RICS 

 

5.4.3 Skenario Pengujian 3 

Pada skenario ini dilakukan uji coba temu kembali citra 

dengan menggunakan k-means clustering pada feature matching. 

Database yang digunakan adalah N-S database. Uji coba 

menggunakan 200 citra bertipe RGB. Selanjutnya dilakukan proses 

penghitungan nilai precision dan recall. 

 

Tabel 5.3 Hasil Uji Coba Skenario 3 

Kelas Precision Recall 

1 0.75 0.75 

2 0.75 0.75 

3 0.5 0.5 

4 0.75 0.75 

5 0.25 0.25 

6 0.75 0.75 

7 0.75 0.75 

8 0.5 0.5 

9 0.75 0.75 

10 0.75 0.75 

11 0.75 0.75 

12 1 1 

13 0.75 0.75 

14 0.75 0.75 
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15 0.5 0.5 

16 0.75 0.75 

17 0.25 0.25 

18 0.75 0.75 

19 1 1 

20 0.5 0.5 

21 0.75 0.75 

22 1 1 

23 0.75 0.75 

24 0.75 0.75 

25 0.5 0.5 

26 0.75 0.75 

27 0.75 0.75 

28 0.5 0.5 

29 1 1 

30 0.75 0.75 

31 1 1 

32 0.75 0.75 

33 0.75 0.75 

34 1 1 

35 0.75 0.75 

36 0.75 0.75 

37 0.75 0.75 

38 1 1 

39 0.75 0.75 

40 0.75 0.75 

41 0.75 0.75 
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42 1 1 

43 0.75 0.75 

44 1 1 

45 1 1 

46 0.5 0.5 

47 0.75 0.75 

48 0.5 0.5 

49 0.5 0.5 

50 0.75 0.75 

Rata-
rata 

0.735 0.735 

 

Hasil uji coba pada skenario pengujian 3 dalam setiap 

kategori atau kelas citra wajah dilakukan percobaan didapatkan 

hasil precision rata-rata sebesar 73,5% dan recall rata-rata sebesar 

73,5% yang beragam tergantung pada citra query yang dijadikan 

sebagai pencarian. Hasil skenario pengujian 3 dapat dilihat pada 

Table 5.3. Pada Gambar 5.3 merupakan beberapa hasil skenario 

pengujian 3. 

 
4 4 4 4 

 
5 5 10 24 
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3 3 3 46 

 
7 7 7 30 

Gambar 5.3 Contoh Hasil Skenario 3 Menggunakan K-Means 

Clustering 

 

5.4.4 Skenario Pengujian 4 

Pada skenario ini dilakukan uji coba temu kembali citra 

dengan menggunakan algoritma RICS atau image-to-class pada 

feature matching. Database yang digunakan adalah N-S database. 

Uji coba menggunakan 200 citra bertipe RGB. Selanjutnya 

dilakukan proses penghitungan nilai precision dan recall. 

 

Tabel 5.4 Hasil Uji Coba Skenario 4 

Kelas Precision Recall 

1 1 1 

2 1 1 

3 0.75 0.75 

4 1 1 

5 0.5 0.5 

6 1 1 

7 0.75 0.75 

8 1 1 
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9 1 1 

10 1 1 

11 1 1 

12 1 1 

13 0.5 0.5 

14 1 1 

15 0.5 0.5 

16 0.75 0.75 

17 0.5 0.5 

18 0.5 0.5 

19 0.5 0.5 

20 1 1 

21 1 1 

22 0.75 0.75 

23 1 1 

24 1 1 

25 1 1 

26 1 1 

27 0.75 0.75 

28 0.25 0.25 

29 1 1 

30 1 1 

31 1 1 

32 1 1 

33 0.75 0.75 

34 1 1 

35 1 1 
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36 1 1 

37 0.75 0.75 

38 1 1 

39 0.75 0.75 

40 1 1 

41 1 1 

42 1 1 

43 0.5 0.5 

44 1 1 

45 1 1 

46 0.5 0.5 

47 1 1 

48 0.75 0.75 

49 1 1 

50 1 1 

Rata-
rata 

0.86 0.86 

 

Hasil uji coba pada skenario pengujian 4 dalam setiap 

kategori atau kelas citra wajah dilakukan percobaan didapatkan 

hasil precision rata-rata sebesar 86,00% dan recall rata-rata sebesar 

86,00% yang beragam tergantung pada citra query yang dijadikan 

sebagai pencarian. Hasil skenario pengujian 4 dapat dilihat pada 

Table 5.4. Pada Gambar 5.4 merupakan beberapa hasil skenario 

pengujian 4. 
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4 4 4 4 

 
2 2 2 2 

 
1 1 1 1 

 
6 6 6 6 

Gambar 5.4 Contoh Hasil Skenario 4 Menggunakan Algoritma RICS 

 

5.5 Evaluasi 

Pada subbab ini akan dijelaskan hasil dari serangkaian uji 

coba yang dilakukan dan kendala yang dihadapi selama proses 

pengerjaan. Evaluasi yang dilakukan adalah pada tahap feature 

matching. 

5.5.1 Analisis Hasil Uji Coba 

Dari skenario uji coba 1, 2, 3, dan 4 hasil penghitungan 

akurasi terbaik didapatkan pada kondisi uji coba dengan 

menggunakan metode RICS atau image-to-class. Pada uji coba 1 

dan 2 menggunakan database att_faces sedangkan uji coba 3 dan 4 

menggunakan database N-S database. Untuk hasil penghitungan 

presisi terbaik didapatkan pada kondisi uji coba 4 dengan nilai 

sebesar 85,5%, sedangkan untuk hasil penghitungan recall terbaik 

juga didapatkan pada kondisi uji coba 4 dengan nilai sebesar 

85,5%. Hasil ini dapat dilihat pada Tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 Hasil Penghitungan Precision dan Recall 

Skenario Uji 

Coba 
Precision (%) Recall (%) 

1 61,50 61,50 

2 65,75 65,75 

3 73,50 80,50 

4 86,00 86,00 

  

Dari skenario uji coba dapat dilihat bahwa hasil dari 

feature matching dengan menggunakan metode RICS atau image-

to-class berpengaruh kepada hasil presisi dan recall. 

Dalam proses feature matching, terdapat beberapa citra 

yang ikut ter-retrieve sebagai bagian dari query class. Seperti 

wajah yang menggunakan kacamata yang sama namun berbeda 

orang hal ini dikarenakan SURF mendeteksi interest point yang 

sama pada kacamata yang sama. Berikut ini merupakan beberapa 

hasil temu kembali citra yang tidak sesuai dengan citra query. Pada 

Gambar 5.5 merupakan contoh citra query dan citra yang salah 

retrieve di mana keduanya menggunakan kacamata yang sama. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5.5 Contoh Citra Salah Retrieve: (a) Citra Query; (b) Citra 

Retrieve 

Pada gambar di atas merupakan salah satu contoh dari sekian uji 

coba yang dilakukan dan memiliki citra temu kembali yang tidak 
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sesuai dengan citra query. Dapat dilihat bahwa kedua gambar 

tersebut berasal dari subyek yang berbeda dengan bentuk kontur 

wajah dan ekspresi berbeda saat pengambilan gambar. Namun, 

kedua subyek tersebut sama-sama menggunakan kacamata yang 

terlihat sama. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerja 

deksriptor SURF menjadi tidak optimal karena beberapa interest 

point yang dihasilkan terlihat terkumpul pada kacamata. Pada 

Gambar 5.6 merupakan hasil interest point dari citra query dan 

salah satu hasil citra salah retrieve. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5.6 Contoh Hasil Interest Point Citra Salah Retrieve: (a) 

Citra Query; (b) Citra Retrieve 

Pada hasil akhir dari salah satu dari uji coba yang salah retrieve 

seperti di atas, menghasilkan 8 citra dengan kelas yang benar dan 

2 yang salah. Sehingga menghasilkan confusion matrix seperti di 

bawah ini: 

 

Tabel 5.6 Confusion Matrix Contoh Hasil Uji Coba 

 Relevant Irrelevant 

Retrieved 8 2 

Not Retrieved 2 390 

 

Salah satu uji coba dari contoh di atas menghasilkan nilai precision 

adalah 80% dan recall 80%. 
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6  BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat 

diperoleh dari hasil uji coba yang telah dilakukan. Selain itu juga 

terdapat saran yang ditujukan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan selama proses perancangan, 

implementasi, dan pengujian yang sudah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Semakin sedikit jumlah interest point yang didapatkan pada 

proses ekstraksi fitur maka tingkat akurasi hasil temu kembali 

menjadi kurang baik. 

2. Semakin banyak jumlah interest point yang didapatkan 

semakin membutuhkan waktu yang lama saat komputasi 

karena harus menghitung antara interest point pada citra query 

dengan seluruh interest point citra pada database. 

3. Data yang sejenis dan mirip memberikan hasil penghitungan 

jarak yang kurang optimal. Seperti pada database att_faces 

yang semua gambarnya adalah wajah, berbeda dengan 

database N-S yang beraneka ragam gambar.  

4. Walaupun database wajah berbeda-beda subyek tetapi apabila 

menggunakan aksesoris yang sama seperti kacamata maka 

interest point akan terpusat pada kacamata tersebut sehingga 

mengurangi tingkat akurasi. 

5. Metode menggunakan deskriptor SURF sedikit lebih baik 

daripada menggunakan visual words. Penggunaan deskriptor 

SURF pada database att_faces lebih baik 4,25% dan database 

N-S lebih baik 12,5%. 
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6.2 Saran 

Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan 

sistem. Saran-saran ini didasarkan pada hasil perancangan, 

implementasi dan pengujian yang telah dilakukan: 

1. Peningkatan akurasi citra temu kembali dan modifikasi 

algoritma untuk menurunkan running time program dengan 

meminimalisir kompleksitas penyusunan algoritma RICS. 

2. Penentuan nilai lambda pada algoritma RICS dibutuhkan 

percobaan beberapa kali hingga diketahui nilai yang paling 

optimal. 

3. Penambahan fitur warna dan tesktur pada proses ekstraksi fitur 

diperkirakan dapat meningkatkan nilai akurasi. Karena apabila 

fitur SURF mendeteksi wajah subyek yang berbeda tetapi 

menggunakan aksesoris/kacamata yang sama akan 

menurunkan nilai akurasi sehingga diperlukan fitur tambahan.  



  

57 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] J. Smith and F. Chang, “Visual SEEK: A Fully Automated 

Content-Based Image Query System,” Proc. ACM Int. 

Multimed. Conf. Exhib., Feb. 1970. 

[2] H.-Y. Yang, Y.-W. Li, W.-Y. Li, X.-Y. Wang, and F.-Y. 

Yang, “Content-based image retrieval using local visual 

attention feature,” J. Vis. Commun. Image Represent., vol. 

25, no. 6, pp. 1308–1323, Aug. 2014. 

[3] H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, and L. Van Gool, “Speeded-

Up Robust Features (SURF),” Comput. Vis. Image Underst., 

vol. 110, no. 3, pp. 346–359, Jun. 2008. 

[4] S. Belongie, J. Malik, and J. Puzicha, “Shape matching and 

object recognition using shape contexts,” IEEE Trans. 

Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 24, no. 4, pp. 509–522, Apr. 

2002. 

[5] J. Zhou and J. Shi, “A robust algorithm for feature point 

matching,” Comput. Graph., vol. 26, no. 3, pp. 429–436, Jun. 

2002. 

[6] L. J. Latecki and R. Lakamper, “Shape similarity measure 

based on correspondence of visual parts,” IEEE Trans. 

Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 22, no. 10, pp. 1185–1190, 

Oct. 2000. 

[7] J. Chen, Y. Wang, L. Luo, J.-G. Yu, and J. Ma, “Image 

retrieval based on image-to-class similarity,” Pattern 

Recognit. Lett., vol. 83, pp. 379–387, Nov. 2016. 

[8] B. Jähne, Digital image processing, 6th rev. and ext. ed. 

Berlin ; New York: Springer, 2005. 

[9] “Clustering - K-means.” [Online]. Available: 

https://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_htm

l/kmeans.html. [Accessed: 12-Jul-2018]. 

[10] “CS221.” [Online]. Available: 

http://stanford.edu/~cpiech/cs221/handouts/kmeans.html. 

[Accessed: 12-Jul-2018]. 

  



58 

 

LAMPIRAN 

  



59 

 

 

 

BIODATA PENULIS 

 Ery Permana Yudha, lahir di 

Karanganyar, pada tanggal 29 Maret 1994. 

Penulis menempuh pendidikan mulai dari 

SD Muhammadiyah 1 Surakarta (2000-

2006), SMP Negeri 8 Surakarta (2006-

2009), SMA Negeri 2 Surakarta (2009-

2012) hingga terakhir Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya (2013-2018) 

di jurusan Teknik Informatika, Fakultas 

Teknologi Informasi angkatan tahun 2013. 

Selama belajar di kampus Teknik 

Informatika, penulis berkesempatan mengikuti kegiatan organisasi 

berpartisipasi sebagai anggota Departemen Kesejahteraan 

Mahasiswa HMTC (2014-2015), anggota Departemen Kaderisasi 

Keluarga Muslim Informatika (2014-2015), anggota panitia 

Schematics (2014-2015), ketua umum Keluarga Muslim 

Informatika (2015-2016) dan staf ahli Schematics (2015-2016).  

Penulis memiliki bidang minat Komputasi Cerdas Visi 

(KCV) dengan fokus studi pada bidang image processing, 

komputasi biomedik dan data mining. Komunikasi dengan penulis 

dapat melalui email: erypermana94@gmail.com. 

 

 

 




