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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang sistem temu balik citra sebelumnya, dilakukan oleh 

Rahman (Rahman, 2015) dengan judul “Sistem Temu-Balik Citra 

Menggunakan Jarak Histogram Dalam Model warna YIQ”. Dalam penelitian 

ini, proses ekstraksi fitur warna dilakukan berbasis histogram. Hasil 

percobaan pada program yang dibuat menunjukan bahwa citra yang memiliki 

kemiripan distribusi warna masuk dalam ranking atas dan citra yang sama 

persis masuk di ranking satu dengan selisih jarak sama dengan nol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mukti (Mukti, Sarwoko, & Noranita, 2013) 

dengan judul “Sistem Temu Kembali Citra Berbasis Warna Menggunakan 

Transformasi Wavelet Haar Dan Histogram Warna” mendapatkan kesimpulan 

bahwa penggunaan metode histogram warna sebagai metode ekstraksi fitur 

sistem temu kembali citra cukup efektif, terbukti dengan didapatkan nilai 

rata-rata persepsi kemiripan total dari tiga responden yaitu sebesar 66.35% 

baik untuk citra query berformat .jpg maupun citra query berformat .bmp. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (Azis & Wulandari, 2013) dengan 

judul penelitian “Sistem Temu-Kembali Citra Kain Berbasis Tekstur Dan 

Warna” menggunakan metode ekstraksi ciri warna histogram interseksi dan 

ekstraksi ciri tekstur menggunakan metode ekstraksi ciri statik orde dua 

dengan menggunakan matriks kookurensi. Kesimpulan yang didapat dari 
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penelitian ini adalah pada temu kembali citra berbasis tekstur, tidak bekerja 

dengan baik karena menemu-kembalikan citra yang tidak sesuai dengan citra 

query. Selain itu, ukuran dan jumlah citra sangat berpengaruh pada proses 

index. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Suciati (Suciati, Informatika, & 

Informasi, 2014), dengan judul penelitian “Ekstraksi fitur berbasis wavelet 

pada sistem temu kembali citra tekstur”, memberikan sebuah hasil penelitian 

bahwa tidak ada kaitan antara kedalaman dekomposisi (panjang vektor fitur) 

dengan performance  sistem temu kembali citra, dan kombinasi antara vektor 

fitur berbasis wavelet dan perhitungan jarak Canberra dapat menghasilkan 

sistem temu kembali citra tekstur dengan performance  yang cukup baik. 

 Permadi dan Murinto (Permadi & Murinto, 2015),  juga melakukan 

penelitian dengan judul penelitian “Aplikasi pengolahan citra untuk 

identifikasi kematangan mentimun berdasarkan tekstur kulit buah 

menggunakan metode ekstraksi ciri statistik”. Penelitian ini dilakukan 

berdasarkan fakta bahwa adanya kemiripan tekstur kulit mentimun antara 

yang matang dengan yang belum matang sehingga mengakibatkan kesulitan 

dalam  mengidentifikasi  mentimun  matang  dari  segi  ciri  tekstur  kulit  

buah. Dari hasil uji coba yang dilakukan terhadap aplikasi ini, hasil deteksi 

kematangan untuk pengujian mentimun matang mencapai 70%, mentimun 

belum matang mencapai 80% dan secara keseluruhan tingkat keberhasilan 

aplikasi pengolahan citra ini sebesar 75%. Dan dari  lima  parameter  

ekstraksi  ciri  yang  digunakan  yaitu  Mean  (𝜇),  Variance  (𝜎2), Skewness  
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(𝛼3), Kurtosis  (𝛼4),  dan Entropy (H), disimpulkan bahwa parameter 

Variance (𝜎2)  adalah parameter yang paling berpengaruh dalam penentuan 

ciri citra karena terlihat pada ukuran nilainya yang sangat fluktuatif.  

 Penelitian-penelitian sebelumnya terkait sistem temu balik citra tekstur 

dan histogram dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

No Nama Judul 

penelitian 

Metode yang 

digunakan 

Hasil 

1 Arif 

Rahman 

(2009) 

Sistem Temu 

Balik Citra 

Menggunakan 

Jarak 

Histogram 

Dalam Model 

Warna YIQ 

Histogram Hasil percobaan pada 

program yang dibuat 

menunjukkan bahwa citra 

yang memiliki kemiripan 

distribusi warna masuk 

dalam ranking atas dan 

citra yang sama persis 

masuk diranking satu 

dengan selisih jarak sama 

dengan nol. 

 

2 Ario Mukti, 

Eko 

Sarwoko, 

Beta 

Noranita 

(2013) 

Sistem Temu 

Kembali Citra 

Berbasis 

Warna 

Menggunakan 

Transformasi 

Wavelet Haar 

Dan 

Histogram 

Warna 

Transformasi 

wavelet 

diskrit dan 

histogram 

warna 

Penggunaan metode 

histogram warna sebagai 

metode ekstraksi fitur 

sistem temu kembali citra 

cukup efektif, terbukti 

dengan didapatkan nilai 

rata-rata persepsi 

kemiripan total dari tiga 

responden yaitu sebesar 

66.35% baik untuk citra 

query berformat .jpg 

maupun citra query 

berformat .bmp. 

3 Fauzi Aziz 

(2013) 

Sistem Temu-

Kembali Citra 

Kain Berbasis 

Tekstur Dan 

Warna 

Gray level 

co-

occurrence 

matrix dan 

histogram  

Persentase  tingkat  

keberhasilan sistem  

menggunakan  pengujian  

subjektif 

mendapatkan  hasil 100% 

dan  pada  pengujian  

objektif  mendapatkan 

nilai PSNR  tertinggi 
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dengan nilai 96,127 db.    

4 Nanik 

Suciati 

(2014) 

Ekstraksi 

Fitur Berbasis 

Wavelet Pada 

Sistem Temu 

Kembali Citra 

Tekstur 

Wavelet Tidak ada kaitan antara 

kedalaman dekomposisi 

(panjang vektor fitur) 

dengan performance  

sistem temu kembali citra 

5 Yuda 

Permadi, 

Murinto 

(2015) 

Aplikasi 

Pengolahan 

Citra Untuk 

Identifikasi  

Kematangan 

Mentimun 

Berdasarkan 

Tekstur Kulit  

Buah 

Menggunakan 

Metode 

Ekstraksi Ciri 

Statistik 

Ekstraksi ciri 

statistik 

(histogram) 

Tingkat  keberhasilan  

aplikasi  pengolahan  

citra  untuk  identifikasi  

kematangan  mentimun  

berdasarkan  

tekstur kulit buah dengan 

metode ekstraksi ciri 

statistik yaitu sebesar 

75%. 

6 Inten 

Kapitan 

(2018) 

Sistem Temu 

Balik Citra 

Dengan 

Ekstraksi 

Fitur Berbasis 

Tekstur 

Menggunakan 

Histogram. 

Histogram Jumlah citra koleksi 

dalam basis data 

mempengaruhi nilai 

recall dan precision dari 

pencarian sebuah citra. 

Pada pengujian dengan 

20 citra koleksi 

mendapatkan nilai rata-

rata precision dan recall 

sebesar 74%. 

 

Penelitian yang berkaitan dengan sistem temu balik citra berbasis tekstur 

pernah dilakukan oleh Suciati (Suciati et al., 2014), dimana dalam penelitian 

tersebut, fitur yang digunakan untuk menemukan kembali citra adalah adalah 

fitur tekstur. Metode yang digunakan untuk analisis citra berdasarkan tekstur 

adalah dengan menggunakan transformasi wavelet diskrit. Selain itu, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Permadi dan Murinto (Permadi & Murinto, 

2015), metode ekstraksi yang digunakan untuk identifikasi kematangan 
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mentimun adalah metode ekstraksi ciri statistik atau histogram. Dalam 

penelitiannya, Permadi dan Murinto menggunakan lima parameter ekstraksi 

ciri yaitu mean, variance, skewness, kurtosis dan enthropy.  

Penelitian ini akan mengimplementasikan sistem temu balik citra berbasis 

tekstur seperti yang dilakukan oleh Suciati (Suciati et al., 2014), namun 

menggunakan metode yang digunakan oleh Permadi dan Murinto (Permadi & 

Murinto, 2015), yaitu merancang sistem temu balik citra dengan ekstraksi 

fitur berbasis tekstur menggunakan histogram, dengan perhitungan kemiripan 

menggunakan perhitungan jarak Canberra. Fitur tekstur dari citra yang 

diekstraksi adalah rerata intensitas, deviasi standar, skewness, energi dan 

smoothness dari citra. Hasil yang akan ditampilkan adalah informasi nilai 

ekstraksi dari citra, dan citra hasil pencarian, yaitu citra-citra yang memiliki 

kemiripan dengan citra query. 

2.2 Teori-Teori Penunjang 

2.2.1 Temu Balik Informasi (Information Retrieval) 

Information Retrieval (IR) merupakan sistem untuk merepresentasikan, 

menyimpan, mengorganisasikan, dan memperoleh informasi (Baeza-Yates, 

Ribeiro-Neto, & Baeza Yates, 1999).  Information retrieval adalah 

bagaimana menemukan suatu dokumen dari dokumen-dokumen tidak 

terstruktur yang memberikan informasi yang dibutuhkan dari koleksi 

dokumen yang sangat besar yang tersimpan dalam komputer (Manning, 

Raghavan, & Schütze, 2008). Sedangkan menurut Guojun Lu, information 
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retrieval didefenisikan  sebagai sistem informasi manajemen yang 

difokuskan pada dokumen retrieval (Lu, 1999). 

Information retrieval juga merupakan bagian dari ilmu komputer yang 

berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang 

didasarkan pada isi dan konteks dari dokumen-dokumen itu sendiri.  Proses 

dalam information retrieval dapat digambarkan sebagai sebuah proses untuk 

mendapatkan dokumen yang relevan dari koleksi dokumen melalui 

pencarian query yang di-input-kan user. Penekanan information retrieval 

adalah retrieval terhadap informasi dan bukan terhadap data. information 

retrieval bertujuan untuk menjembatani kebutuhan informasi user dengan 

sumber informasi yang tersedia dalam situasi seperti dikemukakan sebagai 

berikut (Salton, 1989) : 

a. Mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen 

menggunakan sekumpulan konsep. 

b. Terdapat beberapa pengguna yang memerlukan ide, tapi tidak dapat 

mengidentifikasikan dan menemukannya dengan baik. 

c. Sistem temu kembali informasi bertujuan untuk mempertemukan ide 

yang dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan kebutuhan 

informasi pengguna yang dinyatakan dalam bentuk keyword 

query/istilah penelusuran. 

Ada dua pekerjaan yang ditangani oleh sistem ini, yaitu melakukan pre-

processing terhadap database dan kemudian menerapkan metode tertentu 

untuk menghitung kedekatan (relevansi atau similarity) antara dokumen di 
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dalam database  yang telah dipreprocess dengan query pengguna. Query 

yang dimasukkan pengguna dikonversi sesuai aturan tertentu untuk 

mengekstrak term-term penting yang sejalan dengan term-term yang 

sebelumnya telah diekstrak dari dokumen dan menghitung relevansi antara 

query dan dokumen berdasarkan tersebut. Sebagai hasilnya, sistem akan 

mengembalikan suatu daftar dokumen terurut sesuai nilai kemiripannya 

dengan query pengguna (Lu, 1999). Proses dalam Information Retrieval 

(IR) dapat digambarkan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan retrieve 

document dari collection documents yang ada melalui pencarian query yang 

di-input-kan user. Penekanan IR terhadap informasi dan bukan terhadap 

data. 

Secara umum model IR dapat digambarkan pada gambar 2.1. 

Queries
Information

Items 

Query 

Features

Indexed 

Information 

Items 

Similarity Computation

Retrieval Of 

Similarity Item

Processing and 

features extraction

Preprocessing 

and indexing

 
Gambar 2.1 Model Information Retrieval (Lu, 1999) 

 

2.2.2 Konsep Citra 

Dalam pengertian yang umum, citra adalah gambar. Dalam pengertian 

yang lebih khusus, citra adalah gambaran visual mengenai suatu objek atau 



18 
 

beberapa objek (Kadir, 2014). Citra juga dapat didefinisikan sebagai sebuah 

fungsi dua dimensi, f(x,y), dimana x dan y adalah koordinat bidang datar, 

dan harga fungsi f disetiap pasangan koordinat (x,y) disebut intensitas atau 

level keabuan (gray level) dari gambar di titik itu (Hermawati, 2013). 

Secara prinsip, citra dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu (Kadir, 2014): 

a. Citra biner 

Citra biner atau citra hitam putih atau citra monokrom adalah citra 

yang nilai piksel-pikselnya berupa angka nol atau satu saja atau dua 

keadaan seperti 0 dan 255. Kata “biner” yang berarti dua 

menyatakan dua kemungkinan nilai tersebut. Citra biner biasa 

dipakai untuk kepentingan segmentasi, yang memisahkan objek dari 

latar belakangnya. 

b. Citra berskala keabuan 

Citra berskala keabuan (grayscale) adalah citra yang menggunakan 

gradasi warna abu-abu yang merupakan kombinasi antara hitam dan 

putih. Setiap warna di dalam citra berskala keabuan dinyatakan 

dengan sebuah bilangan bulat antara 0 dan 255 (untuk yang aras 

keabuannya sama dengan 256) dan nilai tersebut disebut sebagai 

intensitas. 

c. Citra berwarna 

Citra berwarna (true color) merepresentasikan keadaaan visual 

objek-objek yang bisa kita lihat. Citra berwarna atau dikenal sebagai 

citra RGB tersusun atas tiga komponen, yaitu komponen merah (R 
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atau red), komponen hijau (G atau green), dan komponen biru (B 

atau blue). Setiap piksel akan diwakili oleh tiga komponen tersebut. 

2.2.3 Konsep Tekstur 

Tekstur adalah sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

daerah yang cukup besar sehingga secara alami, sifat-sifat tadi dapat 

berulang dalam daerah tersebut. Tekstur juga merupakan keteraturan pola-

pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel dalam citra digital. 

Syarat terbentuknya tekstur setidaknya ada dua, yaitu : 

a. Adanya pola-pola primitif yang terdiri dari satu atau lebih piksel. 

Bentuk-bentuk pola primitif ini dapat berupa titik, garis lurus, garis 

lengkung, luasan, dan lain-lain yang merupakan elemen dasar dari 

sebuah bentuk.  

b. Pola-pola primitif tadi muncul berulang-ulang dengan interval jarak 

dan arah tertentu sehingga dapat diprediksi atau ditemukan 

karakteristik pengulangannya. 

Syarat pertama berarti setiap tekstur harus mempunyai elemen tekstur di 

dalamnya, walaupun seandainya elemen tekstur tersebut hanya terdiri  dari 

sebuah piksel. Syarat kedua mempunyai arti harus ada seperangkat aturan 

yang dapat menjelaskan bagaimana elemen-elemen tekstur ini muncul 

secara berulang-ulang. 

Karakteristik tekstur terbentuk dari sebaran intensitas dalam lingkungan 

bidang citra. Jadi tekstur tidak dapat ditentukan dari satu titik, tetapi dari 
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sekelompok titik. Tingkat resolusi citra yang diamati menentukan skala dari 

pemahaman tekstur (Prasetyo, 2011). 

2.2.4 Konsep Temu Balik Citra Berbasis Konten 

Sistem temu balik citra (image retrieval) pada awal pengembangannya 

yaitu sekitar tahun 1970-an, masih menggunakan teks untuk menandai atau 

memberi keterangan (annotation) pada citra. Pertama, citra diberi 

keterangan berbentuk teks kemudian untuk melakukan proses temu kembali 

menggunakan DBMS (Database Management System) berbasis teks. 

Pemberian keterangan tersebut memiliki kelemahan yaitu jika koleksi citra 

memiliki jumlah yang sangat besar, maka menjadi tidak efisien karena 

proses dilakukan secara manual dan keterangan yang diberikan pada citra 

bersifat subjektif, sangat tergantung pada persepsi pemberi keterangan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pada awal 1990-an mulai 

dikembangkan CBIR, yang melakukan proses temu-balik berdasarkan 

muatan visual berupa komposisi warna yang dimiliki citra. Temu kembali 

citra merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah citra berdasarkan 

masukan satu citra (Kadir, 2014).  

Fitur sejumlah objek telah disimpan di dalam database. Selanjutnya, 

ketika suatu citra dijadikan sebagai bahan query, fitur akan dihitung setelah 

melalui prapemrosesan dan segmentasi. Fitur yang diperoleh dibandingkan 

dengan fitur semua objek yang terdapat di dalam database melalui 

perhitungan jarak fitur. Objek-objek yang menghasikan skor rendah adalah 
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citra yang mirip dengan citra query. Prinsip temu kembali citra ditunjukkan 

pada gambar di bawah 2.2. 

Citra Masukan
Prapemrosesan 

dan Segmentasi

Ekstraksi Fitur

Perhitungan 

Jarak Fitur

Pengurutan 

Jarak

Pemilihan n 

Citra Hasil

 

Database 

Database 

Citra

 

Gambar 2.2 Prinsip temu kembali citra (Kadir, 2014) 

2.2.5 Konsep Histogram 

Histogram citra adalah diagram yang menggambarkan frekuensi setiap 

nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra (Kadir, 2014). Pengertian 

lain dari histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran 

nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. 

Histogram juga dapat dikatakan sebagai  diagram yang menunjukkan jumlah 

kemunculan nilai gray-level pada suatu citra, dimana sumbu-x dari diagram 
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ini menggambarkan nilai gray-level dan sumbu-y mewakili jumlah 

kemunculan gray-level tertentu (Hermawati, 2013).  

Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi 

(relative) dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat 

menunjukkan banyak hal tentang kecerahan (brightness) dan kontas 

(contrast) dari sebuah gambar. 

Secara matematis, histogram citra dihitung dengan rumus: 

ℎ𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
   , 𝑖 = 0, 1, … … . . , 𝑙 − 1 

Dalam hal ini, 

ni = jumlah pixel yang memiliki derajat keabuan i 

n = jumlah seluruh pixel di dalam citra 

2.2.6 Ekstraksi Fitur Berbasis Histogram 

Komponen fitur yang dihitung secara statistis adalah rerata intensitas. 

Persamaan untuk rerata intensitas  (Kadir, 2013) adalah: 

             𝑚 = ∑  𝑖. 𝑝(𝑖)

𝐿−1

𝑖=0

… … … … … . … … … … … … … . . … … … . . … … … … … … (1) 

Pada persamaan 1, i adalah aras keabuan pada citra f dan p(i) 

menyatakan probabilitas kemunculan i dan L menyatakan nilai aras 

keabuan tertinggi. 
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Fitur berikutnya yang dihitung adalah deviasi standar. Perhitungan 

untuk deviasi standar (Kadir, 2013) adalah: 

              𝜎 = √∑(𝑖 − 𝑚)2 𝑝(𝑖)

𝐿−1

𝑖=0

… … … … … … … … … … … … … … . … . … … … … (2) 

Dimana 𝜎2 dinamakan varians atau momen orde dua ternormalisasi 

karena p(i) merupakan fungsi peluang. Fitur ini memberikan ukuran 

kekontrasan. 

Fitur skewness merupakan ukuran ketidaksimetrisan terhadap rerata 

intensitas. Definisinya (Kadir, 2013): 

             𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = ∑(𝑖 − 𝑚)3𝑝(𝑖) … … … … … … … … … … … … … … … … … (3)

𝐿−1

𝑖=0

 

Skewness sering disebut momen orde tiga ternormalisasi. Nilai negatif 

menyatakan bahwa distribusi kecerahan condong ke kiri terhadap rerata dan 

nilai positif menyatakan bahwa distribusi kecerahan condong ke kanan 

terhadap rerata. 

Deskriptor energi adalah ukuran yang menyatakan distribusi intensitas 

piksel terhadap jangkauan aras keabuan. Energi didefinisikan sebagai 

berikut (Kadir, 2013): 

              𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = ∑[𝑝(𝑖)]2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (4)

𝐿−1

𝑖=0
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Citra yang seragam dengan satu nilai aras keabuan akan memiliki nilai 

energi yang maksimum, yaitu 1. Citra dengan sedikit aras keabuan akan 

memiliki energi yang lebih tinggi daripada yang memiliki banyak nilai aras 

keabuan. 

Properti kehalusan atau smoothness biasa disertakan untuk mengukur 

tingkat kehalusan/kekasaran intensitas pada citra. Definisinya sebagai 

berikut (Kadir, 2013): 

             𝑅 = 1 −
1

1 + 𝜎2
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (6) 

𝜎 adalah deviasi standar. Nilai R yang rendah menunjukkan bahwa citra 

memiliki intensitas yang kasar. Untuk menghitung kehalusan, varians perlu 

dinormalisasikan sehingga nilainya berada pada jangkauan [0 1] dengan 

cara membaginya dengan (L-1)2. 

Contoh sederhana dari perhitungan fitur dengan histogram adalah 

misalkan terdapat sebuah citra berukuran 10 x 10 dengan resolusi gray-level 

L=8, dengan  nilai frekuensi gray-level ditunjukkan pada tabel 2.2 

Tabel 2.2. Tabel frekuensi gray level citra 

Nilai gray level (0-7) Frekuensi 

0 22 

1 48 

2 4 

3 8 

4 7 

5 7 

6 1 

7 3 
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Frekuensi dari nilai gray level citra di atas, diimplementasikan dalam bentuk 

histogram, yang dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3  Grafik Histogram Citra 

Perhitungan histogram dan komponen fitur nilai peluang untuk masing-

masing gray level  ditunjukkan pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Tabel peluang gray level 

I N(i) p(i)=N(i)/N (N=100) 

0 22 0.22 

1 48 0.48 

2 4 0.04 

3 8 0.08 

4 7 0.07 

5 7 0.07 

6 1 0.01 

7 3 0.03 

 

a. Perhitungan  rerata intensitas (m). 

Rerata intensitas dihitung dengan menggunakan persamaan 1. 

𝑚 = ((0 ∗ 0.22) + (1 ∗ 0.48) + (2 ∗ 0.04) + (3 ∗ 0.08) 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7

Histogram

Nilai gray level

F

r

e

k

u

e

n

s

i 



26 
 

                       (4 ∗ 0.07) + (5 ∗ 0.07) + (6 ∗ 0.01) + (7 ∗ 0.03))  

                                 𝑚 = 1.7 

b. Perhitungan deviasi standar. 

Deviasi standar dihitung dengan menggunakan persamaan 2. Adapun 

perhitungan untuk deviasi standar ditunjukkan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Perhitungan deviasi standar 

I p(i) M (i-m)2 (i-m)2 * p(i) 

0 0.22 1.7 2.89 0.6358 

1 0.48 1.7 0.49 0.2352 

2 0.04 1.7 0.09 0.0036 

3 0.08 1.7 1.69 0.1352 

4 0.07 1.7 5.29 0.3703 

5 0.07 1.7 10.89 0.7623 

6 0.01 1.7 18.49 0.1849 

7 0.03 1.7 28.09 0.8427 

J U M L A H 3.17 

D E V I A S I   S T A N D A R 1.780449381 

 

c. Perhitungan nilai skewness 

Nilai skewness dihitung menggunakan persamaan 3. Perhitungan nilai 

skewness ditunjukkan pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Perhitungan nilai skewness 

I p(i) m (i-m)3 (i-m)3 * p(i) 

0 0.22 1.7 -4.913 -1.08086 

1 0.48 1.7 -0.343 -0.16464 

2 0.04 1.7 0.027 0.00108 

3 0.08 1.7 2.197 0.17576 

4 0.07 1.7 12.167 0.85169 

5 0.07 1.7 35.937 2.51559 

6 0.01 1.7 79.507 0.79507 

7 0.03 1.7 148.877 4.46631 

S K E W N E S S   7.56 
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d. Perhitungan nilai energi. 

Nilai energi dihitung dengan menggunakan persamaan 4. Perhitungan 

nilai energi ditunjukkan pada tabel 2.6.  

  Tabel 2.6. Perhitungan nilai energi 

i p(i) p(i)2 

0 0.22 0.0484 

1 0.48 0.2304 

2 0.04 0.0016 

3 0.08 0.0064 

4 0.07 0.0049 

5 0.07 0.0049 

6 0.01 0.0001 

7 0.03 0.0009 

E N E R G I 0.2976 

 e. Menghitung nilai smoothness 

Untuk menghitung smoothness digunakan persamaan 6, dan varians 

perlu dinormalisasikan dengan cara membaginya dengan (L-1)2  

sehingga nilai varians= 1.780449381/ 72  = 0.036336.  

                     𝑅 = 1 −
1

1 + 0.036336
= 0.03506198 

2.2.7 Perhitungan Jarak Antar Citra 

Jarak biasa digunakan untuk mewujudkan pencarian citra. Fungsinya 

adalah untuk menentukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor fitur. 

Tingkat kesamaan dinyatakan dengan suatu skor atau ranking. Semakin 

kecil nilai ranking, semakin dekat kesamaan kedua vektor tersebut (Kadir, 

2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jarak Canberra. 
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Pada metode ini, pembilang menyatakan selisih (jarak) dan penyebut 

menormalisasikan selisih tersebut. Dengan demikian jarak dari setiap 

komponen fitur tidak akan melebihi satu ( Suciati, 2014). 

Jarak Canberra didefinisikan sebagai berikut (Kadir, 2013): 

𝑗(𝑣1, 𝑣2) = ∑
|𝑣1 (𝑘) − 𝑣2(𝑘)|

|𝑣1(𝑘) +  𝑣2(𝑘)|

𝑁

𝑘=1

… … … … … … … … … … … … … … … (7) 

Dalam hal ini, v1 dan v2 adalah dua vektor yang jaraknya akan dihitung dan 

N menyatakan panjang vektor. Contohnya dua buah vektor ( v1 =[4,3,6] dan 

v2 =[2,3,7] ), jarak Canberra kedua vektor tersebut berupa: 

                  Jarak =
|4−2|

|4+2|
+

|3−3|

|3+3|
+

|6−7|

|6+7|
=

2

6
+

0

6
+

1

13
= 0,4103 

2.2.8 Bagan Alir (Flowchart) 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 

urutan-urutan prosedur suatu program. Tujuan adanya flowchart adalah 

untukmenggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara 

sederhana,dengan menggunakan simbol-simbol standar. Simbol-simbol dari 

flowchart memiliki fungsi yang berbeda antara satu simbol dengan simbol 

lainnya. Fungsi dari simbol-simbol flowchart dapat dilihat pada tabel 2.7 

Tabel 2.7 Simbol-Simbol Flowchart (Jogiyanto, 2010) 

Simbol Nama Keterangan/Penjelasan 

 Pemrosesan 

Komputer 

Pemrosesan yang dilakukan oleh 

sebuah computer 



29 
 

 Input/Output Menggambarkan bagan aliran data 

masukan dan keluaran dalam sebuah 

program 

 Simbol 

terminal 

Simbol terminal yaitu menyatakan 

permulaan atau akhir suatu program 

 Keputusan Sebuah tahapan keputusan untuk 

sebuah statement 

 Dokumen Sebuah dokumen untuk merekam data 

terjadinya transaksi 

 Input Manual 

atau 

Input data 

On-line 

Entri data oleh alat on-line seperti 

komputer PC 

 Penyimpanan

/Storage 

Akses secara lansung kedalam 

perangkat penyimpanan pada disket. 

  

Arus/Flow 

Prosedur yang dapat dilakukan dari 

atas kebawah, dari bawah keatas, dari 

kiri kekanan ataupun dari kanan 

kekiri. 

 

2.2.9 Konsep Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai 
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jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur 

data, baik secara manual maupun komputerisasi. 

DFD memiliki beberapa komponen yaitu : 

1. Source / entity 

- Merupakan sumber atau tujuan dari proses aliran data 

- Merupakan lingkungan luar dari sistem. 

- Bisa menggambarkan secara fisik, seseorang, sekelompok, 

atau sistem lain. 

- Diperlukan duplikasi untuk menghindari arah flow yang 

simpang siur, dengan tanda garis diagonal di sudut kanan 

bawah. 

2. Proses  

- Fungsi yang mentransformasikan data secara umum. 

- Proses merupakan suatu aktifitas pekerjaan, penamaan 

proses dimulai dengan kata kerja diikuti dengan kata benda. 

3. Data Flow 

- Menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses 

lainnya. 

- Nama proses ditulis untuk menjelaskan arti dalam aliran 

tersebut dan ditulis untuk mengidentifikasi aliran tersebut. 

4. Data Store 

Komponen yang berfungsi untuk menyimpan data/file adalah 

fungsi yang mentransformasikan data secara umum. 
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Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam DFD. 

Tabel 2.8 Simbol-simbol DFD 

No Simbol Keterangan 

1 

 

 

 

Eksternal Entity 

2 

 

 

 

Simbol proses yang mentransformasikan 

data secara umum 

3  Berkas penyimpanan data atau file 

4  Simbol alir data yang menggambarkan 

aliran data dari data yang satu ke data 

yang lain. 

 

2.2.10 Konsep Entity Relationship Model 

Entity relationship model (ER_M) merupakan suatu model data yang 

dikembangkan berdasarkan objek. ER_M digunakan uuntuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data kepada pemakai secara logika. ER_M 

digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram ER( 

ER_Diagram/ER_D) dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. 

Model ini juga membantu perancang basis data dalam melakukan analisis 
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dan perancangan basis data karena model ini dapat menunjukan macam data 

yang dibutuhkan dan kerelasian antar data di dalamnya (Hendrianto, 2014).  

Sebuah diagaram ER/ER_D tersusun ada tiga komponen yaitu: 

1. Entitas (entity) 

Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. 

Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang keterangannya 

perlu disimpan di dalam basis data. 

2. Atribut (attribute) 

Atribut sering pula disebut sebagai properti, merupakan keterangan-

keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam 

basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas pada sebuah entitas. 

3. Kerelasian antar entitas (relationship) 

Mendefinisikan hubungan antara dua buah entitas. Kerelasian adalah 

kejadian atau transaksi yang terjadi diantara dua buah entitas yang 

keterangannya perlu disimpan dalam basis data (Sutanta, 2008). 

Berikut simbol – simbol pada  ERD : 

Tabel 2.9 Simbol-simbol ERD. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

Entitas Jenis entitas dapat berupa suatu elemen 

lingkungan, sumber daya atau transaksi 

yang field-fieldnya dipergunakan dalam 

aplikasi program. 
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2  

 

Hubungan 

atau Relasi 

Menunjukkan nama relasi antar satu 

entitas dengan entitas lainnya. 

3  

 

 

Atribut Atribut merupakan karakteristik dari 

sebuah entitas. 

4  

 

Garis 

Relasi 

Menunjukkan hubungan antar entitas. 

5  

 

Entitas 

Lemah 

Entitas yang kemunculannya tergantung 

dari entitas lain yang lebih kuat. 

 

2.2.11 Konsep Basis Data 

Basis data (database) adalah suatu kumpulan data terhubung 

(interrelated data) yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media, 

tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data, 

disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga mudah digunakan atau 

ditampilkan kembali (Sutanta, 2008). Pengertian lain dari basis data adalah 

suatu susunan/kumpulan data operasional lengkap dari suatu 

organisasi/perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara 

terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu menggunakan komputer 

sehingga  mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan 

pemakainya. 
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2.2.12 Konsep MySQL (My Structured Query Language) 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis 

data SQL DBMS (Database management System) atau yang multithread, 

multi-user. MySQL juga merupakan perangkat lunak basis data open 

source  yang paling digemari, karena merupakan perangkat lunak basis 

data yang powerfull dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media 

penyimpanan data. Sebabagi sebuah program penghasil database, MySQL 

tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain(Interface). 

MySQL dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi seperti 

Visual Basic, PHP, Delphi, Java dan lain sebagainya (Supriyanto, 2010). 

2.2.13 PHP (Personal Homepage-Hypertext Preprocessor) 

PHP atau hypertext preprocessor adalah bahasa pemrograman web 

berbasis server (server-side) yang mampu memparsing kode PHP dari 

kode web dengan ekstensi .php, sehingga menghasilkan tampilan website 

yang dinamis disisi client (browser). Di antaranya untuk pengembangan 

aplikasi web berbasis server (server-site) dimana PHP nantinya dijalankan 

di server web. Setiap kode PHP akan dieksekusi oleh runtime PHP, 

hasilnya adalah kode PHP yang dinamis tergantung kepada script PHP 

yang ditulis. PHP juga dapat digunakan pada banyak server web, sistem 

operasi dan plarform. Selain itu dapat digunakan pada Sistem Menejemen 

Database Relasional (RDBMS) dan mendukung banyak database seperti 

MySQL, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic  dan ODBC 

(Winarno & Zaki, 2014). 
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2.2.14 Konversi Bilangan Hexadesimal Ke  Bilangan Oktal 

Bilangan hexadesimal adalah bilangan yang memiliki radix 16 atau 

berbasis 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ,F. Sedangkan 

bilangan oktal adalah bilangan yang menggunakan basis 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, dan 7. Konversi bilangan hexadesimal ke bilangan oktal dapat 

dilakukan dengan cara mengkonversikan dahulu bilangan hexadesimal ke 

biner, lalu mengkonversikan bilangan biner tersebut ke bilangan oktal. 

Sebagai contoh:  7FD16=....8 

Konversi  7FD16 ke oktal :  7= 0111 ; F= 1111; D=1101 

7FD16=111111111012 

111111111012= 37758 

Jadi, 7FD16=37758 

Cara konversi yang lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan formula 

HEX2OCT pada microsoft excel.  

 


