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Abstrak
Kemajuan teknologi informasi dan komputer menyebabkan peningkatan minat untuk melakukan revolusi
pencarian informasi. Saat ini telah berkembang pencarian gambar dengan menggunakan gambar yaitu
Content Based Image Retrieval (CBIR), dimana sebelumnya hanya mengandalkan teks sebagai keyword
(kata kunci). Salah satu teknik dalam CBIR adalah dengan ekstrasi fitur tepi pada gambar dengan algoritma
Sobel. Hasil ekstraksi fitur dihitung dengan algoritma Edge Direction histogram (EDH) dan dicocokkan
dengan nilai fitur setiap gambar pada basis data untuk dihitung tingkat kemiripannya. Gambar yang dianggap
relevan dengan gambar query ditampilkan dalam hasil pencarian. Penelitian ini mengembangkan aplikasi
CBIR dengan menggunakan algoritma Sobel Edge Detection untuk pencarian gambar. Aplikasi diuji dengan
menghitung nilai precision dan recall hasil pencarian dari dataset standar. Hasil pengujian menunjukkan nilai
presisi dan recall yang dapat diterima, dengan gambar pencarian terbaik pada kategori bunga dan terburuk
pada kategori dinosaurus.
Kata kunci : Edge Direction histogram, Image Retrieval, Sobel Edge Detection
1.

Pendahuluan

Content Based Image Retrieval (CBIR)
merupakan proses untuk memperoleh gambar
yang disimpan dari basis data dengan
menggunakan gambar sebagai kunci pencarian,
bukan teks [1]. CBIR digunakan untuk
melengkapi kelemahan pencarian dengan
menggunakan kata kunci (keywords). Kata kunci
belum dapat mendeskripsikan keseluruhan
informasi pada gambar. Dengan CBIR, pengguna
dapat melakukan ekstrak informasi dari gambar
yang ingin dicari tanpa memerlukan informasi
berupa teks.
Berbagai teknik telah dikembangkan dalam
CBIR untuk memperoleh fitur yang dapat
merepresentasikan isi dari gambar. Halim [2]
telah mengembangkan aplikasi image retrieval
dengan kombinasi dari fitur warna dan tekstur.
Fitur warna diperoleh dari perhitungan color
histogram [3] dan fitur tekstur diperoleh dari
multi-scale GLCM [4]. Selain itu, aplikasi CBIR
dengan fitur bentuk juga telah dikembangkan
Halim dkk [5]. Fitur bentuk memanfaatkan
algoritma K-Means untuk melakukan clustering.
Aplikasi CBIR lain yang telah dikembangkan
adalah Query By Image Content (QBIC) oleh
IBM, Netra oleh UC Santa Barbara, Blobworld
oleh UC Berkeley, MARS oleh University of
Illinous Urbana-Champaign dan lain-lain [6].
Aplikasi pencarian gambar yang relevan pada
CBIR masih terus dikembangkan untuk
memperoleh tingkat presisi dan recall gambar
yang lebih baik.

Salah satu teknik lain dalam pencarian
gambar adalah dengan memanfaatkan edge
detection. Penelitian ini mengembangkan aplikasi
pencarian gambar dengan memanfaatkan Sobel
Edge Detection. Sobel Edge Detection memiliki
waktu komputasi yang lebih baik dibandingkan
dengan algoritma edge detection yang lain. Setiap
gambar dalam basis data standar (database Wang)
diproses dengan menggunakan Sobel Edge
Detection. Setiap tepi yang terdeteksi disimpan
nilai fitur tepi berdasarkan arah dari setiap tepi
dengan Edge Direction histogram. Fitur tepi
digunakan untuk mendeskripsikan gambar yang
disimpan. Fitur tepi pada gambar query
dicocokkan dengan gambar pada basis data untuk
mendapatkan tingkat kemiripan (similarity
comparison)
berdasarkan
nilai
global
thresholding. Setiap gambar basis data yang
memiliki tingkat kemiripan yang tinggi akan
ditampilkan berurutan. Setelah itu, baru dievaluasi
dengan nilai presisi dan recall pada hasil
pencarian.
2.

Kajian Pustaka

2.1 Content Based Image Retrieval
Content Based berarti bahwa pencarian akan
menganalisis konten dari gambar, bukan metadata
seperti kata kunci, tag, atau deskripsi terkait
dengan gambar. Konten yang dimaksud dapat
berupa warna, tekstur, bentuk, tepi, dan lain-lain.
Content Based Image Retrieval (CBIR) adalah
suatu teknik dimana setiap gambar akan diekstrasi
fitur-fiturnya, dan pencarian gambar hanya
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berdasarkan pada fitur-fitur gambar tersebut.
Dalam sistem pencarian gambar berdasarkan
konten, pengguna sistem memasukkan gambar
dan sistem harus menemukan gambar yang
relevan dengan gambar masukan [1]. Prinsip
CBIR ditunjukkan pada Gambar 1 [7].

sehingga persamaan turunan pertama dapat ditulis
pada Persamaan 2.

(2)
Operator Sobel menggunakan sepasang
matriks horisontal dan vertikal berdimensi 3 x 3
untuk pengoperasiannya terlihat pada Persamaan
3.

(3)
Gambar 1. Prinsip CBIR
Sistem arsitektur pada CBIR dibagi menjadi
dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap
memasukkan gambar untuk pencarian, sedangkan
tahap kedua merupakan tahap dimana kumpulan
gambar akan diekstraksi fiturnya dan kemudian
disimpan ke dalam basis data. Ketika pencarian
gambar dilakukan, fitur pada gambar tersebut
akan diekstraksi fiturnya. Pada tahap pencarian,
fitur dari gambar masukan akan dibandingkan
dengan setiap fitur gambar di dalam basis data.
Perbandingan fitur antara gambar masukan dan
fitur dalam basis data dapat dilakukan dengan
menggunakan metode pengukuran kemiripan
(Similarity Measurement), seperti Euclidean
Distance, Chi-Square Distance, dan Weighted
Euclidean Distance.
2.2 Ekstraksi Fitur Tepi
2.2.1 Algoritma Sobel Edge Detection
Algoritma Sobel merupakan metode
pendeteksian tepi turunan pertama (gradient).
Untuk citra f(x,y) diskrit 2D, turunan pertama
dituliskan secara parsial ke-2 arah (horisontal dan
vertikal) seperti pada Persamaan 1.

(1)
dimana :
: turunan pertama citra
: turunan pertama citra

horisontal
vertikal

dan
: jarak antar piksel masing-masing
arah x dan y
Di dalam gambar, jarak piksel antara kedua
titik adalah 1, sehingga diperoleh :
,
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Setiap bagian matriks 3 x 3 pada citra akan
dilakukan proses konvolusi dengan masingmasing nilai
dan
. Hasil konvolusi masingmasing
dan
digunakan untuk memperoleh
nilai magnitudo. Magnitudo gradien dihitung
dengan Persamaan 4.

(4)
Nilai hasil perhitungan magnitudo digunakan
sebagai dasar keputusan apakah suatu piksel
sebagai tepi atau tidak didasarkan pada
pertimbangan yang terlihat pada Persamaan 5.

(5)
dimana merupakan nilai ambang.
Jika piksel merupakan tepi, maka
selanjutnya hitung nilai sudut arah gradien tepi
tersebut. Arah gradien dapat dihitung dengan
Persamaan 6
(6)
Nilai ambang pada pendeteksian tepi dengan
algoritma Sobel menggunakan metode global
thresholding (pengambangan global). Metode
global thresholding menggunakan sebuah batas
ambang global yang berlaku untuk seluruh bagian
citra. Salah satu metode global thresholding yaitu
metode iterasi.
Metode iterasi adalah bentuk khusus dari Kmeans dimana K = 2. Metode iterasi dimulai
dengan memilih nilai batas (threshold) secara
sembarang sebagai nilai awal, lalu secara iterasi
nilai tersebut diperbaiki berdasarkan sebaran nilai
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intensitas citra yang bersangkutan. Nilai threshold
yang baru diharapkan akan menghasilkan
pemisahan yang lebih baik dari citra sebelumnya.
Langkah-langkah menentukan nilai batas T dalam
metode iterasi adalah sebagai berikut [8]:
1. Pilih nilai T-awal, biasanya dipakai nilai
rata-rata dari intensitas citra.
2. Segmentasi citra menjadi dua daerah,
misalnya R1 dan R2 dengan menggunakan Tawal sebelumnya.
3. Hitung nilai rata-rata intensitas pada daerah
R1 dan R2. Kedua nilai rata-rata tersebut
berturut-turut disebut r1 dan r2.
4. Hitung nilai T-baru dengan rumus T =
(r1+r2)/2
Ulang langkah 2 sampai 4 sampai nilai T tercapai.
Nilai T dikatakan telah tercapai bila nilai T tidak
mengalami perubahan nilai lagi.

4.

Bentuk histogram 4 kelompok (bins) arah
tepi dari jumlah frekuensi masing-masing
arah 0o, 45 o, 90 o, dan 135 o.
Lakukan normalisasi pada histogram
tersebut.
2.3 Similarity Measurement
Jarak merupakan pendekatan yang umum
dipakai 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 [7].
Salah satu similarity measurement yang
populer adalah Euclidean Distance. Jarak
Euclidean [10] dapat ditulis pada Persamaan 9.

2.2.2 Edge Direction histogram

(9)

Histogram adalah representasi grafis dari
tabulasi frekuensi. Histogram memetakan
distribusi frekuensi untuk menunjukkan proporsi
banyaknya frekuensi yang terjadi pada tiap
kategori. Puncak pada histogram menunjukkan
intensitas piksel yang menonjol [8]. Histogram
citra adalah grafik yang menggambarkan
penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu
citra atau bagian tertentu di dalam citra, sehingga
dapat diketahui frekuensi kemunculan relatif dari
intensitas citra tersebut. Histogram citra dapat
menjadi alat bantu dalam pengolahan citra secara
kualitatif maupun kuantitatif. Secara sederhana,
histogram citra yang menunjukkan frekuensi citra
dihitung dengan Persamaan 7.
(7)
dengan
= jumlah piksel dari setiap derajat
intensitas yang digunakan dalam citra.
Histogram yang normal memiliki rentang
dari 0..1 untuk setiap frekuensi derajat intensitas.
Secara matematis, dapat dihitung pada Persamaan
8.

dimana,
FQ[i] merupakan fitur dari gambar masukan,
FDB[i] merupakan fitur dari gambar dalam basis
data, N merupakan jumlah gambar dalam basis
data.
3.

Metodologi Penelitian

Langkah-langkah pengembangan aplikasi
Content Based Image Retrieval dengan algoritma
Sobel Edge Detection menggunakan teknik
waterfall sebagai berikut:
1. Studi literatur.
Tahapan ini mencakup pengumpulan referensi
mengenai
content-based
image
retrieval,
algoritma sobel dan Edge Direction histogram.
2. Analisis dan Perancangan sistem.
Tahapan ini mencakup pemodelan proses dan data
sistem dengan menggunakan Unified Modelling
Language. Hubungan antar-class dalam aplikasi
CBIR dengan Sobel Edge Detection dapat dilihat
pada Gambar 2.

(8)
dengan
= jumlah piksel dari setiap derajat
intensitas yang digunakan dalam citra dan
=
jumlah seluruh piksel di dalam citra.
Fitur tepi dapat diekstraksi dengan
memanfaatkan Edge Direction histogram (EDH).
Langkah-langkah pembentukan Edge Direction
histogram (EDH) [9] adalah sebagai berikut :
1. Konversi citra RGB menjadi citra Grayscale
(8-bit)
2. Hitung nilai magnitude dan arah tepi dengan
menerapkan algoritma Sobel pada citra
Grayscale tersebut.
3. Konversi citra ke dalam citra biner
berdasarkan nilai ambang (threshold).

33

Seminar Nasional Informatika 2015

Gambar 2. Class Diagram Aplikasi CBIR dengan
Sobel Edge Detection
Activity Diagram proses training Aplikasi CBIR
dengan Sobel Edge Detection terlihat pada
Gambar 3.

Gambar 4. Activity Diagram untuk Proses
Training
Gambar 3. Activity Diagram untuk Proses
Training
Pada Gambar 3, administrator sistem
memilih satu atau lebih gambar yang hendak
disimpan ke dalam basis data. Setiap gambar
dikonversi model warnanya menjadi grayscale.
Setiap gambar dideteksi tepinya dengan operator
Sobel. Hasil perolehan tepi pada gambar, dihitung
sudut arah tepinya. Setiap sudut arah tepi dibagi
menjadi 5 kelompok arah, yaitu 0, 45, 90, 135,
dan non-directional (tidak berarah). Berdasarkan
frekuensi masing-masing kelompok, maka
terbentuk histogram (edge direction histogram).
Lakukan normalisasi pada histogram. Hasil
normalisasi masing-masing kelompok frekuensi
disimpan ke dalam basis data.
Activity Diagram proses testing Aplikasi
CBIR dengan Sobel Edge Detection terlihat pada
Gambar 4.

Pada Gambar 4, pengguna sistem drag dan
drop atau mengunakan tombol browse untuk
memasukkan gambar sebagai objek pencarian.
Gambar query dikonversi menjadi grayscale.
Gambar dideteksi tepinya dengan operator Sobel.
Hasil perolehan tepi pada gambar, dihitung sudut
arah tepinya. Setiap sudut arah tepi dibagi
menjadi 5 kelompok arah, yaitu 0, 45, 90, 135,
dan non-directional (tidak berarah). Berdasarkan
frekuensi masing-masing kelompok, maka
terbentuk histogram (edge direction histogram).
Lakukan normalisasi pada histogram. Hasil
normalisasi masing-masing kelompok frekuensi
dicocokkan dengan nilai fitur yang sudah ada di
dalam basis data dengan menggunakan Euclidean
Distance. Setiap gambar di dalam database yang
memiliki tingkat kecocokan yang relevan dengan
gambar masukan, akan ditampilkan pada aplikasi.
Pseudocode cara kerja dari algoritma Sobel
Edge Detection sebagai berikut.
Deteksi Tepi dengan Algoritma Sobel
Input : grayscale_image
Sx = array[n,n] of integer = { { -1, 0, 1 }, { -2, 0,
2 }, { -1, 0, 1 } }
Sy = array[n,n] of integer = { { 1, 2, 1 }, { 0, 0, 0
}, { -1, -2, -1 } }
for i = 0 to grayscale_image.height – 3 do
for j = 0 to grayscale_image.width – 3 do
magnitudo_x = 0
magnitudo_y = 0
for m = i to i + 2 do
for n = j to j + 2 do
magnitudo_x = magnitudo_x +
grayscale_image.getpixel(n,m) * Sx[m-i, n-j]
magnitudo_y = magnitudo_y +
grayscale_image.getpixel(n,m) * Sy[m-i, n-j]
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end for
if (ABS(magnitudo_x) +
ABS(magnitudo_y) < T)
binary_image.setpixel(j, i, color.black)
else
binary_image.setpixel(j, i, color.white)
end if
end for
end for
end for
Output : binary_image
3. Pengembangan sistem
Hasil analisis dan perancangan sistem digunakan
sebagai blueprint dalam pengembangan kode
program. Bahasa pemrograman yang digunakan
untuk menghasilkan aplikasi adalah Visual C#
2013 dengan .NET Framework 4.
4. Pengujian sistem
Hasil pengujian aplikasi diperoleh dari
perbandingan gambar query yang dimasukkan
pengguna dengan gambar di dataset yang telah di
training dengan membandingkan nilai Euclidean
Distance. Setelah itu dilakukan perhitungan
presisi dan recall dengan menggunakan
persamaan 10.

(10)
Dimana:
relevant retrieved: semua gambar hasil pencarian
yang sama kategori dengan query
image.
all relevant: semua gambar pada kategori yang
sama dengan query image.
4.

tepi pada gambar yang disimpan ke dalam basis
data seperti pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Form Training
Rincian gambar dari proses training dapat
dilihat dalam aplikasi yang seperti pada Gambar
7.

Gambar 7. Rincian gambar dari proses training
Ketika Form Testing dipilih pada tampilan
awal, maka muncul form untuk mengekstrasi fitur
tepi pada gambar yang disimpan ke dalam basis
data seperti pada Gambar 8.

Hasil dan Pengujian

4.1 Hasil
Aplikasi CBIR dengan algoritma Sobel Edge
Detection memiliki tampilan awal seperti pada
Gambar 5.
Gambar 8. Tampilan Form Testing
4.2 Pengujian

Gambar 5. Tampilan awal Aplikasi CBIR dengan
algoritma Sobel Edge Detection
Ketika Form Training dipilih pada tampilan
awal, maka muncul form untuk mengekstrasi fitur

Beberapa pengaturan dalam pengujian yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data pengujian. Dataset yang digunakan
dalam pengujian terdiri dari dataset wang
berupa: 10 kategori gambar (Afrika, Pantai,
Bangunan, Bus, Dinosaurus, Gajah, Bunga,
Kuda, Gunung, dan Makanan), gambar
berupa png dan berukuran 256 x 384 dan 384
x 256
2. Threshold edge: 16, 32, 48, 64, 96, 128, dan
dengan metode iterasi
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Nilai rata-rata presisi dan recall untuk semua
kategori pada semua nilai threshold edge yang
diuji terlihat pada Gambar 9-15.

Gambar 14. Nilai recall dan precision dengan
nilai threshold edge = 128

Gambar 9. Nilai recall dan precision dengan nilai
threshold edge = 16

Gambar 15. Nilai recall dan precision dengan
model iterasi

Gambar 10. Nilai recall dan precision dengan
nilai threshold edge = 32

Gambar 11. Nilai recall dan precision dengan
nilai threshold edge = 48

Gambar 12. Nilai recall dan precision dengan
nilai threshold edge = 64

Gambar 13. Nilai recall dan precision dengan
nilai threshold edge = 96
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Berdasarkan Gambar 9-15, hasil pencarian terbaik
dengan nilai precision = 31.7376% dan nilai recall
= 32.874% yang diperoleh pada nilai threshold
edge = 32 dan nilai threshold distance ≤ 0.07
dengan memperhatikan selisih nilai recall dan
precision paling kecil. Berdasarkan nilai threshold
edge = 32 dan nilai threshold distance ≤ 0.07,
rincian pencarian terbaik ditemukan pada gambar
dengan kategori bunga dan rincian pencarian
terburuk untuk gambar kategori dinosaurus.
Untuk kategori bunga, diperoleh nilai precision =
38.196% dan nilai recall = 37.34%, sementara
untuk kategori dinosaurus, diperoleh nilai
precision = 54.6252% dan nilai recall = 7.44%.
5.

Kesimpulan

Pencarian gambar dengan Content Based Image
Retrieval dapat menggunakan algoritma Sobel
Edge Detection. Berdasarkan pengujian yang
dilakukan dengan tujuh nilai threshold edge dan
10 nilai threshold distance, hasil terbaik diperoleh
dengan nilai precision = 31.7376% dan nilai recall
= 32.874% yang diperoleh pada nilai threshold
edge = 32 dan nilai threshold distance ≤ 0.07
dengan memperhatikan selisih nilai recall dan
precision paling kecil. Kategori pencarian terbaik
dengan Sobel Edge Detection terdapat pada
kategori bunga dan terburuk pada kategori
dinosaurus. Nilai presisi dan recall masih dapat
ditingkatkan dengan
mengkombinasikannya
dengan fitur lain pada gambar seperti warna dan
tekstur.
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