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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. 

Hal ini diikuti pula dengan banyaknya penelitian-penelitian baru dalam bidang 

tersebut, diantaranya adalah yang berkaitan dengan image retrieval. Penelitian 

terkini adalah adanya teknologi pencarian gambar berbasis konten, yang biasa 

disebut dengan content based image retrieval (CBIR). CBIR berupaya 

memecahkan masalah image retrieval yang berguna untuk sarana indeks, 

pencarian dan pengambilan citra dalam database. 

Biasanya user mengelompokkan citra secara manual, dengan harus 

membagi citra sesuai kemiripan yang ada, dan dipisahkan satu dengan yang 

lainnya. Cara ini tentu membutuhkan waktu lama bila citra yang ada berjumlah 

besar. Pengelompokan citra tentu membutuhkan ketelitian user dalam 

mengelompokkan citra sesuai kemiripan yang dimiliki dan tidak menutup 

kemungkinan terjadi kesalahan user dalam melakukan klasifikasi. 

Cara yang digunakan dalam mengatasi masalah di atas adalah dibutuhkan 

proses klasifikasi secara otomatis sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat 

serta efisiensi waktu yang lebih baik. Dengan mengukur kemiripan input citra 

dengan semua gambar yang ada di dalam data latih secara otomatis, dan 

merepresentasikan kepada user, citra tersebut termasuk dalam kelas tertentu. 

Untuk itu digunakan metode klasifikasi citra. 

Metode klasifikasi merupakan proses menentukan kelas (label) dari suatu 

objek yang tidak memiliki label. Pelabelan objek dilakukan berdasarkan kesamaan 

karakteristik antara sekumpulan objek (training set) dengan objek baru tersebut. 

Metode ini dapat membantu mengetahui data input masuk dalam kelas apa. 

Suatu citra dapat dideskripsikan berdasarkan ciri tertentu, salah satunya 

adalah dengan ciri bentuk. Bentuk merupakan bagian fundamental dari sebuah 

objek. Dengan mengkategorikan berdasarkan kesamaan bentuk dari citra, semua 
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citra yang terkumpul akan dipisahkan berdasarkan kategori dengan kesamaan 

bentuknya masing-masing. 

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam tugas akhir 

ini penulis mencoba melakukan percobaan terhadap ciri bentuk suatu citra, karena 

bentuk merupakan ciri visual yang paling umum digunakan manusia dalam 

merepresentasikan suatu objek. Dalam sistem ini sebelum suatu citra diketahui 

bentuknya terlebih dahulu dilakukan deteksi tepi dari citra tersebut, metode yang 

digunakan untuk melakukan deteksi tepi ini adalah Canny, karena deteksi tepi 

Canny dapat mendeteksi tepian sebenarnya dengan tingkat kesalahan minimum 

dan menghasilkan citra tepian yang optimal. Kemudian dilakukan proses 

transformasi hough, metode ini digunakan karena memiliki keunggulan dalam 

mendeteksi keberadaan objek yang memiliki pola tertentu serta relatif tidak 

terpengaruh oleh noise. Salah satu metode juga digunakan dalam penelitian ini 

adalah Hu moment invariant, karena metode ini merupakan metode deskripsi 

bentuk yang memiliki komputasi waktu yang lebih cepat dan tidak terpengaruh 

terhadap perubahan skala, rotasi dan translasi. Untuk proses klasifikasinya yaitu 

dengan menggunakan algoritma adalah k-nearest neighbor karena merupakan 

algoritma klasifikasi dengan metode yang sederhana dan mudah dalam 

implementasinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Bagaimana membuat aplikasi klasifikasi citra berdasarkan bentuk objek 

dengan metode transformasi hough menggunakan algoritma k-nearest 

neighbor. 

b) Bagaimana mengimplementasikan metode transformasi hough dalam 

aplikasi klasifikasi citra berdasarkan bentuk objek. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengimplementasikan metode 

transformasi hough dan algoritma k-nearest neighbor untuk melakukan klasifikasi 

citra berdasarkan bentuk objek. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

a) Citra yang digunakan hanya citra single objek. 

b) Koleksi citra data latih yang digunakan sebanyak 20 gambar yang terdiri 

dari 5 class data latih, yaitu square, triangle, circle, rectangle dan ellipse. 

c) Citra yang digunakan memiliki format BMP. 

d) Image akan dikonversi oleh sistem dalam ukuran 320 x 240 pixel. 

e) Objek pada citra yang digunakan merupakan bentuk bentuk dasar seperti; 

persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan ellipse. 

f) Latar belakang citra adalah warna polos (tidak bergambar). 

g) Tahapan pembuatan data latih yang digunakan adalah secara manual dari 

user. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, akan di gunakan pendekatan analysis, 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut 

a. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan metode edge detection, 

transformasi hough, Hu moment invariant, k-nearest neighbor, Digital 

Image Processing, dan Image Retrieval. 

b. Rancang Sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan  perancangan  model  algoritma  k-nearest 

neighbor, metode transformasi hough dan Hu moment invariant untuk 

menangani klasifikasi citra. 

c. Pengujian Sistem 

Pada pengujian yang dilakukan akan diketahui hasil dari implementasi 

yang kemudian akan disimpulkan dari hasil yang ada. Berbagai masalah 

yang akan diuji antara lain adalah akurasi dari algoritma k-nearest 

neighbor untuk sistem klasifikasi citra. Dengan pengujian sistem, 
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diharapkan data yang didapat tersebut dapat memaksimalkan dalam sistem 

klasifikasi. 

d. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses di atas berupa laporan 

yang berisi dasar teori dan hasil proyek akhir ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar image processing dan 

classification yang meliputi edge detection, hough transform, Hu 

moment invariant dan k-nearest neighbor. 

BAB III : Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana membangun 

sistem sesuai dengan Software Development Life Cycle dan 

mengimplementasikan k-nearest neighbor dalam mengklasifikasikan 

objek. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan 


