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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejak adanya penigkatan jumlah gambar pada internet (seperti pada situs 

google, situs photo sharing online, forum foto online, dan sebagainya), pencarian 

gambar yang relevan dari kumpulan database yang besar telah menjadi topik 

penelitian yang penting. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak system 

pencarian gambar telah dikembangkan, seperti TBIR (text based image retrieval) 

dan content based image retrieval. Secara khusus, user diharuskan untuk 

menginputkan keyword yang berfungsi sebagai textual query ke dalam system 

pencarian gambar. Kemudian, system akan menampilkan ranking gambar relevan 

yang berkaitan dengan text yang berisi keyword query dan score perangkingan 

gambar diperoleh melalui beberapa nilai kesamaan antara keyword query dengan 

fitur textual gambar yang relevan. Bagaimanapun juga, hasil pencarian dapat 

menjadi sangat lemah, khususnya ketika terdapat banyak fitur textual pada sebuah 

gambar di web image. 

  Untuk mengatasi masalah ini, banyak metode reranking gambar telah 

dikembangkan untuk merangking ulang gambar yang dicari dengan menggunakan 

fitur visual. Pada tugas akhir ini, penulis mencoba untuk meningkatkan hasil 

pencarian gambar dengan menggunakan metode yang disebut dengan ‘bag based 

image reranking. Dalam penerapannya,  system akan menggunakan proses image 

compare untuk mendapatkan image yang relevan dan image yang tidak relevan. 

Image-image hasil pencarian akan dikomparasikan dengan image acuan yang 

dipilih annotator. Kemudian system akan mengelompokkan image-image tersebut 

ke dalam bag. 

  Dengan menggunakan metode bag based, semua image yang telah 

dikomparasi akan dipisahkan berdasarkan kategori image, jika image tersebut 

relevan maka akan dikelompokkan ke dalam bag positive, namun jika tidak maka 

akan dikelompokkan ke dalam bag negative. 

 

 

 



2 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi untuk mengintegrasikan hasil pencarian 

image pada google image dengan aplikasi bag based reranking untuk 

meningkatkan hasil pencarian gambar? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan proses image compare dalam 

penentuan score suatu image? 

3. Bagaimana cara untuk mendapatkan proses reranking yang efektif dan 

efisien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Metode ini hanya untuk menampilkan hasil reranking dari textual query 

yang diinputkan user pada search engine. 

2. Proses image compare  hanya digunakan untuk mendapatkan score suatu 

image. 

3. Proses komparasi image hanya dilakukan dalam format grayscale, 

sehingga aplikasi ini tidak mengkomparasi image format rgb. 

4. Proses pembagian bag postive dan bag negative dilakukan secara manual 

oleh annotator. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk menghindari ambiguitas dalam pengelompokan suatu bag. 

2. Untuk mendapatkan proses reranking yang efektif dan efisien. 

 

1.5  Metodologi Pengerjaan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka dan Pengumpulan data 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi yang berhubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam system. Literatur yang 
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digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet serta dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

2. Analisa dan Perancangan System 

Tahap analisa dan perancangan system merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja system dan pembuatan 

aplikasi Search Engine dengan menggunakan metode Bag Based Image 

Reranking. 

3. Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat yaitu aplikasi Search 

Engine berbasis web. 

4. Pengujian dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap pengujian dan evaluasi dari desain aplikasi 

yang telah dibuat. 

5. Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

 

1.6  Metodologi Penulisan 

 Metodologi penulisan tugas akhir kali ini terdiri atas lima pembahasan, 

yaitu pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan sistem, implementasi 

dan pengujian serta penutup. Secara singkat, kelima bagian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi pengerjaan, serta 

metodologi penulisan. 

2. BAB II :  Landasan Teori 

Berisi penjelasan mengenai teori-teori sistem pencarian image dan metode 

reranking image menggunakan metode bag based reranking. 

3. BAB III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi tentang analisa kebutuhan dalam membangun aplikasi 
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reranking image. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan untuk 

membangun aplikasi reranking image menggunakan metode bag based 

reranking. 

4. BAB IV :  Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang bagaimana membangun aplikasi reranking image 

dan menjelaskan metode penelitian yang dilakukan. 

5. BAB V :  Penutup 

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam pembahasan tugas akhir, berisi 

tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan 

tugas akhir. 


