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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi berkembang seiring dengan 

berkembangnya teknologi computer. Khususnya dalam bidang computer vision 

yaitu teknologi yang melakukan pemrosesan pada suatu citra atau gambar yang 

selanjutnya diproses untuk kebutuhan tertentu berdasarkan informasi yang di 

dapat. Information Retrieval (IR) adalah menemukan kembali dokumen yang 

berisi informasi yang relevan dengan pencarian yang diberikan oleh pemakai. 

Salah satu contoh adalah pencarian informasi yang beracuan pada citra atau 

gambar (Image Retrieval).  

Teknik image retrieval yang pertama, yaitu tekstual, merupakan teknik 

yang sangat sederhana, yaitu berdasarkan kata kunci yang diberikan untuk tiap 

citra. Permasalahan dengan teknik ini adalah lamanya waktu pencarian dan 

adanya ketergantungan terhadap manusia yang sangat tinggi untuk 

mendeskripsikan suatu citra. Hal ini menyebabkan terjadinya pendeskripsian yang 

tidak konsisten. Teknik image retrieval yang kedua, berdasarkan isi, adalah teknik 

yang mengindekskan suatu citra berdasarkan isinya seperti warna, sisi, bentuk, 

tekstur, informasi spasial, dan sebagainya. Teknik ini sering disebut dengan 

Content Based Image Retrieval (CBIR).  

Pada tugas akhir ini penulis akan mencoba menerapkan algoritma LSI 

(Latent Semantic Indexing) yaitu sebuah metode baru yang sedang dikembangkan 

oleh Google Corporation yang umumnya digunakan untuk pencarian kata dan 

pada tugas akhir ini akan diimplementasikan untuk pencarian citra/gambar.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana algoritma Latent Semantic Indexing dapat diterapkan dalam 

analisa kemiripan data gambar 2 dimensi ? 

2. Bagaimana tingkat keakuratan hasil pencarian gambar menggunakan 

algoritma Latent Semantic Indexing ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan tugas akhir ini adalah untuk menentukan 

efektifitas mesin pencarian gambar yang berbasis content based image retrieval 

system dengan menggunakan algoritma Latent Semantic Indexing. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukan beberapa batasan masalah 

untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Input pencarian berupa file gambar 

2. Struktur warna untuk citra tekstur adalah grayscale dan bersifat 

homogen 

3. Feature yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah histogram 

 

1.5 Metodologi 

Metode yang dipakai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur pada penelitian ini berdasarkan kepustakaan online maupun 

dari text box, yang dilakukan secara terencana dengan menggali informasi-

informasi yang dibutuhkan guna menemukan hal-hal yang spesifik dalam sumber 

referensi yang ada. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan pegolahan data 

perancangan dan implementasi algoritma Latent Semantic Indexing terhadap 

Content Based Image Retrieval System, maka perlu dilakukan pengumpulan data 

gambar/citra query yang diperlukan. 
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1.5.3 Latent Semantic Indexing 

Algoritma LSI merupakan algoritma yang mampu membangun model 

semantic. Pada tugas akhir ini LSI diimplementasikan pada pencarian dokumen-

dokumen gambar yang relevan dengan term yang terdapat dalam query gambar 

yang diinputkan. Metode LSI mengasumsikan bahwa terdapat sebuah latent 

semantic structure, yaitu sebuah struktur semantic dalam setiap dokumen gambar 

yang tersembunyi (latent) oleh adanya noise yang disebabkan oleh keberagaman 

stuktur histogram pada gambar. LSI menggunakan metode statistik untuk 

mengestimasi struktur tersebut, dan menghilangkan noise yang ada. 

Penggambaran terms dan dokumen berdasarkan struktur tersebut digunakan untuk 

proses indexing dan retrieval. 

 

1.5.4 Perancangan dan Implementasi 

Desain yang akan dirancang adalah struktur program yang akan digunakan 

untuk implementasi algoritma latent semantic indexing dan dilakukan pengujian 

sistem untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan tujuannya. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Sistem Pencarian Gambar Menggunakan Algoritma Latent 
Semantic Indexing 

User memasukkan query berupa image dan selanjutnya sistem akan 

memproses image berdasarkan kriteria histogram image yang diproses 

menggunakan algoritma LSI dan selanjutnya sistem melakukan pengurutan 

gambar yang memenuhi kriteria sesuai inputan gambar yang dilakukan oleh user. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, secara sistematika diatur dan 

disusun dalam lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran umum Latar Belakang penulisan 

Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, serta 

Sistematika Penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori, landasan-landasan, serta prinsip-

prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan dalam desain 

serta implementasi sistem. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan tentang analisa dan rancangan aplikasi sistem 

penerapan algoritma Latent Semantic Indexing pada Content 

Based Image Retrieval System.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Berisikan tentang implementasi dan pengujian kinerja sistem 

yang telah dibuat dari analisis dan perancangan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran-saran 

sehubungan dengan adanya kemungkinan tentang pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 


