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ABSTRACT 
This paper presents an algorithm for extracting semantically equivalent object. The algorithm proceeds by identifying 
object that delivers the maximum amount of information about the class. The amount of information is calculated using 
Mutual Information (MI). The experiment on Caltech database benchmark shows that the algorithm is successful to 
extract the semantic object. The algorithm identifies each input image patch with the maximum similarity to root 
fragment. The semantic similarity accuracy of root fragment, i.e. lips, sunflowers, and wheels match 95%, 99% and 85% 
respectively. This algorithm is a promising algorithm to be used for the Content Based Image Retrieval System (CBIR). 
Keywords: Semantic Object, Mutual Information, CBIR 
 
1. Pendahuluan 
Informasi warna, bentuk dan tekstur citra (low level features) tidak selalu dapat memberikan hasil pengukuran kemiripan 
citra (image similarity measurement) yang baik. Seringkali citra yang mirip memiliki informasi warna, bentuk dan tekstur 
yang tidak selalu sama satu sama lain. Citra memiliki makna semantik yang tidak dapat diukur dari informasi tersebut. 
Makna semantik citra dapat memiliki informasi warna, bentuk atau tekstur yang berbeda sama sekali. Oleh karena itu 
untuk sistem temu kembali citra (Content-Based Image Retrieval – CBIR) pengukuran kemiripan citra dengan 
menggunakan semantik citra memberikan hasil yang lebih baik.  
 
Pada proses klasisifikasi citra, tahapan pemilihan ciri (feature selection) merupakan tahapan yang penting. Masalah 
utama pada pemilihan ciri semantik citra adalah mendeteksi bagian citra yang dapat memberikan makna semantik yang 
sama pada citra. Penelitian yang pernah dilakukan untuk mengukur kesamaan semantik citra adalah dengan 
menggunakan jarak geometris seperti L1 dan L2 norm, koefisien korelasi ternormalisasi Pearson atau cross-correlation 
ternormalisasi (Epshtein dan Ullman, 2005). Berdasarkan kajian psikologi (Ecker, 2002) disebutkan bahwa persepsi 
manusia dalam mengukur kemiripan tidak hanya berdasarkan dari jarak geometris. Beberapa studi yang pernah dilakukan 
menggunakan metode statistika non parametric untuk mengukur kemiripan (Zabih dan Woodfill, 1994). Akan tetapi 
pengukuran kemiripan berdasarkan statistika tidak dapat digunakan untuk citra monokrom dan memerlukan waktu 
banyak untuk komputasi. 
 
Makalah ini menyajikan algoritma untuk ektraksi fragmen citra yang mampu memberikan makna semantik citra. 
Fragmen yang dipilih adalah fragmen yang memiliki informasi visual semantik yang memadai untuk mendeskripsikan 
class. Fragmen citra diambil dari data pelatihan (training set). Dari setiap citra dipilih beberapa fragmen (kandidat 
fragment) yang diambil dari lokasi citra yang berbeda. Nilai threshold ditentukan pada setiap citra untuk menentukan 
batas minimal kesamaan visual semantik yang dimiliki citra. Informasi visual semantik diukur dengan menggunakan 
Mutual Information (MI). Percobaan dilakukan menggunakan database CALTECH dengan objek klas wajah, bunga 
matahari dan mobil. 
 
Susunan makalah ini terdiri dari bab 2 menjelaskan ekstraksi ciri semantic, bab 3 menjelaskan percobaan, bab 4 
menjelaskan hasil percobaan dan bab 5 menjelaskan kesimpulan dan pemanfaatan algoritma untuk sistem temu kembali 
citra. 
 
2. Ekstraksi Ciri Semantik 
2.1 Semantik Citra 
Semantik citra adalah kandungan makna/tema yang dimiliki oleh citra. Interpretasi semantik citra tidak saja diperoleh 
dari informasi warna, bentuk dan tekstur citra, namun dipengaruhi juga oleh pengetahuan objek-objek lainnya (prior 
semantik and contextual knowledge). Pada Gambar 1, berdasarkan tingkat pengetahuan, interpretasi semantik citra dibagi 
menjadi tiga yaitu (Fisher, 1987): 
1. berdasarkan informasi warna atau bentuk atau tekstur citra (image level): ekstraksi citra dalam bentuk data numerik 
2. berdasarkan bentuk citra secara visual (visual level) yang diperoleh dari data numerik citra 
3. berdasarkan konsep semantik (semantic level) 
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 Semantic Level 

“Serangga dewasa berwarna putih pada 
sehelai daun bunga rose” 

 

Visual Level 

“berbentuk simetris menyerupai hati 
dengan warna putih” 

 Image Level 

 
Interpretasi citra secara numeric.  

(Area : 5235, HSV : (140, 3, 93) 
Gambar 1. Contoh ilustrasi interpretasi citra 

 
2.2 Algoritma Ekstraksi Semantik Fragmen Citra 
Ekstraksi semantik fragmen citra adalah tahapan pemilihan ciri (feature selection) pada klasifikasi objek untuk 
mendapatkan bagian citra (fragment) yang memiliki kemiripan semantik. Algoritma yang digunakan adalah Mutual 
Information (MI) (Epshtein dan Ullman, 2005). MI akan memaksimumkan informasi mengenai klas citra pada setiap 
fragmen citra. Algoritma MI akan secara otomatis melakukan ektraksi semantik fragmen citra pada sebuah klas citra. 
 
Input algoritma adalah sejumlah citra yang berada pada klas yang sama dan sebuah root fragment (F) sebagai citra 
referensi untuk mengukur kesamaan semantik. Algoritma akan mendeteksi fragmen pada lokasi citra yang berbeda 
dengan berbagai ukuran pxq dan mendeteksi fragment yang memiliki informasi maksimal terhadap F. Kumpulan 
fragmen yang berhasil dideteksi disebut dengan kandidat fragment. Selanjutnya setiap kandidat fragmen tersebut 
dilakukan perhitungan MI untuk mendapatkan fragmen yang memiliki informasi maksimal mengenai klas. Mutual 
Information didefinisikan sebagai berikut: 

 
)|()(),( FCHCHFCI −=  

dengan I(C,F) adalah mutual information (MI) antara root fragment atau fragmen referensi (F) dengan klas citra (C) dan 
H adalah entropy citra. Variable C dan F merupakan variable biner: F = 1 jika fragmen referensi terdapat pada citra dan 
F=0 jika fragmen tidak terdapat pada citra. Sedangkan C=1 jika citra merupakan anggota dari klas yang diamati.  Nilai 
MI ditentukan dari frekuensi kemunculan fragmen referensi (F) pada sejumlah citra pada klas yang sama. Entropy 
merupakan variable acak yang didefinisikan dengan: 
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Dengan demikian persamaan untuk menghitung mutual information I(C,F)  adalah sebagai berikut: 
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Untuk memilih fragmen yang memiliki informasi maksimal diperlukan nilai ambang (threshold) yang berbeda untuk 
setiap citra. 
 
3. Percobaan 
Untuk menguji kemampuan algoritma, dilakukan percobaan dengan menggunakan koleksi citra yang berasal dari 
database CALTECH. Percobaan dilakukan pada tiga buah klas objek yaitu wajah, bunga matahari dan mobil. Gambar 3 
menunjukkan beberapa contoh citra yang digunakan pada percobaan. 
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Gambar 2. Contoh koleksi citra database CALTECH yang digunakan pada percobaan 
 
4. Hasil Percobaan 
 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa algoritma telah berhasil melakukan ektraksi semantik fragmen citra. Hasil 
percobaan ditunjukkan pada Gambar 4. 
 

 

 
 

Root Fragment  
Root Fragment 

 

 
 

 
Root Fragment 

 
 

Gambar 4. Hasil Percobaan 
 
Kemiripan semantik fragmen citra dengan root fragment didasarkan kepada hasil pengamatan secara manual. 
Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh tingkat akurasi kemiripan semantik fragmen citra untuk masing-masing root 
fragment sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Tingkat akurasi kemiripan semantik fragmen citra 

 

Root Fragment Tingkat akurasi kemiripan 
semantik fragmen 

 
95% 

 

99% 
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85% 

 
  
5. Kesimpulan 
Penelitian ini menyajikan algoritma ekstraksi kemiripan semantik untuk fragmen citra menggunakan Mutual Information 
(MI). Mutual Information bertujuan memaksimumkan informasi semantik setiap fragmen citra pada sebuah klas. 
Percobaan pada koleksi database CALTECH menunjukkan bahwa algoritma telah berhasil melakukan ekstraksi semantik 
fragmen. Tingkat akurasi kemiripan semantik fragment terhadap root fragment (bibir, bunga matahari, dan mobil) 
mencapai masing-masing 95%, 99% dan 85%. Dari hasil penelitian tersebut, maka algoritma ini dapat diterapkan pada 
ekstrasi fragment untuk sistem temu kembali citra berbasis semantik citra. 
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