
Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007                                                                               SNSI06-039 

 

 221

APLIKASI IMAGE RETRIEVAL BERDASARKAN TEKSTUR DENGAN 
MENGGUNAKAN TRANSFORMASI HAAR WAVELET 

 
Sani Muhamad Isa1) Elsa Juwita2) 

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta 
sani_m_isa@tarumanagara.ac.id 1) xa_3154@yahoo.com 2) 

 
ABSTRACT 
Content-Based Image Retrieval is a technique which uses visual contents to search images from large scale image 
databases according to users' interests. Most of content-based image retrieval systems use color, texture and shape as 
visual content. In this paper, we study a content-based image retrieval application based on texture using the Haar 
Wavelet transform method. The focus of this research is to develop image retrieval technique which has a texture 
similarity using the Haar Wavelet transform method. The experiment on this study are divided into two kinds, experiment 
on multi-query image and experiment on single-query image. Experimental results show that experiment on multi-query 
image has a precision of 54% and experiment on single-query image has a precision of 33.32%  
Keywords : Content-based Image Retrieval, Haar Wavelet Transform, Multi-query Image, Single-query Image, Texture. 
 
1. Pendahuluan 
Komputer pada awalnya hanya digunakan untuk melakukan proses perhitungan atau komputasi saja, tetapi seiring 
dengan berkembangnya teknologi informasi, maka komputer juga dapat digunakan untuk mengolah dan menyimpan data. 
Data yang disimpan di dalam komputer dapat bermacam-macam jenisnya. Data tersebut dapat berupa teks, gambar, 
audio, video, dan lain-lain. Selain digunakan untuk mengolah dan menyimpan data, komputer dapat juga digunakan 
untuk mencari gambar.  
  
1.1 Latar Belakang 
Sistem pencarian gambar yang ada sekarang ini pada umumnya menggunakan metode tradisional dalam menyimpan dan 
mengelola gambar. Pada metode ini, gambar diberi keterangan berupa teks yang berhubungan dengan gambar tersebut. 
Pemberian keterangan pada gambar tersebut dilakukan secara manual. Apabila terdapat suatu basis data gambar yang 
besar, maka sistem pencarian gambar berdasarkan teks menjadi tidak praktis karena pemberian keterangan pada gambar 
tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, adanya persepsi manusia yang berbeda-beda terhadap suatu 
gambar dapat mengakibatkan hasil pencarian gambar tidak sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu, perlu dibuat suatu 
sistem pencarian gambar yang menggunakan ciri visual untuk mencari gambar-gambar dari basis data gambar yang 
besar. Sistem pencarian gambar yang menggunakan ciri-ciri visual untuk melakukan pencarian gambar dikenal dengan 
nama Content-Based Image Retrieval (CBIR).  
 
Tekstur telah menjadi salah satu ciri-ciri yang paling penting yang dapat digunakan untuk menggolongkan, mengenali, 
dan mencari gambar. Tekstur menggambarkan sifat dari permukaan objek dalam suatu citra. Ada berbagai macam 
metode yang dapat digunakan untuk memodelkan tekstur dan mengekstrak ciri-ciri tekstur. Tuceryan dan Jain telah 
menggolongkan metode tersebut ke dalam empat kategori: metode yang berhubungan dengan statistik, metode yang 
berhubungan dengan geometrik, metode berdasarkan model, dan metode berdasarkan pemrosesan sinyal[5]. Metode 
berdasarkan model dan metode berdasarkan pemrosesan sinyal telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di dalam 
pencarian gambar tekstur. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan perancangan program aplikasi ini bertujuan untuk mengembangkan teknik pencarian gambar yang mempunyai 
kesamaan tekstur dengan menggunakan transformasi Haar Wavelet. Dengan menggunakan metode Haar Wavelet ini, 
diharapkan pencarian gambar dapat dilakukan dengan hasil yang baik (tingkat akurasinya tinggi), khususnya gambar 
yang berbasis tekstur. 
 
1.3 Rumusan Rancangan 
Aplikasi yang akan dirancang adalah aplikasi pencarian gambar berdasarkan ciri-ciri teksturnya dengan menggunakan 
transformasi Haar Wavelet. Perancangan program aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman Visual 
Basic 6.0 dan Microsoft Access. 
 
Ada dua tahap utama di dalam perancangan program aplikasi pencarian gambar ini, yaitu tahap tahap training dan tahap 
testing. Pada tahap training, pertama-tama gambar tekstur diubah ke dalam bentuk grayscale, dilanjutkan dengan 
ekstraksi ciri pada gambar menggunakan transformasi Haar Wavelet sehingga diperoleh feature vector-nya. Selanjutnya, 
feature vector-feature vector yang diperoleh akan disimpan ke dalam basis data. Kemudian pada tahap testing, pengguna 
memberikan input ke program berupa gambar query. Selanjutnya, program akan mengekstrak ciri tekstur pada gambar 
query yang diinput sebagai perbandingan dengan gambar-gambar yang ada di dalam basis data. Setelah diperoleh nilai 
feature vectornya, kemudian program akan membandingkan feature vector pada gambar query dengan feature vector 
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pada gambar-gambar yang ada di dalam basis data dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Perbandingan antara 
feature vector pada gambar query dengan gambar di dalam basis data ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 
jarak antara feature vectornya. Setelah diperoleh jaraknya, gambar-gambar di dalam basis data yang mempunyai jarak 
terdekat dengan gambar query akan ditampilkan sebagai hasil pencarian. Terakhir, akan dilakukan evaluasi kinerja 
terhadap program aplikasi pencarian gambar ini. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Konsep Dasar Content-Based Image Retrieval 
Content-based image retrieval (CBIR) merupakan sebuah teknik yang menggunakan ciri-ciri visual untuk mencari 
gambar dari basis data gambar yang berskala besar sesuai dengan keinginan pengguna. Content-based image retrieval 
menggunakan ciri-ciri visual dari gambar seperti warna, bentuk, tekstur, dan spatial layout untuk menggambarkan dan 
menunjukkan gambar.  Content-based image retrieval system dapat dilihat pada Gambar 1.  
 

 
Gambar 1. Content-Based Image Retrieval System  

 
Pada content-based image retrieval, ciri-ciri visual pada gambar diekstrak dan digambarkan sebagai feature vector multi-
dimensional[2]. Feature vector pada gambar-gambar yang berada di dalam basis data membentuk sebuah feature 
database. Untuk mencari gambar, pengguna memberikan contoh gambar (gambar query) pada sistem pencarian. Sistem 
kemudian menghitung nilai-nilai feature vector pada gambar query tersebut. Besarnya nilai kesamaan atau jarak antara 
feature vector-feature vector dari gambar query yang ada di dalam basis data kemudian dihitung dan diurutkan 
berdasarkan jarak yang terkecil. Dengan adanya proses pengurutan jarak akan mempermudah pengguna di dalam mencari 
gambar yang tersimpan di dalam basis data.  
 
2.2 Texture 
Tekstur dapat didefinisikan sebagai keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan pixel-pixel dalam citra 
digital[4]. Suatu permukaan dalam image grayscale dikatakan mempunyai informasi tekstur bila pola-pola yang teratur 
tadi muncul secara berulang-ulang dalam interval jarak dan arah tertentu. Dengan kata lain, permukaan itu mempunyai 
pola-pola tertentu seperti permukaan batu, hamparan pasir atau rumput, kumpulan biji-bijian, dan sebagainya.  
 
Metode untuk mengekstrak ciri-ciri tekstur dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu[5]:  

1. Metode statistikal 
Metode statistikal menggolongkan tekstur dengan distribusi statistik pada intensitas gambar. Metode statistikal 
yang paling sering digunakan adalah co-occurrence matrices. Metode statistikal  lainnya meliputi: Fourier 
power spectra, dan shift-invariant principal component analysis (SPCA). 

2. Metode geometrik 
 Metode ini menggambarkan tekstur dengan  mengidentifikasi struktur sederhana dan aturan-aturan 
penempatannya. Meliputi : Voronoi tessellation features dan structural methods. 

3. Metode berdasarkan model 
 Metode analisis tekstur berdasarkan model didasarkan pada susunan model suatu gambar, yang  tidak hanya 
dapat digunakan untuk menggambarkan tekstur, tetapi menyatukannya juga, meliputi : Markov random field dan 
fractal model. 
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4. Metode pemrosesan sinyal/transformasi 
 Metode ini menggambarkan sebuah gambar di dalam  bentuk yang baru, dimana karakteristik dari tekstur 
 dapat diperoleh dengan lebih mudah, meliputi : spatial domain filters, fourier domain filtering, Gabor dan 
transformasi Wavelet.  
 

2.3 Transformasi Wavelet 
Transformasi wavelet telah digunakan sebagai ekstraksi ciri yang merupakan input bagi analisis tekstur dan 
penggolongan tekstur. Hal ini disebabkan karena wavelet mempunyai kemampuan membawa keluar ciri-ciri (feature) 
khusus pada suatu gambar yang diteliti. Pada transformasi wavelet, sebuah gambar didekomposisi menjadi subgambar 
pada frekuensi dan orientasi yang berbeda, yaitu low-low (LL), low-high (LH), high-low (HL), dan high-high (HH)[3].  
 
Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendekomposisi sebuah gambar tekstur dengan menggunakan 
transformasi Wavelet yaitu Pyramid-Structured Wavelet Transform (PWT) dan Tree-Structured Wavelet Transform 
(TWT)[1]. Pada pyramid-structured wavelet transform, proses dekomposisinya dilakukan hanya pada subband LL. 
Sedangkan pada tree-structured wavelet transform, proses dekomposisinya tidak dibatasi hanya pada subband LL, tetapi 
juga pada subband LH, HL atau HH. Pendekatan yang digunakan untuk mendekomposisi gambar di dalam program 
aplikasi pencarian gambar ini adalah pyramid-structured wavelet transform.  
 
2.4 Transformasi Haar Wavelet 
Haar Wavelet adalah metode wavelet yang pertama kali diajukan oleh Alfred Haar pada tahun 1909. Haar wavelet adalah 
metode wavelet yang paling sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Untuk mengekstrak ciri-ciri tekstur dengan 
transformasi Haar Wavelet, dilakukan proses averaging untuk mendapatkan bagian dari gambar yang berfrekuensi 
rendah dan dilakukan proses differencing untuk mendapatkan bagian dari gambar yang berfrekuensi tinggi.  
 
Secara umum, rumus untuk menghitung nilai averaging dan differencing dapat dinyatakan sebagai berikut : 

                                                           H0 : f(n) = (Xn + Xn+1)/2                                                                    (1) 
dan  

                                                                     H1 : f(n) = (Xn – Xn+1)/2                                                                       (2) 
dengan : H0 = nilai averaging 
  H1 = nilai differencing 
 
Pertama, dilakukan transformasi Haar Wavelet pada setiap baris matriks pada gambar. Kemudian, dilakukan transformasi 
Haar Wavelet pada setiap kolom. Transformasi ini akan menghasilkan suatu gambar yang seperti terbagi menjadi empat 
bagian atau empat subband, yaitu subband LL, LH, HL dan HH. Kemudian dilakukan transformasi Haar Wavelet pada 
subband LL[6]. Subband LL dibagi berdasarkan kolom menghasilkan subband LLL dan LLH. Kemudian subband LL 
dibagi berdasarkan baris, sehingga menghasilkan empat subband lainnya, yaitu LLLL, LLLH, LLHL, dan LLHH. 
Totalnya, ada 7 buah subband yang dihasilkan yaitu LL, LH, HL, LLLL, LLLH, LLHL dan LLHH. Kemudian pada 
ketujuh subband tersebut, dihitung nilai mean absolute dan variansinya. Nilai mean absolute dan variansi yang diperoleh 
pada ketujuh subband tersebut, dapat dianggap sebagai ciri-ciri tekstur dari suatu gambar.  
 
Rumus mean absolute dan variansi adalah sebagai berikut : 
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dengan : µ̂   =  mean dari sampel 
  xi    =  data ke-i 
  n    = banyaknya data 

       
2σ̂  =  ragam/variansi dari sampel 

 
2.5 Similarity Measure 
Kesamaan dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi pemetaan di antara sekumpulan parameter atau vektor parameter 
yang menggambarkan ciri-ciri dari gambar dan sebuah nilai riil positif yang dipilih untuk mengukur tingkat kesamaan 
diantara gambar-gambar yang diperbandingkan. Sekarang ini, banyak similarity measure yang telah dikembangkan di 
dalam sistem pencarian gambar, seperti Minkowski distance, Mahalanobis distance, Manhattan distance, Euclidean 
distance, Quadratic-Form distance, dan sebagainya. Perbedaan nilai similarity measure akan mempengaruhi kinerja 
pencarian dari suatu sistem pencarian gambar secara signifikan. 
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Dalam program aplikasi pencarian gambar berdasarkan tekstur, similarity measure yang digunakan adalah Euclidean 
distance. Euclidean distance merupakan teknik yang paling sederhana untuk menghitung jarak di antara 2 vektor. 
Misalkan diberikan dua buah feature vector p dan q, maka jarak di antara dua feature vector p dan q ditentukan sebagai 
berikut :  
P = ( p1, p2, ...., pn) 
Q =  (q1, q2, ..., qn) 
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                                          (5) 
dengan d = ukuran jarak antara query gambar P dan gambar Q yang ada di dalam basis data. 
      p = feature vector pada image P 
      q = feature vector pada image Q 
 
2.6 Multi-image query 
Sebagian besar dari sistem pencarian gambar hanya mendukung model single-query. Yang dimaksud dengan model 
single-query adalah pengguna hanya menginput sebuah gambar query di dalam melakukan proses pencarian gambar. 
Akan tetapi, sistem pencarian gambar mungkin memerlukan lebih dari satu buah gambar query untuk mendapatkan hasil 
pencarian gambar yang lebih efektif. Keuntungan menggunakan model multi-query ini adalah model multi-query dapat 
mengatasi keterbatasan terhadap spesifikasi dari ciri-ciri gambar yang menggunakan model single-query. Dengan 
menggunakan model multi-query dapat meningkatkan kinerja dari sistem pencarian gambar.  
 
Misalkan Xj menunjukkan gambar ke-j di dalam sebuah basis data gambar X, dan Y menunjukkan sekumpulan gambar 
query yang disediakan oleh pengguna. Jarak antara Xj dengan Y adalah sebagai berikut :  
                                                                               D(Xj,S) = min (d(Xj,Yk))                                                                 (6) 

 k 
dengan D = jarak antara gambar ke-j di dalam basis data X dengan sekumpulan gambar query Y 
             d = jarak antara Xj dengan Yk 
           Yk = gambar query ke-k yang akan diuji 
 
2.7 Evaluasi Kinerja 
Recall dan precision adalah dua kriteria yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem content-based 
image retrieval. Precision adalah rasio gambar yang relevan terhadap jumlah total gambar yang dicari di dalam query, 
sedangkan recall adalah rasio gambar-gambar yang relevan terhadap jumlah total gambar yang berada di dalam basis 
data[9]. Secara umum, rumus dari precision dan recall dapat dituliskan sebagai berikut:  

                                                                    (7) 

                                                                      (8) 
Dalam mengevaluasi kinerja program aplikasi pencarian gambar ini, hanya dilakukan perhitungan precision. Evaluasi ini 
didasarkan pada nilai threshold dan jumlah gambar yang dipilih oleh pengguna. 
 
 
3. Perancangan  
Perancangan program aplikasi ini menggunakan siklus hidup perancangan perangkat lunak. Siklus hidup perancangan 
perangkat lunak yang dipakai adalah model sekuensial linier, yang sering disebut juga dengan “siklus kehidupan klasik” 
atau “model air terjun”.  Model air terjun terdiri dari 6 tahap, yaitu rekayasa sistem (system engineering), analisis 
(analysis), perancangan (design), pengkodean (coding), pengujian (testing), dan pemeliharaan (maintenance)[4]. Pada 
tahap perancangan, dilakukan pembuatan diagram hirarki, dilanjutkan dengan pembuatan STD (State Transition 
Diagram), dan diakhiri dengan perancangan antar muka.  
 
Dalam program aplikasi pencarian gambar ini, ada 6 modul yang dirancang, yaitu : modul Menu Utama, modul Input 
Image, modul Image Retrieval, modul Retrieval Result, modul Help dan modul About.  
 
4. Hasil Pengujian dan Pembahasan 
4.1 Hasil Pengujian 
Pada program aplikasi ini, terdapat 210 gambar tekstur di dalam basis data dengan ukuran gambar 256 x 256 pixel. 
Gambar-gambar tekstur yang ada di dalam basis data berupa gambar tekstur alami dan gambar tekstur buatan manusia. 
Dari 210 gambar, dibagi menjadi 14 kategori gambar tekstur yang berbeda yaitu brick, brick_wall, fabric, grass, grid, 
leaves, mesh, metal, sand, soil, straw, stone, water, dan wood.  
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Pengujian data pada program aplikasi ini dilakukan dengan menghitung nilai precision pada setiap pengujian. Nilai 
precision diperoleh dari prosentase antara gambar yang mirip dengan gambar query dan banyaknya gambar hasil 
pencarian yang diperoleh. Untuk mengetahui banyaknya gambar yang mirip dengan gambar query dilakukan berdasarkan 
pengamatan visual (bersifat subjektif).  
 
Pengujian data pada program aplikasi ini dibagi menjadi dua macam pengujian, yaitu pengujian terhadap seluruh gambar 
yang ada di dalam basis data dan pengujian terhadap masing-masing kategori gambar tekstur. Pengujian terhadap seluruh 
gambar yang ada di dalam basis data dilakukan sebanyak 9 kali pengujian. Pengujian 1, 2, dan 3 merupakan pengujian 
multi-query image dengan keberagaman tekstur yang tinggi. Pengujian 4, 5, dan 6 merupakan pengujian multi-query 
image dengan kemiripan tekstur yang tinggi. Sedangkan pengujian 7, 8, dan 9 merupakan pengujian single-query image.  
Pengujian ini dilakukan terhadap 30 buah gambar query, 15 gambar diantaranya diambil secara acak dari dalam basis 
data,  sedangkan 15 gambar sisanya berasal dari luar basis data. 
 
Tabel hasil pengujian yang menunjukkan nilai precision dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Nilai precision pada setiap pengujian 

Jenis Pengujian Rata-rata 
precision (%) 

Pengujian multi-query image dengan kemiripan tinggi  52.78 
Pengujian multi-query image dengan keberagaman tinggi 55.22 
Pengujian single-query image terhadap seluruh basis data 33.32 
Pengujian single-query image kategori brick 76 
Pengujian single-query image kategori brick_wall 94 
Pengujian single-query image kategori fabric 100 
Pengujian single-query image kategori grass 100 
Pengujian single-query image kategori grid 90 
Pengujian single-query image kategori leaves 84 
Pengujian single-query image kategori mesh 56.11 
Pengujian single-query image kategori metal 100 
Pengujian single-query image kategori sand 37.5 
Pengujian single-query image kategori soil 86.67 
Pengujian single-query image kategori stone 93.33 
Pengujian single-query image kategori straw 54 
Pengujian single-query image kategori water 90 
Pengujian single-query image kategori woodgrain 64 

 
Hasil pengujian data pada program aplikasi pencarian gambar dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Hasil pencarian gambar pada program aplikasi 
 

 
4.2 Pembahasan 
Dari hasil pengujian terhadap data yang dilakukan pada program aplikasi pencarian gambar ini, dapat ditemukan 
beberapa hal sebagai berikut :  
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1. Sebagian besar nilai precision yang diperoleh pada setiap pengujian nilainya rendah. Hal ini disebabkan karena 
adanya keberagaman gambar tekstur dalam basis data yang besar dan tidak meratanya jumlah gambar tekstur pada 
masing-masing kategori. 

2. Rata-rata precision pada pengujian gambar multi-query image dengan kemiripan tinggi lebih rendah bila 
dibandingkan dengan rata-rata precision pada pengujian gambar multi-query image dengan keberagaman tinggi.  

3. Nilai precision pada pengujian gambar terhadap masing-masing kategori lebih tinggi nilainya daripada pengujian 
gambar terhadap seluruh basis data. 

4. Pada pengujian berdasarkan kategori, kategori gambar yang mempunyai nilai precision terendah adalah kategori 
sand dengan rata-rata nilai precision  37.5 %. Sedangkan, kategori gambar yang mempunyai nilai precision tertinggi 
adalah kategori fabric dan metal dengan rata-rata nilai precision 100%.  

 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan pengujian pada program aplikasi pencarian gambar berdasarkan tekstur 
dengan menggunakan transformasi Haar Wavelet adalah : 
1. Transformasi Haar Wavelet merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengenali ciri tekstur pada 

gambar. Hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya gambar yang mirip dengan gambar query pada setiap pengujian.  
2. Sebagian besar nilai precision yang diperoleh pada setiap pengujian nilainya rendah. Hal ini disebabkan karena 

adanya keberagaman gambar tekstur dalam basis data yang besar dan pengukuran jarak yang digunakan kurang baik. 
3. Pencarian gambar pada basis data dengan jenis tekstur yang mirip menghasilkan nilai precision yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pencarian gambar pada basis data dengan jenis tekstur yang beragam.  
 

6. Saran 
Program aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan ciri warna dan bentuk dalam melakukan pencarian 
gambar untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih efektif. Selain itu, program aplikasi ini dapat dikembangkan untuk 
mencari gambar yang berukuran lebih kecil atau lebih besar dari 256 x 256 pixel. Program aplikasi ini juga dapat 
dikembangkan dengan menggunakan pengukuran jarak yang lebih baik daripada Euclidean Distance, untuk mendapatkan 
hasil pencarian yang lebih baik, misalnya dengan menggunakan pengukuran robust distance.   
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