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ABSTRACT 
Flower image retrieval plays important role in automatic species recognition. In this paper we use segmentation based 
method on color clustering and domain knowledge to extract flower regions. Color Moments of flower region are used to 
characterize the color feature. In characterizing shape feature, we use Centroid Color Distance (CCD) and Angle Code 
Histogram (ACH). Experimental result showed that clustering based flower region extraction method can produce good 
accuracy. Flower retrieval results in 16 species of flower images where yyy species gave the maximum 89% accuracy.  
Keywords: Flower Image Retrieval, Flower Image Characterization, Region-of-Interest (ROI), Color Features, Shape 
Features 
 
1. Pendahuluan 
Dalam dunia botani ada beribu-ribu spesies bunga di dunia yang sudah diklasifikasikan dan masih banyak spesies bunga 
yang belum diklasifikasikan. Proses pengklasifikasian spesies bunga tersebut apabila dilakukan secara manual dapat 
memakan waktu yang cukup lama. Untuk mempermudah proses pengklasifikasian spesies bunga dapat dilakukan proses 
pengolahan citra salah satunya dengan menerapkan teknik yang disebut dengan flower image retrieval. 
 
Dalam aplikasi flower image retrieval bagian bunga yang akan diproses untuk mendapatkan nilai-nilai fiturnya adalah 
bagian mahkota bunga. Untuk memisahkan mahkota bunga dengan background dari suatu input citra dilakukan proses 
segmentasi menggunakan metode color clustering dengan menggunakan CIE L*a*b* color space. Setelah proses 
segmentasi, bagian mahkota bunga tersebut dilakukan proses ekstraksi fitur warna menggunakan metode Color Moments 
dan ekstraksi fitur bentuk menggunakan metode Centroid-Contour Distance dan Angle Code Histogram. Fitur-fitur 
tersebut kemudian dilakukan pengukuran kesamaan jarak menggunakan metode Euclidean Distance. 
 
Pada saat ekstraksi fitur bentuk, sebelum dilakukan proses menggunakan metode Centroid-Contour Distance dan Angle 
Code Histogram, citra hasil segmentasi akan dilakukan operasi morfologi dengan teknik dilasi, erosi, dan closing. 
Operasi morfologi itu digunakan untuk memperoleh bentuk kontur suatu bunga. 
 
Gambar 1 memperlihatkan diagram blok sistem yang dibuat. Langkah pertama yang dilakukan pada proses mendapatkan 
feature vector adalah dengan menkonversikan model warna RGB pada citra input menjadi model warna CIE L*A*B. CIE 
L*a*b dipilih karena model warna ini mendekati persepsi mata manusia. Tahap selanjutnya dilakukan proses segmentasi 
menggunakan algoritma color clustering. Algoritma ini digunakan untuk membuang kelompok warna yang termasuk 
bagian background. Selanjutnya dilakukan proses pembersihan noise dengan cara melakukan pengelompokan piksel 
berwarna putih yang saling bertetanggaan menjadi satu kelompok. Kelompok yang memiliki jumlah piksel terbesar diset 
menjadi warna putih sedangkan kelompok lainnya diset menjadi warna hitam. Langkah terakhir sebelum dilakukan 
proses ekstraksi fitur, dilakukan operasi dilasi dan erosi untuk memperoleh batas tepi suatu objek bunga. 
 
Setiap aplikasi image retrieval selalu terdapat tahap penyimpanan database image dan tahap testing. Tahap-tahap tersebut 
dapat dilihat pada Gambar 2. Pada tahap penyimpanan database image dilakukan proses ekstraksi ciri input citra dengan 
menggunakan metode Color Moments, Centroid-Contour Distance, dan Angle Code Histogram. Ciri-ciri tersebut 
selanjutnya disimpan dalam basis data sebagai feature vector.  
 
Tahap testing merupakan tahap pengguna memberikan input ke dalam program berupa query image. Pada tahap ini query 
image juga akan diekstraksi ciri-cirinya untuk menghasilkan feature vector. Feature vector yang diperoleh pada tahap 
testing kemudian dibandingkan dengan feature vector yang terdapat di dalam basis data dengan menggunakan metode 
Euclidean Distance. Prinsip utama dalam metode Euclidean Distance, jarak yang memiliki nilai terdekat dengan query 
image akan ditampilkan sebagai hasil dari proses retrieval. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Content-Based Image Retrieval 
Content-based image retrieval (CBIR) adalah suatu metodologi untuk temu kembali data gambar berdasarkan isi sebuah 
gambar dalam basis data yang besar[5]. Pada content-based image retrieval, ciri-ciri visual pada setiap input image 
diekstrak dan digambarkan sebagai feature vector multi-dimensional. Feature-feature tersebut kemudian disimpan dalam 
suatu basis data. Untuk melakukan image retrieval, pengguna memberikan query image pada sistem pencarian kemudian 
dilakukan proses ekstraksi fitur terhadap query image tersebut sehingga diperoleh nilai feature vector-nya. Nilai feature 
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vector yang diperoleh dari query image akan dibandingkan kesamaannya dengan nilai feature vector yang terdapat dalam 
basis data. Citra yang dianggap mirip adalah citra yang mempunyai nilai feature vector yang sama. 

 
Gambar 1. Diagram Alur Proses Mendapatkan 

Feature Vector 
 

  
Gambar 2. Skema Sistem Flower Image Retrieval 

 
 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-057 

 

 323

2.2 CIE LAB Color Space 
CIELAB merupakan model warna yang dirancang untuk menyerupai persepsi penglihatan manusia dengan menggunakan 
tiga komponen yaitu L sebagai luminance (pencahayaan) dan a dan b sebagai dimensi warna yang berlawanan. 
Perancangan sistem aplikasi ini menggunakan model warna CIELAB pada proses segmentasi dan proses Color Moments. 
Model warna ini dipilih karena terbukti memberikan hasil yang lebih baik daripada model warna RGB dalam mengukur 
nilai kemiripan ciri warna dalam citra. Model warna CIELAB juga dapat digunakan untuk membuat koreksi 
keseimbangan warna yang lebih akurat dan untuk mengatur contrast pencahayaan yang sulit dan tidak mungkin dilakukan 
oleh model warna RGB. 
Dalam melakukan konversi model warna RGB ke model warna LAB terlebih dahulu dilakukan proses konversi model 
warna RGB ke XYZ. Tahap selanjutnya baru dilakukan konversi model warna XYZ ke LAB.  
 
Konversi dari RGB ke bentuk XYZ: 
 
var_R = ( R / 255 )           
var_G = ( G / 255 )  
var_B = ( B / 255 )  
 
if ( var_R > 0.04045 )  
var_R = (( var_R + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 
else   var_R = var_R / 12.92 
 
if ( var_G > 0.04045 )  
var_G = (( var_G + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 
else   var_G = var_G / 12.92 
 
if ( var_B > 0.04045 )  
var_B = (( var_B + 0.055 ) / 1.055 ) ^ 2.4 
else   var_B = var_B / 12.92 
 
var_R = var_R * 100  
var_G = var_G * 100  
var_B = var_B * 100  
 
X = var_R*0.4124 + var_G*0.3576 + var_B*0.1805  
Y = var_R*0.2126 + var_G*0.7152 + var_B*0.0722  
Z = var_R*0.0193 + var_G*0.1192 + var_B*0.9505  
 
Keterangan: 
var_R = Nilai komponen R pada model warna RGB 
var_G = Nilai komponen G pada model warna RGB 
var_B = Nilai komponen B pada model warna RGB 
X = Nilai komponen X pada model warna XYZ 
Y = Nilai komponen Y pada model warna XYZ 
Z = Nilai komponen Z pada model warna XYZ 
 
Konversi dari XYZ ke bentuk LAB: 
 
var_X = X / ref_X     //ref_X = 95.047   
var_Y = Y / ref_Y     //ref_Y = 100.000  
var_Z = Z / ref_Z     //ref_Z = 108.883  
 
if ( var_X > 0.008856 ) var_X = var_X ^ ( 1/3 ) 
else   var_X = ( 7.787 * var_X ) + ( 16 / 116 ) 
 
if ( var_Y > 0.008856 ) var_Y = var_Y ^ ( 1/3 ) 
else   var_Y = ( 7.787 * var_Y ) + ( 16 / 116 ) 
 
if ( var_Z > 0.008856 ) var_Z = var_Z ^ ( 1/3 ) 
else   var_Z = ( 7.787 * var_Z ) + ( 16 / 116 ) 
 
CIE-L* = ( 116 * var_Y ) – 16  
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CIE-a* = 500 * ( var_X - var_Y )  
CIE-b* = 200 * ( var_Y - var_Z )  
 
Keterangan: 
X = Nilai komponen X pada model warna XYZ 
Y = Nilai komponen Y pada model warna XYZ 
Z = Nilai komponen Z pada model warna XYZ 
CIE-L* = Nilai komponen L pada model warna LAB 
CIE-a*  = Nilai komponen a pada model warna LAB 
CIE-b*  = Nilai komponen b pada model warna LAB 
 
2.3 Color Clustering 
Color clustering merupakan metode yang digunakan untuk melakukan segmentasi terhadap citra bunga. Metode ini 
menggunakan ruang warna CIE L*a*b dalam melakukan pengukuran kemiripan jarak clustering. Langkah-langkah 
algoritma color clustering dijelaskan di bawah ini[2]:  
1) Peroleh komponen RGB dari input citra dan transformasikan ke CIE L*a*b 
2) Temukan semua cluster warna 

a. Hitung color distance dari setiap piksel dari color cluster yang ada. 
Jika tidak ada color cluster, maka set piksel pertama sebagai cluster baru. 
Rumus menghitung color distance: 

22 )()()( baL 2 ∆+∆+∆            
b. Jika minimum color distance lebih kecil dari threshold, maka kecocokan didapat. Sebaliknya, color cluster yang 

baru dibangkitkan, dan set piksel tersebut sebagai cluster baru. 
c. Untuk setiap kecocokan, nilai L, a, b dan pusat cluster diperbaharui. Representasi color cluster yang baru 

merupakan rata-rata bobot dari original cluster dan warna dari piksel sekarang. 
3) Hitung populasi dari tiap cluster. Cluster dengan jumlah populasi lebih kecil dari threshold dibuang. 
4) Untuk setiap piksel, hitung color distance ke tiap cluster. Masukkan piksel ke cluster dimana colorn distance-nya 

minimum. 
5) Setiap image layer akan dipetakan ke warna bunga atau warna latar belakang menurut color distance antara warna 

image layer (cluster) dan warna pada look-up table, Cd 
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dengan Lc, ac, bc adalah nilai-nilai L, a, b dari color layer, dan LiT, aiT, biT adalah nilai-nilai L, a, b dari warna ke-I 
pada look-up color table. Tabel Look-up Color diperoleh dari hasil penelitian terhadap beberapa warna bunga dan 
warna latar belakang dari beberapa jenis foto bunga. Jika color layer termasuk warna latar belakang, maka layer 
tersebut akan dibuang. 

 
2.4 Color Moments 
Color Moments merupakan metode yang cukup baik dalam pengenalan ciri warna. Color Moments menghasilkan tiga 
moments level rendah dari sebuah citra dengan cukup baik. Nilai-nilai tersebut adalah mean, standard deviasi, dan 
skewness. Ketiga nilai tersebut cukup efektif dalam merepresentasikan penyebaran atau distribusi warna dari sebuah citra 
digital. Nilai mean, standar deviasi, dan skewness dicari untuk setiap komponen warna dari model warna LAB dengan 
menggunakan rumus di bawah ini[3]:  

∑
=

=
11 j

N

iji P
N

E  
 

σi = ( 1
N

(pij − Ei)2)
N

j=1

∑  
 

si = ( 1
N

(Pij − Ei)3)
N

j=1
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Keterangan: 
E = Rata – rata nilai warna dalam citra (Mean) 
σ = Akar pangkat dari varians (Standar deviasi) 
S = Ukuran derajat ketidaksimetrisan (Skewness) 
N  = Jumlah total piksel pada citra. 
Pij = Nilai dari komponen warna ke-i pada piksel ke-j 
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2.5 Centroid-Contour Distance 
Centroid-Contour Distance (CCD) merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh ciri-ciri bentuk dari suatu 
objek. Metode ini dapat merefleksikan karakter umum dari suatu bentuk tetapi kurva CCD tidak tahan terhadap 
perubahan rotasi. Metode ini menghitung jarak r dari centroid suatu bentuk dengan batasannya menurut kelipatan sudut 
α.[4].  
 
Pada Gambar 7, jarak R adalah jarak antara titik C (centroid) dengan titik P (bagian tepi objek) dan sudut α adalah sudut 
yang dibentuk antara 2 titik tepi objek yang berdekatan dan memiliki kelipatan yang sama untuk setiap sudut yang 
dibentuk. Sebagai contoh bila nilai kelipatan α misalkan 10º, maka akan terdapat 36 jarak R (R1,R2,...,R36). 

 
Gambar 3. Pendekatan Centroid-Contour Distance 

 
Algoritma yang digunakan dalam proses Centroid-Contour Distance adalah sebagai berikut (misalkan kelipatan sudut α 
sebesar 10º): 
1) Set nilai awal untuk θ = 0º. Jumlah titik poin yang terbentuk sebanyak 36 buah karena digunakan kelipatan sudut α 

sebesar 10º. 
2) Hitung posisi koordinat titik P setiap kelipatan jarak (r) dimana r dimulai dari satu dan jaraknya terus bertambah 

sebesar 1 piksel, r = r + 1. Rumus untuk menghitung posisi titik P: 
X = r * Cosθ + x  

ySinrY += θ*  
Keterangan: 
X  = Posisi titik P pada sumbu X 
Y  = Posisi titik P pada sumbu Y 
r  = Kelipatan jarak (r = 1,2,3,...,dst) 
x   = Titik pusat objek pada sumbu X 
y   = Titik pusat objek pada sumbu Y 

 
Setiap posisi koordinat titik P tersebut dilakukan pengecekan terhadap 8 piksel tetangga terdekatnya. Apabila salah 
satu dari 8 piksel tetangganya maupun piksel pada koordinat titik P tersebut merupakan bagian tepi objek, maka 
hitung jarak centroid ke titik P. Rumus menghitung jarak (R) centroid ke titik P: 

22 )()( CPCP YYXXR −+−=  
Keterangan: 
R = Jarak titip pusat ke titik P 
XP = Koordinat sumbu X pada titik P 
YP = Koordinat sumbu Y pada titik P 
XC = Koordinat sumbu X pada titik pusat 
YC = Koordinat sumbu Y pada titik pusat 

3) Lakukan perhitungan tahap kedua sebanyak 36 kali dengan sudut Teta meningkat sebesar 10º. Jarak-jarak yang 
diperoleh kemudian disimpan sebagai fitur bentuk dari suatu objek. 

 
2.6 Angle Code Histogram 
Angle Code Histogram merupakan metode untuk pengenalan bentuk. Metode ini dapat mengatasi permasalahan rotasi 
objek yang tidak dapat diatasi dengan metode Centroid-Contour Distance. Pada pendekatan Angle Code Histogram, 
masing-masing kontur yang berdekatan diwakilkan oleh bagian-bagian garis yang berkelanjutan dimana garis-garis 
tersebut berhubungan membentuk suatu sudut. Sudut pada titik kontur pada setiap kontur yang berdekatan dihitung dan 
hasil yang berkelanjutan dari sudut yang berturut-turut digunakan untuk mengenali kontur. Sudut tiap titik kontur 
dihitung berdasarkan dua pendekatan garis yang mendekati dan menjauhi titik[2]. 
 
Rumus yang digunakan untuk menghitung sudut α pada Gambar 4[6]: 

Cos α =
a2 + b2 − c 2

2ab
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Keterangan: 
a = Jarak antara titik A2 dengan titik A1. 
b = Jarak antara titik A1 dengan titik A0. 
c = Jarak antara titik A2 dengan titik A0. 

 
Gambar 4. Pendekatan Angle Code Histogram 

 
3. Eksperimen 
Pengujian data program aplikasi dilakukan dengan menghitung nilai precision pada setiap pengujian. Nilai precision 
diperoleh dari persentase antara gambar yang mirip dengan gambar query dan banyaknya gambar hasil pencarian. Rumus 
teknik precision dapat dituliskan sebagai berikut[1]: 

Precision = tp
(tp + fp)

      

Keterangan: 
tp = true positive, jumlah gambar yang relevan dan terpanggil query 
fp = false positive, jumlah gambar yang tidak relevan dan terpanggil query 
 
Pengujian dilakukan sebanyak 12 kali terhadap 276 gambar bunga di dalam basis data dengan ukuran gambar maksimal 
512 x 512 piksel dan berformat bitmap. Gambar-gambar yang ada dalam basis data tersebut terdiri dari 16 jenis bunga, 
meliputi Anemone Blanda (19 buah), Anemone Coronaria (19 buah), Anthurium (16 buah), Geranium Psilostemon (19 
buah), Ipomoea Coccinea (12 buah), Kamboja (18 buah), Laelia Sincorana (17 buah), linum Narbonense (19 buah), 
Orchid (18 buah), Oxalis Pes-Caprae (16 buah), Potentilla Nepalensis (18 buah), Red Gerbera (15 buah), Red Hibiscus 
(16 buah), Red Rose (18 buah), Sophronitella (18 buah), Viola Cornuta (18 buah). Pengujian dilakukan berdasarkan 
jumlah gambar yang ingin dicari dan besar nilai threshold. Jumlah gambar yang ingin dicari berjumlah 5, 10, dan 15 buah 
dan nilai threshold yang digunakan pada pengujian ini adalah 40%, 60%, 75%, dan 90%. Threshold di sini menyatakan 
berapa persen dari jarak terjauh antara gambar query dengan gambar pada basis data yang akan ditampilkan sebagai hasil 
retrieval. Misalkan jarak terjauh antara gambar query dengan gambar pada basis data adalah Dmax, apabila dipilih 
threshold = 40% maka hanya gambar-gambar yang memiliki jarak < 0.4 * Dmax yang akan ditampilkan sebagai hasil 
retrieval. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pemilihan nilai threshold yang dapat menghasilkan rata-rata nilai 
precision maksimum adalah threshold = 60%. Tabel hasil pengujian yang menunjukkan nilai precision dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Nilai Precision 

Nilai Precision 
Tipe Pencarian Threshold 40% Threshold 60% Threshold 75% Threshold 90% 

Menampilkan 5 gambar 74.30% 89.38% 87.5% 87.81% 

Menampilkan 10 gambar 64.30% 72.03% 72.34% 71.72% 

Menampilkan 15 gambar 56.49% 61.25% 59.49% 59.27% 
 

 
Gambar 5. Hasil Retrieval 
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4. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari perancangan program aplikasi flower image retrieval menggunakan Color Moments, 
Centroid-Contour Distance, dan Angle Code Histogram ini adalah bahwa metode Color Moments, Centroid-Contour 
Distance, dan Angle Code Histogram dapat diaplikasikan dengan baik pada proses pencarian gambar bunga. Hal ini dapat 
dilihat dengan ditemukannya gambar bunga yang memiliki kesamaan warna dan bentuk dengan gambar query pada setiap 
pengujian. Nilai precision yang diperoleh pada setiap pengujian nilainya beraneka ragam karena ada beberapa jenis 
bunga yang memiliki ciri warna dan bentuk yang hampir mirip. 
 
Program flower image retrieval ini sudah cukup baik, ada baiknya penelitian ini dikembangkan dengan menambahkan 
fitur tekstur disamping menggunakan kemiripan ciri warna dan bentuk. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan 
dengan menggunakan metode pengukuran jarak yang lebih baik daripada Euclidean Distance, misalnya dengan 
menggunakan pengukuran jarak robust dengan metode Fast Minimum Covariance Determinant (FMCD). 
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