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Abstrak

Mesin pencari yang ada sekarang masih mencari dengan menggunakan teks. Padahal pencarian dengan
teks tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan, terutama pencarian gambar. Untuk itu diperlukan  aplikasi
untuk mencari citra atau gambar yang diinginkan berdasarkan ciri citra seperti warna. Aplikasi image retrieval
adalah metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra dan menyediakan aturan yang digunakan untuk
membandingkan dua buah citra berdasarkan ciri tersebut. Citra digital umunya akan dikompresi terlebih dahulu
sebelum disimpan dengan tujuan menghemat tempat penyimpanan. JPEG adalah standar kompresi citra yang
digunakan secara luas karena rasio kompresi yang bagus. Metode Discrete Cosine Transform (DCT) dan metode
Huffman diterapkan dalam aplikasi image retrieval yang dibangun untuk mengekstrasi ciri citra dalam pencarian
citra.  

Kata kunci: image retrieval, DCT, citra JPEG,Huffman 

1. Pendahuluan 

1.1   Latar Belakang 

Teknik mesin pencari  yang  ada sekarang ini  masih menggunakan cara  yang  tradisional yaitu  dengan
menggunakan kata kunci berupa teks untuk mencari data yang dibutuhkan oleh user, contohnya aplikasi search
engine adalah Google yang menggunakan input berupa kata kunci dalam bentuk teks untuk melakukan pencarian
citra.  Namun,  terkadang  dalam  pencarian  data,  misalnya  data  berupa  citra,  kata  kunci  berupa  teks  yang
digunakan saat pencarian menjadi tidak efektif jika hasil pencarian tidak sesuai dengan yang diinginkan user.
Misalnya  dalam pencarian citra,  user memasukkan teks “kijang” sebagai kata kuncinya  dengan tujuan untuk
mendapatkan citra hewan kijang, namun hasil dari pencarian akan memunculkan output berupa hewan kijang
dan mobil kijang. Oleh karena itu, perlu dibuat aplikasi pencarian citra yang menggunakan ciri lainnya untuk
mencari  citra pada basis data citra,  seperti ciri warna,  bentuk dan tekstur.  Aplikasi image retrieval  ini dapat
diterapkan untuk pencarian citra yang mirip pada sekumpulan citra (basis data citra). 
Aplikasi image retrieval adalah metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra dan menyediakan aturan 
yang digunakan untuk membandingkan dua buah citra berdasarkan ciri tersebut. Aturan ini biasanya mencakup 
sebuah batasan dan sebuah ukuran dari jarak antara dua buah citra. Seorang pengguna akan memasukkan sebuah 
citra kueri untuk memulai proses pencarian untuk menemukan citra yang cocok. Kemudian, secara otomatis, 
aplikasi akan menghitung jarak antara citra kueri masukan dengan setiap citra dalam database citra. Jika jarak 
antara citra kueri masukan dengan sebuah citra pada database lebih kecil daripada batasan, maka aplikasi akan 
mengambil citra ini dari database sebagai citra kandidat. Terakhir, setiap kandidat akan diurutkan berdasarkan 
jarak dari citra kueri, dimana urutan mengindikasikan derajat kemiripan. Citra digital umumnya akan dikompresi
terlebih dahulu sebelum disimpan dengan tujuan untuk menghemat tempat penyimpanan. Joint Photographic 
Experts Group (JPEG) adalah standar kompresi citra dan digunakan secara luas pada World Wide 
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Web karena rasio kompresi yang bagus dan kualitas citra. Namun, kebanyakan aplikasi image retrieval
tidak membahas mengenai penerapan dalam domain terkompresi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka
dapat  digunakan sebuah metode image retrieval  yang mampu untuk menemukan kembali  citra  pada sebuah
database citra terkompresi. Metode ini berdasarkan pada koefisien JPEG, tetapi menggunakan skema ekstraksi
ciri yang lebih efektif. Untuk memulainya, skema ini akan melakukan partial entropy decoding. Kemudian, dua
ciri penting yaitu perbedaan direct current (DC) dan korelasi alternate current (AC) diekstraksi dari koefisien DC
dan koefisien AC. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan metode Huffman untuk menghasilkan output file
JPEG. Pembuatan aplikasi ini sangat diperlukan, karena proses perhitungan secara manual yang relatif rumit dan
panjang dan proses pencarian file citra yang dibutuhkan secara brute-force (membuka dan melihat file citra satu
per satu) sering memakan waktu yang relatif lama. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  dan  mempelajari  proses  kerja  dari
algoritma image retrieval tersebut dan membuat sebuah aplikasi untuk menerapkan metode tersebut. Oleh karena
itu,  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul “Aplikasi  Image  Retrieval  dengan  Metode  Discrete  Cosine
Transform (DCT) dan Metode Huffman”.

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ditemui adalah banyaknya gambar
pada suatu direktori sehingga sulit untuk mencari gambar yang sama berdasarkan ekstraksi ciri warna. Untuk itu
diperlukan  suatu  aplikasi  image  retrieval  untuk  menemukan  gambar  yang  sama  berdasarkan  ciri  citra  dari
gambar yang dimasukkan.

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:
1. Untuk menerapkan metode DCT dan metode Huffman pada aplikasi image retrieval. 

2. Untuk  menerapkan  aplikasi  image  retrieval  yang  mampu  untuk  menemukan  citra  yang  sama  dari
sekumpulan citra.

Manfaat dari penellitian ini, yaitu:
1. Aplikasi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menemukan citra digital yang sama dari sekumpulan

citra dalam suatu folder. 

2. Aplikasi dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan aplikasi image retrieval.  

1.4 Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup: 
1. Input program adalah citra dalam format JPG, BMP dan PNG. 

2. Output program adalah sekumpulan citra JPEG. 

3. Ukuran citra yang dapat diproses dengan batasan maksimal 1280 x 1024 piksel. 

4. Metode ini menggunakan menggunakan metode kompresi metode DCT dan metode Huffman dalam
proses kerjanya. 

5. Aplikasi akan melakukan proses ekstrasi ciri secara otomatis terhadap citra input dan citra database. 

6. Aplikasi melakukan pencarian citra pada lokasi pencarian yang diinput oleh user. 

2. Kajian Pustaka 

2.1   Kuantisasi 

Tahap  kuantisasi  akan  membuang  informasi  yang  kurang  penting  yaitu  informasi  yang  tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap visualisasi ketika sub-citra direkontruksi. (Pramitarini, 2011). Blok 8x8
dari koefisien DCT akan dikompresi melalui proses kuantisasi. fitur yang sangat penting dari proses jpeg berada
dalam  langkah ini,  berbagai  tingkat  kompresi  dan kualitas  gambar  dapat  diperoleh melalui  seleksi  matriks
qualization yang spesifik. Ini memungkinkan pengguna untuk menentukan tingkat kualitas berkisar antara 1 -



100,  dimana angka  1  menunjukan bahwa kulitas  citra  yang  rendah dengan  tingkatan  kompresi  yang  tinggi
sedangkan  angka  100  menunjukan  bahwa  kualitas  yang  dimiliki  citra  bernilai  tinggi  namun  tingkatan
kompresinya  rendah.  Dan pada  akhirnya,  nilai  dari  kualitas  kompresi  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan.
Dengan tingkat quality 50, kompresi matriks keduanya bernilai tinggi dan dekompresi dari gambar pun juga
bagus. 
Berikut adalah matrik standar kuantisasi :

2.2. Metode DTC

DTC  bekerja  dengan  memindahkan  gambar  ke  bagian  frekuensi  yang  berbeda.  Selama  langkah
kuantisasi disebut, di mana bagian dari kompresi sebenarnya terjadi, frekuensi  yang kurang penting dibuang.
Kemudian,  hanya  frekuensi  yang  paling  penting  yang  tetap  digunakan  mengambil  gambar  dalam  proses
dekompresi. Akibatnya, gambar direkonstruksi mengandung beberapa distorsi. (Nugroho, 2011)

Berikut adalah algoritma Discrete Cosine Transform (DCT): 
1. Gambar dibagi menjadi beberapa blok, dan masing-masing blok memiliki  8 piksel x 8 piksel. 

2. Nilai 128 mengurangi data matriks original karena algoritma DCT bekerja pada rentang -128 sampai
127 sesuai dengan ketentuan pengolahan citra digital. 

3. Dengan menggunakan persamaan Discrete Cosine Transform, cari matriks D dimana matriks D akan
digunakan untuk kuantisasi lanjutan. 

D = T . M . T t
Dimana : 
Matriks T = 



Matriks Transpose T =

4 Matriks D sekarang berisi dengan koefisien DCT, dimana data yang terletak pada kiri atas merupakan
korelasi dari frekuensi - frekuensi rendah dari data original. Sedangkan yang terletak pada kanan bawah
merupakan  korelasi  dari  frekuensi  –  frekuensi  tinggi  dari  data  original.  Setelah  itu  lakukan proses
kuantisasi dengan Quality level 50.

Persamaan matriks kuantisasi adalah sebagai berikut, dimana round berarti mendekatkan nilai hasil pembagian
ke pembulatan bilangan integer terdekat.

5 Susun bilangan menggunakan fungsi  zig-zag scanning dimana ini  merupakan langkah terakhir  pada
proses kompresi. 

Gambar 1. Skema zig-zag scanning



2.3       Metode Huffman

JPEG standar  tidak  menyimpan  nilai  asli  dari  hasil  perhitungan,  tetapi  metode  JPEG standar  ini
menspesifikasikan bahwa nilai yang disimpan adalah yang paling minimal dalam bentuk bit biner sedemikian
sehingga nilai asli tersebut dapat tetap diperoleh kembali dan representasi bitnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kategori dan nilai bit-coded

Sumber: http://www.slideshare.net/sainikhilbheemanathini/image-project-ppt

Tabel representasi dari dua nilai pertama dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Huffman of luminance AC coefficients
Sumber : Still Image and Video Compression with MATLAB, 2011:221

http://www.slideshare.net/sainikhilbheemanathini/image-project-ppt


Kolom run menunjukkan banyaknya 0 dan kolom kategori menunjukkan dimana  kategori dari nilai koefisien
AC. Sebagai contoh (0, 4, 1100), huffman code dengan run 0 dan category 4 adalah 1011. Sehingga hasilnya
dapat ditulis (1011 1100). 

Tabel huffman code untuk koefisien DC adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Huffman of luminance DC coefficients

Sumber : Still Image and Video Compression with MATLAB, 2011:220



3. Metodologi Penelitian

Proses kerja dari aplikasi image retrieval untuk citra JPEG terkompresi ini dapat dirincikan seperti
terlihat pada gambar flowchart berikut: 

Gambar 2. Flowchart Aplikasi Image Retrieval



Untuk membantu mempermudah perancangan aplikasi, maka perlu digambarkan use case diagram dari
aplikasi. Adapun use case diagram yang telah dirancang dapat dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Use Case Diagram

Activity diagram aplikasi image retrieval dapat dilihat pada gambar  4 di bawah. Pada saat pemakai membuka
aplikasi,  maka  aplikasi  akan  menampilkan  form  utama  yang  berisi  tempat  pengisian  file  citra  dan  lokasi
pencarian. Setelah pemakai memilih file citra dan lokasi pencarian.

Gambar 4. Activity Diagram dari Form Utama



Rancangan activity diagram yang  menggambarkan  proses  pada form Hasil  Pencarian  dapat  dilihat
pada gambar 5. Pertama-tama aplikasi akan melakukan proses kompresi citra dengan metode DCT dan Huffman.
Kemudian  aplikasi  melakukan  AC  dan  DC  Huffman  decoding  terhadap  citra  inputan  dan  citra  database
dilanjutkan dengan variable length decoding untuk AC. Terakhir, aplikasi akan melakukan ekstrasi ciri terhadap
citra input dan citra database untuk dilakukan perhitungan jarak. Apabila jarak lebih kecil atau sama dengan
treshold, maka citra diambil sebagai kandidat. Hasil citra kandidat akan diurutkan kemudian ditampilkan kepada
pemakai.  Pemakai  bisa mengklik  tombol Laporan  Hasil  Eksekusi  unutk melihat  detail  hasil  pencarian  yang
dilakukan. 

Gambar 5. Activity Diagram dari Form Hasil Pencarian



Rancangan activity diagram yang menggambarkan proses pada form Laporan Hasil Eksekusi dapat dilihat pada
gambar 6. Hasil perhitungan ini dapat disimpan dengan mengklik tombol Simpan. 

Gambar 6. Activity Diagram dari Form Laporan

4. Hasil Dan Pembahasan

Berikut tampilan form setelah memilih folder pencarian : 

Gambar 7. Tampilan Form Main Setelah Memilih Hasil Pencarian

Setelah itu, tekan tombol ‘Proses’ untuk memulai proses image retrieval. Setelah proses selesai, akan muncul
form Hasil Pencarian yang akan menampilkan citra hasil proses image retrieval, seperti pada tampilan berikut : 



Gambar 8. Tampilan Form Hasil Pencarian Setelah Proses Image Retreival



Tampilan form Hasil Pencarian menampilkan informasi mengenai nilai threshold yang digunakan, lama
waktu pencarian dalam satuan detik dan jumlah citra yang ditemukan selama proses image retrieval. Apabila ingin
melihat  laporan  hasil  eksekusi,  dapat  mengklik  link ‘Laporan  Hasil  Eksekusi’.  Kemudian akan  muncul  form
seperti pada tampilan berikut :

Gambar 9. Tampilan Form Laporan Hasil Eksekusi

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu pencarian
citra digital yang sama dapat dilakukan dengan menggunakan metode metode Discrete Cosine Transform (DCT)
dan metode Huffman. 

5.2  Saran 

Penulis ingin memberikan beberapa saran yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut pada perangkat
lunak, yaitu :

1. Perangkat  lunak  dapat  dikembangkan  dengan  membandingkan  algoritma  yang  dibahas  dengan
algoritma  lainya  yang  sejenis,  seperti  Statistical-parameter-based  method atau  Quadtree-structure-
based method. 

2. Perangkat lunak dapat dikembangkan untuk melakukan pencarian terhadap citra dengan ukuran yang
berbeda dengan citra kueri. 
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