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INTISARI

Implementasi Principal Component Analysis untuk Mengenali Duplicated
Image Region pada Motif Batik Nitik

Batik sudah ada sejak lama, bahkan sampai sekarang batik masih sering
digunakan sebagai pakaian untuk beraktifitas sehari-hari, namun dikarenakan
keberagaman motif yang ada, masih banyak yang tidak mengetahui motif batik
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yang mereka lihat atau pakai karena mereka tidak mengetahui ciri khas/pola unik
dari suatu batik tersebut.

Penelitian ini menggunakan citra yang disegmentasi menjadi beberapa
ukuran untuk menemukan pola dari input batik. Metode yang digunakan yaitu
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principal component analysis untuk mengekstraksi fitur khas dari suatu blok pada
suatu ukuran segmentasi, dan absolute difference untuk mendapatkan jumlah
duplicated image region pada suatu gambar. Objek citra yang digunakan adalah
70 batik nitik. Setiap 10 batik nitik mewakili suatu ukuran segmentasi dari 2x2
sampai 8x8 blok.
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Setiap ukuran setelah dihitung dengan nilai threshold yang sama
memberikan hasil yang beragam. Rata-rata akurasi tanpa bobot, yaitu tingkat
akurasi yang hanya menilai salah atau benar pada kemungkinan terbaik hanya
22,857% dikarenakan pola target seringkali berada di kemungkinan ke-2 atau ke-3
juga. Dan rata-rata tingkat akurasi dengan bobot, yaitu.perhitungan yang memberi
bobot jika pola target masuk kedalam 3 kemungkinan pola terbaik hanya
46,428%, dikarenakan proses segmentasi yang tidak bisa sempurna dan adanya
kemungkinan pola lain selain pola target.

Kata Kunci : [Principal Component Analysis, batik, image processing]
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INTISARI

Implementasi Principal Component Analysis untuk Mengenali Duplicated
Image Region pada Motif Batik Nitik

Batik sudah ada sejak lama, bahkan sampai sekarang batik masih sering
digunakan sebagai pakaian untuk beraktifitas sehari-hari, namun dikarenakan
keberagaman motif yang ada, masih banyak yang tidak mengetahui motif batik
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yang mereka lihat atau pakai karena mereka tidak mengetahui ciri khas/pola unik
dari suatu batik tersebut.

Penelitian ini menggunakan citra yang disegmentasi menjadi beberapa
ukuran untuk menemukan pola dari input batik. Metode yang digunakan yaitu
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principal component analysis untuk mengekstraksi fitur khas dari suatu blok pada
suatu ukuran segmentasi, dan absolute difference untuk mendapatkan jumlah
duplicated image region pada suatu gambar. Objek citra yang digunakan adalah
70 batik nitik. Setiap 10 batik nitik mewakili suatu ukuran segmentasi dari 2x2
sampai 8x8 blok.

©

Setiap ukuran setelah dihitung dengan nilai threshold yang sama
memberikan hasil yang beragam. Rata-rata akurasi tanpa bobot, yaitu tingkat
akurasi yang hanya menilai salah atau benar pada kemungkinan terbaik hanya
22,857% dikarenakan pola target seringkali berada di kemungkinan ke-2 atau ke-3
juga. Dan rata-rata tingkat akurasi dengan bobot, yaitu.perhitungan yang memberi
bobot jika pola target masuk kedalam 3 kemungkinan pola terbaik hanya
46,428%, dikarenakan proses segmentasi yang tidak bisa sempurna dan adanya
kemungkinan pola lain selain pola target.

Kata Kunci : [Principal Component Analysis, batik, image processing]
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Batik merupakan kain bergambar yang merupakan kesenian asli Indonesia

yang telah diakui oleh UNESCO. Pembuatan batik dapat dilakukan dengan
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berbagai macam cara yaitu ditulis, dicap, maupun dilukis. Motif batik sangatlah
beragam, setiap daerah memiliki berbagai motif batik yang memiliki pola yang
unik untuk setiap jenisnya.

Walaupun batik sudah ada sejak lama, sampai sekarang batik masih sering
digunakan sebagai pakaian untuk beraktifitas sehari-hari, namun dikarenakan
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keberagaman motif yang ada, masih banyak yang tidak mengetahui motif batik
yang mereka lihat atau pakai karena mereka tidak mengetahui ciri khas/pola unik
dari suatu batik tersebut.

Untuk itu, penulis akan meneliti pendeteksian duplicated image region

©

dari suatu motif batik yaitu nitik untuk mendapatkan ciri khas/pola unik dari suatu
batik tersebut. Pola unik batik yang menjadi hasil akhir penelitian ini kemudian
dapat menjadi dasar untuk CBIR(content based image retrieval) dengan pola unik
batik sebagai representasi gambar utuh. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah principal component analysis untuk ekstraksi fitur dari gambar yang
sudah disegmentasi menjadi beberapa small size blocks dan perhitungan selisih
antar blok hasil PCA untuk mendeteksi duplicated image region. Principal
component analysis adalah metode yang menghasilkan dimensi representasi yang
lebih kecil dari suatu data. Sedangkan perhitungan selisih dilakukan untuk menilai
berapa persentase kemiripan antar blok.
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1.2.

Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti dan dipaparkan dalam tulisan antara lain:
1. Bagaimana tingkat keakuratan pendeteksian pola menggunakan PCA
pada motif batik nitik?
2. Bagaimana tingkat keakuratan jumlah duplicated image region yang
terdeteksi?

1.3.
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Batasan Masalah

Ada beberapa permasalahan dalam menemukan duplicated image region
menggunakan metode PCA, sehingga penulis membatasi permasalahan yang akan
diteliti antara lain:
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1. Citra yang akan diolah adalah citra dengan ekstensi .jpg
2. Citra masukan akan di resize ke ukuran 128x128 piksel
3. Citra diubah menjadi grayscale

4. Citra uji berjumlah 70 gambar batik nitik yang sudah diedit
menggunakan adobe photoshop supaya posisi gambar menjadi sesuai
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untuk sistem

1.4.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem pengenalan pola motif batik
nitik yang akurat menggunakan principal component analysis dan perhitungan
selisih antar blok.

1.5.

Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan penulis meliputi:
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1. Studi Literatur
Studi literatur digunakan dengan membaca jurnal, buku, dan hasil
penelitian yang berkaitan dengan pengenalan pola motif batik, preprocessing, feature extraction dengan principal component analysis, dan
uji keakuratan.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data citra batik nitik diperoleh dengan membuat 70 citra
batik nitik dengan berbagai ukuran menggunakan aplikasi Adobe
Photoshop. Ukuran citra yang digunakan adalah 128x128 pixel dengan file
format .jpg. Setelah mendapatkan data citra, maka akan dilakukan
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pengolahan data.
3. Proses Pengolahan Data

Setelah pola batik mendapatkan fiturnya, peneliti melakukan
perhitungan terhadap data uji untuk menemukan pola khas yang terdapat
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pada batik nitik, perhitungan dilakukan dengan menghitung selisih blok
PCA.

4. Analisis Data

Setelah pengolahan data penulis akan menganalisa dan melakukan uji
coba terhadap sistem dan kemudian melakukan evaluasi rata-rata akurasi
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penemuan motif dengan principal component analysis dan perhitungan
selisih antar blok PCA.

1.6.

Sistematika Penulisan
Sistematika diperlukan untuk memberi dasar-dasar penulisan supaya hasil

yang diperoleh dari penulisan akan lebih terarah. Adapun sistematika penulisan
yang digunakan kali ini adalah:
BAB 1 Pendahuluan
Bab Pendahuluan berisi tentang bagian awal dari penulisan laporan.
Dimana pada bagian ini memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan
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Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.
BAB 2 Tinjauan Pustaka
Pada bab ini memuat mengenai berbagai teori yang didapatkan dari
berbagai sumber pustaka yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Tinjauan Pustaka dan
Landasan Teori. Tinjauan Pustaka berisi tentang penelitian-penelitian dari
sebelumnya, sedangkan untuk Landasan Teori berisi tentang penjelasan
batik, motif batik nitik, metode preprocessing grayscale, dan metode
ekstraksi fitur principal component analysis.
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BAB 3 Analisis dan Perancangan Sistem

Bab ini mencakup analisis teori yang digunakan dan bagaimana
mengimplementasikan ke dalam suatu sistem yang hendak dirancang. Pada
dasarnya bab ini memuat bahan dan materi yang dipakai dalam riset.
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Selain itu juga terdapat variabel yang digunakan dan data yang
dikumpulkan yang diuraikan secara jelas termasuk sifat, satuan berserta
kisarannya. Yang terakhir yaitu, penguraian simulasi atau perancangan
yang akan dilakukan dengan jelas.
BAB 4 Implementasi dan Analisis Sistem
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Bab ini memuat hasil riset atau implementasi serta pembahasan atau
analisis dari riset yang telah dilakukan oleh penulis. Untuk hasil riset atau
implementasi akan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, foto, maupun
bentuk lainnya. Sedangkan untuk pembahasan tentang hasil yang diperoleh
akan disajikan berupa penjelasan yang teoritis dan hasil riset juga akan
dibandingkan dengan hasil riset terdahulu yang sejenis.
BAB 5 Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian yang telah
dilakukan dan berisi saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis,

diperoleh beberapa kesimpulan terkait penggunaan PCA dalam pendeteksian
duplicated image region:
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1. Pemberian nilai threshold pada perhitungan selisih jarak dapat
mempengaruhi jumlah duplicated image region yang terdeteksi, nilai
threshold yang tepat setelah dilakukan pelatihan data dalam penelitian
ini adalah 155.
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2. Tingkat keakuratan setelah pengujian menggunakan 70 sampel
bervariasi tergantung ukuran segmentasi gambar input, namun secara
keseluruhan akurasi penggunaan principal component analysis untuk
mendeteksi duplicated image region pada motif batik nitik memiliki
tingkat akurasi yang rendah, yaitu hanya 22,857% pada perhitungan
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akurasi tanpa bobot, dan 46,428% pada perhitungan akurasi dengan
bobot dikarenakan proses segmentasi yang tidak bisa sempurna dan
adanya kemungkinan pola lain selain pola target.

5.2

Saran

Untuk meningkatkan efektifitas operasi PCA dalam pendeteksian
duplicated image region, berikut merupakan beberapa saran yang perlu
dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:
1. Dapat mendeteksi pola pada gambar input dalam berbagai kondisi
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