
I. Pendahuluan

Busana muslimah merupakan pakaian yang digunakan 
oleh wanita muslimah untuk menutup auratnya. Seiring 
dengan perkembangan mode busana saat ini, berbagai 
model busana muslimah  yang menarik dan unik terus 
berkembang dan mampu meningkatkan minat konsumen 
busana muslimah yaitu wanita muslim. Salah satu cara 
yang dilakukan oleh desainer busana muslimah untuk 
mempromosikan dan menjual busana adalah dengan 
membuat website atau dikenal dengan situs daring. 
Namun metode promosi dan penjualan busana dengan 
situs daring ini memiliki kelemahan dalam melakukan 
pencarian model busana, karena sulitnya mendeskripsikan 
model busana dalam bentuk teks sehingga hasil pencarian 
busana tidak seperti yang diharapkan. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sistem Content 
Base Image Retrieval (Temu Kembali Citra Berbasis 

Konten–TKCK). TKCK digunakan untuk melakukan 
pencarian berdasarkan isi (content) dari sebuah citra, 
biasanya disebut sebagai fitur [1]. Ekstraksi fitur busana 
bertujuan untuk mendapatkan isi yang paling mewakili 
suatu citra (busana). Fitur-fitur citra busana disimpan 
dalam basis data dan nantinya dicocokkan dengan fitur 
citra input. Ada beberapa fitur yang sering digunakan pada 
TKCK, yaitu fitur warna, bentuk dan tekstur [2]. 

Agar dapat melakukan pencarian baju sesuai dengan 
model yang diinginkan maka fitur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah fitur bentu dan fiturnya dieksraksi 
dengan metode Histogram of Oriented Gradient (HOG ) 
dan Pyramid Histogram of Oriented Gradient (PHOG). 
Penelitian TKCK menggunakan (HOG)  telah diterapkan 
untuk mendeteksi manusia. Jumlah dataset 1800 citra 
dengan berbagai pose dan background. Hasil penilaian 
kinerja HOG menunjukkan bahwa kinerjanya lebih baik 
dibandingkan wavelet [3]. Selanjutnya metode CSS juga 
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telah digunakan untuk mengektraksi fitur bentuk makhluk 
laut adalah Curvature Scale Space (CSS) [4]. CSS adalah 
fitur bentuk standard yang telah didefinisikan pada 
Motion Picture Experts Group-7 (MPEG-7), penelitian 
ini menunjukkan bahwa metode CSS lebih sederhana dan 
unggul dari pada metode fourier dan moment invariants. 

Beberapa tahun belakangan, busana merupakan objek 
penelitian yang sering digunakan pada TKCK [5] – [6].  
Seperti penelitian  yang menerapkan histogram RGB 
gambar sebagai fitur warna dan SIFT dengan model  Bag 
of  Keypoints (BoK) [5]. Sebelum fitur diekstraksi, busana 
terlebih dahulu dibagi menjadi empat area berdasarkan 
koordinat gambar yaitu, area luar, area dalam, area bawah 
dan sepatu kemudian histogram RGB dan histogram BoK 
dibangun dari area-area tersebut. Penelitian TKCK lainnya 
yang menggunakan citra busana menerapkan metode 
shape contex untuk meningkatkan hasil pencarian busana.  
Tingkat keberhasilan temu kembali metode ini, rata-rata 
sebesar    32,73% dalam batas waktu pengambilan citra 
temu kembali dari dataset sekitar 2.4 menit. Sedangkan 
untuk penelitian yang mengunakan metode PHOG telah 
dilakukan pada  beberapa objek seperti hewan, tumbuhan 
dan buah-buahan[6]. Selain TKCK, metode PHOG  telah 
diterapakan pada Optical Character Recognition (OCR) 
yang diuji pada tiga kelompok dataset, tingkat keakuratan 
hasilnya antara 75% dan 82% [8].

II. StudI PuStaka

A. Citra Digital

Citra (Image) merupakan kumpulan piksel yang berisi 
informasi yang terdiri dari dua dimensi. Pada umumnya 
piksel-piksel dari citra digital direpresentasikan dalam 
bentuk matriks yang berukuran M baris dan N kolom 
dimana setiap indeks dari matriks tersebut menyatakan 
suatu titik pada citra [9]. Citra dikelompokkan menjadi 
tiga jenis yaitu:

1. Citra Grayscale, setiap nilai piksel dari citra 
menunjukkan intensitas tingkat keabuan.

2. Citra RGB adalah citra yang terdiri dari tiga 
intensitas warna yaitu merah, hijau dan biru yang 
direpresentasikan dalam matriks 3 dimensi.

3. Citra Biner adalah citra hitam putih, dimana nilai 
setiap pikselnya hanya memiliki dua kemungkinan 
yaitu nilai 0 atau 1.

B. Content Based Image Retrieval (CBIR)

Content Based Image Retrieval (CBIR) merupakan 
suatu sistem yang digunakan untuk menemukan kembali 
citra pada basis data yang sesuai dengan citra input, 
citra yang diinputkan disebut query, dimana citra query 
itu dapat berasal dari basis data atau dari luar basis data. 
Saat ini telah banyak aplikasi atau sistem pencarian 
informasi dengan menggunakan teks, namun aplikasi 
pencarian yang menggunakan query citra masih sangat 
terbatas. Ada beberapa fitur citra yang dapat digunakan 

untuk menemukan kembali citra yaitu fitur warna, 
bentuk dan tekstur [10]. CBIR mampu memberikan hasil 
pencarian yang lebih baik dibandingkan dengan pencarian 
menggunakan teks. Alur Sistem CBIR dapat dilihat pada 
Gambar 1.

C. Ekstraksi Fitur

Fitur adalah ciri atau informasi sebuah objek dalam 
sebuah citra. Secara umum fitur dapat dikelompok menjadi 
dua yaitu fitur berbasis teks (kata kunci dan anotasi) dan 
fitur berbasis visual (bentuk, warna dan teksture) [11].  
Ekstraksi fitur merupakan salah satu tahapan yang sangat 
penting dalam sistem TKCK [12].  Ekstraksi fitur adalah 
proses pengambilan ciri objek dari sebuah citra yang dapat 
menggambarkan karakteristik dari objek tersebut [13].

D. Histogram of Oriented Gradient (HOG)

HOG adalah metode ekstraksi fitur bentuk sebuah citra, 
fitur HOG diperoleh dengan membangun histogram dari 
arah/orientasi gradien dari piksel-piksel citra [3]. Tahapan-
tahapan yang harus dilakukan dalam proses ekstraksi fitur 
dengan metode HOG yaitu, input citra, mengkonversikan 
citra RGB menjadi citra Grayscale, menghitung gradien, 
dan membangun histogram.

E. Pyradmid Histogram of Oriented Gradient (PHOG).

Pyramid Histogram of Oeriented Gradients (PHOG) 
adalah metode untuk mengekstrasi fitur bentuk dari sebuah 
citra. PHOG merupakan representasi spasial pyramid dari 
deskriptor HOG atau gabungan dari fitur HOG [7]. 

Ada 3 langkah yang dilakukan pada tahapan ekstraksi 
fitur PHOG, yaitu menghitung gradien, menentukan 
orientasi bin untuk membangun histogramnya dan 
membangun spasial pyramid.

1. Menghitung Gradien
Menghitung gradien dilakukan untuk mendapatkan 

gradien horizontal, gradien vertikal dan arah gradien dari 
objek dalam sebuah citra. Ada beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk menghitung gradien, yaitu Sobel, 
Prewitt, Robert dan Canny. Metode yang digunakan dalam 

Gambar 1. Alur sistem CBIR
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peneltian ini adalah metode Sobel. Kernel sobel sebagai 
berikut:
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Gradien horizontal (Gx) diperoleh dari konvolusi kernel 
Kx dengan citra grayscale sedangkan gradien vertikal (Gy) 
dari hasil konvolusi kernel Ky dengan citra grayscale. 
Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung 
arah gradien (ө) dari objek. 
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a. Orientasi Bin Histogram

Orientasi bin dibutuhkan untuk menentukan jumlah 
bin yang akan digunakan dalam membangun histogram 
gradien. Dalam penelitian ini arah gradien (ө) 
dikelompokkan menjadi 9 bin dengan pengelompokan 
bin pertama sampai bin kesembilan sebagai berikut: 
(0o-20o , 21o-40o, 41o-60o, 61o-80o, 81o-100o, 101o-120o, 
121o-140o, 141o-160o, dan 161o-180o).  

b. Spasial Pyramid
Pada tahap ini, citra direpresentasikan dalam 3 

level yaitu, level 0,1, dan 2. Level 0 citra terdiri dari 
satu grid, level 2 citra dibagi menjadi 4 grid dan di 
level 3 citra dibagi menjadi 16 grid. Jumlah grid setiap 
level dapat ditentukan dengan persamaan 2sl (Level l) 
dan jumlah bin setiap level dapat ditentukan dengan 
persamaan K 2sl ( bin K) [7]. Representasi citra spasial 
pyramid ditunjukkan pada Gambar 2.

F. Pengukuruan Kemiripan  Fitur

Kemiripan antara fitur citra query dengan fitur citra 
dataset diukur menggunakan metode jarak euclidean 
(Euclidean Distance). Fitur citra dapat direpresentasikan 

dalam bentuk vektor. Jarak euclidean merupakan metode 
yang sering digunakan untuk menghitung kesamaan antara 
dua vektor. 
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Dimana, dXY  merupakan jarak euclidean antara 
vektor  dan , i merupakan elemen ke - i dari vektor dan n  
merupakan jumlah elemen vektor.

G. Pengukuran Kinerja CBIR

Kinerja TKCK diukur dengan parameter precision dan 
recall, yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Precision

Precision (P) didefinisikan sebagai perbandingan 
jumlah citra pada proses TKCK yang relevan terhadap 
query dengan total jumlah citra yang terambil dalam 
proses TKCK [14]. 

    . (3)
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Total jumlahcitra retrieve

=

2. Recall 
Recall (R) didefinisikan sebagai perbandingan jumlah 

citra pada proses TKCK yang relevan terhadap query 
dengan keseluruhan citra dalam database yang relevan 
dengan query [14]. 

    . (4)
    

 
 

Jumlahcitra retrieve yang relevanR
Total jumlahcitra relevan dalam database

=

3.  F-measure 
F-measure (F) adalah adalah nilai yang mewakili 

semua kinerja sistem TKCK, dimana nilai F- measure 
dapat diperoleh dengan mengkombinasikan nilai recall 
dan precision [15]. 
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III. Metode

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah 
busana muslimah yaitu blus celana, gamis, dan outerwear. 
Masing-masing kelompok busana terdiri dari 85 citra RGB 
dengan ukuran citra 136 x 212 pixel dan backgroundnya 
berwarna putih. Ukuran ini dianggap tidak terlalu kecil 
maupun terlalu besar, sehingga HOG dan PHOG dapat 
diekstraksi dengan cepat dan baik. Kumpulan citra busana 
muslimah diperoleh dari katalog online, hijabenka.com 
dan saqina.com. Contoh busana muslimah dapat dilihat 
pada Gambar 3.

Gambar 4 menunjukkan proses temu kembali citra 
busana muslimah. Secara keseluruhan sistem berjalan 
pada dua sisi yaitu citra query dan citra dataset. Kedua sisi 
tersebut mengalami proses yang sama. Proses awal yang 
dilakukan adalah preprosesing, pada tahap ini citra RGB 
akan dikonversikan menjadi citra keabuan, kemudian 
dihitung nilai gradien horizontal, gradien vertikal, dan 

Gambar 2. Spasial pyramid citra [7]
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arah gradien. Tahapan selanjutnya,  citra query dan citra 
dataset akan diekstraksi fitur bentuknya. Dalam penelitian 
ini, metode yang  kami gunakan untuk mengekstraksi 
fitur adalah HOG dan PHOG. Kemudian kemiripan fitur 
citra query dengan citra dataset diukur dengan Euclidean 
Distance. Semakin kecil jarak Euclidean maka citra dataset 
tersebut semakin mirip dengan citra query, indeksasi citra 
dataset ditentukan berdasarkan jarak Euclidean yaitu 
dari yang terkecil ke yang terbesar. Hasil temu kembali 
citra  busana muslimah ditampilkan berdasarkan urutan 
indeksasi citra tersebut. 

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Metode HOG dan PHOG telah berhasil diterapkan 
untuk mengekstraksi fitur bentuk dari tiga kelompok 
busana yaitu, blus celana, gamis, dan outerwear. Simulasi 
temu kembali citra busana muslimah dilakukan sebanyak 
15 kali. Citra query yang digunakan pada simulasi dipilih 

secara acak, masing-masing kelompok busana diwakili 5 
query. 

A. Hasil TKCK Busana Muslimah 

Hasil temu kembali citra busana muslimah dapat 
dilihat pada Gambar 5, yang menampilkan 10 urutan 
busana blus celana yang memiliki jarak Euclidean-nya 
paling dekat dengan citra query. Gambar 5 menujukkan 
hasil temu kembali kelompok busana muslimah blus 
celana menggunakan metode PHOG, dari top-10 yang 
ditampilkan, citra posisi ke-1 sampai ke-10 merupakan 
citra yang relevan dengan citra query.  

B. Pengukuran Kinerja Temu Kembali Busana Muslimah 
Fitur  HOG.

Pengkuran TKCK busana muslimah dilakukan dengan 
menggunakan paramerter recall, precision, dan f-measrue. 
Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 1 – Tabel 3.

Tabel 1 – Tabel 3 menunjukkan persentase  nilai 
recall, precision, dan f-measure dari 8 variasi jumlah 
temu kembali citra menggunakan metode HOG. Dari tiga 
kelompok busana muslimah yang dievaluasi,  blus celana 
memperoleh hasil terbaik dibandingkan dengan ketiga 
kelompok lainnya.

Gambar 3. Citra busana muslimah

Tabel 1. Fitur HOG blus celana

Tabel 2. Fitur HOG gamis

Tabel 3. Fitur HOG outerwear

Gambar 4. TKCK busana muslimah
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C. Pengukuran Kinerja TKCK busana muslimah Fitur 
PHOG

Hasil perhitungan TKCK busana muslimah fitur 
PHOG dapat dilihat pada Tabel 4 – Tabel 6. Tabel-tabel 
tersebut menunjukkan persentase  nilai recall, precision, 
dan f-measure dari 8 variasi jumlah temu kembali citra 
menggunakan metode PHOG. Dari tiga kelompok busana 
muslimah yang dievaluasi,  blus celana memperoleh hasil 
terbaik dibandingkan dengan ketiga kelompok lainnya.

D. Perbandingan Kinerja HOG dan PHOG pada TKCK 
Busana Muslimah

Nilai rata-rata persentase f-measure hasil temu kembali 

busana muslimah dari 8 variasi jumlah temu kembali 
dengan metode HOG dan PHOG dapat dilihat pada     
Tabel 7. 

Berdasarkan persentase nilai rata-rata f-measure yang 
ditunjukkan pada Tabel 7, hasil temu kembali busana 
muslimah menggunakan PHOG lebih baik dibandingkan 
HOG. Kelompok blus celana meningkat sebesar 0,2 %, 
gamis meningkat 1,2 %, dan outerwear sebesar 0,8 %. Fitur 
PHOG diperoleh dari tiga level kumpulan histogram arah 
gradien, setiap level terdiri dari beberapa histogram sesuai 
jumlah grid (2.5.c) di setiap level tersebut. Pembagian grid 
tersebut dapat mempengaruhi hasil temu kembali, hal ini 
disebabkan fitur dari grid-grid dapat mewakili detil bentuk 
setiap kelompok busana muslimah. Sedangkan Fitur 
HOG diperoleh dari histogram arah gradien seluruh citra, 
sehingga fitur HOG tidak dapat mewakili bagian detil dari 
bentuk busana muslimah.

Gambar 5. Hasil temu kembali citra query blus-celana menggunakan PHOG

Tabel 4. Fitur PHOG blus celana

Tabel 5. Fitur PHOG gamis

Tabel 6. Fitur PHOG outerwear

Tabel 7. Persentase nilai rata-rata f-measure
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V. keSIMPulan

Metode HOG dan PHOG berhasil diterapkan untuk 
ekstraksi fitur bentuk pada busana muslimah dengan 
jumlah dataset yang digunakan 255 citra, terdiri dari 85 
citra blus celana, 85 citra gamis, dan 85 citra outerwear. 
Dalam penelitian ini kami menunjukkan, pembagian 
grid  pada level 1 dan level 2 metode PHOG dapat 
meningkatkan kinerja temu kembali busana muslimah. 
Berdasarkan parameter pengukur kinerja fitur yaitu recall, 
precision, dan f-measure menunjukkan bahwa PHOG 
lebih baik dibandingkan HOG. Pembagian grid pada 
PHOG dapat meningkatkan kinerja CBIR, karena  fitur 
yang diperoleh dari setiap grid pada level 1 dan 2 tersebut 
dapat mewakili bagian detil bentuk busana muslimah, 
sehingga jarak Euclidean terdekat yang diperoleh antara 
citra query dengan citra dataset merupakan citra dataset 
yang relevan dengan query.
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