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BAB ..... 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

engenalan pola merupakan salah satu materi dalam studi Teknik 
Informatika dan Ilmu Komputer. Sampai saat ini, pengenalan pola 

menjadi materi yang dianggap sulit. Penyebab pertama adalah 
minimnya buku acuan yang menggunakan Bahasa Indonesia. Kedua, 
buku pengenalan pola yang mengunakan bahasa asing, umunya 
menggunakan pemodelan matematika yang tidak dilengkapi dengan 
contoh kasus. Ketiga, buku-buku referensi pengenalan pola dalam 
bahasa asing belum dilengkapi aplikasi. Keempat, meskipun telah 
mempelajari materi pengolahan citra digital, namun belum 
mengetahui aplikasinya apabila digabungkan dengan pengenalan 
pola. Kelima, buku-buku referensi dalam bahasa asing untuk 
pengenalan pola juga belum dilengkapi dengan implementasi bahasa 
pemrograman.  

Buku ini merupakan terobosan untuk memberikan kemudahan 
para mahasiswa, dosen, peneliti, dan pembaca agar lebih mudah 
dalam memahami pengenalan pola beserta aplikasinya. Pada buku 
ini, penulis telah berusaha menghadirkan materi pengenalan pola 
yang aplikatif. Setiap pemodelan matematis telah diikuti dengan 
penjelasan secara detil, contoh perhitungan, contoh aplikasi dan 
dilengkapi program yang ditulis menggunakan matlab.  Penjelasan 
secara detil, contoh kasus beserta penyelesaian secara sistematis, 
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contoh aplikasi dan implementasi bahasa pemrograman yang telah 
ditulis dalam buku ini sangat membantu pembaca dalam memahami 
materi dalam buku ini, sehingga pembaca lebih mudah menganalisa, 
mengembangkan dan mengimplementasikan untuk kegiatan 
penelitian,  penyelesaian tugas akhir atau thesis yang terkait dengan 
topik-topik pengenalan pola citra. 

Pendekatan pengenalan pola pada buku ini adalah pendekatan 
berbasis jarak geometris dan statistik. Kebanyakan mahasiswa, 
peneliti dan dosen menggunakan pendekatan berbasis jarak 
geometris dan statistik untuk melakukan pengukuran kemiripan 
antara objek uji dengan objek dalam basisdata. Contoh aplikasi pada 
buku ini terkait dengan objek citra seperti citra wajah, citra plat 
nomor dan citra pembuluh darah fundus. 

Penulis berharap agar buku pengenalan pola ini dapat 
memberikan manfaat untuk mahasiswa dosen, peneliti, dan pembaca 
yang menekuni bidang-bidang pengenalan citra wajah, citra plat 
nomor dan segmentas citra pembuluh darah fundus. Selain model 
pengenalan objek, penulis juga telah mengupas materi analisis 
tekstur, pengukuran akurasi citra berbasis piksel untuk aplikasi 
segmentasi pembuluh darah citra fundus yang dilengkapi dengan 
implementasinya menggunakan kode program matlab. Buku ini 
terdiri dari 10 bab sebagaimana terlihat pada bagan struktur buku, isi 
dari buku ini diantaranya adalah 

Bab 1 – Pengenalan Pola 

Pada bab  ini bersisi uraian tentang pengenalan pola, penelitian-
penelitian terakit dengan pengenalan pola, penjelasan singkat 
aplikasi pengenalan pola untuk bidang biometrika, penjelasan 
singkat aplikasi pengenalan pila untuk bidang biomedikal, uraian 
singkat aplikasi pengenalan pola untuk mengenali plat nomor 
kendaraan dan penjelasan segmentasi pembuluh darah fundus. Bab 1 
merupakan syarat yang harus dipahami sebelum mempelajari bab 2 
sampai dengan bab 10. 
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Bab 2 – Pengukuran Kemiripan Berbasis Jarak Geometris 

Pada bab ini berisi penjelasan secara detil metode-metode 
pengukuran kemiripan yang berbasis geometris, yaitu Chebyshev. 
Manhattan, Euclidean, Minkowski, Angular Separation, dan 
Hausdorff. Penjelasan metode-metode tersebut meliputi model 
matematika, contoh kasus beserta penyelesaian secara sistematis 
dengan menggunakan masing-masing metode. Setiap metode juga 
telah dilengkapi dengan kode program matlab.  

Bab – 3 – Pengukuran Kemiripan Berbasis Statistik dan Pengukuran 
Kemiripan String 

Pada bab ini dijelaskan pendekatan kemiripan selain berbasis jarak 
geometris, yaitu pengukuran kemiripan berbasis statistik. Dua 
metode dikupas secara detil, dilengkapi dengan contoh kasus beserta 
cara menyelesaikan dan dilengkapi pula dengan kode program yang 
ditulis menggunakan matlab. Pada bab ini juga dijelaskan tentang 
pengukuran kemiripan string yang dilengkapi dengan contoh soal 
beserta jawaban dank ode program matlab. Bab 2 dan 3 merupakan 
syarat penting yang harus dipahami oleh pembaca sebelum 
meempelejari bab 4, 5, 6, 7 dan 9. 

Bab 4 – Principal Component Analysis 

Pada bab ini pembaca dapat memahami reduksi dimensi sebelum 
pengukuran kemiripan dilakukan. Jumlah dimensi yang sangat besar 
akan memperlambat proses komputasi. Dengan melakukan reduksi 
dimensi, jumlah parameter yang diukur pada saat pengukuran dapat 
berkurang secara signifikan. Pembaca juga dapat memahami cara 
kerja Principal Component Analysis untuk melakukan reduksi 
dimensi. Pada bab ini penulis telah melengkapi dengan contoh kasus 
yang diselesaikan secara bertahap sehingga pembaca lebih mudah 
memahami. Kode program matlab telah dihadirkan untuk membantu 
penulis melakukan percobaan dengan merubah data sesuai dengan 
kebutuhan 
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Bab 5 – Aplikasi Principal Component Analysis untuk Pengenalan 
Wajah 

Bab ini merupakan penggabungan pemahaman bab 1, 2 dan 4. Pada 
bab ini pembaca dapat mengikuti instruksi secara bertahap yang 
telah penulis buat secara sistematis agar pembaca dapat membangun 
aplikasi pengenalan wajah menggunakan ekstraksi fitur “Principal 
Component Analysis” dan pengukuran kemiripan menggunakan 
“Manhattan”. Pembaca dapat melakukan inovasi dengan merubah 
pengukuran kemiripan yang telah dijelaskan pada bab 2 dan bab 3. 
Penulis telah menjelaskan urutan membangun pengenalan wajah 
mulai dari nama folder yang perlu disiapkan, basis data citra wajah 
yang harus didownload, peletakan lokasi citra wajah pada folder 
yang telah disiapkan, membuat program untuk mengubah file citra 
menjadi data file ‘mat’ menggunakan struktur cell, membuat program 
untuk memecah data eksperimen menjadi data pelatihan dan data 
uji, membuat program untuk melakukan ekstraksi fitur menggunakan 
Principal Component Analysis, membuat program pengukuran 
kemiripan, dan membuat program untuk melakukan uji data 
pengenalan wajah. 

Bab 6 - Linear Discriminant Analysis 

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab 5 yang menjelaskan 
bagaimana melakukan ekstraksi fitur pemisahan data lebih baik 
dibandingkan dengan Principal Component Analysis. Model 
matematika telah melengkapi sebagai dasar filosofi dalam memahami 
reduksi dimensi menggunakan Linear Discriminant Analysis. Pada 
bab ini penulis telah memberikan penjelesan secara detil pengaruh 
penggunaan eigen vector yang berkorelasi dengan eigen value besar 
dan kecil. Penjelasan diberikan dalam bentuk contoh kasus yang 
dilengkapi dengan visulisasi untuk membedakan pemisahan data. 
Pembaca menjadi lebih memahami tentang perbedaan penggunaan 
nilai eigen vector yang berkorelasi dengan eigen value paling besar 
dengan paling kecil. Data lebih mudah dipisahkan ketika 
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menggunakan  eigen vector yang berkorelasi dengan eigen value 
paling besar dibandingkan dengan eigen vector yang berkorelasi 
dengan eigen value paling kecil.  

Bab 7 Aplikasi Linear Discriminant Analysis untuk Pengenalan 
Wajah 

Setelah memahami bab 4 dan 6, pembaca dapat menerapkan teori 
Linear Discriminant Analysis untuk melakukan ekstraksi fitur. Untuk 
membangun pengenalan wajah menggunakan Linear Discriminant 
Analysis, penulis harus memahami lebih dahulu bab 4 ‘Principal 
Component Analysis’. Proses ekstraksi fitur ‘Linear Discriminant 
Analysis’ untuk satu dimensi selalu didahului dengan proses 
‘Principal Component Analysis’ agar tidak terjadi kasus singularitas, 
yaitu nilai determinan 0, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. 
Penjelasan bab ini secara sistematis hampir  sama dengan bab 5. 
Oleh karena itu yang sudah dijelaskan pada bab 5, penulis tidak 
menjelaskan lagi di bab 7.   

Bab 8 –Analisa Tekstur Objek 

Pada bab ini penulis telah menguraikan secara detil metode-metode 
terkait dengan analisa tekstur objek, diantaranya adalah Linear Binary 
Pattern, Gray Level Co-occurrence Matrix dan Gray Level Run Length 
Matrix. Setiap metode diberikan penjelasan matematis dan contoh 
kasus beserta penyelesaian yang diuraikan secara matematis. Untuk 
Gray Level Co-occurrence Matrix dan Gray Level Run Length Matrix, 
penulis telah melengkapi parameter-parameter ciri yang dapat 
dihasilkan oleh kedua metode tersebut. Penulis juga telah 
melengkapi dengan contoh soal beserta perhitungan penyelesaian 
untuk mendapat ciri-ciri yang hasilkan. Program matlab telah 
melengkapi uraian ciri-ciri. Pada bab ini penulis dapat memanfaatkan 
program matlab yang telah penulis buat untuk aplikasi image 
retrieval dengan menggabungkan bab 2 dan 3. 
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