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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab tinjauan pustaka ini membahas tentang teori-teori penunjang yang 

mendasari dalam analisis hasil. Teori penunjang antara lain State of The Art, 

pengolahan citra digital, metode ORB, ukiran Bali dan lain-lain. 

 

2.1 State of The Art 

Pembuatan aplikasi Tracking Images Ukiran Bali memiliki keterkaitan 

dengan sumber yang mendasari dalam pembuatan aplikasi. Berikut merupakan 

pembahasan mengenai teori dan metode yang mendasari pembuatan aplikasi 

Tracking Images Ukiran Bali. 

Penelitian dengan judul “Performance Analysis of Various Feature Detector 

and Descriptor for Real-Time Video based Face Tracking” (Akash, 2014). 

Penelitian yang dilakukan memaparkan dan membahas tentang analisis kinerja 

berbagai deteksi fitur dan descriptor yang digunakan sebagai face tracking secara 

real time. Pada percobaan diketahui bahwa pada kondisi cahaya yang rendah key-

points yang terdeteksi dan cocok (match) mengalami penurunan. Binary descriptor 

yakni BRIEF dan ORB menunjukkan performa yang baik dengan detector seperti 

FAST dan STAR. Jadi singkatnya ORB lebih cocok untuk diaplikasikan pada face 

tracking secara real-time. Aplikasi Tracking images Ukiran Bali memiliki 

perbedaan pada objek yang dideteksi, namun aplikasi Tracking images Ukiran Bali 

memiliki keunggulan dalam melakukan pencocokan. Keunggulan dalam 

melakukan pencocokan yang dimaksud yakni face tracking pada penelitian tersebut 

hanya mampu mengenali satu citra objek wajah, sedangkan aplikasi Tracking 

Images Ukiran Bali mampu melakukan pencocokan secara otomatis berdasarkan 20 

citra ukiran yang berbeda secara real-time. 

Penelitian dengan judul “Fast Scene Matching Navigation Algorithm Based 

on ORB” (Chao Huang, 2014). Pada penelitian tersebut memaparkan tentang 

navigasi algoritma Scene Matching berdasarkan metode ORB yang dapat 
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memenuhi kebutuhan secara real-time untuk pesawat berkecepatan tinggi. 

Penelitian ini menggabungkan scene matching dengan INS untuk memperbaiki 

kesalahan akumulatif dari INS dan mendapatkan posisi akurasi yang tinggi terhadap 

data pesawat. SIFT sebagai supplement ORB diharapkan dapat meningkatkan 

akurasi sistem dan juga memperkenalkan Kalman filter untuk mengoptimalkan 

output dari scene matching dan INS. Berdasarkan hokum maneuver, maka titik 

yang salah akan dihapus dengan RANSAC. Penelitian ini merancang sebuah sistem 

perangkat lunak untuk mensimulasikan scene matching/sistem navigasi INS dan 

dari kesimpulan dapat ditarik bahwa algoritmanya memiliki kinerja yang baik dan 

mendapatkan akurasi yang tinggi. Tracking Images Ukiran Bali memiliki 

perbedaan pada penerapan yakni pada penelitian Fast Scene Matching Navigation 

Algorithm digunakan untuk simulasi pesawat sedangkan Tracking Images Ukiran 

Bali penerapan untuk perangkat mobile.  Kelebihan dari aplikasi Tracking Images 

Ukiran Bali yakni aplikasi lebih portable karena bisa digunakan pada perangkat 

smartphone.  

Penelitian dengan judul “Implementation Of High Performance Feature 

Extraction Method Using Oriented Fast And Rotated Brief Algorithm” (Prashant, 

2015). Penelitian ini mebahas tetang keunggulan rotasi invariant dan skala 

invariance dari algoritma ORB untuk teknik deteksi objek dengan waktu 

komputasi. Penelitian ini juga membahas tentang mengimplementasikan metode 

agar dapat melakukan efisiensi waktu komputasi dalam pendeteksian objek. 

Metode ORB diimplementasikan dengan banyak eksperimen dalam objek deteksi 

untuk membuktikan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa metode ini mendeteksi 

objek untuk setiap sudut rotasi dan ukuran train image. Dengan demikian 

berdasarkan metode deteksi objek yang menggunakan ORB untuk ekstraksi fitur 

dapat memecahkan masalah rotasi invarian dan skala varians sampai batas 

maksimum dalam deteksi obyek. Kelebihan penelitian Tracking Images Ukiran 

Bali dibanding penelitian Implementation Of High Performance Feature Extraction 

Method Using Oriented Fast And Rotated Brief Algorithm yakni dibidang 

penerapan. Penelitian Implementation Of High Performance Feature Extraction 

Method Using Oriented Fast And Rotated Brief Algorithm penerapannya masih 
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dibilang umum dan penerapannya masih berbasis desktop sedangakan Tracking 

Images Ukiran Bali dirancang untuk mengenali objek ukiran dan dimplementasikan 

secara real time pada perangkat mobile Android. 

Penelitian oleh Ethan Rublee dengan judul “ORB: an efficient alternative to 

SIFT or SURF”. Penelitian ini melakuka penelitian tentang feature matching antara 

beberapa metode seperti SURF, BRIEF, ORB. Uji coba yang dilakukan 

menunjukkan .ORB lebih cepat dalam 2 ujicoba dibandingkan SIFT diberbagai 

situasi. Metode ini diujicoba menggunakan aplikasi yang menggunakan deteksi 

objek dan patch tracking pada smartphone (Rublee, 2011). Aplikasi Tracking 

Images Ukiran Bali memiliki kelebihan dibanding penelitian dari Ethan Rublee, 

jadi aplikasi Tracking Images Ukiran Bali tidak hanya mampu mendeteksi namun 

juga mapu memberi informasi mengenai objek yang dideteksi. 

Penelitian yang berjudul Aplikasi Desktop Pendeteksi Jenis Ukiran Khas 

Bali Dengan Metode Invariant Moments, penelitian ini berbasis desktop dan 

menggunakan metode invariants moments untuk mengenali Ukiran Bali (Permadi, 

2014). Hasil penelitian menghasilkan akurasi 70% dalam pengenalan ukiran. 

Aplikasi Tracking Images Ukiran Bali memiliki perbedaan dibanding Aplikasi 

Desktop Pendeteksi Jenis Ukiran Khas Bali yakni dari metode maupun platform 

yang digunakan. Aplikasi Tracking Images Ukiran Bali mempunyai kelebihan lebih 

bersifat portable karena menggunakan smartphone Android dan lebih efektif 

karena proses pengenalan dilakukan secara real time. 

Tracking Images Ukiran Bali dirancang dan dibangun dengan beberapa 

kelebihan dibanding penelitian-peneliatian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Kelebihan atau keunggulan yang dimaksud yakni aplikasi ini bersifat mobile 

sehingga penggunaannya lebih portable karena bisa digunakan pada smartphone 

Android, serta diimplementasikan untuk dapat melestarikan budaya dengan cara 

mengenali serta memberi informasi ukiran Bali secara real-time. 

 

2.2 Citra (Image) 

Citra atau Image merupakan bentuk array atau matrix suatu piksel persegi 

yang diatur dalam kolom dan baris (Spacetelescope, 2010). Citra digital secara umu 
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menunjuk pjuga dapat didefinisikan fungsi intensitas 2 dimensi f(x, y), dimana x 

dan y adalah koordinat spasial dan f pada titik (x,y) merupakan tingkat kecerahan 

(brightness) suatu citra pada suatu titik. Suatu citra diperoleh dari penangkapan 

kekuatan sinar yang dipantulkan oleh objek. Citra digital adalah citra f(x,y) yang 

telah dilakukan digitalisasi baik koordinat area maupun brightness level. Nilai f di 

koordinat (x,y) menunjukkan brightness atau grayness level dari citra pada titik 

tersebut.  

Citra dari sudut pandang matematis merupakan fungsi terus menerus dari 

intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Output citra dari suatu sistem 

perekaman data dapat bersifat: 

1.  Optik, yakni berupa foto. 

2.  Analog berupa sinyal video, seperti gambar pada monitor televisi. 

3.  Digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. 

Citra dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu citra diam (still image) 

adalah citra tunggal yang tidak bergerak dan citra bergerak (moving image) yaitu 

rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun (sekuensial), sehingga 

memberi kesan pada mata sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra didalam 

rangkaian itu disebut frame. Gambar-gambar yang tampak pada film layar lebar 

atau televisi yaitu terdiri dari ratusan sampai ribuan  frame (Nazaruddin, 2013).  

 

2.2.1 Citra Digital 

Citra digital merupakan citra yang mengalami pemrosesan gambar 2 

dimensi dengan komputer. Citra digital juga merupakan sebuah larik (Array) yang 

berisi nilai-nilai real maupun komplek yang direpresentasikan dengan deretan bit 

tertentu (Darma, 2010, h. 19). Citra dapat disebut citra digital apabila citra tersebut 

dapat disimpan dalam format digital. Citra digital disusun oleh elemen-elemen. 

Elemen-elemen penyusun citra disebut pixel. Pixel atau picture element merupakan 

unsur penyusun citra digital. Proses penyimpanan citra digital kedalam memori 

penyimpanan dilakukan dengan menyimpan pixel penyusunnya. Oleh karena itu 

ukuran citra sangat dipengaruhi oleh jumlah pixel yang ada pada citra. 
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2.3 Pembentukan Citra Digital 

 Proses pembentukan citra digital (diskrit) memiliki beberapa tahapan yaitu, 

akuisisi citra, sampling, dan kuantisasi. 

 

2.3.1 Akuisisi Citra 

 Proses akuisisi citra merupakan proses pemetaan suatu pandangan (scene) 

menjadi citra kontinu dengan menggunakan sensor tunggal (single sensor), sensor 

garis (sensor strip), dan sensor larik (sensor array). 

 Sensor tunggal yang paling familiar yakni photodiode. Photodiode 

terbentuk dari silikon yang memiliki tegangan keluaran sebanding dengan cahaya. 

Penciptaan citra 2 dimensi dengan alat ini dengan proses pemindahan relative 

disetiap sumbu x dan y antar sensor dan objek.  

 Sensor garis melakukan pencitraan satu arah. Sensor ini berupa deretan 

sensor yang disatukan dalam satu baris sehingga dapat melakukan akuisisi sumbu 

x secara bersamaan. Sensor digerakkan searah sumbu y untuk mengakuisisi citra 

keseluruhan. Contoh alat yang mengakuisisi sensor ini yakni alat scanner. 

 Sensor larik merupakan sensor yang berbentuk larik (array) 2 dimensi. 

Sensor ini banyak ditemukan pada kamera digital. Sensor larik pada kamera digital 

disebut sensor CCD dengan ukuran sensor yang rata-rata mencapai 4.000 x 4000 

elemen. 

 Sensor menangkap setiap iluminasi yang dipantulkan oleh objek dan 

diproyeksikan ke dalam bidang citra. Sensor secara bersamaan menghasilkan 

keluaran integral dari cahaya yang diterima setiap sensor. (Darma, 2010, h. 28-30) 

 

2.3.2 Sampling 

 Proses Sampling merupakan proses digitalisasi pada koordinat x, y. Hasil 

dari sensor yang masih berupa citra kontinu yang merupakan fungsi kontinu f(x,y). 

Fungsi tersebut merupakan sinyal continue x, y dan juga amplitudonya (intensitas). 

Nilai x dan y yang kontinu diubah menjadi bentuk diskrit  (Darma, 2010, hal. 

30). 
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2.3.3 Kuantisasi  

 Proses kuantisasi adalah proses perubahan nilai amplitudo kontinu menjadi 

nilai baru yang merupakan nilai diskrit. Nilai amplitudo yang dikuatisasi adalah 

nilai-nilai pada kordinat diskrit hasil proses sampling. Contoh proses sampling 

yakni proses pengubahan citra menjadi citra grayscale (Darma, 2010, h. 32).  

 

2.4  Pixel 

 Pixel atau picture element merupakan unsur penyususn citra. Pixel mewakili 

tidak hanya satu titik dalam sebuah citra melainkan sebuah bagian berupa kotak 

yang memproleh bagian terkecil (sel). Nilai sebah pixel menunjukkan nilai rata-rata 

yang sama untuk seluruh bagian sela pada citra (Darma, 2010, hal.35).  

 

2.4.1 Resolusi Pixel 

 Resolusi merupakan tingkat detail suatu citra. Semakin tinggi resolusi citra 

semakin tinggi pula tingkat detail dari suatu citra. Resolusi pixel merupakan 

perhitungan jumlah pixel dalam sebuah citra digital. Sebuah citra dengan tingi N 

pixel dan lebar M pixel, berarti memiliki resolusi M x N.  

 Pengertian lainnya dari resolusi pixel adalahmerupakan hasil perkalian 

jumlah pixel lebar dan jumlah pixel tinggi kemudia dibagi 1 juta. Resolusi pixel 

seperti ini sering dijumpai pada ukuran kamera smartphone maupun kamera digital 

(Darma, 2010, hal.38).  

 

2.5 Jenis Citra 

 Nilai suatu pixel memiliki nilai dalam rentang tertentu, dari nilai minimum 

sampai maksimal. Rentang nilai pixel berbeda-beda tergantung dari jenis warnanya. 

Secara umum rentang jangkauan citra yakni 0-255. Citra dengan rentang nilai 

seperti ini digolongkkan ke dalam citra integer (Darma, 2010, hal.39).  

 

2.5.1 Citra Biner 

 Citra biner merupakan citra yang setiap pixelnya bernilai 0 dan 1. Nilai 0 

menyatakan bahwa warna pixelnya yakni warna hitam dan angka 1 menyatakan 
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warna putih. Penggunaan citra biner sering ditemui dalam pengolahan citra digital 

seperti segmentasi, pengambangan, morfologi, ataupun dithering (Darma, 2010, h. 

40).  

 

2.5.2 Citra Grayscale 

Citra grayscale merupakancitra digital yang memiliki satu nilai kanal pada 

setiap pixelnya. Citra grayscale merupakan citra yang dalam pemberian warnanya 

tergantung pada intensitasnya.Warna yang dimiliki citra grayscale adalah warna 

hitam, abu dan putih. Citra grayscale mempunyai intensitas warna 0 sampai 255. 

Intensitas yang mendekati 0 membuat gambar lebih berwarna gelap sedangkan 

warna intensitas yang mendekati 255 akan berwarna putih (Darma, 2010, h. 40).  

Proses konversi citra bewarna ke citra grayscale dapat dilakukan dengan 

persamaan berikut: 

𝐼(𝑥, 𝑦) =
𝑅+𝐺+𝐵

3
                                                                                      (2.1) 

Variabel l adalah nilai (tingkat) warna grayscale pada posisi (x,y) sedangkan R, G, 

dan B berturut-turut menyatakan nilai komponen ruang warna R (merah), G (hijau), 

dan B (biru) dari nilai setiap piksel citra bewarna pada posisi (x,y). Jadi dapat 

dikatakan bahwa citra grayscale merupakan nilai rata-rata dari RGB setiap piksel 

(Candra, 2011).  

 

2.5.3 Citra Warna (8 bit) 

 Setiap pixel dari citra warna (8 bit) hanya diwakili oleh 8 bit dengan jumlah 

warna maksimum yang dapat digunakan yakni 256 warna. Ada dua jenis citra waran 

(8 bit) yakni citra dengan palet warna 256 dan citra dengan palet 8 bit (Darma, 2010, 

hal.41).  

 

2.5.4 Citra warna (16 bit) 

 Citra warna (16 bit) merupakan citra yang yang setiap pixel-nya diwakili 

dengan 2 byte memory (16bit). Warna 16 bit memiliki 65.536 warna dan biasanya 

disebut citra high color (Darma, 2010, hal.42).  
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2.5.5 Citra Warna (24 bit) 

 Setiap pixel dari citra warna 24 bit diwakili dengan 24 bit sehingga total 

terdapat 16.777.216 variasi warna. Variasi warna ini sudah lebih dari cukup dapat 

divisualisasikan oleh mata manusia (Darma, 2010, hal.44).  

 

2.5.6 Citra RGB (Red, Green, Blue) 

RGB (true color) merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam 

bentuk 3 komponen yakni Red (Merah), Green (Hijau), dan Blue (Biru). Setiap 

komponen warna dari RGB memiliki nilai warna 8 bit atau nilainya berkisar antara 

0 sampai dengan 255 (Simardeep, 2013). Jadi berdasarkan intensitas tersebut warna 

RGB bisa mencapai 16.581.375 warna, apabila setiap komponen dikalikan (255 x 

255 x 255 =16.581.375) 

  

2.6 Computer Vision 

Computer vision adalah ilmu dan metode aplikasi dalam menggunakan 

komputer untuk memahami isi citra (image content). Area permasalahan dalam 

computer vision ada1ah pengukuran dan pemrosesan, yang dapat dilakukan dengan 

berbagai metode. Beberapa area penelitian computer vision adalah sebagai berikut: 

1. Recognation/Pengenalan bertujuan mengenali objek data citra, aplikasinya 

seperti Content Based Image Retrieval (CBIR), Optical Character 

Recognition (OCR). 

2. Motion/gerakan bertujuan mengenali data citra bergerak. Aplikasinya 

seperti Egomotion yang membagi gerakan 3D dari kamera, tracking yang 

memperkirakan satu atau beberapa objek dalam citra. 

3. Restorasi citra, bertujuan untuk mendapatkan data citra, citra bergerak atau 

objek 3D tanpa noise. Content Based Image Retrieval (Temu Kembali Citra 

Berbasis lsi) adalah salah satu aplikasi dari computer vision dalam 

permasalahan temu kembali citra dalam jumlah data citra yang besar. Arti 

"Berbasis lsi" adalah pencarian citra berdasarkan isi citra. Terminologi 

CBIR dikenalkan pada tahun 1992 oleh T.Kato, dalam ujicobanya 

dijelaskan sistem temu kembali citra dari database citra. 
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Pengolahan citra merupakan proses awal (preprocessing) pada computer 

vision, sedangkan pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasi citra. 

Teknik-teknik di dalam pengenalan pola memainkan peranan penting dalam 

computer vision untuk mengenali objek (Aditya, 2013).  

 

2.6.1 Elemen-Elemen Computer Vision 

Elemen-elemen Computer Vision mempunyai struktur yang mendasari 

suatu mesin vision seperti pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Computer Vision Secara Umum 

(Sumber: http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90697) 

 

Keterangan Gambar 2.1 diatas adalah sebagai berikut:  

1. Light sources, merupakan sumber cahaya yang digunakan sebagai sumber 

untuk aplikasi seperti layar laser, sistem robotika dan sebagainya.  

2. Scence, merupakan kumpulan objek.  
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3. Image Device, merupakan alat yang digunakan untuk mengubah gambar 

menjadi suatu yang dimengerti oleh mesin.  

4. Image, merupakan gambar/citra dari suatu objek yang merupakan 

representasi dari keadaan sesungguhnya.  

5. Machine vision, merupakan mesin yang menginterpretasikan gambar yang 

berkenaan dengan cirri-ciri pola maupun objek yang dapat ditelusuri oleh 

sistem.  

6. Symbolic description, merupakan sistem yang dapat digunakan untuk 

menganalogikan struktur kerja sistem ke simbol-simbol tertentu yang dapat 

mimengerti oleh sistem.  

7. Aplication feedback, merupakan suatu keadaan yang dapat memberikan 

respon untuk menerima gambar dari suatu sistem penglihatan. 

  

2.7 Logika XOR 

 XOR merupakan singkatan dari Exsclusive OR. Logika operator XOR 

menghasilkan keluaran bernilai TRUE jika dan hanya jika salah satu dari nilai input 

bernilai TRUE. Nilai keluaran bernilai FALSE apabila kedua input bernilai TRUE. 

Tabel 2.1 berikut menunjukkan tabel kebenaran dari operator XOR (Darma, 2010, 

h.179). 

 

Tabel 2.1 Tabel Kebenaran Operator XOR 

(Sumber: Darma, 2010, h.179) 

A B A XOR B 

0 1 1 

1 1 0 

0 0 0 

1 0 1 

  

Hasil perhitungan pada Tabel 2.1 menunjukkan hasil dari logika XOR 

apabila input kedua input bernilai TRUE maka hasilnya FALSE dan apabila input 

salah satu bernilai TRUE maka hasilnya TRUE. 
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2.8 Tracking dan Pengenalan Objek 

Tracking dan pengenalan objek memiliki ruang lingkup yang luas dan 

sangat menjanjikan apabila diterapkan pada suatu aplikasi. Proses untuk dapat 

mengenali objek dan melakukan tracking biasanya menggunakan banyak algoritma 

misalnya yang populer yakni berbasis fitur. Tracking berbasis fitur merupakan 

suatu tindakan untuk menemukan sifat khas (fitur) dari suatu citra pada suatu scene, 

seperti pada Gambar 2.2 (Peter,2014).  

 

 

Gambar 2.2 Contoh Penerapan Feature Matching 

(Sumber: Peter (2014). Computer Vision in ArrayFire - Part 2:Feature Description and Matching 

http://arrayfire.com/computer-vision-in-arrayfire-part-2/) 

 

Matching merupakan pencocokan fitur dari 2 objek seperti pada Gambar 

2.2. Matching antar keypoint dari fitur-fitur yang mempunyai kecocokan dan 

ditegaskan dengan garis-garis penghubung seperti pada Gambar 2.2. 

Pengenalan Objek (Object Recognition) merupakan tindakan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek berdasarkan geometri seperti pada 

Gambar 2.3. 
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 Gambar 2.3 Penerapan Feature Tracking 

(Sumber: Visual Geometry Group (2004). University of Oxford, 

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/data-aff.html) 

 

 Feature Tracking seperti pada Gambar 2.3 berhasil melakukan tracking 

terhadap citra yang sama dengan perbedaan geometri citra. Tracking ditandai 

dengan munculnya efek Homography berbentuk persegi pada citra. 

 Tracking bebasis fitur dalam penerapannya secara umum memiliki 3 

tahapan yang dilakukan yakni: 

1. Deteksi fitur (Feature Detection) 

Merupakan proses untuk menemukan sifat yang sangat khas dari suatu 

objek salah satu contohnya yakni sudut. 

2. Ekstrasi Deskriptor (Descriptor extraction) 

Merupakan proses pengkodean patch tekstur yang ada pada setiap fitur. 

3. Descriptor matching 

Merupakan proses untuk menemukan tekstur patch yang mirip pada citra 

atau gambar yang bebeda. 

Tracking bebasis fitur dalam implementasinya terdapat beberapa metode 

yang digunakan dan dikembangkan dalam beberapa penelitian seperti: Scale 

Invariant Feature Transform (SIFT), Speeded Up Robust Features (SURF), FAST, 

BRIEF dan ORB (Howse, 2013).  

 

2.9 OpenCV 

 Open Computer Vision (OpenCV) adalah sebuah Application Programming 

Interface (API) Library yang sudah sangat familiar pada Pengolahan Citra 

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/data-aff.html
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Computer Vision. Computer Vision itu sendiri adalah salah satu cabang dari Bidang 

Ilmu Pengolahan Citra (Image Processing) yang memungkinkan komputer dapat 

melihat seperti manusia. Dengan vision tersebut komputer dapat mengambil 

keputusan, melakukan aksi, dan mengenali terhadap suatu objek. 

Pengimplementasian dari Computer Vision sebagai berikut Face Recognition, Face 

Detection, Face/Object Tracking, Road Tracking.  

OpenCV bersifat gratis baik digunakan untuk penggunaan akademis dan 

komersial. OpenCV adalah library Image Processing berbasis bahasa 

pemrograman C++. OpenCV digunakan oleh banyak developer, scientist, dan 

programmer untuk mengembangkan sebuah program pattern recognition. OpenCV 

didesain untuk komputasi yang efisiensi dan dengan berfokus pada aplikasi real-

time, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam pembuatan aplikasi yang 

lumayan rumit (Howse, 2013).  

 

2.9.1 OpenCV pada Android 

 OpenCV pada Android merupakan Library OpenCV dengan bahasa 

pemrograman Java yang telah dibuat khusus untuk pemrograman Android. 

Perkembangan OpenCV untuk Android sudah mengalami banyak peningkatan, 

untuk saat ini sudah mencapai OpenCV4Android versi 3.0. 

 OpenCV memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam melakukan 

pengenalan citra. Salah satu fungsi yang dapat digunakan dalam melakukan deteksi 

fitur dan mengekstraksinya adalah Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB). 

Fungsi yang paling cocok digunakan untuk melakukan matching terhadap fitur 

tersebut adalah Bruteforce-Hamming. 

 

2.9.2 ORB 

ORB merupakan dekskriptor binary yang sangat cepat berbasis BRIEF. 

ORB memiliki sifat rotasi invariant dan tahan tehadap noise. Peforma ORB dalam 

uji cobanya menghasilkan efisiensi 2 kali lipat dibandingkan SIFT diberbagai 

situasi. (Rublee, 2011). Algoritma ORB merupakan kombinasi dari dua teknik yang 

populer yaitu, FAST (Features for Accelerated Segment Test) yang diusulkan oleh 
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Edward Rostenet untuk deteksi key-point dan BRIEF (Binary Robust Independent 

Elementary Features) yang diusulkan oleh Michael Colander untuk deskriptor key-

point. Kedua teknik yakni FAST dan BRIEF sangat atraktif dikarenakan performa 

bagus yang diberikan kemudian dengan biaya yang lebih murah. 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Hasil Pencockan Menggunakan ORB 

(Sumber: Rublee 2011, ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF) 

 

Keypoint FAST merupakan metode yang dipilih untuk menemukan 

keypoints dengan sistem secara real-time yang berfungsi untuk melakukan 

pencocokan (match) fitur visual, contohnya seperti parallel tracking dan mapping. 

Efisiensi dalam menemukan sudut keypoints yang layak dengan beberapa 

penambahan seperti skema piramida untuk menghitung skala (Rublee, 2011). 

 Banyak detektor keypoints yang menggunakan operator orientasi seperti 

SIFT dan SURF, tetapi FAST tidak. Deskripsi orientasi dari keypoints memiliki 

banyak cara, ada yang menggabungkan histogram dari komputasi gradient seperti 

SIFT dan pendekatan berdasarkan block pattern pada SURF (Rublee, 2011). 

 Deskriptor BRIEF merupakan deskriptor fitur yang menggunakan binary 

test yang sederhana antara dua piksel dalam patch citra yang sudah dihaluskan 

(Smoothed). Performanya hampir mirip dengan SIFT diberbagai hal termasuk 

ketahanan untuk pencahayaan, blur, dan distortion perspektif. Bagaimanapun 

deksriptor ini sangat sensitive pada rotasi bidang datar. 

Fitur FAST sangat luas digunakan karena sifat komputasinya. 

Bagaimanapun fitur FAST tidak mempunyai komponen orientasi. oFast (oriented 

FAST) merupakan perhitungan yang lebih efisien terhadap orientasi yang 

ditambahkan ke FAST. 
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FAST mengambil satu parameter yakni intensitas threshold antara piksel 

tengah dengan lingkaran cincin (ring) disekitar pusat. FAST tidak menghasilkan 

ukuran sudut tapi memiliki respon besar terhadap tepi. Harris corner digunakan 

untuk mengukur keypoints yang digunakan. Untuk setiap target nomor N untuk 

keypoints itu diatur dengan threshold yang cukup rendah untuk mendapatkan lebih 

dari N keypoints, maka sesuai dengan ukuran Harris dan mengambil N poin teratas. 

FAST tidak menghasilkan fitur multi-skala, maka dari itu digunakan skala pyramid 

terhadap citra dan menghasilkan fitur FAST (berdasarkan Harris filter) disetiap 

tingkat piramida. Orientasi terhadap key-point menggunakan teknik yakni yang 

dikenal dengan intensity centroid. 

Pendekatan berdasarkan orientasi intensity centroid menggunakan ukuran 

sederhana namun efektif dari sudut orientasi dari intensitas centroid. Intensitas 

centroid mengasumsikan bahwa intensitas sudut yang terkoreksi dari pusat, dan 

vektor ini dapat digunakan untuk menghubungkan orientasi. Rosin mendefinisikan 

momen patch sebagai berikut: 

 

𝑚𝑝𝑞 = ∑ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝐼(𝑥, 𝑦)𝑥,𝑦        (2.2) 

 

Moment tersebut selanjutnya digunakan untuk menemukan centroid dengan 

rumus berikut:  

𝐶 = (
𝑚10

𝑚00
,

𝑚01

𝑚00
)                                                                                    (2.3) 

Kita bisa membangun sebuah vektor dari pusat sudut, O, ke centroid, OC. Secara 

sederhana orientasi dari patch menjadi sebagai berikut: 

 

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑚01, 𝑚10)            (2.4) 

 

ORB menggunakan deskriptor BRIEF yang berfungsi untuk melakukan 

deskripsi terhadap bit string dari berbagai patch citra yang dibangun dari setiap set 

intensity tes binari dengan mempertimbangkan citra patch yang diperhalus 

(smoothed), p. Binari tes τ dapat dirumuskan sebagai berikut (Rubble, 2011) : 
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𝜏(𝑝; 𝑥, 𝑦) ≔ 𝑓(𝑥) = {
1, 𝑝(𝑥) < 𝑝 (𝑦)

0, 𝑝(𝑥) ≥ 𝑝(𝑦)
}    (2.5) 

 

p(x) adalah intensitas dari p pada saat berada di titik x. Fitur f  digambarkan sebagai 

vektor dari binari tes n sebagai berikut : 

 

𝑓𝑛(𝑝) ≔ ∑ 2𝑖−1
1≤𝑖≤𝑛  𝜏(𝑝; 𝑥, 𝑦)                                                           (2.6) 

 

2.9.3 Brute-Force Hamming 

 Brute-Force merupakan salah satu metode pencocokan yang sederhana. 

Brute-Force membutuhkan deskriptor dari satu fitur di set pertama dan 

mencocokannya dengan semua fitur lain di set kedua dengan menggunakan 

beberapa perhitungan jarak. Deskriptor yang memiliki jarak terdekat dikembalikan 

sebagai gambar yang cocok.  

Pencocokan Brute-Force pada deskriptor (ekstraksi fitur) ORB 

menggunakan parameter perhitungan jarakHamming dalam melakukan 

pencocokannya. Jarak Hamming merupakan nilai yang digunakan untuk 

menunjukkan perbedaan antara dua string biner. Jarak Hamming adalah salah satu 

formula yang digunakan dalam analisis informasi seperti pengenalan citra. Secara 

khusus, formula hamming yang memungkinkan komputer untuk mendeteksi dan 

mengoreksi kesalahan sendiri. Kode Hamming diperoleh Richard Hamming pada 

Eduard Rheim Award of Achievement Teknology pada tahun 1996, dua tahun 

sebelum kematiannya. 

Jarak Hamming hanya dapat dihitung antara dua string biner dengan 

panjang yang sama. Selanjutnya dibandingkan dua bit pertama dalam setiap string. 

Jika keduanya adalah sama, maka akan menghasilkan nilai "0". Sedangkan jika 

keduanya berbeda, maka menghasilkan nilai "1". Langkah terakhir adalah 

menjumlahkan semua nilai biner dari hasil tersebut (Suryawibawa, 2014). Berikut 

adalah contoh dari perhitungan Hamming: 

String 1  : 1001 0010 1101  
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String 2  : 1010 0010 0010  

Hasil   : 0011 0000 1111  

Jarak Hamming: 0+0+1+1+0+0+0+0+1+1+1+1 = 6 

 

2.10 Seni Ukir Bali 

Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian 

cekung (kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) yang menyusun suatu 

gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir 

yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain 

(Gilang, 2014) .  

Seni ukir Bali merupakan seni budaya yang tumbuh dan berkembang 

dimasyarakat di pulau Bali. Hal itu dapat dibuktikan pada melekatnya seni ukiran 

pada arsitektur bangunan, pura, dan alat musik tradisional yang ada di Bali.  

Penerapan seni ukiran Bali mempunyai pakem-pakemnya dan filosofi 

tersendiri. Pakem ukiran Bali biasanya penempatannya mengikuti bentuk-bentuk 

ukirannya. Bentuk ukiran Bali biasanya menggabungkan corak tumbuh-tumbuhan 

serta binatang dengan tetap menampilkan daya estetika. Contoh Ukiran Bali yakni 

ukiran karang Gajah yang pakem penempatannya berada dibagian bawah pada 

bagunan. Ukiran Karang Gajah penempatannya di bawah dengan tujuan untuk 

memperkokoh pondasi bangunan, karena gajah melambangkan kekuatan dan 

kekokohan (Artadi, 2010). 

Seni ukir Bali dalam perkembangannya memiliki pengembangan yang luas. 

Pengembangan yang luas baik dari bentuk yang dimodifikasi maupun bahan yang 

digunakan. Ukiran Bali walaupun memiliki pengembangan secara luas namun 

dalam penelitian ini difokuskan pada 3 kelompok ornamen yakni pepatraan, 

kekarangan, dan keketusan. 

 

2.10.1 Pepatran 

Pepatran merupakan jenis ukiran yang bermotifkan dari dedaunan (Patra) 

dan memiliki hiasan bermotif bunga-bungaan. Misalnya Patra Sari ditempatkan 

pada bidang yang sempit seperti tiang-tiang dan blandar, patra lainnya adalah patra 
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pid-pid, patra samblung, patra pal, patra ganggong, patra sulur dan lain-lain. Jenis 

ragam hias ini berwujud gubahan-gubahan keindahan hiasan dalam patern-patern 

yang juga disebut patra. Ide dasar pepatran banyak diambil dari bentuk-bentuk 

keindahan flora.  

Keindahan flora diambil sedemikian rupa sehingga jalur daun, bunga, putik 

dan ranting dibuat berulang-ulang. Masing-masing pepatra memiliki identitas yang 

kuat dalam penampilannya, sehingga mudah diketahui, seperti: Patra Punggel yang 

ide dasarnya diambil dari potongan tumbuh-tumbuhan menjalar, terutamanya ujung 

daun paku yang masih muda. Jenis pepatran yang lain adalah Patra Cina. Patra Cina 

karena namanya, kehadiran dari patra ini diyakini oleh masyarakat Bali sebagai 

pengaruh dari kebudayaan Cina. Patra Cina merupakan stiliran dari tumbuhan 

kembang sepatu yang dalam pengolahan batang, daun dan bunganya dibuat dengan 

garis tegas sehingga mencerminkan pola yang konstruktif. Dalam bangunan 

tradisional Bali jenis pepatran ini menempati bidang-bidang yang panjang karena 

polanya yang berulang dan memanjang (Artadi, 2010).  

Patra Punggel, adalah gabungan dari beberapa keketusan yang terdiri dari 

batu poh, jengger siap, kuping guling, patra wayah, ampas nangka/tunas muda, dan 

distilir menjadi motif Patra Punggel (Artadi, 2010).   

 

 

Gambar 2.5 Patra Punggel 

(Sumber: Supatra 2010. Jenis Hiasan Tatahan Bade) 

 

  Patra punggel memiliki karakteristik memanjang seperti ciri khas ukiran 

pepatraan seperti pada Gambar 2.5.  

Patra sari menggunakan tangkai, serta daun berupa patra punggel yang tidak 

lengkap, atau hanya kuping gulingnya saja. Tangkainya dibuat melingkari bunga 

atau sama sekali lurus, seperti tangkai bunga lotus (Suparta, 2010).  
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Gambar 2.6 Patra Sari 

(Sumber: Supatra 2010. Jenis Hiasan Tatahan Bade) 

 

 Patra sari pada bangunannbisa berbentuk vertical ataupun horizontal, sesuai 

ukuran dan keadaan. 

Patra Ulanda adalah patra yang mendapat pengaruh dari Belanda. Patra ini 

tidak jauh berbeda dengan patra-patra lainnya, terutama dalam hal susunan polanya, 

kecuali mempunyai unsur motif yang lebih besar (beloh), pada ujung-ujung daun 

dibuat tumpul, menggunakan tangkai tunggal. Patra ini mempunyai atau dibuat 

dengan ukuran pola dan unsur-unsur motif yang lebih besar dibandingkan jenis 

patra lainnya, sehingga nampak tidak rumit (Suparta, 2010).  

 

 

Gambar 2.7 Patra Ulanda 

(Sumber: Supatra 2010. Jenis Hiasan Tatahan Bade) 

 

 Patra ulanda kerap menghiasi bidang yang agak lebar seperti pelok dan 

bagian bebaturan. Patra ini terdiri dari unsur daun, tangkai, kepitan, util besar/kecil 

dan bentuk bunga yang bulat seperti pada gambar 2.7 (Suparta, 2010).  
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Patra Samblung, adalah ide/konsep dari tanaman merambat seperti pohon 

samblung, yang mana terdiri dari daun, bunga dan buah, yang distilir menjadi motif 

patra samblung. Cirinya adalah banyak pola daun, pola bunga buah pada ujung 

sulurnya (Artadi, 2010). 

 

 

Gambar 2.8 Patra Samblung 

(Sumber: Artadi, 2010. Keketusan, Pepatraan dan Kekarangan) 

 

 Ornament ukiran patra samblung seperti pada gambar 2.8 dibuat dengan 

pengulangan-pengulangan motif kepitan tanpa adanya suatu motif penyela 

(Suparta, 2010).  

Patra Cina lebih banyak menonjolkan variasi bunga dan tangkai ketimbang 

daun. Pada pola maupun bidang yang kosong diisi unsur motif berupa util, dengan 

maksud tidak ada bidang yang sepi/renggang. Patra cina sering dijadikan sindiran 

bagi orang yang senang mencuri, sebab pada setiap ruang/ bidang yang kosong 

selalu harus ngutil, maksudnya diberi/diisi util (Suparta, 2010). Contoh Patra Cina 

dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

Gambar 2.9 Patra Cina 

(Sumber: Supatra 2010. Jenis Hiasan Tatahan Bade) 
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 Pada karya jenis ukiran, patra ini dikerjakan dengan teknik krawang/cekung, 

sehingga berbentuk bunga, tangkai, dan util sungguh-sungguh kelihatan jelas dan 

berlapis-lapis/bertingkat-tingkat. Patra cina adalah sebuah patra yang 

mempergunakan pola segi tiga memiliki banyak tangkai maupun cabang. Patra ini 

terdiri dari bunga yang sedang mekar atau kuncup, dipadukan dengan daun runcing, 

dan util (Suparta, 2010).  

 

2.10.2 Kekarangan 

Kekarangan adalah sebuah hasil karya seni yang ide/konsep dasarnya 

diambil dari muka binatang yang hidupnya di air, di darat dan di udara dan muka 

manusia dan muka dewa-dewi. Bentuk muka ini kemudian distilir dalam bentuk 

Bali. Bentuk Bali ini bertujuan menghias bagian-bagian pojok/sudut dan bagian 

tengah dari bangunan rumah pribadi, rumah adat dan bangunan suci. Makna yang 

terkandung pada ornament Bali adalah simbol-simbol kekuatan alam yang hidup 

didunia ini. Bangunan yang dihias dengan bentuk Bali diharapkan menjadi 

kuat/kokoh dan dijauhkan dari kekuat-kekuatan gaib yang kiranya mengganggu 

kehidupan manusia, Hal ini dipercaya mampu menetralisir sifat-sifat negatif di 

rubah menjadi sifat-sifat positif (Permadi, 2014).  

Karang Gajah, ide/konsep dari binatang gajah yang mempunyai kekuatan 

besar di dunia, kemudain diambil bentuk kepalanya dan distilir/dirubah menjadi 

bentuk karang gajah yang ditempatkan pada dasar bangunan di bagian sudut dan 

ditengah seperti  pada Gambar 2.10, sebagai lambang kekuatan/kekokohan sebuah 

bangunan. Sebagai pelengkap dihias dengan ornamen keketusan dan pepatran, 

pekarangan dan keketusan (Permadi, 2014).  
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Gambar 2.10 Karang Gajah 

(Sumber: Artadi, 2010. Keketusan, Pepatraan dan Kekarangan) 

 

 Karang Gajah yang letaknya selalu di bawah (bebaturan, rumah), karena 

gajah dianggap memiliki kekuatan yang sangat tinggi, sehingga dapat menopang 

beban bangunan yang dimaksud (Artadi, 2010).  

Karang Boma, adalah ide/konsep diambil dari cerita Bomantara, tentang 

kelahiran boma sebagai pelindung hutan belantara. Adapun ciri dari karang boma 

adalah gabungan dari muka raksasa dengan ornamen keketusan dan pepatran, 

pekarangan dan keketusan, seperti pada Gambar 2.11 (Permadi, 2014) 

 

 

Gambar 2.11 Karang Boma 

(Sumber: Nanapartha, http://www.pictaram.com/media/1228158436639644264_1286014997 ) 
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 Motif hias karang boma mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, 

dengan motif hias lainnya. Keplastisan motif ini begitu kentara selain dukungan 

tempat yang strategis, karena terdapat bagian depan, dan memiliki ukuran yang 

besar sehingga motif hias karang bhoma tampak tunggal dan menonjol (Suparta, 

2010).  

Karang Daun, adalah ide/konsep dari seikat daun berbagai macam ukuran, 

kemudian distilir menjadi bentuk karang daun, yang dikombinasikan dengan 

keketusan, pepatran, pekarangan dan keketusan dan Bali seperti yang  pada Gambar 

2.12 (Permadi, 2014).  

 

 

Gambar 2.12 Karang Daun 

 

 Ukiran karang daun dalam peletakannya seperti padaGambar 2.12 yakni 

pada pojok atau sudut bangunan. 

Karang guak sebagai stilisasi kepala burung terkait dengan mitos tentang 

sifat dan tugas burung sebagai penjaga dunia atas. Mitologi maupun keyakinan 

rakyat yang disampaikan secara oral tentang keperkasaan ataupun ketangguhan 

burung dalam menjaga kedamaian dunia. Ini dapat dijumpai dalam ceritera seperti 

lahirnya Garuda, Bhomantaka, dan Tantri Kamandaka. Pada setiap ceritera 

tersebut, burung mempunyai arti tersendiri, yaitu sebagai lambang yang 
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mengandung multi nilai seperti nilai pendidikan, budi pekerti susila dan yang 

lainnya. Ilustrasi karang Guak dapat dilihat pada Gambar 2.13 (Suparta, 2010).  

 

 

Gambar 2.13 Karang Guak 

(Sumber: Artadi, 2010. Keketusan, Pepatraan dan Kekarangan) 

 

 Tampilan karang guak sesuai namanya guak (burung guak) menyerupai 

bentuk burung dan letak dari ukiran ini biasanya pada bagian atas, seperti genteng 

atau lain sebagainya. 

Karang tapel pada bangunan bade ditempatkan pada bagian tengah dalam 

badan bangunan. Perbedaan bentuk antara karang tapel dengan karang guak terletak 

pada bagian gigi dan bentuk daun telinga. Kalau karang guak bentuk gigi dan daun 

telingan agak runcing/lancip, sedangkan karang tapel agak rata/tapak.Contoh 

Karang Tapel pada Gambar 2.14 (Suparta, 2010).  

 

 

Gambar 2.14 Karang Tapel 

(Sumber: Artadi, 2010. Keketusan, Pepatraan dan Kekarangan) 
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 Tapel atau topeng, yang artinya alat peraga penutup muka bagi penari 

(dramatari topeng) oleh para kriyawan divisualisasikan berupa motif hias dengan 

maksud memperindah suatu ruang atau bidang. Motif hias yang menstilisasikan 

bentuk muka manusia ini banyak menghiasi bangunan-bangunan tradisional Bali, 

dan mempunyai perbedaan yang signifikan dalam menggunakan unsur motif untuk 

suatu pola (Suparta, 2010).  

 Motif hias karang bentulu, kalau dilihat dari bentuk pola dan unsur motif 

yang digunakan, tidak jauh berbeda dengan motif hias karang tapel. Adapun yang 

membedakan antara karang tapel dan karang bentulu, adalah dari segi penempatan, 

jumlah mata, dan tidak berhidung. Ilustrasi dari karang Bentulu dapat dilihat pada 

gambar 2.15 (Suparta, 2010).  

 

 

 

Gambar 2.15 Karang Bentulu 

(Sumber: Artadi, 2010. Keketusan, Pepatraan dan Kekarangan) 

 

 Penempatan karang bentulu, tidak pada sudut bangunan, melainkan untuk 

menghiasi bidang tengah yang kosong di antara kekarangan-kekarangan yang ada 

di setiap sudut bangunan bade atau lainnya. Unsur pokok motif hias karang bentulu 

seperti satu mata, gigi, taring, gusi, pipi, bibir, telinga, dan alis (Suparta, 2010). 
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2.10.3 Keketusan 

Motif keketusan adalah hasil stilisasi bentuk tumbuh-tumbuhan, binatang, 

dan benda alam lainnya. Keketusan dibuat dengan menyusun secara berulang-

ulang, dengan pola dan motif yang sama, guna menemukan satu kesatuan. 

Walaupun dibuat ecara berantai, namun antara motif yang satu dengan motif 

lainnya kelihatan ada pemisah secara jelas/tajam, dapat berdiri sendiri (satu motif), 

dan tidak memiliki tangkai yang menghubungkan seperti pada pepatran (Suparta, 

2010).  

Keketusan kakul-kakulan merupakan stiliran dari rumah siput yang disusun 

secara berbaris membentuk suatu pola ornamen yang teratur seperti  pada Gambar 

2.16 (Permadi, 2014).  

 

 

Gambar 2.16 Keketusan Kakul-kakulan 

(Sumber: http://blog.isi-dps.ac.id/maderadiawan/) 

 

 Keketusan kakul-kakulan menampilkan ukiran yang berulang-ulang dan 

penempatanya bisa kesamping atau horizontal. 

 Motif temesir adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis lurus 

dengan berbagai ukuran, seperti tegak lurus (vertikal), mendatar (horizontal), dan 

miring. Semua unsur-unsur itu ditata/dirangkai secara terpadu sesuai dengan 

struktur yang diinginkan seperti berbentuk huruf T, L, tapak dara, dan swastika. 

Kombinasi semua unsur itu tertata dengan posisi arah biner, membuat motif hias 

temesir banyak dijadikan perlambang dalam keagamaan maupun menentukan 

tujuan hidup melalui pilihan-pilihan yang ada. Motif hias yang hanya menggunakan 

elemen-elemen garis lurus ini, lebih mengutamakan bentuk dan penyesuaian bidang 

yang bersifat ilmu ukur (Suparta, 2010). Gambar 2.17 menampilkan bentuk ukiran 

Temesir berbentuk suastika. 
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 Gambar 2.17 Keketusan Temesir 

(Sumber: Supatra 2010. Jenis Hiasan Tatahan Bade) 

 

 Kesederhanaan bentuk yang dimiliki motif hias ini dapat menimbulkan dan 

memancing daya tarik untuk tetap diperhatikan. Temesir yang memiliki unsur motif 

paling sedikit, sekaligus dijadikan elemen-elemen dasar kesenirupaan, 

eksistensinya dapat dikatakan sudah mengglobal (Suparta, 2010).  

 

 


	HALAMAN SAMPUL
	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	BERITA ACARA TUGAS AKHIR
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR KODE PROGRAM
	DAFTAR RUMUS
	BAB I
PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Masalah
	1.6 Sistematika Penulisan
	BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 State of The Art
	2.2 Citra (Image) 
	2.2.1 Citra Digital 
	2.3 Pembentukan Citra Digital
	2.3.1 Akuisisi Citra
	2.3.2 Sampling 
	2.3.3 Kuantisasi 
	2.4  Pixel
	2.4.1 Resolusi Pixel
	2.5 Jenis Citra 
	2.5.1 Citra Biner
	2.5.2 Citra Grayscale 
	2.5.3 Citra Warna (8 bit)
	2.5.4 Citra warna (16 bit)
	2.5.5 Citra Warna (24 bit)
	2.5.6 Citra RGB (Red, Green, Blue)
	2.6 Computer Vision 
	2.6.1 Elemen-Elemen Computer Vision 
	2.7 Logika XOR
	2.8 Tracking dan Pengenalan Objek
	2.9 OpenCV
	2.9.1 OpenCV pada Android
	2.9.2 ORB 
	2.9.3 Brute-Force Hamming
	2.10 Seni Ukir Bali 
	2.10.1 Pepatran 
	2.10.2 Kekarangan 
	2.10.3 Keketusan
	BAB III 
METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
	3.2 Data
	3.2.1 Sumber Data
	3.2.2 Jenis Data
	3.3 Populasi dan Sample
	3.3.1 Populasi 
	3.3.2 Sample
	3.4 Materi dan Jalan Penelitian
	3.4.1 Materi Penelitian 
	3.4.2 Alat Penelitian
	3.4.3 Alat Pengujian  
	3.4.4 Alur Penelitian 
	 3.5  Perancangan Sistem 
	3.5.1 Gambaran Umum Sistem 
	3.5.2 Gambaran Umum Pendaftaran
	3.5.3 Gambaran Umum Tracking
	3.5.4 Akuisisi Citra 
	3.5.3 Preprocessing
	3.5.4 ORB Feature Extraction
	3.5.5 Pencocokan 
	3.5.6 Find Scene Corners
	3.6  Teknik Pengujian
	3.6.1 Pengujian Minimal Match Distance
	3.6.2 Pengujian Rotasi Invariant
	3.7  Data Flow Diagram (DFD) 
	3.7.1 Diagram Jenjang (Hierarchy Chart)
	3.7.2 DFD Level 0 
	3.7.3 DFD Level 1 Pendaftaran Citra Referensi
	3.7.4 DFD Level 1 Tracking 
	3.8 Algoritma Pemrograman 
	3.8.1. Flowchart Pendaftaran Citra Referensi 
	3.8.2 Flowchart Tracking
	BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL 
	4.1 Instalasi OpenCV 
	4.2 Pengujian Sistem 
	4.2.1 Pengujian Interface Aplikasi 
	4.3 Analisis Sistem
	4.3.1  Analisis Citra Referensi
	4.3.2 Analisis Keypoints
	4.3.3 Analisis Threshold Match Distance 
	4.3.4 Analisis Rotasi Invariant
	4.3.5 Analisis Pengujian  
	4.3.6 Analisis Pengenalan Citra Tidak Terdaftar 
	4.4 Analisis Kelayakan Sistem
	4.5 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem
	BAB V 
PENUTUP
	5.1 Kesimpulan 
	5.2 Saran
	DAFTAR PUSTAKA

