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ABSTRAK 

Citra merupakan gambar yang dapat dihasilkan melalui beberapa perangkat keras seperti komputer 

(webcam), camera, bahkan telepon selular (handphone).  Citra yang dihasilkan dapat diolah menggunakan 

perangkat lunak yang umum digunakan yaitu Adobe Photoshop dan Photoscape. Proses pengolahan citra melalui 

perangkat lunak tersebut dapat mengubah citra secara warna, bentuk, dan ukuran. Salah satu bentuk citra yang 

umum adalah citra digital, dimana citra tersebut sering diunggah untuk keperluan program yang bersifat online. 

Dalam pencarian sebuah citra yang diinginkan dalam  jejaring internet telah menjadi sulit dikarenakan penamaan 

file citra yang beragam tetapi hasil yang sama. Setiap citra yang akan diperoleh akan menghasilkan nilai RGB 

yang berbeda bagi setiap citra. Teknik yang digunakan untuk mencocokkan nilai RGB dari setiap citra yang di-

peroleh adalah similarity. 

Dari permasalahan diatas, penulis bermaksud membuat sebuah aplikasi yang menerapkan teknik similarity 

Manhattan City, untuk mencocokan citra yang dicari dengan citra yang terdapat dalam database.  Pencocokan 

citra dilakukan berdasarkan nilai selisih antara nilai RGB dari citra inputan dengan nilai RGB dari citra data-

base. Metode tersebut diterapkan dalam program untuk mendapatkan hasil kemiripan yang sesuai bagi tiap citra 

sehingga memperoleh informasi nama citra yang di input. 

  

Kata Kunci: citra digital, database, RGB,similarity  

 

I. PENDAHULUAN 

itra terdiri dari dua jenis, yaitu citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu dihasilkan dari sistem optik 

yang menerima sinyal analog, misalnya mata manusia dan kamera analog. Citra diskrit dihasilkan melalui 

proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Beberapa sistem optik dilengkapi dengan fungsi digitalisasi se-

hingga mampu menghasilkan citra diskrit, misalnya kamera digital dan scanner. Citra diskrit disebut juga citra 

digital. Komputer yang umum dipakai saat ini dapat digunakan untuk mengolah citra digital. [6] 

Setiap citra yang akan diperoleh akan menghasilkan nilai RGB yang berbeda bagi setiap citra. Teknik yang 

digunakan untuk memcocokkan nilai RGB dari setiap citra yang diperoleh disebut similarity.   

Dalam tulisan ini mengimplementasikan metode Manhattan City pada pengolahan citra dengan 188 data citra 

bendera negara sebagai database, 188 sampel data merupakan citra berobjek bendera negara di dunia.  Setiap citra 

dalam database tersebut berukuran sama yaitu, 120x80 piksel. 

Menerapkan metode Manhattan City untuk pencocokan citra.  Pencocokkan citra dilakukan berdasarkan nilai 

selisih antara nilai RGB dari citra inputan dengan nilai RGB dari citra database. Metode tersebut diterapkan dalam 

program untuk mendapatkan hasil kemiripan yang sesuai bagi tiap citra sehingga memperoleh informasi nama 

citra yang di input. 

Agar dapat diolah dengan komputer, maka suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-

nilai diskrit. Representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra yang 

dihasilkan inilah yang disebut citra digital (digital image). Pada umumnya citra digital berbentuk empat persegi 

panjang, dan dimensi ukurannya dinyatakan sebagai tinggi * lebar. [8] 

Citra digital yang tingginya N, lebarnya M, dan memiliki L derajat kebuan dapat dianggap sebagai fungsi [9]: 
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Citra digital yang berukuran N x M lazim dinyatakan dengan matriks yang berukuran N baris dan M kolom 

sebagai berikut [8] : 
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 Indeks baris (i) dan indeks kolom (j) menyatakan suatu koordinat titik pada citra, sedangkan f(i, j) merupakan 

intensitas derajat keabuan pada titik (i, j). [8] 

 Masing-masing elemen pada citra digital (berarti elemen matriks) disebut image element, picture element 

atau pixel. Jadi citra yang berukuran N x M mempunyai NM buah pixel. Sebagai contoh, sebuah citra yang beruku-

ran 256 x 256 pixel yang memiliki 65536 buah pixel direpresentasikan secara numerik dengan matriks yang terdiri 

dari 256 baris (diindeks dari 0 sampai 255) dan 256 kolom (diindeks dari 0 sampai 255) seperti contoh berikut [8] 

:  

 



























156......213219221

120......189187220

197......2011670

231......1451340
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 Pixel pertama pada koordinat (0, 0) mempunyai nilai intensitas 0 yang berarti warna pixel tersebut hitam, 

pixel kedua pada koordinat (0, 1) mempunyai intensitas 134 yang berarti warnanya antara hitam dan putih, dst. [8] 

Proses digitalisasi citra ada 2 tahap, diantaranya [8] : 

1. Digitalisasi spasial (x, y), sering disebut sampling 

2. Digitalisasi intensitas f (x, y), sering disebut kuantisasi. 

    Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasar-

kan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. 

Dengan kata lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran titik (pixel) pada citra, dan kuantisasi 

menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan (grayscale) sesuai 

dengan jumlah bit biner yang digunakan oleh mesin. Dengan kata lain, kuantisasi pada citra menyatakan jumlah 

warna yang ada pada citra. [8] 

 

Digitalisasi Spasial (Sampling)  

Citra kontinu di-sampling pada grid-grid yang berbentuk bujursangkar (kisi-kisi dalam arah horizontal dan 

vertikal) seperti yang ditampilkan pada gambar 1. [8] 

 

 
Gambar 1. Digitalisasi secara spasial (sampling) 

 
Terdapat perbedaan antara koordinat gambar yang di-sampling dengan koordinat matriks (hasil digitalisasi). 

Titik asal (0, 0) pada citra dan elemen (0, 0) pada matriks tidak sama. Koordinat x dan y pada citra dimulai dari 

sudut kiri bawah, sedangkan penomoran pixel pada matriks dimulai dari sudut kiri atas seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara elemen gambar dan elemen matriks   
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Dalam hal ini : 

i = (N-y) ,  0 ≤ i ≤ N-1 

j = x,   0 ≤ j ≤ M-1 

x = Dx/M increment 

y = Dy/N increment 

 

dimana  M = jumlah maksimum pixel dalam satu baris, N = jumlah maksimum pixel dalam satu kolom, Dx = 

lebar gambar (dalam satuan inchi) dan Dy = tinggi gambar (dalam satuan inchi) 

Elemen (i, j) dalam matriks menyatakan rata-rata intensitas cahaya pada area citra yang direpresentasikan oleh 

pixel. Sebagai contoh, tinjau citra biner yang hanya mempunyai 2 derajat keabuan yaitu 0 (hitam) dan 1 (putih). 

Misalnya, sebuah gambar yang berukuran 10 x 10 inchi dinyatakan dalam matriks yang berukuran 5 x 5, yaitu 5 

baris dan 5 kolom. Tiap elemen gambar lebarnya 2 inchi dan tingginya 2 inchi akan diisi dengan sebuah nilai 

bergantung pada rata-rata intensitas cahaya pada area tersebut. [8] 

Area 2 x 2 inchi pada sudut kiri atas gambar dinyatakan dengan lokasi (0,0) pada matriks 5 x 5 yang bernilai 0 

(yang berarti tidak ada intensitas cahaya). Area 2 x 2 inchi pada sudut kanan bawah gambar dinyatakan dengan 

lokasi (5,5) pada matriks 5 x 5 yang bernilai 1 (yang berarti iluminasi maksimum). [8] 

 

 
Gambar 3. (a) Gambar yang di-sampling,  

(b) Matriks yang merepresentasikan gambar 

 
Untuk memudahkan implementasi, jumlah sampling diasumsikan dengan perpangkatan dari dua : 

N = 2n (4) 
yang dalam hal ini : 

 N = jumlah sampling pada suatu baris/kolom 

 n = bilangan bulat positif 

Contoh ukuran sampling : 256 x 256 pixel, 128 x 128 pixel, dsb.  

 

Pembagian citra menjadi ukuran tertentu menentukan resolusi (derajat rincian yang dapat dilihat) spasial yang 

diperoleh. Semakin tinggi resolusinya, berarti semakin kecil ukuran pixel (semakin banyak jumlah pixelnya), dan 

semakin halus hasil citra yang diperoleh karena informasi yang hilang akibat pengelompokan derajat keabuan pada 

proses sampling semakin kecil. [8] 

Misalnya terdapat empat buah citra yang masing-masing di-sampling sebesar 256 x 256, 128 x 128, 64 x 64, 

dan 32 x 32. Keempat citra tersebut mempunyai derajat keabuan yang sama, yaitu 256 buah dengan area tampilan 

yang juga sama, yaitu 256 x 256 pixel. Maka pixel-pixel citra yang beresolusi rendah diduplikasi untuk mengisi 

seluruh bidang tampilan. Hal ini menghasilkan efek blok-blok yang sering diamati pada citra beresolusi rendah 

pada umumnya. Ukuran sampling yang berbeda-beda menghasilkan kualitas citra yang berbeda pada proses 

kuantisasi. [8] 

 

Digitalisasi Intensitas (Kuantisasi) 

 Langkah selanjutnya setelah proses sampling adalah kuantisasi. Proses kuantisasi membagi skala keabuan (0, 

L) menjadi G buah level yang dinyatakan dengan suatu harga bilangan bulat (integer). Biasanya G diambil dari 

perpangkatan dua,     G = 2m, yang dalam hal ini,   

G = derajat keabuan 

m = bilangan bulat positif 

Hitam dinyatakan dengan nilai derajat keabuan terendah, yaitu 0, sedangkan putih dinyatakan dengan nilai 

derajat keabuan tertinggi, misalnya 15 untuk 16 level. Jumlah bit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan nilai 

keabuan pixel disebut dengan kedalaman pixel (pixel depth). Citra sering diasosiasikan dengan kedalaman pixel-

nya. Jadi citra dengan kedalaman 8-bit disebut juga citra 8-bit (citra 256 warna). [8] 

Pada kebanyakan aplikasi, citra hitam-putih dikuantisasi pada 256 level dan membutuhkan 1 byte (8 bit) untuk 

representasi setiap pixel-nya. Citra biner (binary image) hanya dikuantisasi pada dua level yaitu 0 dan 1. Tiap pixel 

pada citra biner cukup direpresentasikan dengan 1 bit, yang mana bit 0 berarti hitam dan bit 1 berarti putih. [8] 
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TABEL I.  

HUBUNGAN ANTARA SKALA KEABUAN DENGAN PIXEL DEPTH 

Skala Keabuan Rentang Nilai Keabuan Pixel Depth 

21 (2 nilai) 0 dan 1 1 bit 

22 (4 nilai) 0 sampai 3 2 bit 

23 (8 nilai) 0 sampai 7 3 bit 

24 (16 nilai) 0 sampai 15 4 bit 

28 (256 nilai) 0 sampai 255 8 bit 

 

Besarnya daerah derajat keabuan yang digunakan menentukan resolusi kecerahan dari gambar yang diperoleh. 

Sebagai contoh, jika digunakan 3 bit untuk menyimpan harga bilangan bulat, maka jumlah derajat keabuan yang 

diperoleh hanya 8. Jika digunakan 4 bit, maka derajat keabuan yang diperoleh adalah 16 buah. Semakin banyak 

jumlah derajat keabuan (berarti jumlah bit kuantisasinya semakin banyak), maka akan semakin bagus gambar yang 

diperoleh karena kemenerusan derajat keabuan akan semakin tinggi sehingga mendekati citra aslinya. [8] 

Penyimpanan citra digital yang di-sampling menjadi N x M buah pixel dan dikuantisasi menjadi G = 2m level 

derajat keabuan membutuhkan memori sebanyak b = N x M x m bit. Sebagai contoh, citra yang berukuran 256 x 

256 pixel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar : 

256 x 256 x 8 bit = 524. 288 bit = 65. 536 byte = ± 66 kilobyte 

Secara keseluruhan, resolusi gambar ditentukan oleh N dan m. Makin tinggi nilai N (atau M) dan m, maka citra 

yang dihasilkan akan semakin bagus kualitasnya. Untuk citra dengan jumlah objek yang sedikit, kualitas citra 

ditentukan oleh nilai m. Sedangkan untuk citra dengan jumlah objek yang banyak, kualitasnya ditentukan oleh N 

atau M. [8] 

Seluruh tahapan proses digitalisasi (sampling dan kuantisasi) diatas dikenal sebagai konversi analog-ke-digital, 

dimana hasil prosesnya disimpan ke dalam media penyimpanan digital misalnya harddisk. [8] 

 

Elemen-elemen Sistem Pemrosesan Citra Digital 

Secara umum, operasi dari sistem pemrosesan citra digital dapat dibagi menajdi empat kategori prinsip, yaitu 

digitalisasi, pemrosesan, penayangan, dan penyimpanan. Sedangkan elemen yang terlibat dalam pemrosesan citra 

digital dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu [8] : 

1. Digitizer (digital image acquisition system), merupakan sistem penangkap citra digital yang melakukan pen-

jelajahan citra dan mengkonversinya ke representasi numerik sebagai masukan bagi komputer. Hasil dari 

digitizer adalah matriks yang elemen-elemennya menyatakan nilai intensitas cahaya pada suatu titik. Contoh 

digitizer adalah kamera digital dan scanner. Digitizer terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu  [8]: 

 Sensor citra yang bekerja sebagai pengukur intensitas cahaya, 

 Perangkat penjelajah yang berfungsi untuk merekam hasil pengukuran intensitas pada seluruh bagian 

citra, dan 

 Pengubah analog ke digital yang berfungsi melakukan sampling dan kuantisasi. 

2. Komputer, yang digunakan pada sistem pemroses citra. Komputer dapat bervariasi dari komputer mikro sam-

pai  komputer besar yang mampu melakukan bermacam-macam fungsi pada citra digital beresolusi tinggi. [8] 

3. Piranti tampilan peraga, berfungsi mengkonversi matriks intensitas yang merepresentasikan citra ke tampilan 

yang dapat dinterpretasi oleh mata manusia. Contoh piranti tampilan adalah monitor dan printer. [8] 

4. Media penyimpanan, adalah piranti yang mempunyai kapasitas memori besar sehingga gambar dapat disim-

pan secara permanen agar dapat diproses lagi pada waktu yang lain. [8] 

II. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai rancangan sistem aplikasi dan implementasi dari aplikasi deteksi citra 

pada gambar bendera negara-negara dunia.  Aplikasi ini  menggunakan bahasa pemograman C#        

Untuk memudahkan pemahaman setiap program dalam sistem ini, maka dibuatlah diagram alur (flowchart) 

yang merepresentasikan alur kerja setiap program. 

 

Flowchart Menu Utama 
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Gambar 4.  Flowchart Menu Utama 

 

 

 

Gambar 5. Flowchart Menu Image Retrieval 

 

Aplikasi ini diawali dengan input data,  user memasukkan data citra berupa gambar bendera negara ke dalam 

aplikasi. Proses selanjutnya adalah prosses RGB, proses ini menunjukkan nilai RGB dari setiap piksel citra warna 

yang di input user. Jumlah titik pikel tersebut terdiri dari nilai RGB untuk masing-masing titik piksel citra warna, 

hasil penentuan nilai RGB akan tersimpan di database yang telah disediakan. Pada aplikasi ini, database yang 

digunakan adalah Microsoft Office Access 2007. 

 

Flowchart Menu Image Retrieval 

Proses setelah penyimpanan citra kedalam database, menu yang tersedia pada aplikasi adalah Image Re-

trieval. Langkah yang dilakukan sama dengan pada proses penyimpanan data sebelumnya. Dimana user diminta 

untuk menginput citra yang berupa gambar bendera negara, pada tahap selanjutnya adalah menentukan nilai RGB 

atau menentukan nilai setiap piksel yang terdapat pada citra input-an. Jika sudah ditemukan nilai RGB, program 

akan melakukan proses template matching.  Template matching menggunakan metode Manhattan City, Pada taha-

pan ini, akan dilakukan pencocokan data antara data nilai yang diperoleh dari data citra yang user input, dengan 

data nilai gambar yang sudah disimpan dalam database.  Proses ini akan menghasilkan “output” berupa teks 

bendera negara yang memiliki jarak nilai RGB sama atau mendekati yang tersimpan pada citra dalam database.  

 

Jarak Manhattan (City Block/Minkowski) 

Menurut Andenberg (1973) ukuran jarak dibutuhkan untuk setiap pasang objek yang akan dikelompokkan. 

Beberapa metode pengukuran jarak antar dua objek, yaitu  Jarak Manhattan (City Block/Minkowski) [1].   

Jarak ini merupakan bentuk umum dari jarak Euclidean. Jarak Manhattan digunakan jika peubah yang dia-

mati berkorelasi atau tidak saling bebas. Dalam  metode ini, pengukuran jarak dilakukan dengan menghitung 

jumlah absolut  perbedaan untuk masing-masing peubah. Jarak Manhattan dapat dirumuskan sebagai berikut [1] : 

 (5) 

Keterangan :   

dij : jarak antara objek i dengan objek k 

xik : nilai objek i pada peubah ke - k 

xjk : nilai objek j pada peubah ke - k 

p : banyaknya peubah yang diamati 

 
Desain Input dan Output 

Dalam sistem ini user dapat berinteraksi dengan program melalui sebuah tampilan user interface yang telah 

dirancang, untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem ini.  Berikut adalah tampilan dari hala-

man utama. 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Utama 

 

Pada gambar 6 memiliki 2 komponen button, yang pertama yaitu browse digunakan untuk mencari gambar 

yang akan di input dan button save untuk menyimpan hasilnya kedalam database. Selain itu terdapat pula grid 
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yang berfungsi untuk menampilakan nilai RGB citra yang telah di input oleh user dan kemudain akan tersimpan 

ke dalam database. Implementasi perhitungan jarak menggunakan metode Manhattan City terjadi pada gambar 7, 

pada gambar ini juga ditampilkan grid yang berfungsi menampilkan nilai RGB dari gambar bendera negara yang 

di input dan grid yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses matching berupa nama negara yang memiliki 

nilai RGB sama atau mendekati nilai RGB yang tersimpan di dalam database. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman Image Retrieval 

Proses Input Data 

Proses ini merupakan proses dimana pengguna memasukkan citra gambar berupa gambar bendera negara dari 

folder yang ditentukan oleh pengguna. Pada proses ini diperlukan label, text box, dan button pada aplikasi. Button 

digunakan untuk mencari lokasi dari data gambar yang dipilih kemudian lokasi dari data citra akan di tampilkan 

pada text box yang telah ditentukan.  Berikut pada gambar 8 adalah tampilan dari button text box yang yang 

digunakan pada aplikasi. 
 

  

Gambar 8. Input Data Gambar 9. Citra Input Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.   Data Grid Input Data Gambar 11. Button Save 

 
Hasil dari input pengambilan gambar ditampilkan ke dalam picture box seperti gambar di bawah ini :  

Apabila gambar telah kita input, maka akan muncul nilai tiap piksel dari gambar tersebut berdasarkan nilai 

warna RGB nya. Nilai RGB tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini : 

Banyaknya nilai RGB tergantung dari ukuran piksel yang digunakan. Pada grid yang muncul terdapat nilai 

RGB sebanyak 120 yang merupakan panjang dari citra dan 80 grid yang merupakan lebar dari citra tersebut. Tahap 

selanjutnya adalah menyimpan data tersebut kedalam database. Berikut adalah tampilan dari button save yang 

yang digunakan pada aplikasi. 

Berikut adalah potongan kode dari button save yang terdapat pada aplikasi Country Flag Image Retrieval ( 

RGB Based ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private void btnSaveData_Click(object sender, 

EventArgs e){ 

string negara = 

GetNegara(txtFileData.Text).ToUpper(); 

string R = "", G = "", B = ""; 

for (int i = 1; i < grdRGB.Rows.Count; i++){ 

for (int j = 1; j < grdRGB.Cols.Count; j++){ 

string[] data = 

grdRGB[i,j].ToString().Split(','); 

if (data.Length == 3){ 

        R += data[0] + ","; 

          G += data[1] + ","; 

         B += data[2] + ","; 

}}}} 
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 Dengan menggunakan metode penghitungan jarak Manhattan City. Proses ini melakukan pencocokan nilai 

RGB antara gambar yang di input dengan nilai RGB pada database. Sebelum mencocokkan gambar tersebut, ter-

lebih dahulu dilakukan proses input gambar bendera negara. Button browse digunakan untuk mencari lokasi dari 

data gambar yang dipilih kemudian lokasi dari data citra akan di tampilkan pada text box yang telah ditentukan. 

Pada gambar 12 adalah tampilan dari button text box yang yang digunakan pada aplikasi. 
 

 

 

  

 
Gambar 12.  Input Data Pada Image Retrieval 

 

Berikut adalah potongan kode untuk mengambil data gambar dari storage komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13.  Grid Nilai Jarak RGB 

 
Jika citra yang di input telah muncul pada grid gambar citra, maka akan muncul nilai RGB dari citra tersebut 

pada grid nilai RGB. Terdapat 120 kolom yang berisikan nilai-nilai RGB dari citra yang di input. 120 kolom yang 

berupa panjang citra, dan 80 yang merupakan lebar dari citra.  

 Proses selanjutnya adalah matching atau mencocokkan nilai RGB pada citra yang telah di input.  Semakin 

sedikit selisih nilai RGB pada citra yang di input dengan nilai RGB pada database, maka hasil itu yang akan dipilih 

sebagai negara dari citra. Untuk menjalankan proses ini, disediakan button matching  pada aplikasi 

Berikut adalah program yang ada pada tombol matching untuk menjalankan proses template matching : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pada kode program diatas, MatchData akan memanggil fungsi yang akan melaksanakan kembali proses 

matching sesuai dengan nilai RGB yang terdapat pada database.  Dibawah ini dijelaskan kode program yang ter-

dapat dalam fungsi MatchData, untuk mengambil setiap nilai RGB yang ada dalam citra input dan disimpan dalam 

variabel R, G dan B.  Setiap variabel berisi seluruh nilai piksel dalam kolom dan baris citra yang dipisah dengan 

tanda koma. Kemudian mengambil nilai RGB yang terdapat dalam database, dan menyimpan dalam variabel 

R_GB, G_GB dan B_DB. 

Proses selanjutnya adalah melakukan perhitungan jarak Manhattan City untuk setiap nilai dalam variabel 

R dengan R_GB disimpan dalam jarak_R, variabel G dengan G_DB disimpan dalam variabel jarak_G dan variabel 

B dengan B_DB disimpan dalam variabel jarak_B.  

 

 

 

 

 

 

 

for (int i = 1; i < grdRetRGB.Rows.Count; i++) 

{ for (int j = 1; j < grdRetRGB.Cols.Count; 

j++) 

 { 

  string[] data = 

grdRetRGB[i,j].ToString().Split(','); 

  R += data[0] + ","; 

  G += data[1] + ","; 

  B += data[2] + ","; 

 } 

}           

string negara = grdDB[i,"NEGARA"].ToString(); 

 R_DB = grdDB[i, "R"].ToString(); 

 G_DB = grdDB[i, "G"].ToString(); 

 B_DB = grdDB[i, "B"].ToString();             

private void btnMatch_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

 if (grdRetRGB.Rows.Count > 0) 

 { if (grdDB.Rows.Count > 0) 

  { MatchData(); } 

 } 

} 

private void btnBrowse_Click_1(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

 of.ShowDialog(); 

  if (of.FileName.Length > 0) 

  { 

    txtMatchRGB.Text = ""; 

  ImageProcessing ip = new 

ImageProcessing(); 

     txtFile.Text = of.FileName; 

     Image imgTemp =  

   ip.Image_Resize_NonProporsional( 

   Bitmap.FromFile(of.FileName), 120, 

80); 

   picMatch.Image = 

Bitmap.FromFile(save_image); 

       DataSet ds = 

ip.PixelDataFromImage(save_image); 

       ip = null; 

       grdRetRGB.DataSource = ds.Tables["RGB"]; 

 } 

} 
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Langkah terakhir adalah mencari nilai rata-rata, setiap jarak yang telah didapat dan menentukan jarak 

dengan rata-rata terkecil, dan menampilkan negara kedalam textbox txtMatchRGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setelah proses matching berhasil, maka akan muncul nilai jarak rata-rata RGB dari gambar bendera yang 

telah tersimpan pada database. Selain nilai RGB dari negara yang telah di input, terdapat juga nilai jarak kese-

luruhan RGB dari  setiap negara yang tersimpan pada database. Nilai rata-rata RGB diperoleh dari penjumlahan 

keseluruhan nilai piksel warna RGB pada gambar bendera tersebut, lalu dibagi 3, maka akan diperoleh nilai rata-

ratanya. Berikut adalah contoh tampilan dari grid nilai jarak RGB : 

 

 

Gambar 14.   Grid Nilai Jarak RGB Gambar 15. Hasil dari proses matching 

 

 Apabila bendera sudah selesai di-matching, maka akan muncul bendera negara mana yang nilai jarak rata-rata 

RGB-nya sama atau mendekati dengan bendera negara yang terdapat pada database. Berikut ini adalah hasil dari 

proses matching tersebut . 

III. HASIL 

Aplikasi ini menggunakan data citra sebanyak 188 sample data berupa gambar bendera negara yang ter-

simpan di dalam database.  Setiap sample data pada database memiliki ukuran yang sama yaitu, 120x80 piksel.  

Pada contoh citra dibawah ini yang digunakan adalah citra yang berasal dari laman atau web yang berbeda 

dan dengan ukuran yang berbeda juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for (int i = 1; i < grdDB.Rows.Count; i++) 

{ 

 //NILAI R 

 string[] data = R.Split(','); 

 string[] db = R_DB.Split(','); 

 double jarak_R = 0; 

 int min_iter = Math.Min(data.Length, 

db.Length); 

 for (int j = 0; j < min_iter; j++) 

 { 

  if (data[j].Trim().Length > 0) 

  { 

   if (db[j].Trim().Length > 0) 

   { 

    jarak_R += Math.Abs( 

     Convert.ToDouble(data[j]) - 

Convert.ToDouble(db[j])); 

   } 

  } 

 } 

double rata_rata = (jarak_R + jarak_G + 

jarak_B) / 3; 

if (min_rata_rata_RGB > rata_rata) 

{ 

 min_rata_rata_RGB = rata_rata; 

 min_negara_RGB = negara; 

} 

 

txtMatchRGB.Text = min_negara_RGB;  
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TABEL II. HASIL DARI APLIKASI 
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Dalam proses similarity dengan menggunakan metode Manhattan City terdapat enam hasil yang tidak 

sesuai atau terdapat kesalahan dalam mengelompokkan 188 sampel data citra. Persentase kesalahan dari proses 

similarity  dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

 Rumus Menghitung Kesalahan,  
 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa metode Manhattan City dapat diterap-

kan dalam uji coba proses pencocokan pada 188 citra bendera negara yang terdapat didalam database. Tahapan 

yang dilakukan untuk mendeteksi citra bendera negara adalah meng-input gambar bendera yang didapatkan dari 

laman atau web dan ukuran yang berbeda dari database. Jika gambar sudah di input maka aplikasi akan menam-

pilkan nilai RGB dari gambar negara tersebut. Program akan menyamakan jumlah nilai piksel yang terdapat pada 

database yaitu 120x80piksel, kemudian melakukan pencocokan dengan data yang terdapat dalam database. 

Tingkat keberhasilan uji coba aplikasi ini mencapai 99%, ini didapatkan dari kesamaan nama bendera citra 

yang di input dengan nama bendera citra yang terdapat didalam database.  Terdapat enam hasil yang tidak sesuai 

atau 0,00101% kesalahan dalam mengelompokkan 188 sampel data citra. 

SARAN 
Hasil implementasi pada aplikasi menunjukkan adanya tingkat kesalahan pada enam citra.  Kesalahan 

disebabkan karena terdapat pola warna yang sama dalam negara tersebut, untuk itu disarankan agar melakukan 

proses pencocokan tidak hanya berdasarkan warna, namun juga dengan tekstur atau bentuk citra. 
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