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Introduction 
Saat ini sudah semakin banyak teknologi pengolahan citra yang tersedia baik 
komersial maupun berbuka (opensource) yang memiliki kemampuan baik dalam 
proses pre-processing maupun post-processing. Berbagai teknik klasifikasi sudah 
cukup baik direpresentasikan di berbagai software, namun sayangnya tidak banyak 
yang memasukan pengklasifikasian berbasis objek pada platform yang ada. 

Object based image analysis (OBIA) merupakan teknik klasifikasi citra yang 
didasarkan tidak hanya pada rona dan tekstur piksel suatu citra namun pada 
kesatuan objek. OBIA memandang citra selayaknya cara manusia memandang suatu 
objek oleh matanya. Hal itu memberikan keuntungan lebih bagi metode ini dalam 
menghasilkan hasil yang lebih akurat. Di dalam tutorial ini akan dibahas How to obia 
works, prinsip dasar dan tahapan awal. Software yang digunakan yaitu Definiens 
Ecognition 8.0, software ini bersifat komersial namun untuk pembelajaran Anda bisa 
mengunduh versi trial nya di sini.  

Mengenal Objek Sederhana 
Untuk memperkenalkan analisis dalam ecognition, kita mulai dari percobaan 
sederhana. Contoh kasus ini mungkin jauh dari rumit, namun ini akan memberikan 
gambaran kerja memakai ecognition. Dimulai dari segmentasi dan klasifikasi 
(segmentation & classification) yang merupakan dua kunci utama dalam OBIA dan 
pembuatan rule set kerja. 
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1. Buat bangun sederhana; persegi, 
persegi panjang, lingkaran, 
bintang, dan bentuk acak seperti 
gambar di bawah. Anda bisa 
membuatnya di paint atau 
semacamnya. Perhatikan warna 
setiap bangun yang dibuat, 
usahakan warna yang berbeda. 
Atur posisi setiap bangun 
secukupnya. Safe ke dalam 
format .tif 

 
 

2. Buka ecognition, klik File > New 
Project, akan muncul jendela 
import image layers, arahkan folder 
target tempat file shape.tif, klik ok. 
Pada jendela create project, beri 
nama project 'shapes', dan biarkan 
parameter lainnya sesuai 
defaultnya. Pada saat membuat 
new project, ecognition akan 
membuat file baru dalam format 
.dpr sehingga tidak merubah data 
awal (raw data). 

 
 
 
 
 
 

3. Shape yang telah dibuat merupakan data raster, kita harus membuat 
software ini mengenal objek yang ada di dalamnya dengan cara 
mengubahnya menjadi suatu objek yang terdefinisi. Setelah itu kita baru 
dapat mengklasifikasikan objek tersebut ke dalam level-level tertentu. Di 
dalam ecognition, kumpulan perintah tersebut disebut rule set. Rule set 
dibuat dan ditampilkan pada Process Tree. 
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Memecah Citra Menjadi Objek Sederhana  
Langkah pertama dari analisis yaitu memerintahkan software untuk membagi citra 
menjadi area-area terdeifinisi, proses ini disebut segmentasi. Segmentasi membuat 
sejumlah objek baru yang belum terdefinisi. Mungkin pada awalnya objek yang 
dihasilkan terlihat kasar namun dapat diperhalus kemudian dengan menggunakan 
berbagai macam rule set tambahan. Semakin sedikit jumlah objek baru yang 
terbentuk semakin mudah dalam pengerjaannya 
 

1. Keluarkan jendela Process Tree dengan cara klik kanan pada menu bar di 
bagian atas software atau Process > Process Tree. Klik pada Process tree 
Window dan pilih Append New. Muncul jendela Edit Process, beri nama 
pada kolom isian teratas "Membuat Objek & Menghilangkan Latar". Klik OK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Pada rule set tadi klik kanan, pilih Insert Child. Akan muncul Algorithm 
drop-down box, pilih Multiresolution Segmentation dan di sebelah kanan 
jendela ubah nilai scale parameter (by default 10) menjadi 50. Klik Execute 
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3. Citra kini terbagi menjadi beberapa objek besar. Anda dapat mencoba klik 
secara acak, pada citra akan terlihat objek-objek kasar yang terbentuk. 
Software telah membatasi objek kita dan latarnya dengan cukup baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengidentifikasi Latar 
Karakeristik dari latar sangat dapat dilihat, yaitu warna yang seragam dan memiliki 
kontras yang tinggi dengan objek. Di dalam ecognition, kita bisa memilih banyak 
parameter (feature) untuk membedakan antara satu objek atau antar gabungan 
objek , dapat berupa shape, texture, color, dan relation. Untuk melihat perbedaan 
antar objek, Anda dapat mengukur atribut setiap objek pada Feature View Window. 
Double klik pada feature yang diinginkan kemudian arahkan mouse kepada objek 
dan lihat nilai yang keluar sesaat. Nilai tersebut mengindikasikan nilai sesuai feature 
yang dipilih. Anda dapat melihat informasi tersebut di Image Object Information 
Window, informasi tersebut dapat digunakan dalam pengisian parameter rule set. 
 

1. Dari Feature View Tree, pilih Object Feature > Layer 
Values > Mean, kemudian Double klik pada Tab 
Brightness. Klik pada citra, bandingkan nilai brightness 
antara objek dengan background. Background memiliki 
nilai yang tinggi (255) sedangkan objek memiliki nilai 
beragam. Oleh karena itu, kita akan mendefinisikan latar 
yaitu merupakan objek dengan rentang brightness 
>=230. 
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2. Klik kanan pada rule set terakhir, pilih Append New (membuat rule set satu 
level) > Assign Class. Klik elipsis (..) di samping Threshold Condition 
kemudian akan muncul Seletc Single File Feature Windows. Arahkan 
kepada feature brightness yang telah kita sebutkan sebelumnya (Object F 
> Layer V > Mean, double klik pada brightness). Masukan nilai batas 
(threshold) yaitu dengan mengklik tombol ">" dan menulis "230". Press Ok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sebelum menutup Edit Proccess Window, kita beri nama kelas hasil 
dengan cara mengganti tulisan 'unclassified' pada panel sebelah kanan 
dengan tulisan 'Latar' dan tekan Enter. Muncul Class Descrirption, Anda 
dapat mengubah warna kelas sesuka Anda. Tekan OK untuk menutup box 
dan tekan Execute. 
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4. Hasilnya, apabila mouse diarahkan kepada latar pada citra akan muncul 
pesan singkat 'Latar, ...' yang mengindikasikan bahwa objek tersebut  
sudah terklasifikasikan ke dalam kelas Latar. 

 
5. Latar yang dihasilkan masih berupa beberapa bagian, kita akan 

menyatukannya (merge) menjadi satu objek utuh bernama Latar. Klik 
kanan pada Process Tree, pilih Append New untuk membuat rule set 
ketiga. 

 
6. Pada Algorithm drop-down box, pilih 

Merge Region. Pada kolom parameter, 
Class Filter, klik (..) dan pilih kelas 
Latar. Tekan OK lalu tekan Execute. 
Hasilnya latar pada citra menjadi 
kesatuan utuh yang bernama 'Latar'. 

 
 
 
 
 
 

Objek dan Karakternya  
Untuk dapat mengenal suatu objek, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat/ 
karakter yang dapat membedakan objek tersebut dengan objek lainnya. Karakter 
tersebut dapat berupa sebuah ukuran ataupun penampakan visual. Berikut 
beberapa karakter dari bangunan sederhana. 
 
Karakterist ik dari  l ingkaran: 
1. Memiliki keliling yang kecil dibandingkan area 
2. Derajat kelengkungannya konstan 
3. Tidak memiliki garis lurus 
 
Karakterist ik dari  segi empat: 
1. Rasio antara panjang dan lebar 1:1 
2. Setiap sisi sama panjang 
 

 
Karakterist ik dari  bintang/ 
sembarang: 
1. Memiliki batas tepi yang panjang 

dibandingkan area. 
2. Tidak ada tepi lengkung 
 
 
 



Chapter 1 : How OBIA Works i 

 

Ecognition Introductory Tutorial | @arwasil   7 

 

Memisahkan Objek  
Untuk memisahkan objek dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu kita harus 
mengenal karakteristik objek tersebut. Pada citra yang kita olah, bentuk geometri 
objeknya cukup sederhana sehingga mudah diidentifikasi. Pada citra misalkan 
Landsat, Quickbird atau Geoeye mungkin akan lebih sulit dalam mendeteksi 
permukiman atau sawah sehingga dapat ditambah feature lain untuk membantu 
pendeteksian objek. 
 
Sekarang kita akan memisahkan objek lingkaran, segi empat, dan bintang/ 
sembarang. Ecognition memiliki algoritma Eliptic Fit yaitu algoritma yang mengukur 
seberapa dekat kemiripan suatu objek terhadap elips pada area yang sama.  
Lingkaran sempurna memiliki nilai eliptic 1 (nilai maksimum). 
 

1. Klik kanan Process Tree, pilih Append New untuk membuat Parent rule 
baru. Di kotak teratas beri nama "Iden & Pisah Lingkaran". Klik OK. 
Kemudian klik kanan pada parent tersebut, pilih Insert Child. Pada 
Algorithm pilih Assign Class, pada Threshold Condition klik (..) dan arahkan 
kepada feature Elliptic Fit (Object F > Geometry > Shape). Masukan nilai 
yang disepakati dengan cara meng-klik tombol ">" dan menulis "0.95". Klik 
OK. 
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2. Sebelum keluar dari Editing Window, beri nama pada kelas hasil 
"Lingkaran" yaitu di panel sebelah kanan menggantikan "unclassified". Klik 
Ok. Klik Execute. 

 
3. Sebagai hasilnya akan terlihat pada citra apabila mouse digerakan di atas 

lingkaran, tertulis pesan singkat bahwa objek tersebut sudah 
terklasifikasikan ke dalam kelas "Lingkaran". 

 
4. Untuk memisahkan segi empat sama halnya dengan lingkaran hanya 

feature yang digunakan yaitu Rectangular Fit. Buat parent rules dan beri 
nama "Iden & Pisah Segi Empat". Saat membuat child process, Anda dapat 
mengarahkan algorith box ke Object F > Geometry > Shape > Rectangular. 
Masukkan nilai =1 dan beri nama kelas hasil "Segi Empat". 

 
5. Untuk memisahkan garis batas bangun, dapat digunakan feature Border 

Index. Feture ini baik digunakan untuk mendeteksi tepian seperti jalan 
atau batasan sawah. Buat parent rules dan beri nama "Iden & Pisah 
Batas". Saat membuat child process, arahkan ke Object F > Geometry > 
Shape > Border Index. Masukkan nilai > 3 dan beri nama kelas hasil 
"Batas" 

 
6. Untuk memisahkan bintang/sembarang dapat sama halnya dengan 

lingkaran dan segi empat. Namun ada cara yang lebih praktis, karena kita 
sudah memisahkan lingkaran, segi empat, dan batas sehingga tinggal 
tersisa bangun bintang dan sembarang. Dengan cara tersebut, buat parent 
rule dan beri nama "Iden & Pisah Bintang & Sembarang", pilih Assign Class, 
pada Class Filter pilih unclassified dan ubah kelas hasil menjadi "Bintang & 
Sembarang". 

 
Apabila semua tahap telah dilakukan, akan terbentuk rule set seperti gambar di 
bawah ini. 
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Sampai disini Anda sudah dapat melakukan klasifikasi citra menggunakan metode 
OBIA. Hasil yang didapat berupa informasi objek yang terbagi menjadi kelas-kelas 
(lingkaran, segi empat, bintang, &  sembarang) yang didapat dari sebuah file raster. 
Dengan konsep dan cara yang sama dapat dilakukan untuk data raster citra lainnya. 
Selamat Mencoba ✪ 
 

Sumber 
Toturial ini didaptasi dari User Guide Ecognition 8.7.2 dengan beberapa tambahan. 
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ITB. Saat ini sedang menjalani studi master bidang geomatika 
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Fokus penelitian yang dilakukan pada analisis produk 
penginderaan jauh berbasiskan objek. Untuk diskusi dan 
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