
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengolahan  citra  merupakan  bidang  yang  bersifat  multidisiplin,  yang 

terdiri  dari  banyak  aspek,  antara  lain:  fisika,  elektronika,  metematika,  seni, 

fotografi,  dan  teknologi  komputer.  Pengolahan  citra  memiliki  hubungan  yang 

sangat  erat  dengan  disiplin  ilmu  yang  lain,  karena  jika  sebuah  disiplin  ilmu 

dinyatakan dalam bentuk proses suatu input  menjadi output, maka pengolahan 

citra memiliki input berupa citra serta output juga berupa citra. 

Citra dapat  dikelompokkan menjadi  citra  tampak dan citra tak tampak. 

Banyak contoh citra tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti: foto keluarga 

dan gambar lukisan. Sedangkan citra tak tampak, misalnya: data gambar dalam 

file (citra digital) yang hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu lain. Karena 

citra digital berbentuk data-data numeris dalam suatu file, maka diantara jenis-

jenis citra tersebut, hanya citra digital yang dapat diolah menggunakan komputer. 

Suatu  citra  digital  melalui  pengolahan  citra  digital  (digital  image  processing) 

dapat  menghasilkan  citra  digital  yang  baru,  termasuk  didalamnya  adalah 

perbaikan  citra  (image  restoration),  peningkatan  kualitas  citra  (image 

enhancement), dan analisis citra digital (digital image analysis), yang termasuk 

didalamnya  adalah:  pengenalan  pola  (pattern  recognition),  sebagai  contoh 

aplikasi pendeteksi gerakan pada gambar. 
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Pada zaman sekarang ini secara disengaja atau tidak, masyarakat secara 

tidak  langsung  menggunakan  hasil-hasil  dari  pengolahan  citra  digital.  Seperti 

contoh  umum  pada  iklan-iklan  atau  gambar-gambar  yang  menarik  agar 

masyarakat tertarik untuk melihatnya. Semua itu sebagian besar tidak lepas dari 

hasil  pengolahan  citra,  karena  gambar-gambar  tersebut  sebelumnya  hanya 

gambar biasa yang agar tampak terlihat lebih menarik, maka gambar tersebut 

diolah  dengan  menambahkan  efek,  menggabungkan  gambar,  atau  mengedit 

gambar tersebut sehingga akan menjadi suatu gambar yang menarik dan unik, 

sehingga masyarakat tertarik untuk melihatnya.

Dengan  demikian,  diharapkan  dengan  hal  ini  dapat  mempermudah 

masyarakat  pada  umumnya  dan  pengguna  komputer  pada  khususnya  agar 

dapat mengenal dan mengetahui teknik-teknik dasar dari pengolahan citra digital, 

dan bagaimana agar  nantinya  suatu sistem atau  tool pengolahan  citra  digital 

dapat memberikan kemudahan bagi user untuk mempelajari dan mempraktekkan 

teknik-teknik dari pengolahan citra digital tersebut.

1.2 Maksud

Adapun  maksud  dari  pembahasan  permasalahan  diatas  adalah 

bagaimana nantinya suatu sistem (tool) dapat  memberikan gambaran tentang 

pengolahan  citra  digital  dan  teknik  –  teknik  yang  biasa  digunakan  dalam 

pengolahan citra digital tersebut. Dengan demikian sistem (tool) dapat menjadi 

alat  bantu  dalam  mempelajari  dan  mempraktekkan  teknik  –  teknik  dari 

pengolahan citra digital tersebut.
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1.3 Tujuan

Tujuan  dari  pembahasan  permasalahan  diatas  adalah  agar  dengan 

adanya sistem pengolahan citra digital tersebut, bisa didapat suatu solusi dalam 

mengenal  dan  mempelajari  teknik-teknik  dasar  pengolahan  citra  digital, 

disamping itu sistem (tool) juga dapat digunakan untuk mempraktekkan teknik – 

teknik  dasar  dari  pengolahan  citra  digital,  sehingga  masyarakat  dapat 

mengetahui teknik - teknik dari pengolahan citra digital.

1.4 Batasan Masalah

Dalam sistem atau tool pengolahan citra digital ini nantinya akan sebatas 

pada  proses  pengolahan  citra  dasar,  yaitu  Operasi  Titik,  dimana  setiap  titik 

diolah  tanpa mempengaruhi  titik  lain,  seperti  contoh:  kontras  warna.  Operasi 

Temporal atau  berbasis  bingkai,  dimana  sebuah  citra  diolah  dengan  cara 

dikombinasikan dengan citra lain, seperti contoh:  motion detection (mendeteksi 

gambar  yang   bergerak  atau  berubah).  Operasi  Geometri,  dimana  bentuk, 

ukuran,  atau  orientasi  citra  dimodifikasi  secara  geometris,  contoh:  scalling 

(mengubah ukuran gambar) dalam aplikasi ini hanya dibatasi perbesaran sampai 

tiga kali perbesaran. Sedangkan format citra yang diolah di dalam aplikasi hanya 

sebatas citra yang berformat BMP 24 bit (true color).
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