
BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Program Pengolahan Citra

Implementasi  merupakan  tahap  dimana  suatu  sistem  akan  diuji  atau 

dijalankan pada keadaan lingkungan yang sebenarnya. Dengan demikian kita 

dapat mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

kita inginkan.  Jika suatu sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

kita  inginkan,  maka  sistem  tersebut  layak  untuk  digunakan  pada  waktu 

selanjutnya. 

Dalam pembuatan program pengolahan citra digital terdiri atas beberapa 

unit program. Adapun  nama dan fungsi masing-masing dari unit tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Unit Utama

Nama Unit    : UnitUtama.Pas

Fungsi :  Sebagai  program  utama  yang  menampilkan  menu-

menu aplikasi untuk mengatur jalannya program.

2. Unit Citra 1

Nama Unit : UnitCitra1.Pas

Fungsi :  Menampilkan  citra  asal  satu  yang  akan  diolah  pada 

proses pengolahan citra.

3. Unit Citra 2

Nama Unit : UnitCitra2.Pas
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Fungsi : Menampilkan citra asal dua yang akan diolah bersama 

dengan citra asal satu pada proses pengolahan citra.

4. Unit Hasil

Nama Unit : UnitHasil.Pas

Fungsi : Menampilkan citra hasil dari proses pengolahan citra.

4.1.1 Deklarasi Prosedur Dalam Program Pengolahan Citra

Pada  saat  kita  menjalankan  program,  maka  form yang  akan  muncul 

adalah  form utama.  Pada  form utama ini  terdiri  dari  prosedur-prosedur  yang 

berfungsi untuk menjalankan proses pengolahan citra. Pengertian dari prosedur 

itu sendiri adalah blok pernyataan yang dibendel (kumpulan rutin-rutin) dan dapat 

dipanggil  dari  lokasi  lain  didalam  program.  Cara  membuat  prosedur  dalam 

program  adalah  dengan  mendefinisikan  prosedur  tersebut  pada  bagian 

pendefinisan kelas, contohnya adalah sebagai berikut :

Type

   Tnama_Form = class(TForm)

…

 procedure Nama_Prosedur; 

Lalu implementasikan prosedur tersebut. 

Procedure TNama_Form.Nama_Prosedur;

Begin

   Pernyataan-pernyataan

End;

Untuk memanggil  prosedur  tersebut,  ketikan nama prosedur  tersebut  didalam 

prosedur lain. Seperti contoh memanggil prosedur contrast pada event OnClick 

BtnKontras, perintahnya adalah :
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Procedure TNama_Form.BtnKontrasClick(Sender: TObject);

Begin

   Contrast;

End;  

 Adapun prosedur yang digunakan dalam melakukan proses pengolahan 

citra adalah contrast, motion detection, dan scaling.

4.1.1.1 Contrast

Procedure  contrast  berfungsi  untuk  melakukan  proses  untuk 

mempertajam warna pada citra. Untuk mendefinisikan variabel, kita beri perintah 

var nama_variabel : tipe_data.  Untuk proses  contrast, menggunakan 

tipe data  integer yang berfungsi untuk menyatakan bilangan bulat, tipe data 

real untuk menyatakan bilangan  pecahan,  dan tipe data  PByteArray yang 

berfungsi untuk menyimpan data nilai keabuan atau warna dari piksel. Adapun 

perintah program dari proses contrast adalah :

procedure TFUtama.contrast;

var i, j, p, temp : integer;

    s : real;

    PC, PH : PByteArray;

Begin

kita ambil  nilai  penguat  kontras (s)  dari komponen  spinedit.  Lalu untuk setiap 

baris sampai setinggi citra – 1, dan setiap kolom sampai selebar citra – 1, kita 

hitung nilai warna pada tiap elemen warna untuk citra hasil dari nilai warna piksel 

citra asal yang diproses bersama dengan nilai  pusat  warna dan nilai  penguat 

kontras. Jika hasil dari penjumlahan tiap-tiap elemen tersebut nilainya lebih dari 
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255, maka kita ubah nilai hasilnya menjadi 255, dan jika kurang dari 0 maka kita 

ubah nilainya menjadi 0.

  s := EPenguatKontras.value / 10;

  for i := 0 to FCitra1.ImgCitra1.Picture.Height-1 do

    begin

      PC := FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.ScanLine[i];

      PH := Fhasil.Imghasil.Picture.Bitmap.ScanLine[i];

      for j := 0 to FCitra1.ImgCitra1.Picture.Width-1 do

        begin

          temp := round(s*(PC[3*j]-128)+128);

          if (temp > 255)

          then

            temp := 255;

          if (temp < 0)

          then

            temp := 0;

Mengubah nilai piksel yang disimpan oleh variabel PH pada elemen warna biru 

menjadi nilai hasil dari persamaan (2-2).

        PH[3*j] := temp;

          temp := round(s*(PC[3*j+1]-128)+128);

          if (temp > 255)

          then

            temp := 255;

          if (temp < 0)

          then

            temp := 0;

Mengubah nilai piksel yang disimpan oleh variabel PH pada elemen warna hijau 

menjadi nilai hasil dari persamaan (2-2).
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            PH[3*j+1] := temp;

          temp := round(s*(PC[3*j+2]-128)+128);

          if (temp > 255)

          then

            temp := 255;

          if (temp < 0)

          then

            temp := 0;

Mengubah  nilai  piksel  yang  disimpan  oleh  variabel  PH  pada  elemen  warna 

merah menjadi nilai hasil dari persamaan (2-2).

        PH[3*j+2] := temp;

        end;

    end;

end;

4.1.1.2 Motion Detection

Procedure  deteksi  digunakan  untuk  melakukan  proses  pendeteksian 

gerakan pada gambar, dengan membandingkan perbedaan objek dari dua buah 

gambar yang berurutan. Tipe data yang digunakan dan perintah dasarnya, yaitu 

mendefinisikan variabel  w,  h,  wx,  dan  hx untuk menyimpan ukuran lebar dan 

tinggi citra 1 dan citra 2.

procedure TFUtama.detection;

var i, j, c, temp, x, y, w, h, wx, hx : integer;

    PC1, PC2, PH: PByteArray;

begin

  w := FCitra1.ImgCitra1.Picture.Width;

  h := FCitra1.ImgCitra1.Picture.Height;
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  wx := FCitra2.Imgcitra2.Picture.Width;

  hx := FCitra2.Imgcitra2.Picture.Height;

Mendefinisikan variabel  c untuk menyimpan nilai  kecemerlangan yang diambil 

dari komponen spin edit SEdeteksi, yang berfungsi untuk menghindarkan nilai 

negatif.

  c := SeMotion.Value;

      if (h < hx) or (h = hx) then y := 

FCitra1.ImgCitra1.Picture.Height

      else if (h > hx) then y := 

FCitra2.Imgcitra2.Picture.Height;

      for i := 0 to y-1 do

      begin

        PC1 :=FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.ScanLine[i];

        PC2 :=fcitra2.Imgcitra2.Picture.Bitmap.ScanLine[i];

        PH  := fhasil.Imghasil.Picture.Bitmap.ScanLine[i];

        if (w < wx) or (w = wx) then x := 

FCitra1.ImgCitra1.Picture.Width

        else if (w > wx) then x := 

FCitra2.Imgcitra2.Picture.Width;

        for j := 0 to x-1 do

Persamaan yang digunakan untuk mencari nilai  piksel pada citra hasil  adalah 

dengan menggunakan persamaan (2-5).  

        begin

          temp := C + PC1[3*j] - PC2[3*j];

          if (temp < 0) then

            temp := 0;

          if (temp > 255) then

            temp := 255;
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          PH[3*j] := temp;

          temp := C + PC1[3*j+1] - PC2[3*j+1];

          if (temp < 0) then

            temp := 0;

          if (temp > 255) then

            temp := 255;

          PH[3*j+1] := temp;

          temp := C + PC1[3*j+2] - PC2[3*j+2];

          if (temp < 0) then

            temp := 0;

          if (temp > 255) then

            temp := 255;

          PH[3*j+2] := temp;

        end;

      end;

end;

4.1.1.3 Scaling

Procedure scaling digunakan untuk melakukan proses penskalaan 

atau  perubahan  ukuran  pada  gambar.  Tipe  data  yang  digunakan  pada 

procedure  scaling  sama  seperti  yang  digunakan  pada  procedure 

rotate, yaitu tipe data integer, PbyteArray, real, dan array of array 

of byte. Listing program pada procedure scaling adalah sebagai berikut :

procedure TFUtama.scaling;

var x, y, x1, y1, w, h, w1, h1: integer;

    PC, PH: PByteArray;

    ri, gi, bi, ro, go, bo: array of array of byte;
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    xAsal, yAsal, wxL, wyD, sh, sv, sh1, sv1: real;

    xL, xR, yU, yD: integer;

begin

Mengubah tipe data yang terdapat pada nilai komponen edit Esh dan Esv, dari 

string menjadi  real, lalu memasukkannya kedalam variabel  sh1 untuk nilai 

dari Esh dan sv1 untuk nilai dari Esv. Setelah itu nilai dari sh1 dan sv1 dibagi 

dengan nilai 100 dan disimpan kedalam variabel sh dan sv.

  sh1 := StrToFloat(Esh.Text);

  sv1 := StrToFloat(Esv.Text);

  sh := sh1 / 100;

  sv := sv1 / 100;

Mendefinisikan variabel  w dan  h untuk menyimpan ukuran dari lebar dan tinggi 

citra asal. Lalu memasukkan nilai pembulatan dari hasil perkalian variabel sh dan 

w untuk w1, dan perkalian sv dan h untuk h1.

  w := FCitra1.Image.Picture.Width;

  h := FCitra1.Image.Picture.Height;

  w1 := round(sh * w);

  h1 := round(sv * h);

Menentukan ukuran tinggi dan lebar dari citra hasil dari nilai yang terdapat pada 

variabel h1 dan w1.

  fhasil.Imghasil.Picture.Bitmap.Width := w1;

  fhasil.Imghasil.Picture.Bitmap.Height := h1;

Setelah itu kita alokasikan ukuran ri, gi, dan bi sebesar nilai w dan h, dan 

ro, go, dan bo sebesar nilai w1 dan h1.  

    SetLength(ri, w, h);

    SetLength(gi, w, h);
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    SetLength(bi, w, h);

    SetLength(ro, w1, h1);

    SetLength(go, w1, h1);

    SetLength(bo, w1, h1);

  for y := 0 to h-1 do

  begin

    PC := FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.ScanLine[y];

    for x := 0 to w-1 do

    begin

Memasukkan nilai elemen warna R, G, dan B kedalam variabel  ri,  gi, dan bi 

dengan lokasi titik koordinat yang telah ditentukan.

      bi[x, y] := PC[3*x];

      gi[x, y] := PC[3*x+1];

      ri[x, y] := PC[3*x+2];

    end;

  end;

  for x1 := 0 to w1-1 do

    for y1 :=0 to h1-1 do

    begin

      xAsal := x1 / sh;

      yAsal := y1 / sv;

jika koordinat titik asal yang diperoleh keluar dari batas citra, maka nilai dari tiap 

elemen warna diberi nilai 255 (putih).

      if ((Floor(xAsal)<0) or (Ceil(xAsal)>w-1) or

          (Floor(yAsal)<0) or (Ceil(yAsal)>h-1))

      then

      begin

        ro[x1, y1] := 255;
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        go[x1, y1] := 255;

        bo[x1, y1] := 255;

      end

      else

      begin

        xL := Floor(xAsal);

        xR := Ceil(xAsal);

        yD := Floor(yAsal);

        yU := Ceil(yAsal);

        wxL := xR - xAsal;

        wyD := yU - yAsal;

Menghitung nilai tiap elemen warna dengan menggunakan persamaan (2-10).

        ro[x1, y1] := round(wxL*wyD*ri[xL, yD]

                      + (1-wxL)*wyD*ri[xR, yD]

                      + wxL*(1-wyD)*ri[xL, yU]

                      + (1-wxL)*(1-wyD)*ri[xR, yU]);

        go[x1, y1] := round(wxL*wyD*gi[xL, yD]

                      + (1-wxL)*wyD*gi[xR, yD]

                      + wxL*(1-wyD)*gi[xL, yU]

                      + (1-wxL)*(1-wyD)*gi[xR, yU]);

        bo[x1, y1] := round(wxL*wyD*bi[xL, yD]

                      + (1-wxL)*wyD*bi[xR, yD]

                      + wxL*(1-wyD)*bi[xL, yU]

                      + (1-wxL)*(1-wyD)*bi[xR, yU]);

      end;

    end;

    for y1 := 0 to h1-1 do

    begin
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      PH := fhasil.Imghasil.Picture.Bitmap.ScanLine[y1];

      for x1 := 0 to w1-1 do

      begin

        PH[3*x1] := bo[x1, y1];

        PH[3*x1+1] := go[x1, y1];

        PH[3*x1+2] := ro[x1, y1];

      end;

    end;

Menghapus memori nilai dari variabel ri, gi, bi, ro, go, dan bo.

    ri := nil;

    gi := nil;

    bi := nil;

    ro := nil;

    go := nil;

    bo := nil;

    end;

  fhasil.ClientHeight := fhasil.Imghasil.Picture.Height;

  fhasil.ClientWidth := fhasil.Imghasil.Picture.Width;

  fhasil.ClientHeight := fhasil.Imghasil.Picture.Height;

end;

4.1.2 Validasi citra 24 bit

Validasi citra ini digunakan untuk membedakan format piksel bitmap 24 

bit  dengan  format  piksel  bitmap  lainnya.  Listing  programnya  adalah  sebagai 

berikut :

If (FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.PixelFormat=pf1bit)or

   (FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.PixelFormat=pf4bit)or

   (FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.PixelFormat=pf8bit)or
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   (FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.PixelFormat=pf16bit)or

   (FCitra1.ImgCitra1.Picture.Bitmap.PixelFormat=pf32bit)

  then

  begin

  Application.MessageBox

  ('Format piksel pd gambar bukan 24bit','Perhatian',MB_OK);

  exit;

  end  

4.2 Tampilan Aplikasi Pengolahan Citra Digital

Tampilan disini adalah halaman tiap menu atau form yang menunjukkan 

antar muka sesungguhnya ketika program dijalankan.

4.2.1 Tampilan Form Utama

Form ini merupakan  form induk dari  form citra asal 1,  form citra asal 2, 

dan form hasil. Form ini memuat dua halaman, yaitu: halaman judul dan halaman 

yang memuat menu yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi pengolahan citra. 

Adapun gambar tampilan dari form utama adalah :
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Gambar 4.1 : Gambar form utama pengolahan citra

4.2.2 Tampilan Form Kontras

Tampilan form utama saat mengaktifkan menu kontras citra, dengan nilai 

penguat sebesar 15 pada tiap nilai elemen warna.
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Gambar 4.2 : Gambar tampilan form kontras

4.2.3 Tampilan Form Deteksi Gerakan

Pada  form ini  menampilkan hasil  dari  proses deteksi  gerakan,  dengan 

nilai penambah kecerahan 150.
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Gambar 4.3 : Gambar form deteksi gerakan

4.2.4 Tampilan Form Perbesaran Gambar

Tampilan form utama saat mengaktifkan menu scaling, dengan nilai 

perbesaran horisontal 150 dan perbesaran vertikal 80.
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Gambar 4.4 : Gambar form perbesaran pambar

4.2.5 Tampilan Form Tentang Aplikasi

Pada  tampilana  form ini  berisi  keterangan  tentang  proses  identitas 

pembuat aplikasi ini.

Gambar 4.5 : Gambar form tentang aplikasi
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