
LAMPIRAN II

Cara Menggunakan Aplikasi (Manual)

Adapun  langkah-langkah  untuk  melakukan  proses  pengolahan  citra 

menggunakan aplikasi pengolahan citra ini adalah sebagai berikut :

1) Jalankan aplikasi pengolahan citra digital.

2) Masuk ke menu proses pengolahan citra dengan meng-klik button 

Go Process. 

3) Ambil  gambar yang akan diproses dengan meng-klik menu  File 

dan pilih menu Open.

4) Pada tampilan Open, pilih gambar yang akan diproses lalu tekan 

tombol Open.

5) Setelah gambar yang akan diproses tampil pada form Citra 1, pilih 

operasi yag akan dilakukan untuk mengedit gambar tersebut.

6) Untuk  mempertajam  warna  pada  gambar,  masuklah  ke  menu 

Processing, pilih Contrast

7) Pada  menu  Contrast,  terdapat  dua  pilihan  komponen  untuk 

mengolah citra, yaitu S(Penguat) yang berfungsi untuk menaikkan atau 

menurunkan  tingkat  ketajaman  warna,  serta  tombol  Contrast yang 

berfungsi untuk melakukan proses  pengontrasan.

8) Untuk melakukan pendeteksian pada gambar, pilih menu Motion 

Detection pada menu Processing.



9) Ambil  gambar  kedua yang hampir  serupa dengan gambar  satu 

yang akan dideteksi perbedaannya, dengan menekan tombol Load Image 

2  .

10) Untuk mendeteksi perbedaannya, tekan tombol Motion Detection, 

atau kita juga bisa mengatur tingkat kecerahannya terlebih dahulu. Tapi 

untuk gambar asal yang terangnya sama, lebih baik kita tidak menaikkan 

tingkat  kecerahannya,  karena  gambar  hasil  tidak  akan  menampilkan 

perbedaan gambar yang berwarna sama.

11) Untuk  memperbesar  atau  memperkecil  gambar,  pilihlah  menu 

Scaling pada menu Processing.

12) Komponen Sh berfungsi  untuk merubah ukuran gambar kearah 

horizontal  atau  melebar.  Dan  komponen  Sv  berfungsi  untuk  merubah 

ukuran gambar kearah vertikal atau meninggi. Untuk menjalankan proses 

perbesaran atur nlai perbesaran pada kedua komponen tadi, lalu tekan 

tombol Scale.

13) Untuk menyimpan gambar hasil pengolahan untuk mengganti file 

gambar yang lama, pilih  menu  Save pada menu  File.  Sedangkan untk 

menyimpan  menjadi  file  gambar  yang  baru,  pilih  menu  SaveAs pada 

menu File.

14) Untuk menutup tampilan gambar dan menu pada form utama pilih 

menu Clear pada menu File.

15) Untuk keluar dari menu pengolahan citra pilih menu  Close pada 

menu File.

16) Sedangkan untuk keluar dari aplikasi klik tombol Exit 


