
MANUAL PROGRAM

Adapun  langkah-langkah  untuk  melakukan  proses  pengolahan  citra 

menggunakan aplikasi pengolahan citra ini  adalah sebagai berikut :

1. Operasi Cropping

• Ambil  gambar yang akan diproses dengan mengklik  menu file-Open yang 

berekstensi bitmap (BMP)

• Klik  citra  yang  akan  di-crop,  kemudian  tekan  menggunakan  mouse yang 

hendak di-crop. Kemudian klik tombol toolbuttoncrop.

• Kemudian Save hasil dari citra tersebut. 

2. Operasi Skew 

• Ambil  gambar yang akan diproses dengan mengklik  menu file-Open yang 

berekstensi bitmap (BMP)

• Dalam proses skew ada dua operasi yaitu tetangga terdekat dan interpolasi 

bilinier.

1



• Kemudian pilih salah satu operasi tetangga terdekat atau interpolasi bilinier.

• Setelah memilih operasi tersebut  tentukan besaran dw.

• Kemudian tekan tombol skew untuk menghasilkan hasil citra.

• Kemudian Save hasil dari citra tersebut. 

3. Operasi Penghalusan dengan Ambang

• Ambil  gambar yang akan diproses dengan mengklik  menu file-Open yang 

berekstensi bitmap (BMP)

• Setelah citra asli tampil tentukan nilai ambangnya.

• Kemudian tekan tombol Ok  untuk menghasilkan hasil citra.

• Kemudian Save hasil dari citra tersebut. 
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4. Operasi Sharpening

• Ambil  gambar yang akan diproses dengan mengklik  menu file-Open yang 

berekstensi bitmap (BMP)

• Dalam proses sharpening ada dua operasi yaitu operasi 5titik dan 9titik.

• Kemudian pilih salah satu operasi 5titik dan 9titik.

• Setelah memilih operasi tersebut  tentukan besaran alpha.

• Kemudian tekan tombol tajamkan untuk menghasilkan hasil citra.

• Kemudian Save hasil dari citra tersebut. 
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5. Operasi Emboss

• Ambil  gambar yang akan diproses dengan mengklik  menu file-Open yang 

berekstensi bitmap (BMP)

• Dalam proses emboss ada dua operasi yaitu operasi kiri dan kanan.

• Kemudian pilih salah satu operasi kiri dan kanan.

• Setelah memilih operasi tersebut  tentukan besaran beta.

• Kemudian tekan tombol emboss untuk menghasilkan hasil citra.

• Kemudian Save hasil dari citra tersebut. 
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Hasil Program

Adapun hasil dari aplikasi tersebut : 

1. Operasi Cropping

                        

(a) citra Asli                                                                (b) hasil citra 
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2. Operasi Skew

          

(a) Citra Asli Cantik          (b)Hasil citra Tetangga terdekat 40

                 

           (c) Hasil citra Tetangga terdekat -40        (d) Hasil citra Interpolasi Bilinier 40
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           (e) Hasil citra Interpolasi Bilinier -40

3. Operasi Penghalusan dengan Ambang

          (a) Citra Asli Cantik                    (b) Hasil citra Ambang =30
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4. Operasi Sharpening

(a) Citra Asli Cantik (b) Hasil citra 5titik=20
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(c) Hasil citra 9titik=20

5. Operasi Emboss

 

(a) Citra Asli Cantik (b) Hasil citra kiri=20
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(c) Hasil citra kanan=20

INTISARI

Pengolahan citra dalam masa sekarang ini banyak digunakan, karena semua 
hal yang bersifat informasi sebagian besar adalah berupa gambar. Untuk membuat 
suatu gambar yang menarik, maka diperlukan pengolahan citra pada suatu gambar.

Karena  persoalan  tersebut,  maka  dikembangkan  perbaikan  kualitas  citra 
digital  menggunakan Delphi.  Pembuatan program ini  menggunakan operasi  crop, 
skew,  penghalusan  dengan  ambang,  sharpening,  emboss dengan  menggunakan 
algoritma matematika yang ada di dalamnya.

Hasil  dari  program  ini  adalah  suatu  komponen  citra  pada  Delphi  untuk 
mengolah citra agar  menghasilkan kualitas  citra yang lebih  baik,  sehingga dapat 
dipakai oleh pemrogram aplikasi.
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