
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perangkat lunak komputer semakin berkembang dengan pesat demikian 

juga  pengguna  komputer  untuk  menyelesaikan  masalah  sudah  merasuk 

kesegala  bidang.  Hal  ini  di  karenakan komputasi  dianggap  lebih  cepat  di 

bandingkan dengan penyelesaian masalah secara manual.

Kebutuhan komputer yang sangat tinggi pada bidang-bidang ilmu yang 

berkaitan dengan sistem visual seperti dunia gambar, fotografi, film, dan lain 

sebagainya terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teknik yang 

dikembangkan  pada  bidang  ilmu  tersebut  mengingat  data  atau  informasi 

tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, 

audio (bunyi, suara, musik), dan video.

Seiring dengan perkembangan tersebut, untuk memperoleh hasil visual 

yang optimal perbaikan kualitas citra pada teknik pengolahan citra di tuntut 

keberadaannya.  Perbaikan  kualitas  citra  merupakan  proses  mendapatkan 

citra yang lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia. Teknik-teknik 

pengolahan citra mentraformasikan citra menjadi citra lain. Pada proses ini, 

ciri-ciri tertentu yang terdapat di dalam citra lebih diperjelas  kemunculannya. 

Secara sistematis,  image enhancement dapat diartikan sebagai mengubah 
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citra  f(x,y)  menjadi  f`(x,y) sehingga  ciri-ciri  yang  dilihat  pada  f(x,y)  lebih 

ditonjolkan.

Selain  itu,  kecerahan  atau  kecemerlangan  gambar  dapat  diperbaiki 

dengan menambah (atau mengurangkan)  sebuah konstanta kepada (atau 

dari) setiap piksel didalam citra. Secara matematis operasi ini ditulis sebagai 

f(x,y)` =f(x,y)+b. 

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang masalah 

diatas adalah bagaimana data atau informasi yang diperoleh dapat  dilihat 

dengan jelas, baik dengan memperbaiki maupun memodifikasi citra.  Ketika 

sebuah  citra  ditangkap  oleh  kamera,  seringkali  tidak  dapat  langsung 

digunakan  sebagaimana  diinginkan  karena  kualitasnya  belum  memenuhi 

standar untuk kebutuhan pengolahan. Misalnya saja citra disertai oleh variasi 

intensitas  yang  kurang  seragam  akibat  pencahayaan  yang  tidak  merata., 

atau lemah dalam hal  kontras sehingga obyek sulit  untuk dipisahkan dari 

latar  belakang masalah.  Citra dengan kualitasnya perlu ditingkatkan untuk 

menfasilitasi  pengolahan  yang  akan  dilakukan.  Semua  ini  memerlukan 

pengolahan  awal  dari  sebuah sistem visual  yang bertujuan  meningkatkan 

kualitas secara umum, sebelum melangkah kepada pengolahan inti dengan 

tujuan yang lebih spesifik.
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1.3 Batasan Masalah

Agar  penulis  ini  dapat  mencapai  sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Program yang dipakai dalam tugas akhir ini adalah program Delphi.

2. Operasi yang akan digunakan dalam perbaikan kualitas citra ini yaitu 

operasi  cropping,  operasi  skew,  penghalusan  dengan  ambang, 

sharpening dan emboss.

3. Sumber citra berasal dari file dengan format bitmap dalam 256 warna 

atau 256 keabuan. 

4. Format  yang  akan  digunakan  dalam  lingkungan  sistem  operasi 

Windows adalah bitmap (BMP).

1.4 Maksud

Perbaikan kualitas citra digital adalah proses mendapatkan citra yang lebih 

mudah  diinterpretasikan  oleh  mata  manusia.  Perbaikan  kualitas  citra 

diperlukan karena seringkali citra yang dijadikan objek mempunyai kualitas 

yang buruk, misalnya citra mengalami derau pada saat pengiriman melalui 

transmisi, citra terlalu terang atau gelap dan lain sebagainya. Sehingga citra 

dapat  diperbaiki  agar  memperoleh  keindahan  gambar,  analisa  citra  dari 

segala gangguan yang terjadi pada waktu perekaman data citra. 
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1.5 Tujuan Masalah

Adapun dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mempunyai tujuan, 

antara lain:

1. Memperkenalkan  dan  menjelaskan  program  Delphi  dalam 

perbaikan kualitas citra.

2. Mengetahui cara memperbaiki  dan memodifikasi  citra dalam 

meningkatkan kualitas penampakan atau penonjolan beberapa aspek 

informasi yang terkandung didalam citra.

3. Mengetahui perbedaan operasi-operasi yang digunakan untuk 

memperbaiki kualias citra.

1.6 Sistematika

Adapun sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1

Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud, 

tujuan, sistematika.

BAB 2

Meliputi  teori  tentang  citra  digital,  operasi cropping,  operasi skew, 

penghalusan  dengan  ambangcitra,  sharpening, emboss,  Dasar 

pemrograman Delphi7.0.

BAB 3
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Meliputi bahan, alat yang digunakan, perancangan program dan analisis.

BAB 4

Meliputi pembahasan program dan implementasi

BAB 5

Meliputi kesimpulan dan saran
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