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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sejak kemunculan pertama gambar digital tahun 1920, terutama munculnya aplikasi dalam teknologi komputer dalam memproses gambar digital tahun 1960, pengolahan sebuah gambar dalam komputer menjadi lebih mudah. Teknologi pencitraan komputer yang berkembang dengan cepat dan mencapai hasil yang hebat, bahkan melampaui kehebatan penglihatan manusia.
Proses pengolahan citra terdiri dari banyak operasi seperti brightness, grayscale, cropping, zooming dan deteksi tepi. Teknologi pengolahan citra oleh komputer banyak digunakan pada berbagai aplikasi, baik kedokteran, biologi, geografis, dan banyak lainnya. Manfaat dari aplikasi pengolahan citra brightness  adalah agar bisa mengatur kecerahan suatu citra sesuai yang kita inginkan, pengolahan citra grayscale manfaatnya dapat dilihat pada bidang percetakan pasfoto, foto berwarna dapat dicetak menjadi hitam putih dengan operasi grayscale. Pengolahan citra cropping dimanfaatkan untuk melakukan pemotongan citra pada titik tertentu dan manfaat zooming adalah agar dapat memperbesar atau memperkecil suatu citra yang sedang kita lihat. Dan manfaat deteksi tepi dapat dilihat pada bidang  kedokteran, misalnya rekonstruksi foto janin hasil USG.

Rumusan Masalah
Dengan melihat uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka dibuatlah sebuah aplikasi pengolahan citra digital menggunakan MATLAB yang memberikan gambaran tentang operasi – operasi pengolahan citra digital yang ada pada MATLAB sehingga dapat diketahui hasil analisa dari proses pengolahan citra digital dengan matlab tersebut, apakah akan lebih baik atau tidak. 

Ruang Lingkup
Karena luasnya bahasan mengenai pengolahan citra menggunakan MATLAB, maka dalam tugas akhir ini ruang lingkup dibatasi meliputi :  
	Format Citra yang digunakan untuk diolah adalah JPEG (Joint Photographic expert Group), TIFF (Aldus Tagged Image File Format), BMP (Microsoft Windows Bitmap Format). Dan citra untuk ketiga format tersebut telah ditentukan yaitu “aish.jpg”, “pout.tiff” dan “totti.bmp”
	Format pixel dari citra yang akan diolah untuk 8 bit dan 24 bit.
	Operasi yang akan dilakukan terhadap citra adalah operasi titik pada modifikasi kecemerlangan (brightness) dan mengubah citra warna menjadi grayscale, operasi geometri pada pemotongan (cropping) dan penscalaan (zooming) dan operasi bertetangga pada deteksi tepi (edge).
	Mengatur brightness hanya dapat dilakukan pada format citra TIFF (Aldus Tagged Image File Format). Nilai penambahan kecerahan ditentukan sebesar 30.
	Mengubah citra warna menjadi grayscale dengan format pixel 24 bit.
	Pemotongan (cropping) citra dapat dilakukan pada ketiga format yang telah ditentukan diatas. 

Zooming citra dilakukan pada saat fungsi tool dipanggil.
	Operasi pada deteksi tepi (edge) yang digunakan adalah opeator prewitt, sobel dan laplacian 5 titik.



Tujuan
Tujuan dari pembuatan aplikasi sederhana ini adalah agar setiap pengguna dapat mengenal dan mengolah sebuah citra digital menggunakan fungsi – fungsi yang ada pada MATLAB dengan beberapa operasi, sehingga pengguna dapat mengetahui hasil akhir sebuah citra jika telah diolah dengan masing – masing operasi, apakah citra akhir akan lebih baik atau tidak dari citra awal. 

