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Pengantar
DATA/ INFO : teks, gambar, audio, video ( = 
multimedia)

Gambar/ citra/ image : info visual
“a picture is more than a thousand words” (anonim)

Citra : gambar pada bidang 2D.
Secara matematis : citra merupakan fungsi kontinyu dari

intensitas
cahaya pada bidang 2D.

Citra diam : citra tunggal yang tidak bergerak.
Citra bergerak : rangkaian citra diam yang ditampilkan secara

sekuensial.
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Pengolahan Citra 
adalah pemrosesan
citra, khususnya
dengan
menggunakan
komputer, menjadi
citra yang 
kualitasnya lebih
baik.  

(MSU, 1990)
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Tiga Bidang yang Berkaitan :

Image                               Image

Description                         Description

1950 Image Processing

1970 Computer Vision

1960 Pattern Recognition

Artificial Intelligence

1970 Computer    
Graphics
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Grafika KomputerGrafika Komputer

• merupakan proses untuk
menciptakan suatu gambar
berdasarkan deskripsi obyek
maupun latar belakang yang 
terkandung pada gambar tersebut;

• merupakan teknik untuk membuat
gambar obyek sesuai dengan obyek
tersebut di alam nyata (realism).
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Computer Graphics

(Murni, 1979)
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Pengolahan Citra DijitalPengolahan Citra Dijital
• memperbaiki kwalitas gambar, dilihat dari aspek

radiometrik (peningkatan kontras, transformasi warna, 
restorasi citra) dan dari aspek geometrik (rotasi, 
translasi, skala, transformasi geometrik);

• melakukan pemilihan citra ciri (feature images) yang 
optimal untuk tujuan analisis;

• melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi
obyek atau pengenalan obyek yang terkandung pada
citra;

• melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan
penyimpanan data, transmisi data, dan waktu proses
data.
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Image Processing

(JPL, 1972)
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Visi KomputerVisi Komputer
merupakan proses otomasi yang mengintegrasikan
sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti
akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, recognition 
dan pengambilan keputusan;
Merupakan proses menyusun deskripsi tentang obyek
yang terkandung pada suatu gambar atau mengenali
obyek yang ada pada gambar;
Pengenalan Pola (Pattern Recognition): Speech 
Recognition;
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence): Speech 
Understanding.

VISION = Geometry + Measurement + Interpretation
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Computer Vision

Garage      Bushes      Grass      House      Sky      Tree1    Tree2

Roof         Side                        Roof        Side1    Side2

(Ballard, 1992)
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Komponen Sistem
Pengolahan Citra 
Dijital

(Gonzalez & Woods, 1992)
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Elemen Fungsi Dasar Sistem Pengolahan CitraElemen Fungsi Dasar Sistem Pengolahan Citra

• Pembentukan Citra
– Sensor yang sensitif terhadap gelombang EM 

menghasilkan sinyal listrik sesuai dengan enersi yang 
diterima.  Analog-to-Digital Converter / Digitizer akan
mengubah sinyal listrik tersebut menjadi bentuk dijital. 

– Scanner yang menerima masukan dalam bentuk analog
(dokumen, peta, foto) akan mengubah menjadi data dalam
bentuk dijital.

• Penyimpanan Citra
– Penyimpanan jangka pendek (sedang diproses): memory
– Penyimpanan on-line (siap dipakai): disk magnetik
– Penyimpanan arsip: pita atau disk magnetik, CD
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Elemen Fungsi Dasar Sistem Pengolahan Citra 
(Lanjutan)

Elemen Fungsi Dasar Sistem Pengolahan Citra 
(Lanjutan)

• Pemrosesan Citra dan Komunikasi
– Data citra berukuran besar (perlu tempat simpan yang 

besar serta waktu proses yang lama). 
– Issue penting pada komunikasi: kompresi citra.
– Issue penting pada pemrosesan citra: proses paralel.

• Peragaan Citra
– Dalam bentuk softcopy (layar peraga / monitor).
– Dalam bentuk hardcopy (printer, film writer, plotter).
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Elemen-elemen Sistem Analisis CitraElemen-elemen Sistem Analisis Citra

(Gonzalez & Woods, 1992)



Metodologi Pengolahan CitraMetodologi Pengolahan Citra
• Pembentukan Citra (Data Acquisition): Menentukan data yang 

diperlukan dan memilih metode perekaman citra dijital.
• Pengolahan Citra Tingkat Awal (Image Preprocessing): 

Meningkatkan kontras, menghilangkan gangguan geometrik / 
radiometrik, menentukan bagian citra yang akan diobservasi.

• Segmentasi Citra (Image Segmentation) dan Deteksi Sisi (Edge 
Detection): Melakukan partisi citra menjadi wilayah-wilayah
obyek (internal properties) atau menentukan garis batas
wilayah obyek (external shape characteristics).

• Seleksi dan Ekstraksi Ciri (Feature Extraction and Selection): 
Seleksi ciri memilih informasi kwantitatif dari ciri yang ada, yang 
dapat membedakan kelas-kelas obyek secara baik.  Ekstraksi
ciri mengukur besaran kwantitatif ciri setiap piksel
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Metodologi Pengolahan Citra (Lanjutan)Metodologi Pengolahan Citra (Lanjutan)
• Representasi dan Deskripsi: Suatu wilayah dapat

direpresentasi sebagai suatu list titik-titik koordinat dalam
loop yang tertutup, dengan deskripsi luasan / perimeternya

• Pengenalan Pola (Pattern Recognition): Memberikan label 
kategori obyek pada setiap piksel citra berdasarkan
informasi yang diberikan oleh deskriptor atau ciri piksel
bersangkutan (pewilayahan jaringan keras dan
pewilayahan berbagai jaringan lunak pada citra biomedik)

• Interpretasi Citra (Image Interpretation): Memberikan arti
pada obyek yang sudah berhasil dikenali (dari citra
klasifikasi biomedik dapat dilihat adanya penyakit tumor)

• Penyusunan Basis Pengetahuan: Basis pengetahuan ini
digunakan sebagai referensi pada proses template 
matching / object recognition.
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Aplikasi Pengolahan CitraAplikasi Pengolahan Citra
• Kedokteran Gigi (Orthodonti);
• Kedokteran Biomedik;
• Penginderaan Jarak Jauh / Inderaja (Remote 

Sensing);
• Industri;
• Bahasa Isyarat;
• Pengenalan Karakter.
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Aplikasi Kedokteran Gigi
(Sumber: Skripsi Tirza, 2004)

• Pada citra cephalometri, dapat dideteksi kurva bentuk
dahi manusia dari landmark Nasion (lekuk dahi ke
hidung) sampai ke Bergman (titik ubun-ubun)

• Dari lengkung bentuk dahi dapat dihitung koefisien
transformasi Fourier dan transformasi Wavelet

• Dari sampel laki2 dan perempuan dapat ditentukan
aturan keputusan berdasarkan analisis diskriminan, 
sehingga jenis kelamin dapat ditentukan berdasarkan
bentuk dahi tengkorak manusia

• Eksperimen menunjukkan penggunaan transformasi
Wavelet menghasilkan tingkat pengenalan yang lebih
baik dari transformasi Fourier
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Aplikasi Kedokteran (Biomedik)
(Sumber: Thesis S2 Kartono)

Aplikasi Kedokteran (Biomedik)
(Sumber: Thesis S2 Kartono)

Thorax X-Ray     Standard Landmarks      Thorax Tissue
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Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh
(Sumber: Murni, 1997)

Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh
(Sumber: Murni, 1997)

Urut kiri ke kanan
atas ke bawah:

Citra Optik;      
Klasifikasi Optik;      
Citra Hasil Mosaik;   
Citra Radar; 
Klasifikasi Radar;     
Citra Hasil Fusi.
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Aplikasi Industri
(Sumber: Jain dan Murni, 1990)

Aplikasi Industri
(Sumber: Jain dan Murni, 1990)

Original Image            Edge Image         Recognized Circle
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Aplikasi Bahasa Isyarat (Bibir)
(Sumber: MSU, 1990)

Aplikasi Bahasa Isyarat (Bibir)
(Sumber: MSU, 1990)

Bahasa Isyarat lain: menggunakan bahasa tangan dan ada
juga yang disebut sebagai ‘body language’.
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Aplikasi Pengenalan Karakter
(Sumber: Edi, 2002)

Aplikasi Pengenalan Karakter
(Sumber: Edi, 2002)

Huruf hasil scanning      Huruf setelah ‘skeletonizing’
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