
 

 

  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa teknologi yang sedang berkembang saat ini, informasi atau data 

tidak hanya berupa teks saja tetapi juga dapat berupa, audio, video dan citra. Citra 

merupakan salah satu komponen dari media informasi visual, suatu data citra 

memiliki karakteristik yang tidak dimiliki data teks yaitu data citra kaya akan 

informasi. Meskipun data citra kaya akan informasi tapi data citra cendrung 

mengalami gangguan atau penurunan kualitas, penurunan kualitas citra 

dikarenakan mengandung cacat atau derau (noise), ada berbagai macam derau, 

Salt and Pepper Noise, Gaussian Noise, Rayliegh Noise, Gamma Noise, Speckle 

Noise, dampak dari noise-noise tersebut terhadap sebuah citra berbeda-beda 

(Munir, 2004). 

Filtering pada citra digital merupakan suatu operasi pengolahan citra, 

proses filtering dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

derau (noise)  atau gangguan pada citra digital, ada banyak macam jenis filter, 

median filter, mean filter, gaussian filter dan lain sebagainya (Gonzalez, 2002). 

Pada penilitian ini akan dibahas perbandingan antara Midpoint Filter dan 

Adaptive Median Filter untuk mereduksi atau mengurangi  Gaussian Noise dan 

Speckle Noise. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan berbagai 

metode yang berbeda dan jenis noise yang berbeda diantaranya. 

Menurut penelitian (Maulana, 2016), Analisa Perbandingan Adaptif 

Median Filtter dan Median Fiter dalam Reduksi Noise Salt & Pepper. dari hasil 

penellitian citra yang menggunakan adaptif median filter lebih baik dari pada 
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median filter dengan penghitungan PSNR sebesar 29,2495 dB sedangkan median 

filter mendapatkan 23.8181 dBdan MSE sebesar 27326.5.  

Pada penelitian yang dilakukan (Fairina, 2014). Implemantasi dan  

Perbandingan Metode Midpoint dan Yp Mean Filter  untuk mereduksi Noise pada 

Citra. Hasil yang diperoleh dari proses reduksi noise adalah metode Yp Mean 

filter merupakan metode yang paling baik dalam mereduksi Speckle dan 

Uniformnoise, hal itu dibuktikan dengan nilai MSE 16419 dan PSNR 26.15 dB 

sedangkan pada Midpoint nilai MSE 16425 dan PNSR 26.1 dB, dan nilai runtime 

proses yang lebih singkat dibanding metode Midpoint filter. Sedangkan pada citra 

yang sudah memiliki noise yang berasal dari proses akuisisi citra kedua metode 

ini dapat mengurangi tampilan noise, namun citra terlihat agak kabur. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Jeanfera, 2015). Implementasi dan 

Perbandingan Alpha-Trimmed Mean Filtering dan Adaptive Median Filtering 

untuk Reduksi Noise pada Citra Digital. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa 

Adaptive Median Filter(AMF) baik digunakan untuk mereduksi Salt & Pepper 

Noise dan Uniform Noise dibandingkan dengan Alpha-Trimmed Mean 

Filter(ATMF). Dan ATMF lebih baik digunakan untuk mereduksi Speckle Noise. 

Semakin kecil nilai trimmed size pada ATMF, maka semakin baik kualitas citra 

yang dihasilkan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang metode 

Midpoint dan Adaptive Median Filter dalam mereduksi noise. Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk melakukan perbandingan antara Midpoint dan 

Adaptive Median Filter untuk mereduksi noise pada citra digital, pada tugas akhir 

ini akan diberi judul: “Perbandingan Algoritma Midpoint dan Adaptive Median 

Filter dalam Mereduksi Noise pada Citra Digital”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

permasalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan Midpoint Filter 

dan Adaptive Median Filter untuk mereduksi noise pada citra digital”. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka penelitian ini memiliki 

batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. File Citra yang digunakan adalah citra berformat .JPG. 

2. Jenis noise yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah Gaussian Noise 

dan  Speckle Noise, dengan Probabilitas noise 1% -10% yaitu 0.01, 0.05 

dan 0.1. 

3. Menggunakan Kernel 3x3 dari matriks nilai citra. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 

Menganalisa hasil perbandingan Midpoint dan Adaptive Median Filter untuk 

mereduksi noise pada Citra Digital. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam bagian. Penjelasan 

dari keenam bagian ini yaitu: 

 

 

 



 

I-4 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dan berhubungan 

dengan penulisan tugas akhir. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data 

dan informasi, analisa sistem, perancangan sistem dan implementasi 

beserta pengujian pada sistem yang akan dibuat. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas analisa serta merancang perangkat lunak untuk 

merestorasi citra yang telah terkena noise.  

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan perangkat lunak serta melakukan 

pengujian sistem berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada Bab IV 

sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

sistem yang akan dibuat dan beberapa saran sebagai hasil akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan 


