
 

 

  

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Citra Digital 

2.1.1 Pengertian Citra Digital 

Citra dapat diartikan sebagai suatu sinyal digital dua dimensi. Citra 

merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi apabila 

ditinjau dari sudut pandang matematis. Obyek diterangi oleh sumber cahaya, 

kemudian obyek memantulkan sebagian dari berkas cahaya, pantulan cahaya 

ditangkap oleh alat-alat optik, seperti mata manusia, kamera digital, kamera 

pemindai (scanner), dan sebagainya, sehingga obyek citra tersebut terekam. Citra 

digital merupakan suatu matrik yang elemen-elemennya menyatakan tingkat 

keabuan dari elemen gambar; jadi informasi yang terkandung di dalamnya bersifat 

diskrit menurut (Arymurthy, 1992) dikutip oleh (Setiawan, 2013).  

Pengolahan citra digital adalah sebuah proses yang bertujuan untuk 

membuat sebuah citra berkualitas lebih baik dengan cara pemrosesan 

menggunakan komputer (Munir, 2004). Teknik-teknik yang digunakan dalam 

pengolahan citra dapat merubah citra menjadi citra lain. Kesimpulanya adalah 

yang dimasukkan untuk diproses dengan yang keluar sebagai hasil pemrosesan 

merupakan sama-sama citra akan tetapi citra yang keluar sebagai hasil memiliki 

kualitas yang lebih baik dibandingkan citra yang dimasukkan untuk diproses.  

Jenis-jenis citra ada dua, yakni citra diam dan citra bergerak. Citra diam 

adalah citra yang tidak bergerak, sedangkan citra bergerak adalah rangkaian citra 

diam yang ditampilkan secara beruntun, sehingga memberikan kesan pada mata 

sebagai gambar yang bergerak. Gambar 2.1 merupakan contoh dari citra diam.  
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(a)                            (b) 

Gambar 2. 1  (a) citra bunga dan (b) citra wajah  

 Citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit agar 

dapat diproses dengan komputer digital. Representasi citra dari fungsi kontinu 

menjadi nilai-nilai diskrit disebut pencitraan (imaging) atau digitalisasi. Citra 

yang dihasilkan disebut citra digital (Digital Image), dinyatakan sebagai 

kumpulan piksel dalam matrik dua dimensi. Pada umumnya citra digital 

berbentuk empat persegi panjang dan dimensi ukurannya dinyatakan tinggi 

dikalikan dengan  lebar atau lebar dikalikan dengan panjang. (Gonzalez, 2002). 

Citra digital yang berukuran N x M dinyatakan dengan matriks yang 

berukuran N baris dan M kolom seperti pada gambar 2.2. 
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Gambar 2. 2 Representasi citra digital dalam matriks N x M (Gonzalez, 2002) 

Masing masing elemen pada citra digital (berarti elemen matriks) disebut 

sebagai picture element atau piksel (piksel). Jadi citra yang berukuran N x M 

mempunyai NM buah piksel. Misalkan sebuah citra digital  berukuran 256 x 256 

piksel dengan derajat keabuan 256 level dan dipresentasikan secara numerik 

dengan matriks terdiri dari 256 baris (di-indeks dari 0 sampai 255) dan 256 kolom 

seperti gambar 2.3.  
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Gambar 2.3 Contoh Representasi citra dalam matriks N x M 

Piksel pertama pada koordinat (0,0) mempunyai intensitas 0 yang berarti 

warna piksel tersebut hitam, piksel kedua pada koordinat (0,1) mempunyai 

intensitas 134 yang berarti warna antara hitam dan putih. Citra hitam putih disebut 

juga citra satu kanal, karena warna hanya ditentukan oleh satu fungsi saja. Citra 

berwarna (color images) dikenal dengan nama citra spektral, karena warna pada 

citra disusun oleh tiga komponen warna yang disebut komponen RGB, yaitu 

merah (red), hijau (green), dan biru (blue). Intensitas suatu titik pada citra 

berwarna merupakan kombinasi dari tiga intensitas: derajat keabuan merah 

((x,y)), hijau ((x,y)) dan biru ((x,y)).  

Contoh piksel untuk citra huruf B seperti gambar 2.4. 

  
(a)        (b)    (c)            

Gambar 2. 4 Citra Huruf B (a) 612x612 (b) 12x12 (c) Channel Red 

Tabel 2.1 Piksel Penyusun Channel Red Gambar 2.4 (c) 

Nxm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 252 249 227 148 127 118 122 148 198 226 247 225 

2 254 250 225 59 41 53 55 51 58 169 233 251 

0 134 145 … 210 

10 110 145 … 212 

90 78 152 … 199 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

132 154 125 … 222 
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3 255 255 224 46 31 136 128 42 37 58 207 237 

4 255 255 220 32 21 191 191 71 30 50 186 238 

5 255 255 223 33 19 130 119 18 22 66 219 246 

6 254 255 213 31 16 38 42 21 23 176 221 247 

7 254 248 214 34 21 45 49 28 31 53 195 242 

8 250 252 207 33 14 176 183 132 28 43 111 233 

9 251 251 208 33 20 181 191 166 29 37 81 224 

10 254 250 209 41 37 92 115 63 49 46 129 231 

11 252 252 228 69 56 60 64 64 70 154 230 246 

12 254 254 234 204 176 178 177 193 210 235 245 255 

D Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pada titik yang berwarna putih 

menyatakan f(1,1) = 252 dan titik yang berwarna hitam menyatakan f(6.8) = 21. 

 

Gambar 2. 5 Channel Green 

Tabel 2.2 Piksel Penyusun Channel Green Gambar 2.5 

 
Nxm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 255 255 255 232 240 238 240 251 255 255 255 253 

2 255 254 255 156 163 160 159 161 152 226 255 255 

3 253 251 255 165 166 220 207 164 165 155 255 255 

4 253 250 255 163 168 255 255 208 175 159 253 255 

5 250 253 255 167 177 249 237 175 170 157 255 255 

6 252 255 255 165 178 166 168 179 169 255 255 255 

7 255 249 255 170 178 158 157 170 172 159 255 255 

8 254 255 254 168 168 255 255 255 165 164 193 255 

9 255 254 255 169 173 255 255 255 166 172 184 255 

10 255 253 251 159 173 188 202 172 167 158 215 255 

11 254 254 255 150 158 156 156 154 149 208 255 255 

12 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 252 254 

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa pada titik yang berwarna putih 

menyatakan f(9,12) = 255 dan titik yang berwarna hitam menyatakan f(7,10) = 

159. 



 

II-5  

 

 

Gambar 2. 6 Channel blue 

Tabel 2.3 Piksel Penyusun Channel Blue Gambar 2.6 

Nxm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 251 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 254 

2 255 255 255 191 204 192 188 198 186 246 255 255 

3 255 255 255 207 211 248 237 213 214 187 255 255 

4 255 255 255 205 212 255 255 255 230 192 255 255 

5 252 253 255 204 222 255 255 226 218 184 255 255 

6 253 253 255 203 225 203 206 227 216 255 255 255 

7 255 253 255 212 229 200 196 216 218 201 255 255 

8 255 255 255 213 218 255 255 255 211 211 230 255 

9 255 255 255 209 215 255 255 255 208 219 217 255 

10 255 255 255 195 211 207 219 201 205 198 242 255 

11 253 253 255 180 196 180 179 188 182 236 255 255 

12 253 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 

Dari tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa pada titik yang berwarna putih 

menyatakan f(1,1) = 238 dan titik yang berwarna hitam menyatakan f(3,3) = 17. 

2.1.2 Elemen Citra Digital 

Terdapat beberapa elemen dasar yang terkandung dalam citra. Elemen dasar 

tersebut di manipulasi dalam pengolahan citra (Munir, 2004), elemen tersebut 

adalah: 

1. Kecerahan (brightness) 

Kecerahan disebut juga intensitas cahaya. Kecerahan pada pixel (titik) di 

dalam sebuah citra bukanlah intensitas yang nyata, tetapi intensitas rerata 

dari suatu area yang menyelimutinya. 
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2. Warna  

Warna adalah suatu persepsi yang dirasakan sistem visual manusia terhadap 

panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Setiap warna 

mempunyai panjang gelombang yang berbeda - beda. Warna yang telah 

diterima oleh mata merupakan kombinasi cahaya dengan panjang 

gelombang berbeda. Kombinasi warna yang memberikan rentang warna 

yang paling lebar adalah red (R), green (G), blue (B). 

3. Kontras 

Kontras menyatakan sebaran terang dan gelap didalam sebuah gambar. Citra 

dengankontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi 

citranyaadalah terang atausebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras 

yang baik, komposisi gelap dan terangtersebar secara merata. 

4. Kontur 

Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada 

pixel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas, mata manusia 

dapat mendeteksi tepi objek di dalam citra. 

5. Bentuk (shape) 

Bentuk adalah objek tiga dimensi, yang merupakan properti intrinsik utama 

untuk sistem visual manusia. Citra yang dibentuk oleh mata merupakan citra 

dwimatra (dua dimensi), sedangkan objek yang dilihat berbentuk trimatra 

(tiga dimensi). Suatu informasi berbentuk objek dapat diekstraksi dari citra 

pada permulaan prapengolahan dan segmentasi citra. 

6. Tekstur 

Tekstur merupakan distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam 

sekumpulan pixel yang berdekatan. Jadi tekstur tidak dapat didefinisikan 

untuk sebuah pixel. Sistem visual manusia menerima informasi citra sebagai 
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Proses 

Pengolahan 

Citra 

suatu kesatuan. Resolusi citra yang diamati ditentukan oleh skala pada mana 

tekstur tersebut dipersepsi. 

7. Waktu dan Pergerakan 

Bila citra-citra diam ditampilkan secara cepat, akan berkesan melihat citra 

yang sedang bergerak. Jadi respon suatu sistem visual tidak hanya berlaku 

pada faktor ruang, tetapi juga pada faktor waktu. 

8. Deteksi dan Pengenalan 

Dalam mendeteksi dan mengenali suatu citra, tidak hanya sistem visual 

manusia saja yang bekerja, tetapi juga ikut melibatkan daya pikir manusia 

dan ingatan. 

2.1.3 Pengolahan Citra 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya menggunakan 

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik dan sesuai dengan keinginan 

pemakai. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah 

diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal ini komputer).  Teknik-teknik 

pengolahan citra mentransformasikan citra ke citra yang lain. Jadi masukannya 

adalah citra dan keluarannya juga citra, namun citra keluaran atau hasil 

mempunyai kualitas lebih baik dari pada citra masukan. (Munir, 2004).  

Jalanya proses pengolahan citra dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

 

 

Gambar 2.7 Alur Proses pengolahan citra (Munir 2004) 

Terdapat beberapa operasi di dalam pengolahan citra yang dapat 

diklasifikasi dalam beberapa jenis, antara lain :  

Citra Asli 

 
Citra 

HasilAsli 
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1. Perbaikan Kualitas Citra (Image Enhancement)   

Image Enchancement adalah pemrosesan citra digital yang berfokus pada 

perbaikan kualiatas citra (Surya, 2014). Jenis operasi ini bertujuan untuk 

memperbaiki citra dengan cara memanipulasi parameter citra. Dengan 

operasi ini, ciri-ciri khusus yang terdapat di dalam citra lebih ditonjolkan, 

adapun perbaikan kualitas citra antara lain: 

1. Image sharpening (penajaman citra) 

2. Smoothing (pelembutan citra) 

3. Noise reduction (pengurangan derau) 

2. Pemugaran Citra (Image restoration) 

Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada 

citra. Tujuannya hampir sama dengan operasi perbaikan citra, bedanya pada 

pemugaran citra penyebab degradasi gambar diketahui.   

Contoh operasinya adalah :   

1. Penghilangan kesamaran (deblurring)  

2. Penghilangan derau (noise)  

3. Pemampatan Citra (Image Compression) 

Operasi ini dilakukan agar citra dapat dipresentasikan dalam bentuk yang 

lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Hal penting 

yang harus diperhatikan dalam pemampatan citra adalah citra yang telah 

dimampatkan harus tetap mempunyai kualitas gambar yang bagus. Contoh 

metode pemampatan citra adalah metode JPEG.  

4. Segmentasi Citra (Image Segmentation) 

Jenis operasi ini bertujuan untuk memecahkan suatu citra ke dalam beberapa 

segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat 

dengan pengenalan pola.  
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5. Analisa Citra (Image Analysis) 

Jenis operasi ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk 

menghasilkan deskripsinya. Teknik analisa citra mengekstraksi ciri-ciri 

tertentu membantu dalam identifikasi obyek. Proses segmentasi terkadang 

diperlukan untuk mengalokasi obyek yang diinginkan dari  

sekelilingnya. Contoh-contoh analisa citra antara lain:  

1. Pendeteksi tepi obyek (edge detection)  

2. Ekstraksi batas (boundary)  

3. Representasi daerah (region)  

6. Rekonstruksi Citra (Image Reconstruction)  

Jenis operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang obyek dari beberapa 

citra hasil proyeksi. Opersi rekonstruksi citra banyak digunakan dalam 

dunia medis. Misalnya beberapa foto rontgen dengan sinar X digunakan 

untuk membentuk ulang gambar organ tubuh.  

2.1.4 Format Citra .JPEG 

Ada beberapa jenis format citra yang digunakan pada saat ini. Format-

format ini digunakan dalam menyimpan citra dalam sebuah file. Setiap format 

memiliki karakteristik masing-masing. (Putra, 2013). 

Format yang sering digunakan saat ini untuk menyimpan citra hasil 

kompresi adalah Joint Photographics Expert Group (JPEG). Jpg masih menguasai 

format gambar untuk fotografi dan gambar karena memiliki banyak warna hingga 

32 bit. Kamera digital juga menggunakan format ini.  

Penelitian ini juga menggunakan citra dengan format *.jpg, hal ini 

dikarenakan format *.jpg merupakan format yang sering digunakan untuk 

menyimpan citra hasil kompresi dan menghasilkan gambar hampir sama seperti 

citra aslinya. 
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2.1.5 Jenis-Jenis Citra Berwarna 

Menurut (Munir, 2014) yang dikutip oleh  (Agustina, 2015) ada beberapa 

jenis-jenis citra berwarna, yaitu sebagai berikut : 

1. Citra Detail 

Citra detail adalah citra yang berisi objek dengan penggambaran rinci 

hingga bagian-bagian terkecilnya terlihat jelas. Pada citra detail biasanya 

bentuk gambar akan tampak lebih rinci. Contoh cita dapat berupa taman 

bunga, rak penjualan disupermarket. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 

2.8. 

  

Gambar 2. 8 Citra Detail. 

2. Citra Penuh Warna (Full Color) 

Citra penuh warna atau full color adalah citra yang memiliki semua 

kemungkinan warna (max 2×24 bit). Contoh dari citra penuh warna dapat 

dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2. 9 Citra Penuh Warna (Full Color). 
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3. Citra Sedikit Warna 

Citra sedikit warna adalah citra yang hanya memiliki beberapa warna saja. 

Pada citra sedikit warna, perbandingan antara satu warna dengan warna 

lainnya terlihat jelas. Contohnya dapat berupa citra apel dengan kombinasi 

warna merah hijau dan putih. Contoh dari citra sedikit warna dapat dililhat 

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Citra sedikit warna. 

4. Citra Lembut 

Citra lembut adalah citra yang memiliki perpindahan dari satu warna ke 

warna lain dengan gradasi (jenis pewarnaan yang terdiri dari dua warna 

atau lebih dalam satu objek) warna. Perpindahan warna tersebut biasanya 

berpindah menjadi warna yang lebih pudar seolah-olah gambar hanya 

memiliki satu jenis warna. Sehingga warna yang akan ditampilkan akan 

lebih muda dari warna mayoritasnya. Contohnya bisa berupa citra awan 

cyrrus dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

     

Gambar 2. 11 Citra Lembut 
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2.2 Noise 

Noise adalah gangguan pada citra atau gambar atau piksel yang 

mengganggu kualitas citra. Noise dapat disebabkan oleh gangguan fisis (optik) 

pada alat akuisisi maupun secara disengaja akibat proses pengolahan yang tidak 

sesuai, selain itu noise juga dapat disebabkan oleh kotoran-kotoran yang terjadi 

pada citra. Secara tipikal terdapat 3 macam noise yang dapat diklasifikasikan 

dalam citra digital. Ketiga macam noise tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda, yaitu (Salt and Pepper) merupakan noise yang berbentuk taburan garam 

(Salt) dan merica (Pepper). Kedua adalah noise gauss (normal) noise ini memiliki 

kemiripan warna dengan warna-warna yang mendekati pusat noise tersebut 

sehingga berbagai riset masih terus dilakukan untuk mengatasi noise ini. Ketiga 

adalah Noise Gaussian (Surya, 2014). Banyak metode yang ada dalam pengolahan 

citra yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan noise. 

Noise muncul biasanya sebagai akibat dari pembelokkan yang tidak bagus 

(sensor noise, photographic gain noise). Gangguan tersebut umumnya berupa 

variasi intensitas suatu piksel dengan piksel-piksel tetangganya. Secara visual, 

gangguan mudah dilihat oleh mata karena tampak berbeda dengan piksel 

tetangganya. Piksel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi 

tinggi. Komponen citra yang berfrekuensi rendah umumnya mempunyai nilai 

piksel konstan atau berubah sangat lambat. Operasi denoise dilakukan untuk 

menekan komponen yang berfrekuensi tinggi dan meloloskan komponen yang 

berfrekuensi rendah (Munir, 2004). Reduksi noise adalah suatu proses 

menghilangkan atau mengurangi noise dari suatu sinyal. Reduksi noise secara 

konsep hampir sama penerapannya pada setiap jenis sinyal, tetapi untuk 

implementasinya, reduksi noise tergantung dari jenis sinyal yang akan diproses. 

Secara umum metode untuk mereduksi noise dapat dilakukan dengan cara 

melakukan operasi pada citra digital dengan menggunakan suatu jendela 

ketetanggan, kemudian jendela tersebut diterapkan dalam citra. Proses tersebut 

dapat juga disebut proses filtering. 
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2.2.1 Gaussian Noise 

Gaussian Noise merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal 

standar dengan rata-rata nol dan standar deviasi 1. Efek dari noise ini adalah 

munculnya titik-titik berwarna putih yang jumahnya sama dengan persentase 

noise. Gaussian Noise dapat dibangkitkan dengan cara membangkitkan bilangan 

acak (0,1) sebagai nilai variance nya, dengan distribusi Gaussian kemudian titik-

titik yang terkena noise, nilai fungsi citra ditambahkan dengan noise yang ada.  

(Fadillah, 2014) 

 

Gambar 2.12 Citra yang terkena Gaussian Noise 

2.2.2 Speckle Noise 

Speckle Noise merupakan noise yang memberikan warna hitam pada titik 

yang terkena noise. Speckle Noise dapat dibangkitkan dengan membandingkan 

bilangan 0 (warna hitam) pada titik-titik yang secara probabilitas lebih kecil dari 

nilai probabilitas noise (Chairy. 2014).  

 

Gambar 2. 13 Citra yang terkena Speckle Noise 
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2.3 Filtering 

Proses filtering merupakan sebuah proses yang dilakukan pada citra yang 

terkena noise untuk mengurangi bahkan menghilangkan noise tersebut. Beberapa 

metode yang dipakai adalah Midpoint Filter dan Adaptive Median Filter. Kedua 

filter ini memiliki fungsi yang berbeda untuk mengurangi noise pada citra. 

2.3.1 Midpoint Filter 

Midpoint filter adalah filter yang mencari nilai rata-rata gray level 

maksimum dan minimum dalam suatu citra yang ditentukan oleh suatu kernel. 

Midpoint filter dapat didefinisikan sebagai berikut. 

 ̂(   )  
   (   )    ( (   ))    (   )    ( (   ))

  
                                      (2.1) 

Keterangan : 

max(p,q)  = Intensitas maksimum piksel tetangga 

min(p,q) = Intensitas minimum piksel tetangga 

S  = citra 

y dan x = koordinat piksel citra 

g  = karnel 

p dan q = koordinat citra 

Operasi ini melakukan penjumlahan intensitas maksimum dan minimum 

piksel – piksel tetangga kemudian dibagi dua, sehingga diperoleh nilai intensitas 

piksel yang baru pada karnel (fairina, 2014). 

Contoh citra input sebagai berikut : 

7 5 7 

3 2 6 

1 4 7 

Gambar 2. 14  Citra Input 3×3   
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Maka hasil Midpoint Filter adalah : 

F(y,x)=(7+1)/2=4 

7 5 7 

3 4 6 

1 4 7 

Gambar 2. 15 Citra Hasil dari proses Arithmetic Mean Filter 

2.3.2 Adaptif Median Filter 

Adaptif Median Filter merupakan pengembangan dari Median Filter. 

Median filter adalah salah satu filtering non-linear yang mengurutkan nilai 

intensitas sekelompok piksel kemudian mengganti nilai piksel yang diproses 

dengan nilai tengahnya. Namun dalam pengaplikasiannya, Median Filter dinilai 

kurang efektif di dalam mereduksi noise terutama noise dengan persentase yang 

tinggi. Perbedaan mendasar dalam diantara Median Filter dan Adaptive Median 

Filter adalah bekerja dengan ukuran jendela (window) yang dapat berubah 

menyesuaikan dengan batasan maksimum. Variasi ukuran jendela (window) ini 

tergantung pada median dari piksel dalam window tersebut. Jika nilai rata-rata 

adalah noise, maka ukuran jendela akan diperluas. Adaptive Median Filter 

mengklasifikasikan piksel sebagai noise dengan membandingkan setiap piksel 

pada gambar dengan piksel tetangga disekitarnya dengan piksel pusat dari jendela 

(window) dievaluasi untuk memverifikasi apakah itu suatu noise atau bukan. 

Sebuah piksel yang berbeda dari mayoritas tetangganya, maupun yang tidak 

selaras secara struktural dengan piksel mereka yang sama, akan ditandai sebagai 

noise (Listiyani, 2013).  

Tujuan dari algoritma adaptive median filter adalah mengidentifikasi 

kordinat Zxy kemudian mengganti dengan nilai tengah (median) dari piksel yang 

ada pada jendela (window) Sxy. Algoritma adaptive median filter berkerja pada 

dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B seperti berikut (Prasetyo, 2011). 
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Bagian A: 

               (2.2) 

              (2.3) 

Jika A1 > 0 AND A2 < 0 maka pindah ke bagian B 

ELSE naikkan ukuran window 

IF ukuran window ≤ Smax maka ulangi bagia A 

ELSE keluarkan Zmed 

Bagian B: 

            (2.4) 

           ... (2.5) 

Jika B1 > 0 AND B2< 0 maka keluarkan Zxy 

ELSE keluarkan Zmed 

Penjelasan dari algoritma Adaptive Median Filter, untuk piksel pada lokasi (x,y). 

a. Langkah pertama yaitu inisialisasi S=3. 

b. Langkah kedua hitung Zmin, Zmed, dan Zmax, yang merupakan nilai 

minimum, median, dan maksimum dari piksel-piksel di dalam window 

Sxy.  

c. Langkah ketiga melakukan perhitungan pada persamaan 3 yang 

berfungsi untuk melihat apakah Zmin < Zmed < Zmax. Jika hasilnya 

bernilai true, langsung lanjut ke langkah kelima. Jika tidak, atur 

ukuran  S = S + 2 hingga mencapai ukuran maksimum dari Sxy.  

d. Langkah keempat jika S ≤ Smax, ulangi langkah kedua dengan merubah 

Zxy dengan Zmed.  

e. Langkah kelima melakukan penghitungan persamaan 4 yang berfungsi 

untuk melihat apakah min Zmin <  Zxy < Zmax. Jika bernilai true, maka 

Zxy bukan noise sehingga nilai Zxy tidak perlu diubah, selain itu, ubah 

nilai Zxy dengan Zmed. 
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Keterangan : 

Sxy  = filtering window 

Zxy  = nilai piksel pusat pada window 

Zmin = nilai minimum pada window Sxy 

Zmed = nilai tengah pada window Sxy 

Zmax = nilai maksimum pada window Sxy 

Smax = ukuran maksimum window Sxy 

Contoh citra input 5×5, inisialisasi window sehingga membentuk sebuah 

filtering window 3 x 3 : 

5 3 3 7 4 

4 2 1 6 5 

6 3 0 1 6 

2 5 4 7 8 

4 4 3 3 7 
Gambar 2. 16 Citra input 5×5 

F (2,2) =  2 

5 3 3 

4 2 1 

6 3 0 
Gambar 2. 17 Citra Hasil filtering window 3 × 3 

 

 Pada filtering window, dilakukan proses order-statistic untuk mendapatkan 

nilai minimum, nilai tengah dan nilai maksimum. 

[ 0 1 2 3 3 3 4 5 6 ] 

Dari matriks diatas diperoleh: 

 Zxy = 2; Zmin = 0; Zmed = 3; Zmax = 6 

Periksa Zmin < Zmed < Zmax = 0 < 3 < 6 (true) 

Periksa Zmin < Zxy <Z max = 0 < 2 < 6 (true) 

Dari hasil diatas menyatakan  f  2,2  bukan merupakan sebuah noise, sehingga 

nilainya tetap. 
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2.4  MSE dan PSNR 

Mean Squared Error dan Peak Signal to Noise Ratio adalah dua parameter 

yang sering digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas hasil citra filter. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua parameter tersebut 

2.4.1 Mean Squared Error (MSE) 

Perbaikan citra pada dasarnya merupakan proses yang berifat objektif 

sehingga parameter keberhasilannya bersifat objektif pula. Untuk itu perlu adanya 

tolak ukur kuantitif yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja prosedur 

perbaikan citra. Tolak ukur ini disebut MSE (Mean Squared Error) yang 

dinyatakan dengan persamaan berikut.  

    
 

  
∑ ∑ [   (   )    (   )]

  
      

 
    (2.6) 

Keterangan : 

M dan N adalah ukuran panjang dan lebar citra.  

fa (i,j) = intensitas citra di titik (i,j) sebelum citra terkena noise 

fb (i,j) = intensitas citra di titik (i,j) setelah  noise dihilangkan.  

Semakin kecil perbandingan nilai citra asli dan citra hasil perbaikan maka 

semakin kecil nilai MSE, sehingga semakin bagus prosedur perbaikan citra 

yang digunakan. Artinya, kualitas citra setelah mengalami perbaikan noise hampir 

sama dengan kualitas citra aslinya (Sutoyo. 2009).  

2.4.2 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) 

PSNR  merupakan nilai perbandingan antara harga maksimum warna pada 

citra hasil filtering dengan  kuantitas gangguan (noise), yang dinyatakan dalam 

satuan desibel (dB), noise yang dimaksud adalah akar rata-rata kuadrat nilai 

kesalahan ). Semakin besar  nilai PSNR, semakin bagus prosedur 

perbaikan citra yang digunakan. Artinya, kualitas citra setelah mengalami 
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perbaikan noise hampir sama dengan kualitas citra aslinya. Secara matematis, 

nilai PSNR dapat dirumuskan sebagai berikut (Paizal, 2018). 

             (
   

√   
) (2.7) 

Keterangan : 

PSNR  : nilai Peak Signal to Noise Ratio 

MSE  : nilai Mean Squared Error  

255  : nilai skala keabuan citra 

2.5 Penelitian Terkait 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terkait seperti yang telah 

tercantum di latar belakang pada bab sebelumnya, berikut ini adalah 

penjelasannya 

1. Penelitian tentang “Implementasi dan Perbandingan Metode Midpoint 

Filter dan Yp Mean Filter untuk Mereduksi Noise Pada Citra Digital” 

(Fairina, 2014),  pada penelitian ini menggunakan Metode Midpoint dan Yp 

Mean Filter untuk Mereduksi Noise pada citra digital sedangkan noise yang 

digunakan adalah Uniform & Speckle noise, pada penelitian ini 

menggunakan bahasa pemrograman MatLab 2012 dengan hasil yaitu Filter 

yang paling baik digunakan untuk mereduksi Uniform & Speckle noise 

adalah Yp Mean filter dibuktikan dengan nilai MSE yang lebih keecil, nilai 

PSNR yang lebih besar dan nilai runtime proses yang lebih singkat 

dibanding metode Midpoint filter. 

2. Penelitian tentang “Implementasi dan Perbandingan Alpha-Trimmed Mean 

Filter dan Addaptive Median Filter untuk Reduksi Noise pada Citra Digital” 

(Jeanfera, 2015), pada penelitian ini jenis filter yang digunakan adalah 

Alpha-Trimmed Mean Filter dan Addaptive Median Filter. MatLab 2007 

digunakan sebagai implementasi kedua metode tersebut dan parameter 

pengukur kualitas citra yang digunakan yaitu Mean Square Error (MSE), 

Peak Signal TO Noise Ratio (PSNR) dan runtime. Kesimpulan yang 

diperoleh yaitu bahwa Adaptive Median Filter (AMF) lebih baik digunakan 
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untuk mereduksi Salt&Pepper Noise dan Uniform Noise dibandingkan 

dengan Alpha-Trimmed Mean Filter (ATMF). Sedangkan ATMF lebih baik 

digunakan untuk mereduksi Speckle Noise apabila semakin kecil trimmed 

size pada ATMF, maka semakin baik kualitas citra yang dihasilkan.  

3. Penelitian tentang “Perbandingan Kinerja Metode Median Filter dan 

Midpoint Filter Mereduksi Noise Pada Citra Digital” ( Sandi & Sutojo, 

2015). Pada pengujian data citra digital metode median filter merupakan 

metode yang paling baik digunakan dibandingkan dengan midpoint filter 

dengan rata-rata nilai Mean Square Error (MSE) = 333,6772667 db , nilai 

Peak Signal to Noise Ratio = 63, 8875 db, dan waktu proses menggunakan 

median filter 0,827206667 s. 

4. Penelitian tentang “Analisa Perbandingan Adaptif Filter dan Median Filter 

Dalam Reduksi Noise Salt & Pepper”  Maulana & Andono, 2016 . Dalam 

penelitian ini, jenis noise yang digunakan adalah Salt and Pepper noise.  

Metode yang digunakan adalah median filter dan adaptif median filter. Hasil dari 

penelitian ini adalah citra yang menggunakan metode adaptif median filter lebih 

baik daripada median filter. Dari perhitungan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) 

citra yang menggunakan adaptif median filter mendapatkan 29,2495 dB sedangkan 

median filter mendapatkan 23,8181 dB. 

5. Penelitian tentang “Perbandingan Algoritma Mean Filter dalam Mereduksi 

Noise pada Citra Digital”(Paizal & Febi, 2018) Pada pengujian 

pebandingan nilai MSE dan PSNR didapati hasil perbaikan terbaik pada 

citra awan.jpg dengan speckle noise 0,1, menggunakan arithmetic mean 

filter dengan nilai MSE = 46.483 yang lebih kecil dan nilai PSNR= 31.4578 

lebih besar jika dibandingkan dengan nilai lainnya, Sedangkan pengujian 

terburuk terdapat pada citra apel.jpg dengan noise salt and pepper 

menggunakan Harmonic mean filter dengan nilai MSE = 44879.2 dan nilai 

PSNR = 1.61035. 


