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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas dasar teori yang berhubungan dengan judul pada 

tugas akhir ini yaitu  ―video konversi player menjadi video sket ‖.  Hal-hal yang 

akan dibahas meliputi pengenalan video, player, pengolahan citra digital, video 

sket atau deteksi tepi.   

 

2.1 Pengenalan Video  

2.1.1 Definisi Video  

Video atau gambar bergerak yang sering kita tonton setiap hari 

baik di televisi, video player di komputer ataupun video player di 

handphone adalah gambar atau susunan frame yang ditampilkan secara 

bergantian atau berurutan oleh sebuah mesin atau media player, (pratama, 

2009) mendefinisikan bahwa Video adalah rangkaian banyak Frame 

gambar yang diputar dengan cepat. Masing-masing Frame merupakan 

rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan. Semakin cepat 

perputarannya semakin halus gerakannya, walaupun sebenarnya terdapat 

jeda antara frame namun kita sebagai manusia tidak bisa menangkap jeda 

tersebut.  

Stpemrogramrd broadcast video  

Stpemrogramrd Ragion 
Frame per 

second (FPS) 

Secam Prancis, Timur tengan dan Afrika 25 fps 

PAL Indonesia, China, Australia, Uni Eropa 25 fps 

NTSC Amerika,Jepang, Kanada, Mexico, dan 

Korea 

29,97 fps 

Tabel 2.1 Stpemrogramrd broadcast video 

2.1.2 Kategori Video    

a. Video Analog adalah Gambar dan Audio direkam dalam bentuk sinyal       

Magnetik pada pita magnetik. 
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b. Video Digital adalah juga serupa dengan Video analog, gambar dan 

suara digital direkam dalam pita magnetic, tetapi menggunakan sinyal 

digital berupa kombinasi angka 0 dan 1. 

      

2.1.3 Sejarah Video  

Berbagai sumber kepustakaan selama ini menyebut apa yang 

terjadi pada tahun 1967, di Pulau Fogo, satu pulau kecil di lepas pantai 

timur Propinsi Newfoundland & Labrador, Kanada, dianggap sebagai 

cikal-bakal video komunitas (Riano, 1994; Media Development, 1989). 

Hal ini berawal pada Tahun 1965, ketika Don Snowden dari Universitas 

Memorial Newfoundland, membaca laporan Dewan Ekonomi Kanada 

(The Economic Council of Canada) tentang kemiskinan di negeri itu. Dia 

tidak setuju dengan laporan tersebut, karena menggunakan berbagai tolok-

ukur kemiskinan menurut nilai-nilai perkotaan. Snowden kemudian punya 

gagasan membuat satu film tentang bagaimana masyarakat di 

Newfoundland itu sendiri melihat kemiskinan dan berbagai masalah 

lainnya. Dia kemudian bekerja dengan pembuat film lainya, Colin Low. 

Mereka berdua kemudian membahas kemungkinan beberapa kawasan di 

Newfounland yang potensial difilmkan. Berdasarkan semua data dan 

informasi yang tersedia, akhirnya, mereka memilih Pulau Fogo sebagai 

tempat yang paling layak untuk memulai apa yang mereka sebut sebagai 

‗Proses Fogo‘. Pada waktu itu, sedikitnya ada 5.000 orang yang tinggal di 

Pulau Fogo. Mereka tersebar di sekitar sepuluh kawasan pemukiman yang 

saling berjauhan dan terpencar di berbagai penjuru pulau kecil itu. 

Snowden percaya kalau penduduk Fogo dapat mengorganisir diri 

mereka dengan berbagai cara, asalkan mereka diberi peluang dan dibantu 

melihat berbagai kemungkinannya. Untuk itu, dia dan Low membentuk 

tim dari kalangan para warga setempat. Mereka melatih para warga itu 

menggunakan kamera dan peralatan film lainnya untuk merekam berbagai 

keadaan dan kejadian yang mereka anggap berkaitan dengan masalah 
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kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan warga Fogo. Ternyata, mereka 

merasa lebih nyaman dan bebas menyatakan pendapatnya di depan kamera 

Rekaman-rekaman gambar itulah yang kemudian ditayangkan ulang untuk 

mereka tonton beramai-ramai, baik di pemukiman dimana gambar itu 

diambil, maupun di pemukiman lainnya yang berjauhan. Terjadi pertukaran 

hasil rekaman antar pemukiman yang selama ini nyaris tidak 

berkomunikasi satu sama lain. 

Ketika rekaman dari keseluruhan proses yang berlangsung di Fogo 

itu dipertontonkan kepada para pejabat pemerintah Newfoundland, hasilnya 

mengejutkan. Pemerintah langsung bertindak mengundang warga Fogo 

untuk membahas lebih jauh masalah mereka. Terjadi serangkaian 

pertemuan, dan pemerintah akhirnya menyetujui pendapat warga Fogo: 

membatalkan rencana pemindahan mereka, dan menggantinya dengan satu 

program khusus yang membantu prakarsa yang sudah dilakukan oleh para 

warga sendiri, antara lain, megembangkan koperasi warga yang sudah ada, 

dan beberapa program pembangunan lainnya. 

Snowden dan kawan-kawan tidak berhenti sampai disana. Mereka dan 

warga setempat melanjutkan terus ‗Proses Fogo‘ sampai, pada tahun 1969, 

pembuatan dan penggunaan film sebagai media pendidikan dan 

pengorganisasian akhirnya dilakukan sendiri sepenuhnya oleh warga 

setempat. 

 

2.1.3.1  Menyebar Ke Seluruh Dunia 

Banyak aktivis gerakan sosial kemudian terilhami oleh ‗Proses 

Fogo‘. Mereka mulai mengembangkan prakarsa serupa di berbagai tempat 

lain di seluruh dunia. Mereka kemudian menyebut berbagai prakarsa 

terobosan itu dengan beragam penamaan dan peristilahan, mulai dari yang 

agak teoritik konseptual --misalnya, ‗komunikasi pembangunan‘ 

(development support communication) sampai ke yang ‗sarat ideologi‘ 

seperti ‗media untuk perubahan‘ (media for change) atau yang lebih 

bersifat praktis seperti ‘video partisipatif‘ (participatory video). tetapi, 
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apapun istilah yang digunakan untuk menyebut konsep dan praktik ‗video 

berbasis komunitas‘ (community-based video) atau ‗video komunitas‘ 

(community video) ini, satu hal jelas dan pasti: media audio-visual ternyata 

efektif dan mampu digunakan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu 

untuk keperluan, kepentingan, dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Anggapan 

umum bahwa jenis media ini terlalu canggih, serba rumit, dan mahal, 

ternyata hanya ‗mitos‘ dan telah di‘demistifikasi‘kan sendiri oleh mereka 

yang justru selama ini dibenamkan ke dalam ‗kesadaran mistik‘ tersebut. 

Untuk melihat lebih jelas bagaimana sesungguhnya proses 

demistifikasi media audio-visual itu terjadi selama ini, berikut adalah 

beberapa contoh secara singkat saja yang banyak dikutip selama ini. 

 

 2.1.3.2  Dekonstruksi Identitas di Kolombia 

Di Amerika Latin, praktik video komunitas sudah berlangsung 

sistematis sejak 1970-an, bersamaan dengan semakin luasnya pengaruh 

pemikiran ‗pendidikan penyadaran‘ (consientesacao) nya Paulo Frerie. 

(Rodriguez 1994), menyajikan satu contoh dari Kolombia. Bagi kaum 

perempuan yang hidup di kawasan kumuh pinggiran ibukota Bogota, 

tujuan utama mereka ketika belajar membuat video adalah bukan meniru 

apa yang mereka lihat setiap hari di layar televisi, tetapi justru memberinya 

alternatif tandingan. Salah seorang dari mereka lugas sekali menyatakan: ― 

Kami tidak cukup cantik untuk muncul di layar televisi‖. Jadi, mereka pun 

belajar membuat video bukan untuk mempertontonkan wajah dan tubuh 

mereka, tetapi berbagai masalah sosial dan hidup sehari-hari mereka yang 

susah. 

Melalui proses-proses pembuatan video itulah, kaum perempuan 

pinggiran kota Bogota itu akhirnya menemukan bersama siapa sebenarnya 

diri mereka, apa masalah-masalah bersama yang mereka hadapi, dan di 

mana kedudukan mereka dalam keseluruhan sistem sosial Kolombia. 

Kesadaran batu itu yang kemudian menggerakkan mereka mengorganisir 
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diri, melakukan berbagai tindakan bersama untuk mengatasinya, berupaya 

mengubah keadaan yang tidak memihak kepada mereka selama ini. 

 

2.1.3.3  Pelestarian Budaya Di Brazil 

Suku Indian Kayapo di Brazil telah menggunakan video untuk 

melestarikan sistem dan tradisi yang akan diwariskan kepada anak-cucu 

mereka (Ogan 1989). Pada pertengahan 1980an, beberapa pakar 

antropologi menetap di tengah belantara Amazonia, untuk membuat satu 

film dokumenter tentang kehidupan orang Indian Kayapo. Tak dinyana, 

orang-orang Kayapo itu malah berminat dan berprakarsa membuat video 

mereka sendiri. Mereka meminta para peneliti itu mengajarkan kepada 

mereka cara menggunakan semua peralatan pembuatan video yang mereka 

bawa. Setelah berlatih dan menguasai hampir semua teknik dasarnya, 

warga Kayapo itupun mulai membuat video tentang diri dan kehidupan 

mereka sendiri. 

Hasilnya adalah kejutan baru berikutnya. Para penghuni rimba itu 

ternyata menemukan dan mengembangkan cara-cara pengambilan gambar 

dan konsep visual mereka sendiri, menghasilkan video yang benar-benar 

unik dan ‗asli‘. Bukan hanya mereka yang kemudian menemukan kembali 

berbagai hal dalam sistem pengetahuan lokal mereka sendiri, tetapi para 

peneliti dari luar tadi juga belajar sesuatu yang baru dan jauh lebih 

mendasar: kepercayaan pada kemampuan manusia --seterpencil apapun-- 

untuk menciptakan suatu sistem pengetahuan dan peradaban mereka 

sendiri. Video hasil karya orang Kayapo itu segera melegenda sebagai 

contoh yang paling sering dipertontonkan tentang perjuangan suatu 

omunitas mempertahankan jati diri mereka. 

 

2.1.3.4  Video Komunitas Di Indonesia 

Sepanjang yang bisa digali dari bahan-bahan yang tersedia, tercatat 

ada beberapa prakarsa video komunitas yang telah dimulai di Indonesia 

sejak tahun 1980an. Yang cukup dikenal adalah proses video komunitas 
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yang difasilitasi oleh Pusat Kateketik (PUSKAT) yang berkdudukan di 

Jogyakarta. Pada pertengahan tahun 1980an, mereka memfasilitasi satu 

kelompok masyarakat lokal di satu desa di Flores Timur, yang sebagian 

besar warganya menderita penyakit kusta. Warga desa itu dilatih 

menggunakan kamera dan membuat video tentang masalah-masalah yang 

mereka hadapi. 

Sayangnya, prakarsa itu tidak pernah berlanjut lagi, sementara 

PUSKAT sendiri lebih banyak memproduksi video pendidikan agama 

(Katholik) dan beberapa dokumenter. Ada prakarsa oleh beberapa 

organisasi non pemerintah lainnya pada masa itu, tetapi sebenarnya lebih 

tepat disebut sebagai video dokumenter, atau malah ‗video penyuluhan‘ 

yang dibuat oleh staf organisasi yang bersangkutan tentang suatu kelompok 

masyarakat atau isu tertentu di suatu kelompok masyarakat.  

Akhirnya  sejak tahun 1990an, memang mulai banyak kalangan 

terutama organisasi non pemerintah di Indonesia yang membuat video 

tentang berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. kemajuan 

teknologi optik dan digital membuatnya semakin mudah dan nisbi murah. 

Banyak pula lembaga dana yang mulai berminat dan mendukung mereka 

untuk melakukannya, sehingga sebenarnya lebih merupakan bagian dari 

suatu ‗proyek‘ dari luar. 

Adapun proses video komunitas yang benar-benar dirancang, 

diolah, dikelola, dan digunakan sendiri oleh warga masyarakat setempat 

lebih sebagai alat dalam proses-proses pendidikan dan pengorganisasian 

mereka sendiri, masih tetap langka ditemukan. Apalagi yang mampu 

bertahan sampai bertahun-tahun tanpa membuat warga masyarakat 

setempat meninggalkan pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari, 

berubah menjadi ‗orang baru lain‘, tercerabut dari akar sosial dan budaya 

mereka sendiri. 
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2.2   Video Player  

2.2.1 Pengertian Video Player 

Video player adalah istilah yang biasa digunakan untuk 

mendeskripsikan software komputer untuk memainkan file video.  Sebagian 

besar media player dapat menampilkan sejumlah format media, baik file 

audio ataupun video, sedangkan yang khusus untuk memainkan video 

disebut dengan video player. 

 

2.2.2  Video Player di Masing-Masing Sistem Operasi 

Microsoft sebagai operating system terpopuler di dunia 

memasukkan Windows Media Player sebagai fitur pemrogramlan untuk 

memainkan video. Mac OS X mengpemrogramlkan Quicktime player untuk 

menampilkan film berformat Quicktime. Perangkat lunak lainnya seperti 

Winamp dapat memainkan sejumlah format file, tidak hanya video, namun 

juga file audio. Operating system lain seperti Linux juga memberikan 

software video player seperti Amarok, VLC, MPlayer, xine, dan Totem. 

 

2.2.3  Video Player Terbaik 

Sepertinya susah rasanya kalau harus menentukan video player 

terbaik, karena masing-masing software mempunyai kelemahan dan 

kelebihannya masing-masing, tetapi kalau harus memilih, penulis akan 

memilih Windows Media Player sebagai pemenangnya. 

Selain sudah terinstall secara otomatis kedalam sistem operasi 

Windows, pemutar video ini telah banyak disupport oleh banyak format 

video. Walaupun tidak semua format dapat dimainkan di perangkat lunak 

ini, namun telah banyak video codec untuk Windows Media Player yang 

dapat didownload untuk dapat memainkan format video sesuai dengan yang 

kita inginkan. 

 

2.3    Pengolahan Citra Digital  

2.3.1 Defenisi Citra  
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Citra adalah suatu representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu 

objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat 

optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal – sinyal video seperti 

gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung 

disimpan pada suatu media penyimpanan.  

Citra dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu citra diam 

yaitu citra tunggal yang tidak bergerak dan citra bergerak yaitu rangkaian 

citra diam yang ditampilkan secara beruntun, sehingga  memberi kesan pada 

mata sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra di dalam rangkaian itu 

disebut frame. Gambar-gambar yang tampak pada film layar lebar atau 

televisi yaitu terdiri dari ribuan sampai ratusan-ribu  frame.  

 

2.3.2 Kategori Citra  

a. Citra Analog 

Citra analog  adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada  

monitor televisi, foto sinar-X yang tercetak di kertas foto, lukisan, 

pempemrogramngan alam, hasil  CT-scan, dan lain sebagainya. Citra analog 

tidak dapat direpresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa diproses 

di komputer secara langsung. Agar citra analog dapat diproses di komputer, 

proses konversi analog ke digital harus dilakukan terlebih dahulu, contoh 

konversi analog ke digital seperti scanning gambar atau lukisan lalu di 

simpan di hardisk komputer. 

  

b.  Citra Digital 

Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel, f(x,y),  

dimana x dan y adalah koordinat spasial dan nilai f(x,y) adalah intensitas 

citra pada koordinat tersebut, Teknologi dasar untuk menciptakan dan 

menampilkan warna pada citra digital berdasarkan pada penelitian bahwa 

sebuah warna merupakan kombinasi dari tiga warna dasar, yaitu merah, 

hijau, dan biru (Red, Green, Blue - RGB). 
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c. Citra Gray 

Graysacale adalah warna-warna piksel yang berada dalam rentang gradasi  

warna hitam dan putih. 

jika memilih warna solid hitam, putih, atau abu-abu, maka akan 

berada dalam pita warna grayscale. Apabila tpemrogram panah digeser ( ke 

atas menuju putih atau ke bawah menuju ke hitam ) maka red, green dan 

blue akan memberikan nilai yang sama. 

Untuk pengubahan warna image menjadi grayscale, cara yang umumnya 

dilakukan adalah dengan memberikan bobot untuk masing-masing warna 

dasar red, green, Akan tetapi cara yang cukup mudah adalah dengan 

membuat nilai rata-rata dari ketiga warna dasar tersebut dan kemudian 

mengisikannya untuk warna dasar tersebut dengan nilai yang sama. 

 

2.4    Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital  

Citra digital adalah sebuah fungsi 2D, f(x,y), yang merupakan 

fungsi intensitas cahaya, dimana nilai x dan y merupakan koordinat spasial 

dan nilai fungsi di setiap titik (x,y) merupakan tingkat keabuan citra pada 

titik tersebut. Citra digital dinyatakan dengan sebuah matriks dimana baris 

dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut dan elemen 

matriksnya (yang disebut sebagai elemen gambar atau piksel) menyatakan 

tingkat keabuan pada titik tersebut. Matriks dari citra digital berukuran NxM 

(tinggi x lebar), dimana: 

N  = jumlah baris         0 < y ≤ N – 1 

M = jumlah kolom       0 ≤ x ≤ M – 1 

L  = derajat keabuan    0 ≤ f(x,y) ≤ L – 1 

Berikut ini adalah gambaran matriks dari citra digital: 
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Dimana indeks baris (x) dan indeks kolom (y) menyatakan suatu 

koordinat titik pada citra, sedangkan f(x,y) merupakan intensitas (derajat 

keabuan) pada titik (x,y). 

Berdasarkan jenisnya, citra digital dapat dibagi menjadi 3 (Sutoyo, 2009), 

yaitu: 

1. Citra Biner (Monokrom) 

Memiliki 2 buah warna, yaitu hitam dan putih. Warna hitam bernilai 1 dan 

warna putih bernilai 0. Untuk menyimpan kedua warna ini dibutuhkan 1 

bit di memori. Contoh dari susunan piksel pada citra monokrom adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

            Gambar 2.4.1 citra monokrom  

 

2. Citra Grayscale (skala keabuan) 

 

 

 

 

Gambar 2.4.2 citra grayscale 

Citra grayscale mempunyai kemungkinan warna hitam untuk nilai 

minimal dan warna putih untuk nilai maksimal. Banyaknya warna 

tergantung pada jumlah bit yang disediakan di memori untuk menampung 

kebutuhan warna tersebut. Semakin besar jumlah bit warna yang 

disediakan di memori, maka semakin halus gradasi warna yang terbentuk. 

Contoh: 

skala keabuan 2 bit… jumlah kemungkinan 2
2

 = 4 warna 

Jadi, kemungkinan warna 0 (minimal) sampai 4 (maksimal) 
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3. Citra Warna (true color) 

Setiap piksel pada citra warna mewakili warna yang merupakan 

kombinasi tiga warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru (RGB = Red, 

Green, Blue). Setiap warna dasar menggunakan penyimpanan 8 bit = 1 

byte (nilai maksimum 255 warna), jadi satu piksel pada citra warna 

diwakili oleh 3 byte. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.3 Citra warna ( true color ) 

  Pengolahan citra digital adalah salah satu bentuk pemrosesan 

informasi dengan inputan berupa citra (image) dan keluaran yang juga 

berupa citra atau dapat juga bagian dari citra tersebut. Tujuan dari 

pemrosesan ini adalah memperbaiki kualitas citra agar mudah 

diinterpretasi oleh manusia atau mesin computer.  

Operasi-operasi pada pengolahan citra digital secara umum dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Perbaikan kualitas citra (image enhancement), contohnya perbaikan 

kontras gelap/terang, penajaman (sharpening), dan perbaikan tepian 

objek (edge enhancement) 

2. Restorasi citra (image restoration), contohnya penghilangan kesamaran 

(deblurring) 

3. Pemampatan citra (image compression) 

4. Segmentasi citra (image segmentation) 

5. Pengorakan citra (image analysis), contohnya pendeteksian tepi objek 

(edge enhancement) dan ekstraksi batas (boundary) 

6. Rekonstruksi citra (image recronstruction) 
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2.5    Dasar Visual C++  

Pemrograman visual C++ adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang bisa digunakan sebagai pengolahan citra digital seperti gambar dan 

video, (Kadir, 2004) visual C++ adalah perangkat pengembangan aplikasi 

yang menggunakan C++ sebagai bahasa pemrograman dan dapat digunakan 

untuk membuat aplikasi berbasis Windows maupun berbasis teks (aplikasi 

konsol ).  

  Perangkat ini menyediakan linkungan yang dinamakan IDE 

(Integraed Development Environment ) yang memungkinkan pemakai 

membuat, mengkompilasi, menggabungkan, dan menguji program dengan 

cepat dan mudah.  

  Beberapa komponen penting dalam visual C++ adalah sebagai 

berikut : 

 Editor  

Editor menyediakan sarana bagi pemrogram untuk menuliskan program. 

Editor yang disediakan mampu mengenali kata-kata tercadang C++ dan 

akan member warna tersendiri terhadap kata-kata seperti itu.oleh karena 

itu, program menjadi lebih mudah dibaca oleh pemrogram dalam 

penuliskan kode-kode program akan lebih cepat terdeteksi jika ada 

kesalahan menulis.  

 Kompiler  

Kompiler adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menterjemahkan 

kode sumber ( source code) ke dalam bentuk bahasa mesin. Tentu saja 

peranti ini dapat memberikan pesan-pesan kesalahan jika terjadi kesalahan 

kaidah penulisan program yang terdeteksi pada tahap proses kompilasi.  

 Linker  

Linker adalah perangkat lunak yang berfungsi menggabungkan berbagai 

modul yang dihasilkan oleh compiler dan modul kode dari berbagai 

pustaka C++, serta membentuk menjadi kode yang dapat dieksekusi. 
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Sebagaimana kompiler, linker juga dapat mendeteksi kesalahan. Kesalahan 

yang  terjadi sewaktu proses linking bisa disebabkan karena ada bagian 

pustaka atau bagian program yang tidak ditemukan.  

 Pustaka  

Visual C++ menyediakan berbagai pustaka (Library) yang memudahkan 

pemrogram dalam melakukan berbagai operasi menghitung akar kuadrat 

dan mengakses database. Pustaka-pustaka yang tersedia antara lain adalah 

: 

- Stpemrogramrd C++ library (berisi semua rutin yang tersedia pada 

kebanyakan kompiler C++)  

- Microsoft Foundation Classes and Templates (MFC&T), yang berkaitan 

dengan pemrograman windows.  

 

2.6 Tentang OpenCV 

       Selain pemrogram berkreasi menulis dan menyusun kode 

program sendiri dalam membangun sebuah aplikasi, pemrogram juga 

dapat memanfaatkan suatu library-library untuk membantu mempermudah 

pemrogram dalam membangun sebuah aolikasi, salah satu library yang 

bisa mengolah citra digital adalah OpenCV (Open Source Computer 

Vision) (Yusuf, 2010) menyatakan bahwa OpenCV (Open Source 

Computer Vision) adalah library yang dapat digunakan dalam Visual C++ 

untuk mengolah citra digital yang dulunya dikembangkan oleh Intel dan 

sekarang didukung oleh Willow Garage yang bermain pada bidang real-

time image processing. OpenCV adalah gratis untuk digunakan dibawah 

lisensi Open Source BSD. 

 

   Library OpenCV dapat bekerja secara cross-platform. OpenCV 

ditulis dalam bahasa C, sehingga mudah dikembangkan ke berbagai 

platform. Maka dari itu OpenCV banyak dikembangkan supaya 

mendukung bahasa lain seperti C#, Phyton, Ruby, dan Java (menggunakan 
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JavaCV). Semenjak hadirnya OpenCV versi 2.0 (sekarang sudah sampai 

versi 2.1), OpenCV selain menggunakan bahasa C, juga menggunakan 

bahasa C++. Hal ini bermanfaat dalam mengurangi banyak kesalahan 

pemrograman ketika menggunakan OpenCV di C. Namun C++ sulit 

dikembangkan untuk mendukung bahasa lain sehingga banyak bahasa 

yang jadi tidak terlalu cocok dengan OpenCV 2.0. Maka dari itu penulis 

menggunakan bahasa C++ dalam menggunakan library OpenCV. penulis 

juga menggunakan Microsoft Visual Studio dalam mengembangkan 

aplikasi berbahasa C++.  

 

2.7   Cara Mengkonfigurasi OpenCV pada Visual C++ 

Cara Mengkonfigurasi OpenCV pada Visual C++ agar Visual 

C++ terhubung dengan semua library yang tersedia dalam openCV, yang 

perlu diketahui setiap membuat new project pada visual C++,  pemrogram 

harus melakukan konfigurasi project pemrogram agar kode-kode yang 

pemrogram tulis dapat di run. Berikut adalah langkah-langkah 

mengkonfigurasi new project:  

Langkah pertama, membuat new project. Klik file > New > 

Project. Kotak dialog new project akan muncul seperti gambar 2.7.1 kotak 

dialog new project.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.7.1 kotak dialog new project 
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Pada project types: pilih Win32, pada Templates: Win32 Console 

Application. Beri nama project pemrogram dengan nama ―Project1‖. 

Kemudian klik OK. Kotak dialog Win32 Application Wizard akan muncul 

lalu klik Next, pada application type: pilih Console application, pada 

additional options: pilih Empty project. Kemudian klik Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7.2 kotak dialog Aplication Wizard 

Pemrogram telah berhasil membuat new project dengan nama ―Project1‖. 

Selanjutnya pada Solution configurations ganti mode debug menjadi mode 

release. 

 

Gambar 2.7.3 project1 

 

Langkah kedua, mengkonfigurasi Project1 pemrogram. Caranya klik 

kanan pada Project1 > Properties 
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Gambar 2.7.4 klik kanan project1 

Kotak dialog Project1 Property Pages akan muncul seperti gambar 2.7.5 di 

bawah ini : 

 

Gambar 2.7.5 kotak dialog project1 property 

 

Klik Configuration Properties > linker > input. Pada Additional 

Dependencies klik browse. 
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Gambar 2.7.6 Additional Dependencies 

Copy paste nama file berikut ke Additional Dependencies: 

cv210.lib 

cv210d.lib 

cvaux210.lib 

cvaux210d.lib 

cxcore210.lib 

cxcore210d.lib 

cxts210.lib 

highgui210.lib 

highgui210d.lib 

ml210.lib 

ml210d.lib 

opencv_ffmpeg210.lib 

opencv_ffmpeg210d.lib 

 

 

Gambar 2.7.7 project1 property pages 
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kemudian pada kotak dialog Additional Dependencies klik OK. Klik OK 

lagi pada kotak dialog Project1 Property Pages. 

   Pemrogram telah selesai menkonfigurasi Project1 pemrogram. 

Project pemrogram sudah siap di isi dengan new item yang di dalamnya 

dapat berisi kode-kode. 

 

2.8     Cara Menggunakan Opencv Pada Visual C++  

Di sini asumsikan telah menginstall Microsoft Visual C++ 2008 

dan menginstall OpenCV 2.2. Bila Pemrogram baru menginstall software 

tersebut maka lakukanlah setting atau konfigurasi agar kode-kode yang 

pemrogram tulis dapat di run. Berikut akan dibahas cara mengkonfigurasi 

Microsoft Visual C++ 2008. 

Langkah pertama mengkonfigurasi Include files. Dengan cara 

program Microsoft Visual C++ 2008. Pada main menu klik Tools > 

Options. Seperti terlihat pada gambar 2.8.1 

 

   Gambar 2.8.1 kotak dialog Option  

 

Langkah kedua, arahkan pointer ke Project and Solutions > VC++ 

Directories > pada menu rollout ―Show directories for‖ pilih Include files. 

Selanjutnya  klik New Line. seperti gambar 2.8.2  
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Gambar 2.8.2 kotak dialog Option include 

 

Langkah ketiga, carilah folder Include pada direktori openCV di 

komputer pemrogram. Pada komputer di sini file tersebut terletak di 

C:\openCV2.2\Include. Bila sudah ketemu folder Include-pilih OpenCv 

selanjutnya klik Ok. Seperti gambar terlihat pada gambar 2.8.3  

 

Gambar 2.8.3 kotak dialog Select Directory 
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Tampilan setelah pemrogram mengklik Select Folder Include, lihat gambar 

2.8.4 : 

     

Gambar 2.8.4 kotak dialog option selected folder include 

 

Pemrogram telah mengkonfigurasi Include files ke C:\openCV2.2\Include. 

Langkah keempat, mengkonfigurasi library files. Masih pada kotak 

dialog Options, pada tab VC++ Directories. Sekarang pada menu rollout 

―Show directories for‖ pilihlah Library files. Lalu klik New Line.  

      

Gambar 2.8.5 kotak dialog library file 
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Langkah kelima, carilah folder lib pada direktori openCV pemrogram. 

Pada komputer di sini file tersebut terletak di C:\openCV2.2\lib. Bila 

sudah ketemu folder lib selanjutnya klik Ok. Lihat gambar 2.8.6 

    

Gambar 2.8.6 kotak dialog Select Directory lib 

 

Pemrogram telah memasukkan folder lib, Lihat tampilan gambar 2.8.6  

   

Gambar 2.8.7 kotak dialog option Selected Folder lib 

 

Langkah terakhir klik OK. Pemrogram telah melakukan konfigurasi pada  

Microsoft Visual C++ 2008.  
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2.9   Video Sket / Deteksi Tepi pada video real time  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9.1 visualisasi video real time deteksi tepi 

 

Salah satu algoritma deteksi tepi modern adalah deteksi tepi 

dengan menggunakan metode Canny. (Edwin, 2011) Deteksi tepi Canny 

ditemukan oleh Marr dan Hildreth yang meneliti pemodelan persepsi visual 

manusia. Ada beberapa kriteria pendeteksi tepian paling optimum yang 

dapat dipenuhi oleh algoritma Canny: 

a. Mendeteksi dengan baik (criteria deteksi) 

Kemampuan untuk meletakkan dan menpemrogrami semua tepi yang ada 

sesuai dengan pemilihan parameter-parameter konvolusi yang dilakukan. 

Sekaligus juga memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam hal 

menentukan tingkat deteksi ketebalan tepi sesuai yang diinginkan. 

b. Melokalisasi dengan baik (criteria lokalisasi) 

Dengan Canny dimungkinkan dihasilkan jarak yang minimum antara tepi 

yang dideteksi dengan tepi yang asli. 

c. Respon yang jelas (kriteria respon) 

Hanya ada satu respon untuk tiap tepi. Sehingga mudah dideteksi dan tidak 

menimbulkan kerancuan pada pengolahan citra selanjutnya. Pemilihan 

parameter deteksi tepi Canny sangat mempengaruhi hasil dari tepian yang 

dihasilkan. Beberapa parameter tersebut antara lain : 

1. Nilai Stpemrogramrt Deviasi Gaussian 

2. Nilai Ambang 
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Pendekatan algoritma canny dilakukan dengan konvolusi fungsi 

gambar dengan operator gaussian dan turunan-turunannya. Turunan 

pertama dari fungsi citra yang dikonvolusikan dengan fungsi gaussian, 

g(x,y) = D[gauss(x,y) * f(x,y)] 

ekivalen dengan fungsi citra yang dikonvolusikan dengan turunan pertama 

dari fungsi gaussian, 

g(x,y) = D[gauss(x,y)] * f(x,y) 

Oleh karena itu, memungkinkan untuk mengkombinasikan tingkat 

kehalusan dan pendektesian tepi ke dalam suatu konvolusi dalam satu 

dimensi dengan dua arah yang berbeda (vertical dan horizontal). 

Dari hasil aplikasi program yang telah diimplementasikan menggunakan 

Canny Detection dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Berikut adalah potongan program untuk melakukan deteksi Canny 

menggunakan OpenCv Library 

………………… 

//———————————— 

IplImage* canny = cvCreateImage (cvGetSize (gray), IPL_DEPTH_8U, 0 

); 

cvCanny( gray, canny, 70, 200, 3); 

cvShowImage (―Canny‖, canny); 

//———————————— 

 Berikut adalah listing source code aplikasi deteksi tepi menggunakan 

algoritma canny menggunakan library opencv :  

#include 

#include 

#include 

#include ―highgui.h‖ 

 void main() { 

int key = 0; 

CvCapture *capture = cvCaptureFromCAM (0); 
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//keluar pke keyboard ‗q‘ 

while( key != ‗q‘winking { 

IplImage *frame = cvQueryFrame(capture); 

if( !frame ) break; 

//……..di sini penambahan program utk grayscalenya…… 

IplImage* gray = cvCreateImage(cvGetSize(frame), IPL_DEPTH_8U, 0 ); 

cvCvtColor( frame, gray, CV_BGR2GRAY); 

cvShowImage( ―Edywin_grayscale‖, gray ); 

//——————————————— 

 IplImage* canny = cvCreateImage (cvGetSize (gray), IPL_DEPTH_8U, 0 

); 

cvCanny( gray, canny, 70, 200, 3); 

cvShowImage (―Canny‖, canny); 

//———————————————- 

cvShowImage( ―Edywin_colour‖, frame ); 

//char c = cvWaitKey(33); 

//if( c == 27 ) break; 

key = cvWaitKey( 1 ); 

} 

// cvDestroyWindow( ―Example2″ ); 

cvReleaseCapture( &capture ); 

//return 0; 

} 

 


