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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komputer yang semakin maju dan canggih, 

membuat para ahli komputer memiliki keinginan untuk menciptakan suatu 

software terbaru di dalam komputer. Komputer digunakan sebagai alat bantu 

untuk mengolah data yaitu pengolahan data teks, suara, citra dan video. Salah satu 

aspek dalam hal pengolahan data adalah pengolahan data citra dan manfaat 

pengolahan data citra dapat digunakan dalam pengenalan bentuk objek.  

 Pengolahan citra merupakan proses pengolahan dan analisis citra yang 

banyak melibatkan persepsi visual. Proses ini mempunyai ciri data masukan dan 

informasi keluaran yang berbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara 

umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. 

Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital juga mencakup semua 

data dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks 

yang diwakili oleh bit-bit tertentu. Umumnya citra digital berbentuk persegi 

panjang atau bujur sangkar (pada beberapa sistem pencitraan ada pula yang 

berbentuk segi enam) yang memiliki lebar dan tinggi tertentu. Ukuran ini biasanya 

dinyatakan dalam banyaknya titik atau piksel sehingga ukuran citra selalu bernilai 

bulat. Setiap titik memiliki koordinat sesuai posisinya dalam citra. Koordinat ini 

biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat positif, yang dapat dimulai dari 0 atau 1 

tergantung pada sistem yang digunakan. Setiap titik juga memiliki nilai berupa 

angka digital yang merepresentasikan informasi yang diwakili oleh titik tersebut. 

Format data citra digital berhubungan erat dengan warna. Pada kebanyakan kasus, 

terutama untuk keperluan penampilan secara visual, nilai data digital 

merepresentasikan warna dari citra yang diolah. Format citra digital yang banyak 

dipakai adalah Citra Biner (monokrom), Citra Skala Keabuan ( gray scale ), Citra 

Warna ( true color ), dan Citra Warna Berindeks (Ginan, 2011). 

 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 
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pita magnetik. Citra digital merupakan suatu larik dua dimensi atau suatu matriks 

yang elemen-elemennya menyatakan tingkat keabuan dari elemen gambar. Jadi 

informasi yang terkandung bersifat diskret. Citra digital tidak selalu merupakan 

hasil langsung data rekaman suatu sistem. Kadang-kadang hasil rekaman data 

bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar-X, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu citra digital diperlukan 

suatu proses konversi, sehingga citra tersebut selanjutnya dapat diproses dengan 

komputer (Agus Purnama, 2012). 

 Pengambilan suatu objek (gambar) dilakukan dengan cara memotret 

didalam air. Hasil gambar tersebut kurang memuaskan, hal ini terjadi karena 

adanya pengotor citra (noise), untuk menghilangkan noise tersebut, salah satu cara 

yang dikembangkan untuk memperbaiki citra digital tersebut adalah dengan 

memperbaiki kualitas citra, tanpa merusak citra aslinya menggunakan metode 

contras stretching secara adaptive yang dilakukan secara otomatis oleh sistem 

aplikasi, konsep adaptive sendiri adalah perbaikan citra yang dilakukan secara 

berkali kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penyampaian informasi 

dalam bentuk digitalisasi tersebut dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan 

efisiensi dalam penyaluran informasi yang ingin disampaikan.  

   

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang dihadapi dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

a.  Bagaimana cara merancang sebuah aplikasi untuk memperbaiki suatu 

pencitraan gambar bawah air? 

b. Bagaimana cara memasukkan gambar kedalam program aplikasi?  

c. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu perbedaan atau perubahan citra 

pada gambar? 
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1.3 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui kejelasan gambar bawah air secara detail 

menggunakan metode contras stretcing. 

b. Untuk memperbaiki citra gambar menjadi lebih baik tetapi tidak merusak 

citra gambar aslinya. 

 

1.4    Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, agar tidak menyimpang 

dari judul tersebut, yaitu: 

a. Citra yang digunakan berformat  BMP. 

b. Resolosi maksimal suatu gambar berukuran  800 × 600 pixel. 

c. Pengujian dilakukan di permukaan dalam air. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

  Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian masalah diatas  

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti 

paper, internet, jurnal dan penelitian-penelitian dari beberapa penulis  

yang telah penulis lampirkan pada daftar pustaka yang berhubungan 

dengan pembuatan aplikasi pengolahan citra menggunakan metode 

contras stretching. 

b. Merancang Desain Sistem Aplikasi 

 Tahap ini adalah tahap merancang sebuah aplikasi dengan metode 

 contras stretching.  

c. Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

 Pada tahap ini dilakukan implementasi penulisan kedalam bahasa 

 pemrograman. Pemograman yang dipakai adalah bahasa pemograman 

 Java  (Neatbeans). 

d. Pengujian Terhadap Sistem 
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  Pada tahap ini dilakukan pengujian program dan menganalisis program 

 tersebut guna untuk mencari kesalahan pada program hingga program itu 

 dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

  Pembahasan tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 

a. BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini, akan disajikan beberapa sub bab, antara lain latar belakang, 

 rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian, 

 sistematika pembahasan dan jadwal kerja. 

 

b. BAB II Dasar Teori 

 Pada bab ini penulis menyajikan beberapa teori yang berkaitan dengan 

 system yang akan dibuat serta teori-teori yang mendukung lainnya. 

 

c. BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

 Pada bab ini penulis menyajikan gambaran dari system. Termasuk 

 didalam perancangan ini adalah pembuatan arsitektur system. 

 

d. BAB IV Hasil Pengujian Sistem 

 Pada bab ini disajikan hasil dari tugas akhir serta laporan system yang 

 telah dibuat. 

 

e. BAB V Penutup 

 Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimulan dan saran 

 

 


