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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Citra 

Secara harfiah, citra (image) adalah suatu representasi (gambaran), 

kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem 

perekaman data dapat bersifat optik seperti foto, bersifat analog dari sinyal-sinyal 

video seperti gambar pada monitor televisi, serta bersifat digital yang dapat 

langsung disimpan pada suatu media penyimpanan (Sutoyo dkk, 2009: 9). 

Jenis citra dibedakan menjadi 2 yaitu citra diam dan bergerak. Citra diam 

(Still Images) yaitu citra tunggal yang tidak bergerak dan lebih umum dengan 

sebutan citra. 

 

Gambar 2.1: Citra Lena dan Citra kapal 

Sumber: coursehero.com 

 

Sementara citra bergerak (moving images) adalah rangkaian citra diam yang 

ditampilkan secara beruntun (sekuensial) sehingga memberi kesan pada mata kita 

sebagai gambar yang bergerak. 

 

2.1.1  Pengolahan Citra 

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan 

menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. 

Umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra 

apabila:  
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1) Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi 

yang terkandung di dalam citra. 

Tujuan perbaikan adalah memproses citra sehingga didapatkan hasil 

yang lebih sesuai dibandingkan citra aslinya, untuk dipergunakan pada 

aplikasi tertentu. 

Metode-metode perbaikan atau modifikasi citra dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Domain spasial  

 Teknik pemrosesan pada domain spasial didasarkan pada 

manipulasi piksel dalam citra secara langsung. Proses-proses pada 

domain spasial dinyatakan dengan ekspresi berikut:  

g(x,y) = T [ f(x,y) ]        (2.1) 

Dimana : 

f(x,y) adalah citra input 

g(x,y) adalah citra output 

T adalah operator terhadap f, yang didefinisikan pada ketetanggaan 

(neighborhood) dari (x,y). 

Adapun gambaran umum dari pengolahan citra dalam domain spasial 

adalah sebagai berikut: 

a) Tetangga di sekitar titik (x,y) didefinisikan sebagai sub citra 

berupa segi empat dengan titik pusat pada (x,y).  

b) Pusat dari sub citra dipindahkan piksel demi piksel, mulai dari 

sudut kiri atas citra.  

c) Operator T diaplikasikan pada setiap lokasi (x,y) untuk 

menghasilkan output pada lokasi tersebut.  

d) Perhitungan hanya menggunakan piksel-piksel pada area citra 

yang direntang oleh neighborhood. 
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Gambar 2.2: Ketetanggaan 3x3 di dalam Point Citra (x,y) 

e) Bentuk paling sederhana dari T adalah ketika ukuran 

neighborhood 1x1 (piksel tunggal). Dalam kasus tersebut, g 

hanya tergantung pada nilai f pada (x,y), dan T menjadi fungsi 

transformasi tingkat keabuan (atau intensitas) berbentuk: 

s =T(r)       (2.2) 

Dimana r dan s adalah variabel yang menyatakan tingkat keabuan 

dari f(x,y) dan g(x,y) pada sembarang titik (x,y). 

 

Gambar 2.3: Level Keabuan dalam Proses  

Pengolahan Kontras Citra 

  Efek dari transformasi (a) akan menghasilkan citra dengan 

kekontrasan yang lebih tinggi dibandingkan citra asal. Hal ini 

dilakukan dengan cara menggelapkan intensitas di bawah m dan 

memperterang intensitas di atas m.Teknik seperti ini disebut 

contrast stretching. Transformasi (b) akan menghasilkan citra 

dua level (biner). Pemetaan semacam ini disebut fungsi 

thresholding. Dua teknik di atas termasuk kategori “point 
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processing”, yaitu teknik perbaikan di mana intensitas sembarang 

piksel pada citra output hanya tergantung pada intensitas piksel 

pada citra input pada lokasi yang sama. 

 Jika ukuran neighborhood lebih besar dari 1x1, biasanya 

digunakan filter (disebut juga kernel atau window). Filter 

biasanya berukuran kecil (mis, 3x3). Setiap elemen dari filter 

memiliki koefisien tertentu. Intensitas dari sembarang piksel 

pada citra output tergantung pada intensitas dari piksel-piksel 

pada citra input dalam neighborhood yang direntang oleh filter, 

dengan bobot seperti koefisien yang tercantum pada filter. 

Teknik perbaikan dengan model seperti ini disebut mask 

processing atau filtering (Sutoyo dkk, 2009: 56-62).  

 Domain waktu sendiri adalah domain waktu jamak (matematika, 

fisika) himpunan nilai-nilai, yang mewakili waktu, di mana fungsi 

tergantung pada waktu didefinisikan. Konsep Time-Domain 

merupakan cara untuk memperlihatkan sinyal sebagai fungsi waktu 

(Time-Domain). Sinyal s(t) dapat disebut sebagai sinyal kontinyu 

(continuous signal), jika untuk setiap a berlaku: 

(2.3) 

 

b. Domain frekuensi 

 Teknik pemrosesan pada domain frekuensi didasarkan pada 

manipulasi terhadap transformasi Fourier dari suatu citra. Domain 

Frekuensi adalah sinyal dalam bentuk amplitudo terhadap waktu 

(merupakan spektrum dalam sebuah sinyal waktu) domain frekuensi 

mengacu pada analisis fungsi matematika atau sinyal sehubungan 

dengan frekuensi daripada waktu.  

 Secara sederhana, sebuah grafik domain waktu menunjukkan 

bagaimana perubahan sinyal dari waktu ke waktu, sedangkan frekuensi-

domain grafik menunjukkan berapa banyak sinyal terletak dalam setiap 

pita frekuensi yang diberikan pada rentang frekuensi. Sebuah 

representasi frekuensi domain juga dapat mencakup informasi tentang 
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fase pergeseran yang harus diterapkan untuk setiap sinusoid agar dapat 

bergabung kembali komponen-komponen frekuensi untuk memulihkan 

sinyal waktu asli. 

 Sebuah fungsi atau sinyal yang diberikan dapat dikonversi antara 

waktu dan frekuensi domain dengan sepasang matematika operator 

disebut transformasi. Perbedaan antara domain spasial dengan domain 

frekuensi dalam pengolahan citra adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Perbedaan Domain Spasial dan Frekuensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://artofartikel.blogspot.co.id/2012/03/low-pass-filter-dan-high-pass-filter.html) 

 

Pada modifikasi dan perbaikan citra proses  penting  dalam  Digital  

Signal  Processing  (DSP)  adalah  menganalisis  suatu  sinyal  input  

maupun  output  untuk  mengetahui  karakteristik  sistem  fisis  tertentu.   

Karena proses analisis dan sintesis dalam domain waktu memerlukan 

analisis cukup panjang dengan melibatkan turunan dari fungsi, yang  dapat  

menimbulkan  ketidaktelitian  hasil  analisis.  Analisis  dan  sintesis  sinyal  

akan  lebih  mudah  dilakukan  pada  domain frekuensi, karena besaran 

yang paling menentukan suatu sinyal adalah frekuensi. Oleh karena  itu,  

untuk  dapat  bekerja  pada  domain  frekuensi  dibutuhkan  suatu  

Domain Spasial Domain Frekuensi 

Konsep koordinat baris dan 

kolom. 

Konsep frekuensi, 

perubahan intensitas 

piksel ke piksel (frekuensi 

rendah dan tinggi). 

Pemrosesan pixel-by-pixel. Pemrosesan berdasarkan 

pemilihan frekuensi yang 

akan difilter atau tidak. 

Komputasi lama (terutama 

citra dengan ukuran spasial 

tinggi). 

Komputasi relatif cepat 

(terutama citra dengan 

ukuran spasial tinggi) 
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formulasi  yang  tepat  sehingga  proses  manipulasi  sinyal  sesuai  dengan  

kenyataan. 

Salah  satu  teknik  untuk  menganisis  sinyal  adalah  

mentransformasikan  (alih  bentuk)  sinyal  yang  semula  analog  menjadi  

diskret  dalam  domain  waktu,  dan  kemudian diubah ke dalam domain  

frekuensi. Hal  ini  dilakukan  dengan  mengalikan  sinyal  diskret  dengan  

suatu  fungsi kernel. 

Di dalam bidang komputer, sebenarnya ada tiga bidang studi yang 

berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu:  

a. Grafika Komputer (computer graphics).  

b. Pengolahan Citra (citra processing).  

c. Pengenalan Pola (pattern recognition/citra interpretation).  

 

2.1.2  Transformasi Citra 

Transformasi citra dilakukan adalah proses pengubahan citra digital untuk 

proses perbaikan citra itu sendiri. Beberapa pengolahan transformasi citra 

adalah seperti berikut ini: 

1. Gray Scale, yaitu pengubahan citra warna RGB dengan cara 

menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut (Sutoyo dkk, 

2009: 32). 

2. B r i g h t n e s s  ( k e c e r a h an ) ,  digunakan untuk memberikan level 

(peningkatan)  kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan 

(Sutoyo dkk, 2009: 34). 

3. C o n t r a s t  ( k o n t r a s ) ,  adalah tingkat penyebaran piksel-piksel 

ke dalam intensitas warna (Sutoyo dkk, 2009: 37). 

4. I n v e r s  ( n e g a s i ) ,  operasi yang digunakan untuk mendapatkan 

citra negatif, seperti film (negatif) dalam dunia cetak foto. Sehingga 

untuk mencari nilai negatifnya harus dikurangkan dengan nilai 

maksimumnya, baik true color dan gray level (Sutoyo dkk, 2009: 

33). 
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5. T h r e s h o l d  ( p e n g a m b a n g an ) ,  operasi pemetaan suatu nilai 

piksel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang 

dikehendaki (Sutoyo dkk, 2009: 42). 

 

2.1.3 Pengolahan Bentuk Geometri 

Pengolahan yang mengubah bentuk geometri citra yaitu 

pengolahan yang mengubah bentuk geometri citra baik dari segi posisi 

titik, ukuran maupun orientasinya. seperti:  

1. Translasi (pergeseran) yaitu  operasi yang melakukan penggeseran 

posisi f (x,y)  sesuai sumbu X (sebesar x1) atau sesuai sumbu 

Y(sebesar y1). 

2. Flipping  (refleksi/pencerminan),  operasi yang mencerminkan 

posisi f (x,y)  pada sumbu x,maupun sumbu y 

3. R o t a t i o n  ( p e m u t a r a n ) ,  merupakan operasi yang memutar 

posisi f (x,y) sesuai pada bidang koordinat pada titik tertentu. 

4. Scal l ing  (Penskalaan) ,  operasi yang digunakan untukmelakukan 

pembesaran citra berdasarkan faktor skala. 

5. Croping  (pemotongan),  Operasi yang melakukan pemotongan 

suatu bidang citra, dengan lebar W dan dengan tinggi H. 

 

2.2 Discrete Cosine Transform 

Discrete Cosine Transform (DCT) biasa digunakan untuk mengubah 

sebuah sinyal menjadi komponen frekuensi dasarnya. DCT pertama kali 

diperkenalkan oleh Ahmed, Natarajan dan Rao pada tahun 1974 dalam 

makalahnya yang berjudul “On image processing and a Discrete Cosine 

Transform”. 

Discrete Cosine Transform adalah sebuah teknik untuk mengubah sebuah 

sinyal kedalam komponen frekuensi dasar. Discrete Cosine Transform 

merepresentasikan sebuah citra dari penjumlahan sinusoida dari magnitude dan 

frekuensi yang berubah-ubah. Sifat dari DCT adalah mengubah informasi citra 

yang signifikan dikonsentrasikan hanya pada beberapa koefisien DCT. 
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Discrete Cosine Transform adalah sebuah skema lossy compression 

dimana NxN blok di transformasikan dari domain spasial ke domain DCT. DCT 

menyusun sinyal tersebut ke frekuensi spasial yang disebut dengan koefisien. 

Frekuensi koefisien DCT yang lebih rendah muncul pada kiri atas dari 

sebuah matriks DCT, dan frekuensi koefisien DCT yang lebih tinggi berada pada 

kanan bawah dari matriks DCT. Sistem penglihatan manusia tidak begitu sensitif 

dengan error-error yang ada pada frekuensi tinggi dibanding dengan yang ada 

pada frekuensi rendah. Karena itu, maka frekuensi yang lebih tinggi tersebut dapat 

dikuantisasi. 

Kelebihan kompresi data menggunakan Discrete Cosine Transform adalah: 

1. DCT menghitung kuantitas bit-bit data gambar dimana pesan tersebut 

disembunyikan didalamnya. Walaupun gambar yang dikompresi dengan 

lossy compression akan menimbulkan kecurigaan karena perubahan 

gambar terlihat jelas, pada metode ini hal ini tidak akan terjadi karena 

metode ini terjadi di domain frekuensi di dalam image, bukan pada domain 

spasial, sehingga tidak akan ada perubahan yang terlihat pada cover 

gambar. 

2. Kokoh terhadap manipulasi pada stego-object. 

Sedangkan kekurangan kompresi data menggunakan Discrete Cosine Transform 

adalah: 

1. Tidak tahan terhadap perubahan suatu objek dikarenakan pesan mudah 

dihapus karena lokasi penyisipan data dan pembuatan data dengan metode 

DCT diketahui. 

2. Implementasi algoritma yang panjang dan membutuhkan banyak 

perhitungan. 

2.2.1 Discrete Cosine Transform Satu Dimensi (1-D DCT) 

Discrete Cosine Transform dari sederet n bilangan real C(x), x = 0, 

... ,n-1, dirumuskan sebagai berikut. 

        

     (2.4) 

 

Untuk u = 0, 1, 2, …., N-1 

Dengan cara yang sama, DCT balik dapat didefinisikan sebagai berikut 
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(2.5) 

 

Dengan α(u) dinyatakan sebagai berikut. 

Α u =  

1

 2 
1

    
𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑢 = 0
𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑢 ≠ 0

       

 2.2.2  Discrete Cosine Transform Dua Dimensi (2D-DCT) 

DCT dimensi satu berguna untuk mengolah sinyal-sinyal dimensi 

satu seperti bentuk gelombang suara. Sedangkan untuk citra yang 

merupakan sinyal dua dimensi, diperlukan versi dua dimensi dari DCT . 

Untuk sebuah matriks n x m, 2-D DCT dapat dihitung dengan cara 1-D 

DCT diterapkan pada setiap baris dari C dan kemudian hasilnya dihitung 

DCT untuk setiap kolomnya. 

Rumus transformasi 2-D DCT untuk C adalah sebagai berikut : 

 

(2.6) 

 

dengan u = 0, 1, 2, …, N-1, dan v = 0, 1, 2, …, M-1, sedangkan 

α k =  

1

 2 
1

    
𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 = 0
𝑈𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 ≠ 0

       

Rumus 2-D DCT diatas sering juga disebut sebagai forward 

Discrete Cosine Transform (FDCT). 2-D DCT dapat dihitung dengan 

menerapkan transformasi 1-D secara terpisah pada baris dan kolomnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa 2-D DCT separable dalam dua dimensi. 

Seperti pada kasus satu-dimensi, setiap elemen C(u,v) dari 

transformasi merupakan inner product dari masukan dan basis fungsinya, 

dalam kasus ini, basis fungsinya adalah matriks n x m. Setiap dua-dimensi 

basis matriks merupakan outer product dari dua basis vektor satu-

dimensinya. 

Setiap basis matriks pada Gambar 2.2 dikarakterisasikan oleh 

frekuensi spasial horizontal dan vertikal. Frekuensi horizontal meningkat 

dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah secara vertikal. Dalam konteks 

citra, hal ini menunjukkan tingkat signifikansi secara perseptual, artinya 
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basis fungsi dengan frekuensi rendah memiliki sumbangan yang lebih 

besar bagi perubahan penampakan citra dibandingkan basis fungsi yang 

memiliki frekuensi tinggi. 

 

Gambar 2.4: Grafik Fungsi Basis 2-D DCT 

Sumber: repository.usu.ac.id 

 

Nilai konstanta basis fungsi yang terletak di bagian kiri atas sering 

disebut sebamgai basis fungsi DC, dan DCT koefisien yang bersesuaian 

dengannya disebut sebagai koefisien DC (DC coefficient) (Nugroho, 

2011). 

Invers Discrete Cosine Transform dimensi dua (2-D IDCT) dapat 

diperoleh dengan rumus berikut ini : 

 

(2.7) 

 

dengan x = 0, 1, 2, …, N-1, dan y = 0, 1, 2, …, M-1 

Fungsi basis DCT 2 dimensi adalah : 

(2.8) 

 

Dengan nilai u dan x = 0, 1, 2, …, N-1, sedangkan v dan y = 0, 1, 2, …, 

M-1 

2.3 Vektor Kuantisasi 

 Shanon (Elfitri, 2008) menunjukkan bahwa vector quantization (VQ) 

mampu menghasilkan distorsi yang lebih rendah dibandingkan dengan scalar 

quantization (SQ). Beberapa penelitian telah memperlihatkan bawa untuk dimensi 

kecil ataupun dimensi yang lebih besar, VQ lebih optimal dibandingkan dengan 

SQ. 
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 Dalam berbagai bidang seperti speech dan image processing, VQ telah 

diaplikasikan secara luas dan berhasil digunakan untuk mendapatkan rate 

kuantisasi yang lebih rendah tanpa menurunkan kualitas data. 

 

2.3.1 Metode Pemampatan dengan Kuantisasi (Quantizing 

Compression) 

Metode ini mengurangi jumlah derajat keabuan, misalnya dari 256 

menjadi 16, yang tentu saja mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk 

mempresentasikan citra. 

Misalkan P adalah jumlah piksel di dalam citra semula, akan 

dimampatkan menjadi n derajat keabuan. Maka algoritmanya adalah 

sebagai berikut: 

Algoritma metode kuantisasi: 

1. Buat histogram citra semula (citra yang akan dimampatkan). 

2. Identifikasi n buah kelompok di dalam histogram sedemikian hingga 

setiap kelompok mempunyai kira-kira P/n buah piksel. 

3. Nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai n-1. 

Setiap piksel di dalam kelompok dikodekan kembali dengan nilai 

derajat keabuan yang baru (Munir, 2004: 176-177). 

Contoh diketahui citra berukuran 10x10 piksel dengan kedalaman 

warna 4 bit akan dimampatkan dengan metode kuantisasi menjadi citra 

10x10 piksel dengan kedalaman warna 2 bit. 

0 0 1 1 1 3 4 4 4 3 

2 2 1 3 3 3 4 0 0 3 

2 0 0 0 4 5 0 0 5 3 

1 5 6 0 6 6 6 6 5 5 

1 1 6 0 0 0 7 7 5 5 

5 3 1 3 3 0 3 3 3 5 

5 8 1 1 8 0 8 7 7 5 

5 8 8 5 5 8 8 2 2 7 

5 3 8 5 5 2 2 2 7 7 

3 3 3 5 5 8 9 9 7 2 
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Histogramnya: 

k nk 

0 15 

1 10 

2 9 

3 17 

4 5 

5 19 

6 6 

7 8 

8 9 

9 2 

  

Bagi histogram tersebut menjadi 4 kelompok, setiap kelompok kira-

kira berjumlah 100: 4 = 25 piksel. 

 

k nk nbaru kbaru 

0 15 
25 0 

1 10 

2 9 
26 1 

3 17 

4 5 
24 2 

5 19 

6 6 

25 3 
7 8 

8 9 

9 2 
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 Setelah dimampatkan, citra menjadi: 

0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 

1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 

1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 

0 2 3 0 3 3 3 3 2 2 

0 0 3 0 0 0 3 3 2 2 

2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 

2 3 0 0 3 0 3 3 3 2 

2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 

2 1 3 2 2 1 1 1 3 3 

1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 

  

 Ukuran citra sebelum dimampatkan = 10 x 10 x 4 bit = 400 bit 

 Ukuran citra setelah dimampatkan = 10 x 10 x 2 bit = 200 bit 

Rasio pemampatan =   100% −
200

400
𝑥100% = 50%, artinya 50% 

dari citra semula telah dimampatkan (Sutoyo dkk, 2009: 204). 

 

2.3.2 Kuantisasi dalam Metode Kompresi Domain Frekuensi 

Kuantisasi citra merupakan bagian dari proses digitasi citra analog, 

yaitu sebuah teknik pengelompokkan nilai tingkat keabuan citra kontinu ke 

dalam beberapa level (http://arwinluthfir.blogspot.co.id/2012/10/kompresi-

lossy_30.html). Maka dalam proses pemfilteran tingkat keabuan masuk 

kedaam domain frekuensi. Kuantisasi juga merupakan sebuah proses membagi 

skala keabuan [0, L] menjadi G buah level yang dinyatakan dengan suatu 

harga bilangan bulat (integer): 

G = 2m        (2.9)  

Dimana : 

G = derajat keabuan 

m = bilangan bulat positif atau jumlah bit 
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Tabel 2.2 Hubungan Antara Skala Keabuan Dengan Pixel Depth 

Skala Keabuan Rentang Nilai Keabuan Pixel Depth 

21 (2 nilai) 0 dan 1 1 bit 

22 (4 nilai) 0 sampai 3 2 bit 

23 (8 nilai) 0 sampai 7 3 bit 

24 (16 nilai) 0 sampai 15 4 bit 

28 (256 nilai) 0 sampai 255 8 bit 

Hitam dinyatakan dengan nilai derajat keabuan terendah, yaitu 0, 

sedangkan putih dinyatakan dengan nilai derajat keabuan tertinggi, 

misalnya 15 untuk 16 level. Jumlah bit yang dibutuhkan untuk 

merepresentasikan nilai keabuan pixel disebut dengan kedalaman pixel 

(pixel depth). Citra sering diasosiasikan dengan kedalaman pixel-nya. Jadi 

citra dengan kedalaman 8-bit disebut juga citra 8-bit (citra 256 warna). 

Pada kebanyakan aplikasi, citra hitam-putih dikuantisasi pada 256 

level dan membutuhkan 1 byte (8 bit) untuk representasi setiap pixel-nya. 

Citra biner (binary image) hanya dikuantisasi pada dua level yaitu 0 dan 1. 

Tiap pixel pada citra biner cukup direpresentasikan dengan 1 bit, yang 

mana bit 0 berarti hitam dan bit 1 berarti putih. 

Besarnya daerah derajat keabuan yang digunakan menentukan 

resolusi kecerahan dari gambar yang diperoleh. Sebagai contoh, jika 

digunakan 3 bit untuk menyimpan harga bilangan bulat, maka jumlah 

derajat keabuan yang diperoleh hanya 8. Jika digunakan 4 bit, maka 

derajat keabuan yang diperoleh adalah 16 buah. Semakin banyak jumlah 

derajat keabuan (berarti jumlah bit kuantisasinya semakin banyak), maka 

akan semakin bagus gambar yang diperoleh karena kemenerusan derajat 

keabuan akan semakin tinggi sehingga mendekati citra aslinya. Dalam 

resolusi kecemerlangan, kuantisasi dibagi menjadi tiga jenis: 

1) Kuantisasi Uniform, mempunyai interval pengelompokan tingkat 

keabuan yang sama (misal: intensitas 1 s/d 10 diberi nilai 1, intensitas 

11 s/d 20 diberi nilai 2). 

2) Kuantisasi Non-Uniform, Kuantisasi yang lebih halus diperlukan 

terutama pada bagian citra yang menggambarkan detail atau tekstur 



20 

 

atau batas suatu wilayah obyek, dan kuantisasi yang lebih kasar 

diberlakukan pada wilayah yang sama pada bagian obyek. 

3) Kuantisasi Tapered, bila ada daerah tingkat keabuan yang sering 

muncul sebaiknya di-kuantisasi secara lebih halus dan diluar batas 

daerah tersebut dapat di-kuantisasi secara lebih kasar (local stretching. 

(https://putuadisusanta.wordpress.com/2015/08/02/kuantisasi-citra-2/) 

Kuantisasi dalam pengolahan citra khususnya dalam mengkompresi 

citra merupakan pemetaan dari daerah intensitas yang lebar menjadi 

daerah intensitas terbatas (batas kemampuan visual manusia). Kuantisasi 

merupakan bagian utama dalam teknik kompresi lossy. Kuantisasi 

mengakibatkan hilangnya sebagian informasi visual. 

 

2.4 Penelitian yang Terkait 

 Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait yang dijadikan acuan dalam 

pengembangan aplikasi yang dikembangkan dalam tugas akhir yang sedang 

dikerjakan.  

Tabel 2.3: Tabel Penelitian Terkait 

No Tahun Penulis Judul Masalah Metode Hasil 

1. 2008 Albertus 

Guritno 

Noviardi 

Kompresi Citra 

Menggunakan 

Discrete 

Cosine 

Transformation 

(DCT). 

Gambar yang 

besar 

memerlukan 

waktu transmisi 

yang lama 

sehingga perlu 

dikompres untuk 

memperkecil 

ukuran gambar 

tersebut 

DCT 1. DCT dapat 

digunakan 

untuk proses 

kompresi. 

2. Kualitas 

kompresi 

tergantung 

dari cara dan 

besarnya 

ambang 

kuantisasi 

2. 2009 Ni Luh Gede 

Rina 

Agustini, 

Iwan Iwut 

Tritoasmoro, 

Tjokorda 

Agung Budi 

Wirayuda 

Analisis dan 

Simulasi 

Kompresi Citra 

Digital Dengan 

Metode Fractal 

dan DCT 

Berbasis 

Entropi 

Semakin lama 

kapasitas data 

yang ditransfer 

mengalami 

peningkatan 

ukuran sehingga 

berimbas pada 

besarnya biaya 

pengiriman 

Fractal, 

DCT, 

Entropi 

1. Penggabunga

n metode 

fractal dan 

DCT 

menghasilkan 

kualitas citra 

yang bagus. 

2. PSNR paling 

bagus dimiliki 

oleh citra low 

profile. 
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3. Rasio 

kompresi citra 

yang 

dihasilkan 

yaitu 1:11. 

3. 2011 F.A. 

Nugroho 

Implementasi 

Teknik 

Kompresi 

Video dengan 

Algoritma 

Discrete 

Cosine 

Transform 

pada Perangkat 

Bergerak 

File video 

seringkali masih 

mengandung 

redudansi data 

sehingga saat 

dilakukan 

transmisi 

memerlukan 

bandwidth 

besar, untuk itu 

perlu dilakukan 

kompresi untuk 

mengurangi 

redudansi 

tersebut 

Discrete 

Cosine 

Transfor

m 

1. Pada 

kompresi 

dengan level 

kuantisasi 50, 

rasio 

kompresi 

yang didapat 

sebesar 64%, 

sedangkan 

pada 

kuantisasi 

level 10 rasio 

yang didapat 

sebesar 

96,9%. 

2. Algoritma 

DCT dapat 

diterapkan 

pada 

perangkat 

bergerak 

android. 

4. 2011 Juma’in dan 

Yuliana 

Melita 

Kompresi 

Gambar atau 

Citra 

Menggunakan 

Discrete 

Cosine 

Transformation 

Permintaan 

untuk 

komunikasi data 

multimedia 

melalui jaringan 

internet tumbuh 

sangat eksplosif 

akan tetapi 

pengunduhan 

dan 

pengirimannya 

memakan 

sumber daya dan 

waktu yang 

besar. 

DCT Selama jumlah 

koefisien 

meningkat, 

kualitas gambar 

berkurang 

sedangkan rasio 

kompresi terus 

bertambah. Ini 

menunjukkan 

bahwa nilai SNR 

meningkat 

sejalan dengan 

jumlah koefisien. 

5. 2011 Putu Rusdi 

Ariawan 

Kompresi 

Video 

H.264/MPEG4 

Digunakan 

untuk 

Streaming 

Perkembangan 

CCTV terus 

bergerak kea rah 

digitalisasi 

sehingga 

memerlukan 

DCT, 

Kuantis

asi, Run 

Length 

Encodin

g 

Kompresi H-264 

mengasilkan 

kompresi yang 

lebih baik 

daripada 

MPEG4 
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CCTV kompresi yang 

efektif agar 

proses 

pengawasan 

lebih efisien. 

(RLE). 

6. 2012 Adnan Rifky 

Wijaya 

Kompresi Citra 

Berwarna 

dengan 

Penerapan 

Discrete 

Cosine 

Transformation 

(DCT). 

Pengiriman citra 

dengan 

kapasitas besar 

akan 

memerlukan 

waktu yang 

lama dan ruang 

penyimpanan 

yang besar. 

DCT 1. Citra dengan 

format BMP 

jika 

dikompresi 

dan dismipan 

ke format 

BMP maka 

hasilnya akan 

sama seperti 

format asli, 

hanya kualitas 

citranya akan 

berubah. 

7. 2012 Dimas Aryo 

Prakoso, 

Kuswari 

Hernawati 

Perbandingan 

Rasio 

Kompresi pada 

kompresi Citra 

Digital Bitmap 

Menggunakan 

Kombinasi 

Metode DCT 

dan Aritmetic 

Coding dengan 

Berbagai 

Dimensi Citra 

Sumber 

Pada umumnya 

citra digital 

bitmap memiliki 

ukuran yang 

relative besar 

sehingga 

berpengaruh 

pada transmisi 

data 

DCT, 

Aritmeti

c 

Coding 

Rasio kompresi 

dan kualitas citra 

rekonstruksi 

yang dihasilkan 

metode DCT dan 

arithmetic 

coding terus 

meningkat 

seiring 

meningkatnya 

dimensi citra 

sumber. 

8. 2012 Hananto Edy 

Wibowo, 

Indra Sakti 

Wijayanto, 

Nugroho 

herucahyono 

Kompresi 

Video 

Menggunakan 

Discrete 

Cosine 

Transformation

. 

File video 

seringkali 

memiliki ukuran 

yang sangat 

besar sehingga 

kurang efisien 

dari segi 

penyimpanan 

maupun 

pengiriman. 

DCT Tidak ada suatu 

format yang 

paling baik, 

sebaiknya 

pilihan kompresi 

disesuaikan 

dengan 

kebutuhan.  

9. 2013 Nadia Printa 

Tearani 

Peningkatan 

Kompresi Citra 

Digital 

Menggunakan 

Discrete 

Cosine 

Transform-2 

Teknik 

pemrosesan 

domain spasial 

didasarkan pada 

manipulasi 

piksel dalam 

citra 

DCT-

2D 

1. Citra hasil 

kompresi 

tidak terlihat 

adanya 

perbedaan 

mencolok 

meskipun 
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Dimension 

(DCT-2D). 

membutuhkan 

waktu lama dan 

tidak tahan 

serangan. 

ukuran filenya 

berubah 

secara 

signifikan 

2. Kualitas citra

berdasarkan

human visual

terlihat paling

baik jika

dikompresi

menggunakan

blok kompresi

2x2.

10. 2015 Resty 

Wulanningru

m 

Discrete 

Cosine 

Transform 

untuk 

Identifikasi 

Citra 

Hylocereus 

Costaricensis 

(Buah Naga 

Merah). 

Seringkali 

ditemui buah 

naga berdaging 

sangat lunak dan 

hambar setelah 

di beli, maka 

perlu adanya 

identifikasi agar 

bisa memilih 

buah naga yang 

memiliki rasa 

manis, asam, 

serta segar. 

DCT 

dan 

Euclidea

n 

Distance 

Pada buah naga 

dengan tingkat 

kematangan 

25%, 40%, 60%, 

75%, dan 90% 

tingkat akurasi 

identifikasi 

sebesar 80%. 

11. 2015 Yan Felix 

Monangin, 

Waru 

Djuariatno, 

Mohammad 

Rif’an 

Implementasi 

Discrete 

Cosine 

Transform 

pada Field 

Programmable 

Gate Array 

Bagaimana 

akurasi dan 

kinerja FPGA 

saat 

diimplementasik

an dengan DCT 

DCT, 

Field 

Program

mable 

Gate 

Array 

(FPGA) 

Nilai kesalahan 

(error) hasil 

perhitungan 2D-

DCT setelah 

diimplementasik

an pada FPGA 

terjadi karena 

proses 

komputasi hanya 

melibatkan 

bilangan bulat. 


