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2.1 Strimin

Strimin adalah salah satu nama jenis kain yang digunakan sebagai media

menggambar menggunakan benang sulam berwarna. Tekniknya adalah dengan

memindahkan atau menggambar setiap kotak yang berskala 2 mm dengan warna

yang sesauai dengan motif.

2.2 Format Citra

2.2.1 Komponen Citra Digital

Setiap citra digital memiliki beberapa karakteristik, antara lain ukuran

citra, resolusi dan format nilainya. Ukuran citra dapat dinyatakan secara fisik

dalam satuan panjang (misal mm atau inch). Dalam hal ini harus ada hubungan

antara ukuran titik penyusun citra dengan satuan panjang. Hal tersebut dinyatakan

dengan resolusi yang merupakan ukuran banyaknya titik untuk setiap satuan

panjang. Biasanya satuan yang digunakan adalah dpi (dot per inch). Makin besar

resolusi makin banyak titik yang terkandung dalam citra dengan ukuran fisik yang

sama [AHM05].

Citra digital tersusun atas titik-titik yang biasanya berbentuk persegi

panjang atau bujur sangkar yang secara beraturan membentuk baris-baris dan

kolom-kolom. Setiap titik memiliki koordinat sesuai dengan posisinya dalam



citra. Koordinat ini biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat positif yang dapat

dimaulai dari 0 atau 1 tergantung pada sistem yang digunakan. Setiap titik juga

memiliki nilai berupa angka digital yang merepresentasikan informasi yang

diwakili titik tersebut.

Sebuah piksel adalah sampel dari pemandangan yang mengandung

intensitas citra yang dinyatakan dalam bilangan bulat. Sebuah citra adalah

kumpulan piksel-piksel yang disusun dalam larik dua dimensi. Indeks baris dan

kolom (x,y) dari sebuah piksel dinyatakan dalam bilangan bulat. Piksel (0,0)

terletak pada sudut kiri atas pada citra. Konvensi ini dipakai merujuk pada cara

penulisan larik yang digunakan dalam pemrograman komputer [AHM05].

a(0,0) m kolom

(x,y)

(X,Y)

x

n baris

Y

Gambar 2.1 Hubungan antara Koordinat Pada Citra dan Indeks Larik

pada Komputer Untuk Menyimpan Data Citra
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2.2.2 Citra Biner (Monokrom)

Pada citra biner setiap titik bernilai 0 atau 1, masing-masing

merepresentasikan warna tertentu. Contoh yang paling lazim adalah warna hitam



bernilai 0 dan warna putih bernilai 1. Setiap titik pada citra hanya membutuhkan

bit, sehingga setiap byte dapat menampung informasin 8 titik.

TO
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=10110110

= 10110110

= 10111001

Gambar 2.2 Citra Biner dan Representasinya Dalam Data Digital

2.2.3 Citra Skala keabuan (gray scale)

Citra skala keabuan memberi kemungkinan warna yang lebih banyak

daripada citra biner, karena ada nilai-nilai lain di antara nilai minimum dan nilai

maksimumnya. Banyaknya kemungkinan nilai dan nilai maksimumnya tergantung

pada jumlah bit yang digunakan. Contohnya untuk skala keabuan 4 bit, maka

jumlah nilai kemungkinan nilainya adalah 24 =16, dan nilai maksimumnya adalah

24-l = 15. Sedangkan untuk skala keabuan 8 bit maka jumlah kemungkinan

nilainya adalah 28 =256 dan nilai maksimumnya adalah 28 -1 =255

= 15 10 710 15 13 013
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= 15 15 3 11 13 15 15 7

Gambar 2.3 Citra Skala Keabuan 4bit dan Representasinya Dalam Data Digital

2.2.4 Citra Warna (True color)

Pada citra warna setiap titik mempunyai warna yang spesifik yang

merupakan kombinasi dari 3warna dasar yaitu: merah, hijau, biru. Format citra ini

sering disebut sebagai citra RGB {red-green-blue). Setiap warna dasar

mempunyai intensitas sendiri dengan nilai maksimum 255 (8 bit), misalnya warna
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kuning merupakan kombinasi warna merah dan hijau sehingga nilai RGB-nya

adalah 255 255 0. Dengan demikian setiap titik pada citra warna membutuhkan

data 3 byte.

Jumlah kombinasi yang mungkin untuk format citra ini adalah 224 atau

lebih dari 16 juta warna, dengan demikian bisa dianggap mencakup semua warna

yang ada, oleh sebab itu format ini dinamakan true color.

L•—BB^-^J =255 255 255 255 0 0 128 128 128 128 128 0
!_^S^B^TB = ° 255255 ° 128 ° 204 255 255 0 0 255
LZJHL_J^^ =150 150 150 51 51 51 255 255 255 95 95 95
[ 1^ =255 204 153 204 255 204 128 0 0 255 0 255

Gambar 2.4 Citra Warna True Color dan Representasinya Dalam Data Digital

2.3 Pengolahan Citra

Definisi citra menurut Kamus Webster adalah "suatu representasi,

kemiripan, atau imitasi dari suatu obyek atau benda" [ACH05].

Citra atau image merupakan istilah lain untuk gambar. Citra memiliki

karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi.

Seperti dalam sebuah pepatah yang mengatakan " sebuah gambar bermakna lebih

dari seribu kata".

Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun seringkali citra mengalami

penurunan mutu (degradasi) misalnya mengandung cacat atau derau {noise),

warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Agar citra yang

mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh manusia maupun mesin)

maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain yang kualitasnya lebih
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baik. Bidang studi yang menyangkut hal ini adalah pengolahan citra {image

processing).

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra , khususnya dengan menggunakan

komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik [PRA05].

Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi,

masukannya adalah citra dan keluarannya juga adalah citra. Namun citra keluaran

mempunyai kualitas lebih baik dari pada citra masukan atau kualitas keluaran

dapat disesuaikan dengan kebutuhan user [MUN04].

Citra Pengolahan Citra

Gambar 2.5 Pengolahan Citra

2.4 Operasi Titik

Operasi titik adalah operasi terhadap citra dimana setiap titik diolah secara

tak gayut dengan titik-titik yang lain. Setiap titik pada citra mempunyai 2 buah

karakteristik, yaitu koordinat yang menunjukkan lokasi dari titik tersebut di dalam

citra sertanilai dari titik itu sendiri (tingkat keabuan atauwarna) [ACH05].

Operasi titik dilakukan dengan memodifikasi nilai skala keabuan titik yang

ditinjau tersebut berdasarkan funsi tertentu, yang disebut fungsi transformasi skala

keabuan atau Gray Scale Transformation (GST). Fungsi ini memetakan tingkat

keabuan input (K,) ke citra keabuan citra output (K0) [ACH05].

Secara umum fungsi tersebutdapatdiformulasikan dengan :
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K0= /(Ki) (2-1)

255

/(Ki)

Gambar 2.6 Fungsi Transformasi Skala Keabuan (GST).

Padacitratrue color, fungsi GST (f) diterapkan untuk ketiga elemen warna

yang ada (RGB). Ketiga fingsi GST dapat memiliki bentuk sama ataupun berbeda.

Dengan kata lain perlakuan terhadap ketiga elemen warna tersebut tidak harus

samameskipun juga tidak harus berbeda.

R-o =/«(*'•) (2-2)

G0 =/«(G/) (2-3)

B0=/a(B«) (2-4)

2.4.1 Peningkatan Kontras

Jika sebuah citra mempunyai nilai keabuan yang tidak terlalu berbeda

untuk semua titik, dengan kurva histogram misalnya, maka citra tersebut akan

terlihat kurang kontras. Hal ini disebabkan citra tersebut memiliki kurva

histogram yang sempit, dengan tepi kiri dan tepi kanan yang berdekatan, sehingga

titik tergelap dalam citra tersebut tidak mencapai hitam pekat dan titik paling

terang dalam citra tidak berwarna putih cemerlang [ACH05]. Salah satu fungsi

GST yang dapat digunakan untuk melakukan operasi peningkatan kontras adalah:
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K0=G(K/-P) +P (2-5>

Dengan Gadalah koefisien penguatan kontras, dan Padalah nilai skala keabuan
yang dipakai sebagai pusat pengontrasan. Idenya adalah membuat titik yang
cenderung gelap menjadi lebih gelap dan titik yang cenderung terang menjadi

lebih cemerlang. Plot fungsi GST ini dapat dilihat pada gambar

255

255

Gambar 2.7 Fungsi GST untuk Peningkatan Kontras Citra

2.4.2 Konversi Citra True Color ke Keabuan

Citra true color dapat dikonversi menjadi citra keabuan dengan operasi

titik. Secara mudahnya, intensitas didefinisikan sebagai nilai rerata dari ketiga

nilai elemen warna, sehingga nilai keabuan yang merepresentasikan intensitas

dapat dihitungdengan rumus

R / + G i + B j
K0 =

(2.6)

Atau

K0 = wRRi+ waGi+ wHBi (2.7)
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Dengan wR, wG, dan wB masing-masing adalah bobot untuk elemen warna

merah, hijau, dan biru. NTSC {National Television System Committee)

mendefinisikan bobot untuk konversi citra ke keabuan sebagai berikut: wR =

0.299, wG= 0.587, wB =0.144.

2.5 Operasi Global

Operasi global adalah operasi yang bergantung pada sifat global citra.

Pada operasi global, proses yang dilakukan bergantung pada karakteristik global

dari citra yang hendak dimodifikasi. Karakteristik global tersebut biasanya berupa

sifat statistik dari citra itu sendiri, yang direpresentasikan dengan histogram

tingkat keabuan [ACH05].

2.5.1 Ekualisasi Histogram

Citra yang kurang kontras ditandai dengan sempitnya daerah yang dipakai

oleh kurva histogram tingkat keabuan. Dengan operasi peningkatan kontras yang

optimal, kurva histogram akan memiliki rentang yang maksimum, dari batas kiri

ke batas kanan histogram. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan

kontras yang optimal adalah dengan mendistribusikan kembali nilai-nilai skala

keabuan citra untuk memperoleh kurva histogram yang datar atau seragam. Secara

matematis proses ekualisasi histogram dapat dilakukan dengan menggunakan

persamaan berikut:

K0= round{d.{2k -\)lw.h (2.8)
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dimana C ,• adalah cacah kumulatif nilai skala keabuan ke-/ dari citra asli dan

fungsi round adalali untuk pembulatan ke bilangan bulat terdekat, contohnya 35.4

menjadi 35 dan 187.5 menjadi 188.

Setelah dilakukan perhitungan dengan persamaan di atas akan diperoleh

hubungan antara keabuan input dan keabuan output, yang juga merupakan fungsi

GST dari operasi ini. Keunikan dari operasi ini adalah fungsi GST secara eksak

tidak akan sama untuk setiap citra. Dengan kata lain untuk citra yang berbeda

akan diperoleh fungsi GST yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena sifat global

masing-masing citra yang berbeda [ACH05].

2.6 Operasi Geometri

Karakteristik yang dimiliki oleh setiap piksel dalam suatu citra adalah

koordinat dan nilai (keabuan atau warna) dari piksel tersebut. Operasi geometri

dilakukan terutama dengan memodifikasi koordinat piksel dalam suatu citra

dengan kemungkinan mengubah nilai skala keabuan dari titik tersebut dengan

pendekatan tertentu. Operasi geometri berhubungan dengan perubahan bentuk

geometri citra, baik ukuran maupun orientasinya [ACH05].

2.6.1 Interpolasi Tetangga Terdekat

Pada interpolasi tetangga terdekat {nearest neighbour), nilai keabuan titik

hasil diambil dari nilai keabuan pada titik asal yang paling dekat dengan koordinat

hasil perhitungan dari transformasi spasial. Untuk citra 2 dimensi, tetangga

terdekat dipilih di antara 4titik asal yang paling berbatasan satu sama lain.
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Kelebihan dari interpolasi tetangga terdekat adalah kemudahan dan

kecepatan eksekusinya. Namun pada banyak kasus, penggunaan interpolasi

tetangga terdekat menghasilkan citra yang kurang memuaskan karena timbulnya

aliasing pada bagian tepi obyek [ACH05].

2.6.2 Operasi Penskalaan (Scaling)

Operasi penskalaan (scaling) dimaksudkan untuk memperbesar {zoom-in)

atau memperkecil {zoom-out) citra. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengintroduksi parameter skala, baik ke arah horisontal (S„) maupun vertikal

(Sv). Skala yang bernilai lebih dari 1akan memperbesar citra asli, sedangkan jika

bernilai kurang dari 1akan memperkecil citra. Apabila aspect ratio (perbandingan

antara tinggi dan lebar citra) hendak dipertahankan, maka Sh=Sv.

Transformasi spasial yang dipakai adalah:

x' =Shx (2-9)

*-s., (2-io)

Ukuran citra juga berubah sesuai hubungan berikut:

w' =Shw (2-n)

A'=SV/, (2-12)

2.7 Operasi Bertetangga

Sebuah citra dikatakan baik apabila benar-benar mencerminkan kondisi

sesungguhnya dari obyek yang dicitrakan. Dengan demikian, citra yang ideal

mempunyai hubungan korespondensi satu-satu. Artinya, sebuah titik pada obyek



yang dicitrakan dipetakan ke tepat sebuah titik pada citra, demikian pula

sebaliknya, setiap titik citra mewakili sebuah titik pada obyek yang dicitrakan.

Obyek citra
Pencitraan [deal

Gambar 2.8 Korespondensi Satu-satu Antara Obyek dan Citra Ideal.

Meskipun demikian, pada kenyataannya hubungan antara titik dalam

obyek dengan titik pada citra adalah hubungan satu-ke-banyak dan banyak-ke-

satu. Seperti terlihat pada gambar 2.9. Hubungan satu ke banyak menunjukkan

bahwa setiap bagian pada obyek dapat menjadi sumber bagi banyak titik pada

citra. Hal ini terjadi apabila sinyal yang berpindah dari obyek pencitraan

mengalami penyebaran (divergensi), sehingga ketika sampai di detektor atau

sensor, tidak lagi suatu titik namun sudah merupakan luasan (gambar 2.9a).

sebaliknya dari sudut pandang detektor, sebuah titik pada detektor mungkin

menerima sinyal dari banyak bagian dari obyek (gambar 2.9b).

Obyek citra °hyek Citra
Pencitraan Ideal Pencitraan \^ca\

t-

(a)hubungan satu-ke-banyak (b)hubungan banyak-ke-satu

Gambar 2.9 Hubungan Antar Titik pada Obyek dan Citra yang Aktual.
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Melihat kenyataan tersebut, citra yang dihasilkan tidak lagi merupakan

representasi 100% dari obyek yang dicitrakan. Oleh karena itu perlu dilakukan
pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas citra yang berhubungan dengan
kondisi di atas. Operasi ini dikenal sebagai operasi bertetangga {neighborhood
operationl). Hal ini dilakukan dengan memodifikasi nilai keabuan sebuah titik
berdasarkan nilai-nilai keabuan dari titik-titik yang ada di sekitarnya (bertetangga)

yang masing-masing mempunyai bobot tersendiri. Bobot-bobot tersebut nilainya
bergantung pada operasi yang hendak dilakukan, sedangkan banyaknya titik
tetangga dapat bervariasi, misalkan 2x2, 3x3, 3x4 dan sebagainya [ACH05].

Operasi bertetangga pada dasarnya adalah konvolusi antara citra dengan

sebuah filter. Nilai-nilai dalam filter tersebut merupakan bobot-bobot kontribusi

titik tetangga terhadap operasi bertetangga yang dilakukan.

Konvolusi satu dimensi dapat diformulasikan dengan :

CO

h(x)=f*g= \ f(u)g(x-u) du (2-13>
-CO

/ adalah filter yang diterapkan, g adaalah sinyal input, hadalah hasil
konvolusi antara / dan g sedangkan x dan u tak gayut (independent) yang

memiliki nilai kontinyu.

Operasi konvolusi dua dimensi dirumuskan dengan :

CO co

h(x,y) =/* g=j j f(u,v)g(x-u, y-v) dudv (2-14)
-CO -CO

Untuk pengolahan citra, operasi yang dilakukan adalah diskrit karena nilai

koordinat piksel merupakan nilai yang diskrit. Selanjutnya, filter atau mask yang

digunakan pada pengolahan citra biasanya ukurannya terbatas, dalam artian bobot
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atau pengaruh dari titik-titik yang cukup jauh sudah tidak signifikan sehingga

dapat diabaikan (dianggap nol). Oleh karena itu batasan integral pada persamaan

diatas menjadi terbatas (bukan "-oo" dan "oo"). Bentuk diskrit dari operasi

konvolusi satu dimensi dan dua dimensi pada pengolahan citra masing-masing

adalah :

M

h(x) = X Msfr-u) (2-15>
u=-M

disini x, y, u dan v adalah variabel tak gayut yang memiliki nilai diskrit, yang

berupa posisi titik di dalam citra. Mdan N adalah batas titik tetangga yang masih

memberikan pengaruh ke titik yang sedang ditinjau untuk arah horizontal dan

vertikal. Ukuran mask yang digunakan untuk konvolusi adalah 2M+1 kolom dan

2N+1 baris. Dengan demikian, banyaknya titik bertetangga yang memiliki

pengaruh terhadap titik yang sedang ditinjau adalah (2M+1) * (2N+1). Nilai

tersebut termasuk titik yang sedang ditinjau itu sendiri [ACH05].

2.8 Deteksi Tepi

Operasi ini digunakan untuk menemukan lokasi titik-titik yang merupakan

tepi obyek. Secara umum, tepi suatu obyek dalam citra dinyatakan sebagai titik

yang nilai keabuannya berbeda cukup besar dengan titik yang adadi sebelahnya.

2.8.1 Deteksi Tepi Menggunakan Operator Gradien

Tepi obyek adalah titik yang mempunyai perbedaan keabuan yang cukup

besar dengan titik tetangganya, maka pencarian tepi dapat dilakukan dengan

menghitung selisih atau diferensi antara 2 buah titik yang bertetangga, sehingga
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diperoleh nilai gradien (turunan orde pertama) citra.persamaan dasar untuk

menghitung gradien 1dimensi adalah :

^f(x+l)-f(x) (2^)
ox

Robert membuat mask untuk menerapkan prinsip tersebut seperti terlihat dalam

gambar 2.10a dan b. Diferensi diambil secara diagonal untuk mendapatkan mask
yang berbentuk bujursangkar, dan diperoleh 2mask mengakomodasi kedua arah

diagonal. Hasil konvolusi citra asal dengan kedua mask tersebut kemudian

digabungkan dengan cara tertentu sehingga menghasilkan nilai yang dapat

digunakan untuk menentukan apakah sebuah titik merupakan tepi obyek dalam

citra. Biasanya tepi naik (hasil positif) dan tepi turun (hasil negatif) tidak

dibedakan, sehingga diambil nilai absolutnya [ACH05].
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-1 0 1

-1 0 1
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fe) Operator isotropik horizontal (h) Operator isotropik vertikal

Gambar 2.10 Operator Gradien Untuk Deteksi Tepi.

Kombinasi antara kedua hasil konvolusi mask tadi biasanya dilakukan

dengan mengambil nilai maksimum (persamaan 2.17), rerata (persamaan 2.18)

ataupun rerata geometri (persamaan 2.19) dari keduanya.

KQ(x,y) = max tfK,(x,y)| + |K2 (x,y)|) (2.17)

K0(x,y)
K]{x,y)\ + \K2{x,y)\)

(2.18)

KQ(x,y) = ^K,{x,y)2+K2{x,y)2 (2.19)

dengan K, (x,y) dan K2(x,y) adalah hasil konvolusi menggunakan mask 1 dan

mask 2.
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Karena ukuran mask operator Roberts adalah 2x2, maka posisi titik yang

ditinjau tidak berada di pusat mask, sehingga tepi yang dihasilkan berada pada

salah satu sisi tepi tersebut (tepi atas atau tepi bawah). Prewitt kemudian

menggunakan diferensi antara nilai-nilai tetangga titik yang ditinjau untuk

membuat citra tepi dengan mask berukuran 3x3, sehingga titik yang ditinjau

berada tepat di tengah mask. Operator Prewitt terdiri atas 2 mask, masing-masing

untuk mendeteksi tepi dengan arah horizontal dan vertikal (gambar 2.10c dan d).

Kombinasinya juga dapat dilakukan dengan persamaan 2.16 sampai dengan 2.18

Sobel memperbaiki operator yang dikembangkan oleh Prewitt dengan

memberi nilai bobot yang lebih besar, yaitu dua kalinya, pada baris tengah untuk

arah horizontal dan dan kolom tengah untuk arah vertikal, dengan anggapan baris

dan kolom tengah tersebut memberi kontribusi yang lebih besar dibandingkan

baris dan kolom lainnya (gambar 2.10e dan f). Kemudian dikembangkan juga

operator isotropik yang mirip dengan operator Sobel, namun dengan bobot baris

dan kolom tengah adalah ^2 dari bobot di baris dan kolom lainnya (gambar 2.10g

danh)[ACH05].

2.9 Warna

Warna-warna yang diterima oleh mata manusia merupakan hasil

kombinasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Kombinasi warna

yang memberikan rentang warna yang paling lebar adalah Red (R), Green (G) dan

Blue (B). Ketiga warna tersebut dinamakan warna pokok dan sering disingkat

sebagai warna dasar RGB. Warna-warna lain dapat diperoleh dengan



24

mencampurkan ketiga warna pokok tersebut dengan perbandingan tertentu

[MUN04].

2.9.1 Atribut Warna

Selain RGB, warna dapat dimodelkan berdasarkan atribut warna. Setiap

warna mempunyai tiga atribut, yaitu Intensity (I), Hue (H), dan Saturation (S)

[MUN04].

a) lntensity/Brigthness/Luminance

Atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata

tanpa mempedulikan warna. Kisaran nilainya antara gelap (hitam) dan

terang (putih).

b) Hue

Menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, violet, kuning. Hue

digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan kemerahan

(redness), kehijauan (greenness) dan sebagainya dari cahaya. Hue

berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya.

c) Saturation

Menyatakan tingkat kemurnian warna cahaya, yaitu mengindikasikan

barapa banyak warna putih diberikan pada warna. Sebagai contoh , warna

merah adalah 100% warna jenuh {saturated color), sedangkan warna pink

adalah warna merah dengan tingkat kejenuhan sangat rendah (karena ada

warna putih di dalamnya).
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Hue dikuantisasi dengan nilai 0 sampai 255. 0 menyatakan merah,

kemudian memutar nilai-nilai spektrum tersebut kembali lagi ke 0 untuk

menyatakan merah lagi. Ini dapat dipandang sebagai sudut dari 0° sampai 360°.

Jika suatu warna mempunyai saturation = 0, maka warna tersebut tanpa

hue, yaitu dibuat dari warna putih saja. Jika saturation = 255, maka tidak ada

warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut [MUN04J.

Intensitas nilai dari gelap sampai terang (gelap = 0, terang = 255)

Terang

H

Hijau

Gelap

Gambar 2.11 Model IHS.

A

„---'' Titik warna

; 0 " hue

,*»"

2.9.2 Sistem Koordinat Warna

Standar panjang gelombang warna-warna pokok menurut CIE

{Commission international de FEclairage) adalah

R = 700 nm

G = 546.1 nm

B = 435.8 nm

Warna-warna lain dapat dihasilkan dengan mengkombinasikan ketiga warna

pokok tersebut. Model warna yang digunakan sebagai acuan dinamakan model

RGB.
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Salah satu cara yang mudah untuk menghitung nilai warna dan

menafsirkan hasilnya dalam model warna RGB adalah dengan melakukan

normalisasi terhadap ketiga komponen warna tersebut [AHM05]

Kromatisitas {chromaticity of color) masing-masing warna pokok,

menunjukkan persentase relatif suatu warna pokok di antara warna pokok lainnya

pada warna yang diberikan, yang didefinisikan sebagai berikut

X= - (2.20)
X + Y + Z

Y= (2.21)
X + Y + Z

Z= ? (2.22)
X + Y + Z

Warna putih acuan dinyatakan dengan X=Y=Z=1, jumlah seluruh nilai

kromatisitas warna adalah satu

x+y+z = 1, atau z = l-(x+y) (2.23)

2.9.3 Model warna CMY dan CMYK

Warna cyan (C), magenta (M), dan yellow (Y) adalah warna

komplementer terhadap red, green, dan blue. Dua buah warna disebut

komplementer jika dicampur dengan perbandingan yang tepat menghasilkan

warna putih. Misalnya, magenta jika dicampur dengan perbandingan yang tepat

dengan green menghasilkan putih, karena itu magenta adalah komplemen dari

green [MUN04].
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C = 1 - R (2-24)

M=l-G (2-25)

Y = 1 - B (2-26)

Model CMY dapat digunakan untuk mencetak citra berwarna, tetapi

karena ketidaksempurnaan tinta, model CMY tidak dapat menghasilkan warna

hitam dengan baik. Karena itu model CMY disempumakan menjadi model

CMYK, yang dalam hal ini K menyatakan warna keempat, dengan perhitungan

sebagai berikut:

K = min (C, M, Y) (2-2?)

C = C - K (2-28)

M = M - K (2-29)

Y = Y-K (2-30)

2.9.4 Transformasi Warna RGB ke IHS

Meskipun basis RGB bagus untuk menampilkan informasi warna, tetapi

tidak cocok untuk beberapa aplikasi pemrosesan citra. Pada aplikasi pengenalan

obyek, lebih mudah mengidentifikasi obyek dengan perbedaan hue-nya dengan

cara memberikan nilai ambang pada rentang nilai-nilai hue (panjang gelombang

spektrum) yang melingkupi obyek. Aplikasi yang lain misalnya pemampatan

citra. Pemampatan citra berwarna lebih relevan bila warna RGB-nya

dikonversikan ke IHS karena algoritma pemampatan pada citra skala keabuan

dilakukan pada komponen I, sedangkan nilai H dan S dikodekan dengan cara yang

lain dengan sedikit atau sama sekali tidak ada degradasi [MUN04].
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Model warna IHS merepresentasikan warna dalam terminologi intensity,

hue, dan saturation [AHM05].

M

• s

R Y C.

Gambar 2.12 Segitiga HIS.

Komponen RGB dari citra berwarna dapat dikonversikan ke model warna

IHS, dengan mengasumsikan komponen RGB telah dinormalisasi ke 1, maka I, H

dan S dihitung dengan rumus:

1= -(R+G+B) (2-31)
3

H=cos"' . 2R~G~B •. •" ^32)
2j{R-G)2+{R-B){G-B) ;'-\

S=l min{R,G,B) \ . (2.33)/
R+G+B V

Altematif lain mengubah model RGB ke IHS adalah sebagai berikut: konversi

dari model RGB ke model IHS dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah

merotasikan koordinat RGB ke sistem koordinat (/, VX,V2) dengan transformasi :



V3/3 V3/3 V3/3 ~R

0 1/V2 -I/V2 G

2/V6 -1/V6 -1/V6 B

29

(2.34)

Langkah kedua adalah menghitung Hdan Sdari koordinat (F,, V2):

H = tan-](V2/V{) (2-35)

S = {V2+V22)1'2 (2.36)

Nilai Hadalah dalam selang [0,2ti] atau setara dengan [0,360°]. Transformasi dari

model IHS ke model RGB dapat dilakukan dengan prosedur balikan :

V,=Scos(H) (2-37)

V2=Ssin{H) (2-38)

V3/3 0 2/V6
V3/3 1/V2 -l-x/6
V3/3 -1/V2 -lV6

(2.39)

Dengan transformasi RGB ke IHS, maka algoritma pemrosesan citra yang

semula untuk citra skala abu dapat diterapkan pada komponen intensity,

sedangkan algoritma segmentasi citra dapat dilakukan pada komponen H.

Transformasi citra dari basis RGB ke basis IHS dilakukan sebelum pemrosesan

citra. Citra yang sudah diproses dapat dikonversikan kembali ke basis RGB untuk

tujuan display.


