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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dibidang fotografi telah menyebar luas ke 

berbagai penjuru dunia serta merambah luas pada kehidupan masyarakat. 

Perkembangan dunia fotografi semakin luas dan mudah. Khususnya fotografi 

smartphone perkembangannya semakin berkualitas dengan megapixel yang 

semakin tinggi, sehingga menghasilkan gambar yang semakin berkualitas. 

Penggunaan smartphone telah menjadi gaya hidup kaum milenial. Hasil fotografi 

selain mudah diingat, terkadang memiliki peran penting dan selalu menarik untuk 

dilihat dan diamati karena memiliki nilai dokumentasi yang tinggi. Sebuah foto 

mampu merekam sesuatu yang tidak mungkin dapat terulang kembali, dapat berupa 

peristiwa atau kegiatan manusia, suasana alam, gambaran kehidupan pribadi, atau 

peristiwa seni dan budaya. 

Unsur utama pada fotografi adalah Cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh 

objek foto dan masuk ke dalam sensor akan menghasilkan sebuah gambar. Dalam 

suatu proses pengambilan gambar pada kamera desktop maupun kamera 

smartphone dibutuhkan suatu peningkatan cahaya atau Brightness agar 

menghasilkan gambar yang lebih memuaskan, ketika gambar yang diambil pada 

kondisi terang maka brightness ditingkatkan sedang sedangkan ketika pada kondisi 

gelap brightness ditingkatakan tinggi agar menghasikan gambar yang lebih terlihat. 

Subjek foto yang menghalangi sumber cahaya masuk ke dalam kamera ponsel akan 

membuat subjek menjadi gelap, atau yang lebih dikenal dengan siluet.  

Maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menguji kualitas 

Brightness setiap kamera smartphone untuk memberikan perbaikan jika masih 

terdapat kekurangan serta menjadi suatu peningkatan pada kamera smartphone 

tersebut. 

Pengujian Brightness kamera smartphone pada penelitian ini menggunakan 

metode Waterfall yaitu dengan mengsurvei para pengguna dalam mengambil 

gambar menggunakan kamera smarphone mereka kemudian merancang hasil
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survei yang didapat. Selain menggunakan metode waterfall penelitian ini juga 

menggunakan Histogram Ekualisasi. Penggunaan histogram bisa dipakai untuk 

mengetahui informasi frekuensi tingkat keabuan suatu citra. Ekualisasi Histogram 

adalah metode yang biasanya digunakan untuk perbaikan kualitas citra berdasarkan 

tingkat keabuan. Proses ini dulakukan supaya sebaran tingkat keabuan lebih merata 

dibandingkan dengan citra aslinya . (Liantoni & Nugroho, 2019) Inputan pada 

proses ini adalah citra dan keluarannya juga berupa citra dengan kualitas lebih baik 

daripada citra inputan sebelumnya.untuk mengetahui kualitas citra gambar yang 

diambil pada kamera smartphone tersebut. 

 Teknik yang sering dipakai untuk pemrosesan perbaikan kualitas 

citra adalah ekualisasi histogram ,yaitu untuk menghasilkan histogram yang 

seragam atau merata sehingga sering disebut juga dengan istilah perataan 

histogram. Teknik ini dapat dilakukan satu kali untuk seluruh luas citra (global 

histogram equalization) atau dengan beberapa kali yang diulang untuk setiap blok 

citra (sub-image). (Sidik, Firmansyah, & Anwar, 2019) 

Histogram adalah grafik yang menggambarkan penyebaran dari nilai – nilai 

pixel yang terdapat pada suatu citra atau bagian citra tertentu didalamnya. Intensitas 

pada citra dapat diketahui dari sebuah histogram. Histogram juga dapat mengetahui 

tentang banyak hal tentang kecerahan dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu 

histogram adalah alat bantu yang sangat berharga dalam sebuah pengerjaan 

pengolahan citra, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. 

Histogram merupakan dasar untuk berbagai teknik pengolahan domain 

spesial. Manipulasi histogram dapat digunakan secara efektif untuk peningkatan 

citra, seperti yang ditampilkan dibagian ini. Histogram sederhana untuk 

menghitung dalam perangkat lunak dan juga untuk implementasi hardware, 

sehingga membuat mereka populer dalam pengolahan citra yang real-time. 

(Mahathir, Rasmana, & Susanto,2017) 

Equalisasi Histogram adalah suatu proses perataan histogram, dimana 

distribusi nilai derajat keabuan pada suatu citra dibuat rata. Yang dimaksud dengan 

perataan histogram di sini adalah mengubah derajat keabuan suatu piksel (r) dengan 

derajat keabuan yang baru (s) dengan suatu fungsi transformasi T, yang dalam hal 
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ini s = T(r). Untuk dapat melakukan histogram equalization ini diperlukan suatu 

fungsi distribusi kumulatif yang merupakan kumulatif dari histogram(Ricky Aprias 

Sholihin, 2015). Pemodelan histogram bekerja dengan cara menggambarkan 

sebaran piksel-piksel dalam suatu histogram. Metode ini mengubah nilai tingkat 

keabuan piksel-piksel tertentu tanpa memperhatikan lokasinya dalam image (Fauzi, 

& Riana, 2018). 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diambil dibuat rumusan masalahnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara meningkatkan pencahayaan saat pengambilan gambar di 

kamera smartphone? 

2. Bagaimana perhitungan agar menghasilkan gambar dari pengambilan gambar 

kamera smartphone? 

C. Batasan Masalah 

Dari masalah diatas dapat diambil batasan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas kamera smartphone hanya pada brightness saja. 

2. Perhitungan brightness kamera hanya menggunakan Histogram Ekualisasi. 

D. Tujuan 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pencahayaan kamera smartphone pada saat mengambil gambar. 

2. Menerapkan rumus perhitungan untuk menentukan kualitas gambar yang 

diambil. 

E. Manfaat 

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi (penulis).  

a) Hasil penelitian ini dapat diterapkan diberbagai smartphone untuk 

mengetahui kualitas citra yang dihasilkan. 

b) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat strata 

satu di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains, 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
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