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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. KAJIAN PUSTAKAN 

1. Kamera Smartphone 

a) Kamera 

Kamera adalah alat yang sangat sering digunakan dalam dunia 

fotografi. Kamera digunakan untuk membentuk dan merekam suatu 

bayangan potret pada lembaran film. (Riyantomo, 2015) 

b) Smartphone 

Smartphone merupakan telepon yang memiliki fitur-fitur dengan 

kemanpuan melebihi telepon pada umumnya, hal ini bias dilihat dengan 

keberadaan fitur tambahan selain untuk komunikasi, seperti fasilitas 

pendukung tambahan aplikasi. Kemajuan teknologi dan informasi dapat 

dilihat dengan semakin banyaknya pengunaan smartphone sebagai Alat 

Bantu yang mutakhir, yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan 

manusia, sehingga waktu yang digunakan semakin cepat, dan mudah. 

(Solikin, 2018) 

2. Android 

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk 

perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya sistem operasi ini 

dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian dibeli oleh Google pada 

tahun 2005. 

Dalam usaha mengembangkan Android, pada tahun 2007 dibentuklah 

Open Handset Alliance (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa 

perusahaan,yaitu Texas Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, 

Intel,LG,Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung 

Electronics, Sprint Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk 

mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada tanggal 9 

Desember 2008, diumumkan bahwa 14 orang anggota baru akan bergabung 

dengan proyek Android, termasuk PacketVideo, ARM Holdings, Atheros 
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Communications, Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, 

SonyEricsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc  (Maiyana, 2018) 

3. Open Computer Vision (OpenCV) 

OpenCV adalah sebuah library yang berisi fungsi-fungsi pemograman 

untuk teknologi computer vision secara real time. OpenCV bersifat open 

source,bebas digunakan untuk hal-hal yang bersifat akademis dan komersial. 

Di dalamnya terdapat interface untuk C++, C, Python, dan nantinya Java 

yang dapat berjalan pada Windows, 

Linux, Android, dan Mac. Terdapat lebih dari 2500 algoritma dalam 

OpenCV, digunakan di seluruh dunia, telah lebih dari 2.5 juta kali diunduh, 

dan digunakan lebih dari 40 ribu orang. Penggunaannya antara lain pada seni 

interaktif, inspeksi tambang,menampilkan peta di web melalui teknologi 

robotik.  

Fitur-fitur yang terdapat pada OpenCV antara lain Manipulasi data 

image (alokasi, rilis, duplikasi, pengaturan, konversi), Image dan I/O video 

(masukan berbasis file dan kamera, keluaran image/ video file), manipulasi 

matriks dan vektor serta aljabar linear (produk, solusi, eigenvalues, SVD), 

beragam struktur data dinamis (daftar, baris, grafik), dasar pengolahan citra 

(filter, deteksi tepi, deteksi sudut, pengambilan sampel dan interpolasi, 

konversi warna, operasi morfologi, histogram), analisis struktur (komponen 

yang berhubungan, pengolahan kontur, transformasi jarak, variasi momen, 

transformasi Hough, perkiraan polygonal, menyesuaikan garis, 

delaunay triangulation, Kalibrasi kamera (menemukan dan menelusuri pola 

kalibrasi, kalibrasi, dasar estimasi matriks, estimasi homografi, 

korespondensi stereo), analisis gerakan (optical flow, segmentasi gerakan, 

penelusuran), pengenalan objek (metode eigen, HMM), dasar Graphical User 

Interface atau GUI (menampilkan image/ video, penanganan mouse dan 

keyboard, scroll-bars), pelabelan image (garis, poligon, gambar teks).  

Modul-modul yang terdapat pada OpenCV antara lain: cv – fungsi 

utama OpenCV, cvaux – fungsi penolong OpenCV, cxcore – pendukung 

struktur data dan aljabar linear , highgui –fungsi GUI. 
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4. Android Studio 

Android studio adalah IDE (Integrated Development Environment) resmi 

untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. 

Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 mei 2013 

pada event Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android 

Studio mengantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan 

aplikasi Android. 

Android studio sendiri dikembangkan berdasarkan IntelliJ IDEA yang 

mirip dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin (Android Development 

Tools). Android studio memiliki fitur: 

a) Projek berbasis pada Gradle Build 

b) Refactory dan pembenahan bug yang cepat 

c) Tools baru yang bernama “Lint” diklaim dapat memonitor kecepatan,    

kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat. 

d) Mendukung Proguard And App-signing untuk keamanan. 

e) Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah. 

f) Didukung oleh Google Cloud Platfrom untuk setiap aplikasi yang 

dikembangkan. (Juansyah, 2015) 

5. Java 

Bahasa pemprograman Java merupakan salah satu dari sekian banyak 

bahasa pemprograman yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi 

termasuk telepon gengam. Bahasa pemprograman ini pertama kali dibuat oleh 

James Gosling saat masih bergabung Sun Microsystem.  

Bahasa pemprograman ini merupakan pengembangan C++, saat ini Java 

merupakan bahasa pemprograman yang paling populer digunakan, dan secara 

luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak 

aplikasi ataupun aplikasi berbasis web.  

Kelebihan java dari bahasa pemprograman yang lain adalah bisa 

dijalankan di berbagai jenis sistem operasi sehingga dikenal juga bahasa 
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pemprograman multiplatform, bersifat pemprograman berorientasi object 

(PBO), memiliki library yang lengkap. 

6. Histogram Ekualisasi 

Metode Histogram Ekualisasi merupakan suatu cara yang bertujuan untuk 

memperoleh histogram yang intensitasnya terdistribusi secara seragam pada 

citra. Pendekatan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan grayscale yang 

lebih luas pada daerah yang memiliki banyak piksel dan mempersempit aras 

keabuan pada daerah yang berpiksel sedikit. Efeknya dapat digunakan untuk 

meningkatkan kontras secara menyeluruh (brightness) dan kontras (contrast) 

dari sebuah citra. Secara matematis histogram citra dihitung dengan 

persamaan dibawah ini : 

ℎ𝑖𝑠𝑡 = [𝑖 + 1] 

Persamaan 1, Persamaan nilai histogram 

 

Akumulasi histogram untuk piksel yang memiliki aras k dinyatakan pada 

Persamaan dibawah ini : 

𝒞[𝑘 + 1] = ∑ ℎ𝑖𝑠𝑡[𝑘 + 1], 𝑘 = 0,1,2, … , 𝐿 − 1

𝑘

𝑖=1

 

Persamaan 2, Persamaan akumulasi histogram 

 

Selanjutnya aras k akan digantikan dengan a dengan ketentuan Persamaan 

dibawah ini : 

𝑎𝑘 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 {(𝑙 − 1)
𝑐[𝑘 + 1]

𝑁
} , 𝑘 = 0,1,2, … , 𝐿 − 1 

Persamaan 3, Persamaan nilai aras keabuan 

(Nugroho, 2017)
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7. Ruang Warna RGB 

Ruang warna RGB (Red, Green, Blue) adalah kombinasi warna primer 

yaitu merah, hijau, dan biru, yang biasa digunakan oleh monitor komputer 

atau televisi. Warna yang dihasilkan berasal dari kombinasi tiga warna dan 

masing – masing memiliki nilai 8 bit merah, 8 bit hijau, dan 8 bit biru. 

Campuran ketiga warna primer tersebut dengan porposi seimbang akan 

menghasilkan nuansa warna kelabu. Jika ketiga warna ini disaturasikan 

penuh, maka akan menghasilkan warna putih. (Rulaningtyas dkk., 2015) 

Gambar warna RGB seperti pada gambar 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Citra warna RGB 
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8. HSV (Hue Saturation Value) 

Model warna HSV mendefinisikan warna dalam terminologi Hue, 

Saturation dan Value. Hue menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, 

violet, dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan 

menentukan kemerahan (redness), kehijauan (greeness), dsb, dari cahaya. 

Hue berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan 

tingkat kemurnian suatu warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak 

warna putih diberikan pada warna. Value adalah Atribut yang menyatakan 

banyaknya cahaya yang diterima Oleh mata tanpa memperdulikan warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fotografi 

fotografi berasal dari dua istilah yunani photo dari phos (cahaya) dan 

graphy dari graphe (tulisan atau gambar). Maka makna harfiah fotografi 

adalah menulis atau menggambar dengan cahaya. Dengan ini maka identitas 

fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu yang terjadi 

secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia 

dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis). Pada dasarnya fotografi 

adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil 

yang kita inginkan. Fotografi dapat dikategorikan sebagai teknik dan seni. 

(Tanjung, 2016) 

 Gambar 2. Citra warna HSV 
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B. STUDI PENDAHULUAN 

Pada Penelitian sebelumnya peningkatan citra menggunakan hitrogram 

ekualisasi dan menghasilkan suatu kerangka modifikasi histogram sederhana 

untuk kontras enhancement pada citra tak bergerak untuk meningkatkan kontras 

citra tanpa kehilangan detail dari fitur citra. Metode yang disajikan terdiri dari 2 

tahap. Pertama, histogram dari citra asli di modifikasi terhadap histogram umum. 

Pada tahap kedua, histrogram yang dimodifikasi pada citra asli dipisahkan 

kedalam dua sub-histogram berdasarkan rataan dari citra asli dan kemudian 

melakukan ekualisasi secara independen untuk menjaga kecerahan citra.  

Pada  hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan metode yang 

diusulkan dapat secara signifikan mengeliminir efek tampilan yang pudar pada 

citra. Selain itu metode ini dapat meningkatkan kualitas citra tanpa 

menyebabkan hilangnya detail citra dan juga tidak menghasilkan artefak-artefak 

yang tidak diinginkan pada citra. (Chyan, 2018) 

Pada penelitian tentang Analysis of Sigmoid Function Method And 

Histogram Equlization for Enhancement Contrast Image, Bahwsanya dari jurnal 

tersebut dapat diambil kesimpulan, antara lain. 

1. Meningkatkan kualitas gambar dilakukan dengan mengubah distribusi 

nilai tingkat abu-abu pada gambar sehingga menjadi seragam. Histogram 

Algoritma Equalisasi dan Algoritma ACEBSF adalah dua algoritma yang dapat 

meningkatkan kualitas gambar dengan mengubah nilai tingkat distribusi abu-abu 

dalam suatu gambar. 

2. Pengujian dua metode dilakukan dengan membandingkan nilai SSE dan 

waktu eksekusi kedua algoritma. Dari pengujian apa yang dilakukan, Algoritma 

Histogram Equalization memiliki waktu eksekusi terpendek dengan 83,109 ms 

dibandingkan dengan waktu ACEBSF dengan nilai 121,315 ms. Sementara itu, 

nilai SSE yang dimiliki oleh algoritma ACEBSF dengan nilai 14.619.460.211 

lebih besar dibandingkan dengan SSE Histogram Equalization 12.526.602.683. 

(Azmi & Harahap, 2019) 
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Histogram dalam gambar digital adalah grafik yang mewakili distribusi 

warna digital, gambar yang menunjukkan intensitas nilai piksel suatu gambar. 

Pemetaan nilai piksel dalam histogram dijelaskan pada persamaan dibawah ini : 

 

ℎ(𝑛𝑘) =  𝑛𝑘 

Persamaan 4, Persamaan pemetaan nilai piksel  

Di mana nkis sumbu yang menunjukkan nilai piksel (k = 1-255) dan h (nk) 

adalah ordinat yang mewakili jumlah piksel untuk setiap piksel. Dalam 

penelitian ini histogram dalam suatu gambar harus dinormalisasi sebelum proses 

pemerataan histogram. Manfaat normalisasi histogram adalah melihat statistik 

suatu gambar dibagi dengan jumlah piksel dalam gambar. Normalisasi histogram 

dapat didefinisikan pada persamaan rumus dibawah ini : 

 

𝑝(𝑛𝑘) =  
ℎ(𝑛𝑘)

𝑛
=  

𝑛𝑘

𝑛
 

Persamaan 5, Persamaan normalisasi histogram 

Ekualisasi histogram adalah teknik peningkatan gambar dengan 

memanipulasi setiap piksel gambar di mana penyebaran histogram gambar asli 

tidak terdistribusi secara merata karena distribusi piksel tidak menjaga seluruh 

tingkat gradasi tersedia pada histogram. 

Proses ini menghasilkan nilai piksel yang terdistribusi secara merata dalam 

interval (0-255). Histogram disamakan secara matematis dan dapat dilakukan 

dengan persamaan dibawah ini : 

𝑇(𝑛𝑘) =  ∑ 𝑝(𝑛𝑘)

𝑘

𝑗=1

 

Persamaan 6, Perataan nilai piksel 

Di mana 𝑝(𝑛𝑘) adalah ordinat yang menyatakan jumlah piksel untuk setiap 

piksel. Sedangkan 𝑇(𝑛𝑘) adalah lokasi di mana 𝑛𝑘 nilai intensitas akan 

dipetakan. 
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Nilai penentuan nilai ambang sebelum dan sesudah proses histogram 

smoothing terlihat sangat sangat berbeda. Namun, dalam hasil binarisasi hasil 

dokumen kuno sedikit menghasilkan nilai keterbacaan yang berbeda.  

Ini tergantung pada tingkat kebisingan atau kondisi dokumen kuno gambar-

gambar. (Jaya & Sahlinal, 2017) 

Perbaikan kualitas citra dengan menggunakan histogram ekualisasi 

dilakukan sebagai tahapan awal penelitian. 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. Proses berjalan dengan 

mengubah derajat keabuan sebuah piksel dengan sebuah fungsi transformasi. 

Persamaan yang digunakan seperti pada Persamaan dibawah ini : 

ℎ𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑛
, 𝑖 = 0,1,2,3 … 

Persamaan 7, Perubahan derajat keabuan sebuah piksel 

Dimana 𝑛𝑖 merupaka jumlah pixel yang mempunyai derajat keabuan i, dan 

n merupakan jumlah seluruh pixel citra. Setelah proses ekualisasi histogram 

kemudian citra dilakukan proses filtering dengan Gaussian Filter. Filter 

Gaussian adalah filter dalam bentuk matrik berukuran m x n, dan nilanya sama 

untuk tiap elemen. Filter ini bersifat LPF dengan ciri bahwa jumlah seluruh 

elemen adalah satu. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 

1. Penggunaaan pemodelan campuran Gaussian dan ekualisasi histogram 

mampu memperbaiki citra dengan baik sehingga mempermudah proses 

ekstraksi ciri. 

2. Ciri statistik orde pertama mampu dijadikan acuan untuk membedakan 

kematangan semangka. 

3. Hasil uji coba proses klasifikasi menggunakan support vector machine 

didapatkan nilai akurasi sebesar 86.66%. (Liantoni & Nugroho, 2019) 
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Citra radiograf asli memiliki intensitas tinggi tetapi kontras yang rendah, 

sehingga Tidak memungkinkan untuk dilakukan diagnosis terhadap citra 

tersebut. Oleh karena itu dilakukan perbaikan kualitas citra dengan image 

enhancement, sehingga diperoleh citra dengan kontras yang lebih baik.  

Perbaikan kontras yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

ekualisasi histogram. Dengan teknik ini, tidak terjadi perubahan nilai piksel. 

Tujuan dari teknik ini adalah untuk menghasilkan histogram citra yang seragam. 

Hasil ekualisasi akan tetap memiliki puncak dan lembah intensitas grey level. 

Akan tetapi puncak dan lembah tersebut akan digeser. Histogram hasil ekualisasi 

akan lebih disebarkan (spreading). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 

metode pengenalan pola yang dilakukan adalah serangkaian pengolahan citra 

yang meliputi ekualisasi histogram, deteksi tepi, dan binerisasi citra. Metode 

pengenalan pola yang dilakukan cukup efektif, ditunjukkan dengan kesesuaian 

analisis hasil dengan interpretasi yang diberikan oleh dokter gigi. Data 

karakteristik tumor ganas pada rahang meliputi kasus metastase maligna atau 

squamous cell carcinoma. Adapun saran yang dapat diusulkan berdasarkan hasil 

penelitian adalah perlu penelitian lebih lanjut menggunakan metode deteksi tepi 

yang lain agar diperoleh gambaran batas yang jelas. Hal ini mengingat bahwa 

batas lesi adalah parameter penting dalam penentuan karakter lesi. (Lestari & 

Widyaningrum, 2016) 

CCTV pada dasarnya dikategorikan menjadi video forensik karena 

berkaitan dengan bukti dalam bentuk video rekaman. Proses pra-pemrosesan 

harus dilakukan untuk mendapatkan gambar CCTV yang berasal dari CCTV 

bingkai perekaman video. Algoritma Peningkatan Gambar yang diterapkan pada 

aplikasi adalah Konvolusi (yang terdiri Filter Low Pass, Filter High Pass, 

Median Filter, Penyaring Rata-rata dan Penyaring Gaussian) ekualisasi 

Histogram, Filter Wiener, Kontras Peregangan dan Interpolasi Linier Semua 

algoritma dikumpulkan dalam program untuk memproses peningkatan kualitas 

gambar. Ini aplikasi peningkatan kualitas gambar dibuat menggunakan 

MATLAB. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar 
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CCTV yang baik secara visual sehingga mereka dapat memperoleh informasi 

yang lengkap dan akurat identifikasi. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu 

terkait pihak dalam melakukan proses peningkatan citra kualitas.  

Proses peningkatan gambar yang digunakan untuk melakukan proses 

peningkatan kualitas gambar terdiri dari 3 tahap, tahap pertama adalah tahap 

preprocessing di mana pada tahap ini dataset CCTV berada tangkapan layar, 

deteksi objek, dan potong saat dibutuhkan, tahap kedua adalah tahap pemrosesan 

di mana hasil dari gambar praproses akan meningkatkan kualitas gambar 

menggunakan suatu algoritma yang telah diterapkan pada program yang dibuat, 

tahap ketiga adalah tahap post-processing yang merupakan fase pengujian 

menggunakan MSE, PSNR dan Timing-Run parameter. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penerapan 

peningkatan kualitas forensik aplikasi gambar, telah berhasil dibuat 

meningkatkan kualitas gambar di mana kompilasi gambar algoritma 

peningkatan. Dengan membuat aplikasi ini, para gambar forensik dari CCTV 

dapat ditingkatkan atau ditingkatkan, sehingga secara visual dan ilmiah kualitas 

gambar terlihat lebih baik.  

Beberapa algoritma peningkatan kualitas gambar telah berhasil diterapkan 

dalam aplikasi untuk meningkatkan kualitas gambar yang dibuat. Algoritma 

yang diterapkan adalah algoritma peningkatan gambar yang terdiri dari low pass 

filter, high pass filter, median filter, mean filter, Filter Gaussian, filter Wiener, 

ekualisasi histogram, kontras peregangan dan interpolasi bikubik Algoritma 

telah berhasil diuji dengan Timing-Run, MSE dan Parameter PNSR. 

Berdasarkan parameter histogram itu menemukan bahwa algoritma keseluruhan 

rata-rata menyediakan perangkat tambahan untuk gambar yang dihasilkan 

dengan kontras yang lebih tinggi nilai dari gambar asli dan gambar yang 

dihasilkan memiliki nilai kepadatan di area nada tengah yang menunjukkan 

bahwa gambar yang disempurnakan memiliki kecerahan dan warna abu-abu 

yang lebih baik. gambar asli. 

Berdasarkan parameter timing-run, the waktu rata-rata yang dibutuhkan 

oleh algoritma untuk meningkatkan gambar kualitas untuk 0,114627915 detik. 
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Pemrosesan tercepat waktu adalah algoritma peregangan kontras yang hanya 

membutuhkan waktu 0,386267 s, sedangkan waktu pemrosesan terlama adalah 

rata-rata algoritma penyaringan dengan waktu pemrosesan 47.761149s. 

Berdasarkan parameter MSE dan PSNR, keseluruhan nilai MSE rata-rata 

diperoleh pada 1058,512083 dan nilai PSNR rata-rata keseluruhan adalah 

541.61875 dB, kecuali nilai interpolasi bikubik yang tidak memiliki MSE dan 

Nilai PSNR karena perubahan array piksel. 

Beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah kebutuhan untuk 

meningkatkan parameter nilai input dari setiap algoritma, sehingga akan 

diketahui berapa nilai sebenarnya dari algoritma tersebut berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas gambar yang bisa dilihat secara visual.  

Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang aplikasi meningkatkan kualitas 

gambar forensik pada operasi titik, transformasi dan warna semu. Ini juga perlu 

menerapkan algoritma perbaikan tepi ke memaksimalkan fungsi algoritma filter 

lulus tinggi dalam aplikasi. Perlu untuk menerapkan linier lain algoritma 

interpolasi yang dapat memperbesar piksel gambar dan menambah ukuran 

gambar. Algoritma khusus diperlukan untuk memaksimalkan fungsinya seperti 

algoritma konvolusi di pembelajaran mendalam atau algoritma lain yang dapat 

mendeteksi objek lebih akurat.   
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