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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Derau merupakan permasalahan utama yang dijumpai dalam pemrosesan citra 

digital. Derau merupakan watak alamiah dari semua data baik analog maupun digital 

di alam semesta. Derau yang terdapat pada sebuah citra digital dapat mengganggu 

originalitas dari informasi tersebut. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kualitas 

informasi yang terdapat pada citra menjadi kurang baik atau bisa menjadi rusak. Derau 

pada sebuah citra digital dapat diakibatkan oleh proses akuisisi, proses transfer 

ataupun proses konversi. 
 

Untuk menekan derau yang terdapat pada citra digital diperlukan sebuah metode 

penapisan yang mampu bekerja secara optimal. Beberapa penelitian terkait 

pemrosesan citra digital telah menerapkan beberapa metode penapisan untuk 

melakukan penekanan derau. Beberapa diantara metode penapisan bekerja pada 

domain spasial dan beberapa diantaranya bekerja pada domain transformasi. Metode-

metode penapisan yang bekerja pada domain spasial diantaranya adalah tapis rerata, 

tapis median, tapis Gaussian, tapis IIR (Infinite Impulse Response), tapis FIR (Finite 

Impulse Response) lain sebagainya. Adapun metode-metode penapisan berbasis 

domain transformasi diantaranya adalah Wavelet, DCT, dan lain sebagainya. 

Salah satu tapis IIR yang bisa digunakan untuk melakukan penapisan adalah 

metode Butterworth. Metode penapisan Butterworth dapat diterapkan pada bidang-

bidang frekuensi seperti Lowpass, Bandpass, Highpass dan Bandstop. Sehingga pada 

penelitian tugas akhir ini penulis akan melakukan penelitian tentang 

“PERANCANGAN TAPIS BUTTERWORTH UNTUK MERESTORASI CITRA 

DIGITAL”  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang tapis 

Butterworth dan merestorasi citra berderau dengan mengunakan empat bidang 

pelewatan frekuensi (Lowpass, Bandpass, Highpass, dan Bandstop), dimana citra 

berderau nantinya dirubah menjadi citra pada domain frekuensi setelah itu dikalikan 

dengan masing-masing butterworth bidang pelewatan untuk menghasilkan suatu citra 
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yang tertapis pada masing-masing bidang pelewatan dan hasilnya dikaji berdasarkan 

parameter MSE (Mean Squared Error). 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penilitian ini adalah : 

1. Aplikasi diimplementasikan menggunakan GUI MATLAB. 

2. Citra yang diolah berupa citra berukuran 512x512. 

3. Pita pelewatan tapis Butterworth yang akan diuji adalah pelewat rendah 

(lowpass), pelewat bidang (bandpass), pelewat tidak pita (bandstop), dan pelewat 

tinggi (highpass). 

4. Spesifikasi tapis yang akan dirancang berkaitan dengan riak pada pita pelewat 

(passband), riak pada pita penghentian (stopband), dan ketajaman transisi pita 

pelewatan. 

5. Penekanan derau dilakukan didasarkan pada bidang-bidang frekuensi dengan 

mengidentifikasi konsentrasi atau sebaran energi citra pada tiap bidang frekuensi. 

6. Parameter evaluasi hasil penapisan yang digunakan dalah nilai Mean Square Error 

(MSE) 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengimplementasikan tapis Butterworth 

untuk merestorasi citra sehingga didapatkan citra dengan kualitas derau tertekan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Mendemonstrasikan bagaimana tapis Butterworth digunakan untuk melakukan 

restorasi citra sehingga didapatkan citra dengan kualitas derau tertekan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini terdiri dari 3 bab sebagai berikut : 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Di dalam bab pendahuluan dibagi menjadi beberapa poin antara lain, latar belakang 

dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang diangkat dalam 
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penelitian, batasan masalah yang menjadi batasan pada pembahasan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

2. BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori ini akan dibahas beberapa tinjauan-tinjauan pustaka 

sebagai dasar teori yang menjadi pendukung pada tugas akhir ini. 

 

3. BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan system yang meliputi alat dan bahan 

proses penelitian dan metodelogi penelitian. 

 


