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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  Wisnoe Saputro Hidayat (2012), Judul penelitian ini adalah Kinerja Butterworth Low 

Pass Filter pada Teknik Modulasi Digital ASK Terhadap Paket Data Yang Dipengaruhi Oleh 

Derau. Filter sinyal yang akan digunakan dalam penelitian adalah Butterworth low-pass 

filter, dimana sinyal bandpass yang telah ditambahkan derau akan ditapis dengan cara 

meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Pengujian 

simulasi perangkat lunak modulasi digital ASK ini bertujuan untuk mengumpulkan data hasil 

ujicoba dan menganalisa kinerja Butterworth Low-Pass Filter dalam filtrasi sinyal bandpass 

yang telah dipengaruhi oleh derau dalam  saluran transmisi AWGN, serta menghitung jumlah 

Bit Error Rate (BER) dari data yang diterima. Berdasarkan nilai kuantitaf dari tabel hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin besar variabel bebas Fc yang diberikan kedalam 

sinyal passband pada blok Butterworth Low-Pass Filter, maka akan menghasilkan BER yang 

cendrung besar. 

 

  Widi Nurwati dkk (2014), Judul penelitian ini adalah Analisi Kinerja Butterworth Low 

Pass Filter dan Chebyshev Type 1 Low Pass Filter pada Teknik Modulasi Digital FSK 

(Frequency Shift Keying) Menggunakan Simulasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon filter yang dilewatkan pada teknik modulasi digital FSK (Frequency Shift 

keying) dengan obyek penelitian berupa gambar dengan format .jpeg yang memiliki resolusi 

gambar yang berbeda-beda dengan mencampurkan pengaruh  noise pada sinyal modulasinya. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu dengan menghitung nilai BER ( Bit 

Error Rate) pada hasil sinyal pada demodulasi digital FSK (Frequency Shift Keying). Pada 

sinyal informasi yang dipengaruhi oleh kanal AWGN  (Addittiv  White  Gausian  Noise)  dan  

kanal  rayleigh.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  data  bahwa  filter butterworth 

memiliki performasi yang lebih baik dibandingkan dengan filter chebyshev dengan 

menggunakan sistem transmisi frekuensi modulasi 10KHz dan 6KHz dengan mencampurkan 

pengaruh sinyal noise yang dibangkitkan dengan menggunakan kanal Rayleigh sebesar 

0.002dB, 0.0004dB, 0.0002dB, 0.00002dB dan 0.000002dB. 
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  Oralndo Farcend Ficdy Tumbelaka dkk (2015), Judul penelitian ini adalah Simulasi 

Pengaruh Penggunaan Filter Butterworth pada Masukan Sinyal Getaran Acak Terhadap Nilai 

Rata-Rata Magnitudo. Filter  dalam  penelitian  ini  dapat  diartikan  sebagai  penyaring  

komponen frekuensi yang tidak diinginkan.  Dalam penelitian ini persentase beda magnitudo  

tertinggi  pada  jumlah  eksitasi  15  kali,  30  kali,  45  kali  hingga  150  kali  dapat diketahui. 

Sinyal eksitasi impak dan sinyal eksitasi acak dibangkitkan dengan bantuan Matlab  versi  

6.5.  Sinyal  acak  dan  sinyal  impak  yang  dibangkitkan  kemudian difilter  dengan  

menggunakan  filter  Butterworth.  Eksitasi  sinyal  acak  dilakukan dengan  bantuan  Matlab  

versi  6.5.  Simulasi  dilakukan  berulang-ulang  yaitu  15 kali, 30 kali, 45 kali  hingga  150 

kali  eksitasi. Setelah simulasi dilakukan, maka diperoleh  magnitudo  respon  filter.  Rata-

rata  magnitudo  respon  filter  akibat eksitasi sinyal acak yang diperoleh dibandingkan 

dengan magnitudo  respon  filter akibat eksitasi sinyal impak. Beda antara rata-rata 

magnitudo  respon filter akibat eksitasi  sinyal  acak  dan  magnitudo  respon  filter  akibat  

eksitasi  sinyal  impak dinyatakan dalam persentase beda Dari  hasil  simulasi  dan  

perhitungan  disimpulkan  bahwa  persentase  beda magnitudo tertinggi maksimum terjadi 

pada simulasi 15 kali eksitasi yaitu sebesar 50%.  Pada  simulasi  60  kali  hingga  150  kali  

eksitasi,  grafik  persentase  beda magnitudo  tertinggi  cenderung  datar  Selain  itu,  nilai  

rata-rata  magnitudo  respon  filter  akibat  eksitasi  sinyal acak tidak ada yang dapat dianggap 

sama dengan nilai  magnitudo filter akibat eksitasi sinyal impak,  karena persentase beda 

magnitude respon  filter   akibat  eksitasi  sinyal  acak  tertinggi  berada  diatas  5%  dari  nilai 

magnitudo filter akibat eksitasi sinyal impak. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Citra digital  

Citra digital adalah citra yang bersifat diskrit yang dapat diolah oleh komputer. Citra 

ini dapat  dihasilkan  melalui kamera digital dan  scanner ataupun citra  yang  telah 

mengalami proses digitalisasi. Sebuah citra   berukuran 150 x 100 pixel dapat dinyatakan 

dengan matriks yang berukuran sesuai dengan pikselnya atau biasa dinyatakan dalam ukuran 

N x M dimana N untuk baris dan M untuk kolom. Misalnya diambil  suatu  kotak  kecil  dari  

bagian  citra  direpresentasikan  dengan  matriks berukuran 9 x 9, seperti terlihat pada Gambar 

2.1.  
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Gambar 2.1 Representasi Citra Digital 

Sumber : Gonzales, Rafael C, Richard E. Woods (2003 : 25) 

 

Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus (continue) dari 

intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Sumber cahaya menerangi objek, objek 

memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya tersebut. Pantulan cahaya ini 

ditangkap oleh oleh alat-alat optik, misalnya mata pada manusia, kamera,  pemindai 

(scanner),  dan sebagainya,  sehingga bayangan objek yang disebut  citra tersebut terekam. 

Citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat (Murni, 1992): 

1. Optic berupa  foto, 

2. Analog berupa  sinyal video seperti gambar  pada monitor  televisi, 

3. Digital yang dapat langsung disimpan  pada suatu  pita  magnetik. 

 

2.2.2 Citra Biner (1-Bit) 

Citra biner dienkodekan sebagai suatu array 2D, umumnya menggunakan 1 bit per 

piksel, dimana 0 berarti “hitam” dan 1 berarti “putih” (meskipun tidak ada konvensi universal 

pada hal itu). Keuntungan utama dari representasi ini, yang umumnya cocok untuk citra yang 

memuat grafika sederhana, teks, atau garis, adalah ukurannya yang kecil. Gambar 2.2 

menunjukkan sebuah citra biner (hasil dari sebuah algoritma deteksi tepi) dan sebuah region 

berukuran 6 × 6, dimana piksel-piksel dengan nilai 1 berkaitan dengan tepi-tepi dan piksel-

piksel dengan nilai 0 berkaitan dengan latar. 
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Gambar 2.2 Sebuah citra biner dengan nilai-nilai piksel di dalam sebuah region 6 × 6 

 

2.2.3 Citra Keabuan (8-Bit) 

Citra keabuan (yang juga dikenal dengan citra monokrom) dapat pula dienkodekan 

sebagai sebuah array 2D yang memuat nilai-nilai pikselnya, umumnya dengan 8 bit per piksel, 

dimana nilai piksel 0 berkaitan dengan “hitam”, nilai piksel 255 berkaitan dengan “putih”, dan 

nilai-nilai di antara kedua nilai tersebut mengindikasikan intensitas keabuan yang bervariasi. 

Banyak total aras (level) keabuan lebih besar dari kemampuan dari sistem visual manusia 

(dimana, pada hampir semua kasus, manusia tidak dapat membedakan apapun yang melebihi 

64 aras keabuan), yang membuat format ini sebagai kompromi yang tepat antara kualitas visual 

subjektif dan representasi dan penyimpanan yang kompak (efisien). 

 

Gambar 2.3 menunjukkan sebuah citra keabuan dan sebuah region berukuran 6 × 6, dimana 

piksel-piksel cerah berkaitan dengan nilai-nilai yang besar. 

 

Gambar 2.3 Sebuah citra keabuan dengan nilai-nilai piksel di dalam sebuah region 6 × 6 

 

2.2.4 Citra Warna 

Representasi atas citra warna lebih kompleks dan bervariasi. Dua cara yang paling 

umum dalam menyimpan isi dari citra warna adalah representasi RGB, dimana di dalamnya 

tiap piksel umumnya direpresentasikan dengan sebuah nilai 24-bit yang memuat komponen 
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merah (R), hijau (G), dan biru (B), dan representasi berindeks, dimana sebuah array 2D 

memuat indeks-indeks yang mengacu ke suatu peta warna ( atau LUT, lookup table). 

Citra Warna 24-Bit (RGB) : Citra warna dapat direpresentasikan menggunakan tiga buah 

array 2D yang berukuran sama, masing-masing untuk tiap kanal warna: merah (R), hijau (G), 

dan biru (B) (lihat Gambar 2.4). Setiap elemen array memuat nilai 8-bit, yang mengindikasikan 

intensitas dari intensitas merah, hijau, atau biru pada titik itu dengan skala [0, 255]. Kombinasi 

dari ketiga nilai itu menghasilkan sebuah nilai 24-bit, yang menghasilkan 224 (16777216 atau 

16 juta atau 16M) kombinasi warna. Representasi alternatif menggunakan 32 bit per piksel dan 

mencakup sebuah kanal keempat, yang dinamakan dengan kanal alfa, yang menyediakan 

ukuran transparansi untuk tiap piksel dan secara luas digunakan dalam efek pengeditan citra. 

 

Gambar 2.4 (a) Citra warna; (b) Citra keabuan 

 

Citra Warna Berindeks Permasalahan pada representasi warna 24-bit adalah 

kompatibilitas mundur terhadap perangkat-keras yang lebih tua yang bisa jadi tidak dapat 

menampilkan 16 juta warna secara simultan. Salah satu solusinya, sebelum divais kartu video 

24-bit digunakan secara luas, adalah representasi berindeks, dimana di dalamnya sebuah array 

2D yang berukuran sama dengan citra memuat indeks-indeks (pointer-pointer) yang menunjuk 

ke sebuah peta warna yang umumnya memuat 256 warna. Peta warna tersebut hanyalah daftar 

warna yang dipakai pada citra tersebut. 

Gambar 2.5 menunjukkan sebuah citra warna berindeks dan sebuah region 4 × 4, dimana tiap 

piksel menunjukkan indeks dan nilai dari komponen R, G, dan B pada entri dari peta warna 

yang ditunjuk oleh indeks tersebut. 
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Gambar 2.5 Sebuah citra warna berindeks dengan indeks-indels di dalam region (lingkurang) 

berukuran 4 × 4 

 

2.3 FORMAT FILE CITRA 

Hampir semua format file citra yang dipakai untuk merepresentasikan citra-citra bitmap 

memuat sebuah file header yang diikuti dengan data piksel (seringkali terkompresi). File 

header dari citra menyimpan informasi seputar citra tersebut, seperti tinggi dan lebar citra, 

banyak pita, banyak bit per piksel, dan sejumlah byte sidik-digital yang mengindikasikan tipe 

file. Pada format file yang lebih kompleks, file header juga memuat informasi tentang jenis 

kompresi yang digunakan dan parameter-parameter lain yang diperlukan untuk mendekode 

(mendekompresi) citra. 

Format file paling sederhana adalah format BIN dan PPM. Format BIN hanya memuat 

data piksel mentah, tanpa file header. Jadi, pengguna dari file BIN harus mengetahui 

parameter-parameter citra yang relevan (seperti tinggi dan lebar citra) sebelum menggunakan 

citra tersebut. Fotmat PPM dan varian-variannya (PBM untuk citra biner, PGM untuk citra 

keabuan, PPM untuk citra warna, dan PNM untuk semuanya) secara luas digunakan dalam 

penelitian pemrosesan citra dan banyak perangkat-lunak gratis untuk konversi ke format lini. 

Header untuk tiap format citra ini mencakup sidik digital 2-bit yang mengidentifikasi tipe file, 

lebar dan tinggi citra, banyak pita, nilai intensitas maksimum (yang menentukan banyak bpp 

per pita). 

Format BMP (Microsoft Windows bitmap) juga secara luas dipakai dan merupakan 

format yang cukup sederhana, yang memuat sebuah file header yang diikuti dengan data piksel 

mentah. 

Format JPEG merupakan format file yang paling populer untuk representasi citra 

dengan kualitas fotografis. Format ini dapat memiliki derajat kompresi yang tinggi dengan rugi 

kualitas perseptual minimal.  
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Dua format file citra lain yang secara luas dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan 

pemrosesan citra: GIF (Graphics Interchange Format) dan TIFF (Tagged Image File Format). 

GIF menggunakan sebuah representasi berindeks untuk citra-citra warna (dengan peta warna 

memuat maksimum 256 warna), algoritma kompresi LZW (Lempel-Ziv-Welch), dan header 

berukuran 13-byte. TIFF merupakan format yang lebih kompleks dengan sejumlah opsi dan 

kapabilitas, mencakup kemampuan untuk merepresentasikan citra warna 24 bpp dan mendukup 

lima skema kompresi yang berbeda. 

Format PNG (Portable Network Graphics) merupakan format file yang semakin populer 

belakangan ini yang mendukung baik citra warna 24 bpp maupun citra warna berindeks. 

 

2.4 Filter Digital 

Filter  digital  merupakan suatu filter  elektronik  yang  bekerja  dengan menerapkan  

operasi  matematika digital  atau  algoritma  pada  suatu  pemrosesan sinyal. Salah satu batasan 

utama pada filter digital adalah dalam hal keterbatasan kecepatan  pemrosesan  atau waktu  

komputasi  yang  sangat  tergantung  dengan kemampuan  mikrokontroler  atau  komputer  yang  

digunakan.  

Ada beberapa macam klasifikasi filter yaitu : 

1. Berdasarkan sinyal yang difilter yaitu, Filter Analog dan Filter Digital 

2. Berdasarkan respons frekuensi yaitu, LPF (low pass filter), HPF (high pass filter), 

PF(band pass filter), BSF( band stop filter) 

3. Berdasarkan bentuk respon frekuensi yaitu, Hamming, Kaiser, Firls, Blackman dan 

Fir2. 

4. Berdasarkan respon implusnya yaitu, FIR (Finite Impulse Response) dan IIR (infinite 

Impulse Response). 

 

2.4.1 Karakteristik Filter Digital 

Filter  digital  dicirikan  oleh  fungsi transfer,  atau  dengan  kata  lain,  dengan 

perbedaan  persamaan.  Analisis  matematis  dari  fungsi  transfer  dapat menggambarkan  

bagaimana  ia  akan  menanggapi  segala  masukan.  Dengan demikian,  merancang  penyaring  

terdiri  dari  spesifikasi  berkembang sesuai  dengan  masalah  (misalnya,  kedua-filter  dengan  

lowpass  urutan tertentu  frekuensi  cut-off),  dan  kemudian  menghasilkan  fungsi  transfer 

yang memenuhi spesifikasi. 
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2.4.2 Tapis Pelewat Rendah (Low Pass Filter) 

Sebuah rangkaian yang tegangan keluarannya tetap dari dc naik sampai ke suatu 

frekuensi cut-off fc. Bersama naiknya frekuensi di atas fc, tegangan keluarannya diperlemah 

(turun). Low Pass Filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah serta 

meredam/menahan frekuensi tinggi. Bentuk respon LPF seperti ditunjukkan gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 2.6 Gelombang respon LPF 

 

Pita  yang  lewat  merupakan  jangkauan  frekuensi  yang  dipancarkan, sedangkan  pita  

yang  berhenti  merupakan  jangkauan  frekuensi  yang  diperlemah. Untuk  frekuensi  cut  off  

(fc) disebut  frekuensi  0.707,  frekuensi  pojok,  atau frekuensi putus.  

Pada low pass filter  terdapat  beberapa  karakteristik  mendasar  sebagai berikut : 

a. Pada saat frekuensi sinyal input lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) (fin << fc) maka 

penguatan tegangan / Gain (G) = 1 atau G = 0dB. 

b. Pada saat frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi cut-off (fc) (fin =fc) maka ω = 

1/RC sehingga penguatan tegangan / Gain (G) menjadi -3 dB atau terjadi pelemahan 

tegangan sebesar 3 dB. 

c.  Pada  saat  frekuensi  sinyal  input  lebih  tinggi  dari  frekuensi  cut-off  (fc) (fin >> fc) 

maka besarnya penguatan tegangan (G) = 1/ωRC atau G = -20 log ωRC. 

d. Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Low  Pass  Filter  hanya meloloskan sinyal 

dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off (fc) saja. 

 

2.4.3 Tapis Pelewat Tinggi (High Pass Filter) 

Pengertian dari High Pass Filter yaitu jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi 

serta meredam/menahan frekuensi rendah.  Bentuk respon HPF seperti ditunjukkan gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 2.7 Gelombang respons HPF 

 

Filter High Pass memperlemah tegangan keluaran untuk semua frekuensi di bawah 

frekuensi cut-off fc.  Di atas fc, besarnya tegangan keluaran tetap.  Garis penuh adalah kurva 

idealnya, sedangkan kurva putus-putus menunjukkan bagaimana filter-filter high pass yang 

praktis menyimpang dari yang ideal. 

Prinsip kerja dari high pass filter adalah dengan memanfaatkan karakteristik dasar 

komponen C dan  R, dimana C akan mudah melewatkan sinyal AC sesuai dengan  nilai  

reaktansi  kapasitifnya  dan  komponen  R  yang  lebih  mudah melewatkan  sinyal  dengan  

frekuensi  yang  rendah.  Prinsip  kerja  rangkaian High Pass Filter (HPF) dengan RC dapat 

diuraikan sebagai berikut, apabila rangkaian filter high pass ini diberikan sinyal input dengan 

frekuensi diatas frekuensi cut-off (ωc)  maka  sinyal  tersebut  akan  di  lewatkan  ke  output  

rangkaian  melalui komponen C. Kemudian pada saat sinyal input yang diberikan ke rangkaian 

filter lolos atas atau high pass filter memiliki frekuensi di bawah frekuensi cut-off (ωc) maka  

sinyal  input  tersebut  akan  dilemahkan  dengan  cara  dibuang  ke  ground melalui frekuensi 

resonansi dari filter high-pass mengikuti nilai time constant (τ) dari rangkaian RC tersebut. 

 

2.4.4 Tapis Pelewat Pita (Band Pass Filter) 

Band  Pass  Filter  hanya  melewatkan  sebuah  pita  frekuensi  saja  dimana 

memperlemah  semua  frekuensi  di  luar  pita  itu.  Filter  ini  disusun  dari  dua  buah filter  

low-pass  dan  filter  high-pass  yang  disusun  secara  seri.  Filter  ini  juga berfungsi  untuk  

meredam  frekuensi  diantara  frekuensi  cut  off  bawah  dan frekuensi  cut  off  atas  dan  

meloloskan  semua  frekuensi  lainnya.  Selisih antara frekuensi cut-off atas dan bawah disebut 

dengan bandwidth.  Pada bidang telekomunikasi, band pass filter yang digunakan pada range 

frekuensi audio untuk modem dan pemrosesan suara adalah 0 – 20 kHz. 
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Gambar 2.8 Gelombang response BPF 

 

Tapis  band-pass  adalah  sebuah  rangkaian  yang  dirancang  hanya  untuk melewatkan 

isyarat dalam suatu pita frekuensi tertentu dan untuk menahan isyarat diluar  jalur  pita  

frekuensi  tersebut.  Jenis  filter  ini  memiliki  tegangan  keluaran maksimum pada satu 

frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi resonansi (ωr)  Jika  frekuensinya  berubah  

dari  frekuensi  resonansi  maka  tegangan keluarannya  turun,  ada  satu  frekuensi  diatas  

frekuensi  resonansi  (ωr)  dan  satu dibawah  (ωr)  dimana  gainnya  tetap  0,707  Ar.  Frekuensi 

ini diberi tanda (ωh) frekuensi cut-off atas dan (ωl) frekuensi cut-off bawah. Pita frekuensi 

antara (ωh) dan (ωl) adalah bandwidth (B). 

Filter band-pass dapat digolongkan sebagai pita sempit atau pita lebar. Filter pita  

sempit  adalah  sebuah  filter  yang  mempunyai  bandwidth  lebih  kecil  dari sepersepuluh 

frekuensi resonansinya (B < 0,1 ωr). Jika bandwidthnya lebih besar sepersepuluh dari frekuensi 

resonansi maka (B > 0,1 ωr), filter tersebut merupakan sebuah  filter  pita  lebar.  Perbandingan 

antara frekuensi resonansi dan lebar  pita dikenal sebagai faktor kualitas (Q) dari rangkaiannya. 

Q menunjukan selektifitas dari  rangkaian,  makin  tinggi  nilai  Q  makin  selektif  rangkaian  

filter  tersebut. 

 

2.4.5 Tapis Pencegah Pita (Band Stop Filter) 

Filter ini berfungsi untuk melemahkan tegangan output pada frekuensi  resonansi  

rangkaian.  Filter band stop ini sering juga disebut sebagai Band reject Filter atau Notch Filter. 

 

Gambar 2.9 Gelombang respon BSF 
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Tapis Band Stop dan sering juga disebut dengan notch filter atau filter tolak jalur  

memiliki  pengertian yang  sama  sebagai  tapis  yang  memiliki  karakteristik akan  menahan  

sinyal  dengan  frekuensi  sesuai  frekuensi  cut-off  rangkaian  dan akan melewatkan sinyal 

dengan frekuensi di luar frekuensi cut-off rangkaian filter tersebut baik dibawah atau diatas 

frekuensi cut-off rangkaian filter. 

 

Tapis Band Stop dibagi dalam 2 kategori yaitu Band Stop Filter bidang lebar dan Band 

Stop Filter bidang sempit. Band Stop Filter Bidang Lebar adalah terdiri dari  rangkaian  High  

Pass  Filter  dan  Low  Pass  Filter  yang  dimasukkan  ke rangkaian  penjumlah.  Sedangkan 

Tapis Band Stop bidang  sempit  adalah  terkenal dengan rangkaian Notch Filter yaitu menolak 

frekuensi tertentu. Tapis Band stop merupakan kebalikan dari band pass filter. Seperti pada 

band pass filter, band stop filter juga disusun dari dua buah filter low-pass dan filter high-pass 

yang disusun secara paralel. 

 

2.5 Tapis Pelewat Rendah Butterworth 

Filter butterworth menghasilkan tanggapan frekuensi yang datar pada daerah pass band 

dan redaman yang meningkat secara monotikal pada stop band. Oleh karena itu, Butterworth 

low-pass filter sering digunakan sebagai anti-aliasing filter dalam aplikasi konverter data 

dimana tingkat sinyal yang tepat diperlukan di seluruh sinyal pass band. 

 

Gambar 2.10 Bentuk tanggapan gain tapis Butterworth  
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Gambar di atas merupakan bentuk tanggapan gain dari Butterworth low-pass filter 

terhadap sumbu frekuensi. 

 

Gambar 2.11 Respon Frekuensi Butterworth 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan kondisi tanggapan frekuensi cut off terhadap order 

butterworth low-pass filter saat ada derau yang ditambahkan kedalam sinyal. Dengan nilai fc 

yang kecil, maka dimungkinkan memperoleh nilai BER yang sama pada order yang berbeda. 

Hal ini dikarenakan kondisi derau yang letaknya masih diluar dari frekuensi fc kedua order.  

 

Dari gambar tersebut juga dapat dijelaskan bahwa saat nilai fc sedang, maka 

dimungkinkan memperoleh nilai BER yang berbeda pada order yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan kondisi derau yang letaknya sebagian sudah masuk kedalam frekuensi fc salah 

satu order yang memiliki nilai order yang lebih kecil namun belum masuk ke dalam frekuensi 

fc yang memiliki order yang lebih besar. 

 

Gambar 2.12 Respon nilai frekuensi cut-off sedang pada Butterworth terhadap posisi derau  

 

Dari gambar dapat dijelaskan bahwa saat nilai fc  besar, maka dimungkinkan 

memperoleh nilai BER yang berbeda pada orderyang berbeda. Dimana nilai BER semakin 

besar jika orderyang dimiliki oleh Butterworth lowpass filtersemakin kecil. Hal ini dikarenakan 

kondisi derau yang letaknya sudah masuk kedalam frekuensi fc, dimana nilai  orderyang lebih 

kecil akan lebih banyak mengambil derau / noise dibandingkan nilai orderyang lebih besar. 



16 

 

Gambar 2.13 Respon nilai frekuensi cut-off tinggi pada Butterworth terhadap posisi derau  

 

2.6. Kriteria Evaluasi 

Kualitas citra merupakan karakteristik dari sebuah citra yang berupa ukuran degradasi 

citra. Kualitas citra diukur dengan MSE (mean squared error), PSNR (peak signal to noise 

ration). 

 

MSE & MRSE 

Parameter ini menyatakan signifikansi penekanan derau, yang didefinisikan sebagai: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚
 ∑ ∑ (𝐴(𝑖, 𝑗) − 𝐵(𝑖, 𝑗))2𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1                           (2.1) 

𝑀𝑅𝑆𝐸 =  √𝑀𝑆𝐸       (2.2) 

Keterangan : 

i & j    = Koordinat dari Gambar 

m & n = Dimensi dari Gambar 

A(i,j)   = Stego Image 

B(i,j)   = Cover Image 

 

PSNR 

PSNR merupakan rasio dari puncak sinyal terhadap derau dalam dB (decibel), yang 

didefinisikan sebagia: 

PSNR = 10xlog10(
𝑃𝑒𝑎𝑘2

𝑀𝑆𝐸
)                                                            (2.3) 

Keterangan :  

Peak2 = Rentang Nilai Minimal Dan Maksimal pada Citra Digital 

Semakin besar nilai PSNR maka kualitas citra dan penekanan derau akan semakin baik. 
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2.7. Fast Fourier Transform (FFT) 

FFT adalah nama algoritma yang paling populer untuk komputasi Transformasi Fourier 

Diskrit dari suatu sinyal diskrit x[k]. Hasil dari FFT adalah spektrum magnitud terhadap 

frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Umumnya, suatu sinyal diskrit/kontinyu terbentuk dari 

campuran beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda. Misalnya, pada kasus bercampurnya 

sinyal informasi dan noise, FFT dapat membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal 

informasi berada dan pada frekuensi berapa noise mendominasi. 

Perhitungan FFT dinyatakan dengan persamaan : 

  

Keterangan : X(k) = Urutan ke-k Komponen Output FFT (X(1), X(2),……) 

     k =  Indeks Output FFT dalam Domain Frekuensi (0, 1…. ) 

    N = Jumlah Sampel Input 

            x(n) = Urutan ke-n sampel input 

 

2.8. Filter Butterworth  

Insinyur berkebangsaan British, tahun 1930 menggunakan aproksimasi filter ini. Istilah 

lain untuk filter Butterworth adalah maximally-flat filter yang dikenalkan oleh V. D. Landon. 

 

Fungsi Butterworth  

Filter Butterworth orde-N dengan ujung passband 𝜔p 

  

   

Pada 𝜔=𝜔p 

 

 

Keterangan : 

𝜔  = Zero Transmisi  

𝜔p = Ujung Passband 

N    = Orde Filter 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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Parameter Filter Butterworth 

Parameter 𝜀 menentukan variasi maksimum di daerah transmisi passband Amax , sehingga 

 
 

Keterangan : 

Amax = Variasi  Maksimum Didaerah Passband 

 

Karakteristik Respon Butterworth 

1. Respon filter Butterworth hampir rata (flat) untuk frekuensi dekat 0 dan menghasilkan 

bentuk respon maximally-flat 

2. Tingkat kerataan di daerah passband berbanding lurus dengan orde filter 

3. Jika orde filter N semakin tinggi, maka respon filter semakin mendekati karakteristik 

idealnya (brick-wall type) 

(2.7) 


