
Praktek Teknik Pengolahan Citra 
Operasi Titik 
 
Soal (Pre Test) 
(Kerjakan, kemudian kirim ke abasoke@yahoo.com paling lambat 
Senin 29 Oktober 2009) 
 
1. Operasi titik pada pengolahan citra adalah operasi terhadap citra asal di mana setiap titik diolah 

secara.......................................... terhadap titik-titik lain. 
2. Apa yang dimaksud dengan Fungsi Transformasi Skala Keabuan (Gray Scale Transformation - GST 

function) 
3. Sebutkan 4 (empat) aplikasi operasi titik untuk pengolahan citra. 
4. Untuk modifikasi kecemerlangan citra dipakai fungsi linier sebagai berikut : 

Ko = Ki + C 

di mana Ko adalah.......................... Ki adalah ........................, dan C adalah suatu konstanta 
yang bernilai ............................. jika hendak meningkatkan kecemerlangan citra, dan sebaliknya 
bernilai ............................. jika hendak mengurangi kecemerlangan citra. 

 
Keterangan: 
 Ubah/rename nama file: 

Kecemerlangan.pdf menjadi Kecemerlangan.zip 
Kontras.pdf menjadi Kontras.zip 
image.pdf menjadi image.zip 

 Kemudian extract ketiga file tersebut 
 Buka program dengan ekstensi .dpr menggunakan Borland Delphi 6 atau  7, kemudian jalankan.  
 File citra ada pada image.zip 

 
Praktek 
 
1. Jalankan program Kecemerlangan untuk file Fella.bmp dan isikan nilai CR = 90 

 
2. Jalankan program Kontras untuk file gedung.bmp dan isikan nilai pusat pengontrasan 20 serta 

koefisien penguatan kontras 4. 
 

Tugas 
 

1. Kurangi kecemerlangan citra Fella.bmp sebesar 50. Bandingkan citra hasil dengan citra 
aslinya. Bandingkan juga histogram citra hasil dengan histogram aslinya. 

 
2. Tambahkan kecemerlangan dengan nilai berikut (file sembarang): 

 255 
 -255 

Apa yang terjadi? Mengapa demikian? 
 

3. Pada operasi modifikasi kontras untuk citra Pout.bmp dengan koefisien penguatan kontras 
2.5, ubah pusat pengontrasan menjadi 0, 50, 120, 175, dan 255. Menurut anda, nilai pusat 
pengontrasan mana yang menghasilkan citra dengan kualitas paling baik pada kasus ini? Dari 
hasil tersebut, saran apa yang dapat anda berikan untuk menentukan nilai pusat 
pengontrasan? 

 
4. Pada operasi modifikasi kontras untuk citra borobudur.bmp dengan pusat pengontrasan 0, 

gunakan koefisien penguatan kontras 2, 4, 8, 16, dan 32. Menurut anda, berapa nilai koefisien 
penguatan kontras yang menghasilkan citra dengan kualitas paling baik pada kasus ini? 

mailto:kartikaf@indosat.net.id
mailto:kartikaf@indosat.net.id


Laporan Praktek Teknik Pengolahan Citra  
Operasi Titik 
(Kerjakan, kemudian kirim ke abasoke@yahoo.com paling lambat 
Senin 29 Oktober 2009) 
 
1. Mengurangi kecemerlangan citra Fella.bmp sebesar 50 

 Perbandingan citra hasil dengan citra aslinya 
 
 
 
 

 Perbandingan histogram citra hasil dengan histogram citra aslinya 
 
 
 
 
2. Nama file citra: ………………………………………….. 

a. Hasil analisis setelah menambah kecemerlangan dengan nilai  255 
 
 
 
 

b. Hasil analisis setelah menambah kecemerlangan dengan nilai  -255 
 
 
 
 
 
3. Analisis hasil operasi modifikasi kontras untuk citra pout.bmp 
 
 
 
 
 
 
4. Analisis hasil operasi modifikasi kontras untuk citra borobudur.bmp 
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