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Abstrak
Suatu citra yang mempunyai kontras rendah dapat dihasilkan dari sumber citra dengan iluminasi
rendah, atau karena adanya kesalahan setting pada saat pengambilan citra berlangsung, sehingga
menghasilkan dynamic range citra tersebut. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang metode contrast
stretching untuk memperbaiki kualitas citra. Ide dasar dari adanya contrast stretching adalah meningkatkan
dynamic range skala keabuan citra (gray scale). Pada tesis ini, dalam melakukan suatu pemrosesan contrast
stretching pada sebuah citra digital maka ditentukan terlebih dahulu nilai – nilai pixelnya yakni nilai
c1,c2,d1,d2 agar dapat membentuk sebuah fungsi transformasi contrast stretching. Bentuk fungsi tersebut
dapat mempengaruhi hasil dari citra setelah diproses. Histogram citra dapat digunakan untuk meningkatkan
kecerahan sebuah citra sehingga dapat membantu untuk perbaikan citra selanjutnya.
Kata Kunci : Pengolahan Citra, Contrast Stretching, Citra Digital, Histogram Citra
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada dunia kedokteran dikenal istilah radiologi,
yang merupakan suatu ilmu tentang penggunaan
sumber sinar pegion, gelombang suara dan magnet
untuk pencitraan diagnose dan terapi. Salah satu
contoh sinar pegion adalah sinar-X. Penyinaran
dengan menggunakan sinar-X bertujuan untuk
mengetahui dan mendiagnosa kondisi organ dalam
dari pasien. Akan tetapi, hasil citra sinar-X yang ada
bentuknya terlalu besar sehingga tidak efisien. Agar
mudah dibawa maka citra itu dibuat secara
komputerisasi. Disamping itu format digital akan
memungkinkan adanya penyimpanan data citra
dalam komputer maupun untuk keperluan prosesproses analisa citra.
Biasanya citra yang sudah dicetak kemudian
dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi akan
mengalami penurunan kualitas seperti citra terlihat
buram atau gelap. Sehingga sangat dibutuhkan
peningkatan kualitas citra untuk menciptakan citra
yang berkualitas dalam memudahkan dokter
mendiagnosa dan memperkecil kemungkinan
kesalahan analisa.
Salah satu metode yang dapat digunakan adalah
peregangan kontras (contrast stretching) yang dapat
memperbaiki kualitas citra, sehingga menghasilkan
citra yang sesuai dengan keinginan kita. Metode
kecerahan citra kontras dibuat dengan beberapa
tahapan yaitu antara lain image enhancement,
berupa proses perbaikan citra dengan meningkatkan
kualitas citra baik kontras maupun kecerahan. image
restoration, proses memperbaiki model citra, color
image processing, suatu proses yang melibatkan
citra berwarna, baik berupa image enhancement,

image restoration atau yang lainnya, dan masih
banyak lagi teknik-teknik yang lain.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang dikemukakan diatas,
maka yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Mengkombinasikan metode Contrast Stretching
agar dapat diperoleh suatu tahapan terintegrasi
yang mampu memecahkan permasalahan deteksi
citra kelainan paru hasil pencitraan foto sinar-X?
2. Bagaimana cara memperbaiki kekontrasan warna
dari sebuah image agar bagian yang terlalu gelap
menjadi lebih terang dengan menggunakan
fungsi Contrast Stretching?
3. Bagaimana mempermudah pengaturan kontras
pada citra?
4. Bagaimana cara menerapkan Metode Contrast
Streching dalam peningkatan Kualitas citra pada
bidang biomedis?
1.3 Batasan Masalah
Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian
maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini.
Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah
sebagai berikut:
1. Pada aplikasi yang digunakan citra organ paruparu.
2. File citra yang dibahas adalah citra grayscale, 8
bit.
3. File citra yang akan dibahas pada analisa dengan
resolusi 44x45 pixel.
4. Ekstensi citra yang dibahas berformat (.bmp).
5. Citra yang digunakan pada contrast stretching
ini adalah citra yang memiliki pencahayaan yang
kurang baik ( gelap atau terang).
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Landasan Teori
2.1 Metode Contrast Stretching
Kontras suatu citra adalah distribusi pixel
terang (lightness) dan gelap (darkness) di dalam
sebuah gambar. Citra grayscale dengan kontras
rendah maka akan terlihat terlalu gelap, terlalu
terang, atau abu-abu. Histogram citra dengan
kontras rendah, semua pixel akan terkonsentrasi
pada sisi kiri, sisi kanan, atau tengah. Semua pixel
akan terkelompok secara rapat pada suatu sisi
tertentu dan menggunakan sebagian kecil dari semua
kemungkinan nilai pixel.
Contrast stretching ini adalah teknik yang
digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan
kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra
asalnya. Ide dari contrast stretching adalah untuk
meningkatkan dynamic range dari grey level dalam
gambar yang sedang di proses ( Sri Rahayu Utami,
2014).
Menurut
Jurnal
(Bobi
Kurniawan,2013)
mengatakan bahwa Kualitas citra dengan kontrasrendah dapat diperbaiki dengan operasi peregangan
kontras (contrast stretching). Melalui operasi ini,
nilai-nilai keabuan piksel akan menjangkau dari 0
sampai 255 (pada citra 8bit), dengan kata lain
seluruh nilai keabuan piksel terpakai secara merata.
Cara kerja dari proses peregangan kontras (contrast
stretching) pada citra 8 bit adalah sebagai berikut.
1. Memasukkan citra yang akan diproses
2. Mengelompokkan dan menghitung jumlah piksel
berdasarkan nilai keabuannya (membuat
histogram).
3. Memindai (scan) histogram dari nilai keabuan
terkecil ke nilai keabuan terbesar (0 sampai 255)
untuk menemukan batas nilai keabuan terendah
dan batas nilai keabuan tertinggi dari kelompok
piksel (citra).
4. Memetakan (menskalakan) piksel – piksel yang
berada di antara batas terendah dan batas
tertinggi untuk memenuhi rentang nilai – nilai
keabuan yang lengkap (0 sampai 255).
Pada peregangan kontras, setiap pixel pada citra
ditransformasi dengan menggunakan fungsi
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Dalam hal ini Y adalah nilai keabuan yang
baru/diperoleh, X adalah nilai keabuan yang lama,
𝑥1 adalah nilai keabuan tertinggi dari kelompok
piksel dan 𝑥2 adalah nilai keabuan terendah dari
kelompok piksel. Dengan menggunakan persamaan
(4), maka akan didapat nilai keabuan piksel yang
baru dengan rentang keabuan 0 – 255.
.
Untuk mendapat hasil peregangan histogram
dengan batas terendah dan tertinggi yang dapat
diatur, maka digunakan persamaan garis bentuk
slope-intercept.
Y = mX +b
(2)
Dimana m(slope)
y2 – y1
m = x2 –x1
(3)
dan b (intercept),
b = Y –mX
dimana Y dan X diambil dari titik pertama, maka
b = y1 – mx1
oleh karena itu,
y2 - y1
b = y1 – x2 - x1 x1
(4)
Dengan mensubstitusikan persamaan (3) dan (4) ke
persamaan (2), maka didapat:
(5)
Dalam hal ini 𝑦1 adalah nilai pengaturan tertinggi
piksel yang diinginkan dan 𝑦2 adalah nilai
pengaturan terendah piksel yang diinginkan.
3.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada peningkatan
mutu citra dengan menggunakan metode Contrast
Stretching.
3.1 Kerangka Kerja Penelitian
Menganalisa Masalah

Mengumpulkan Kebutuhan

Mempelajari Literatur

o(i,j)=
Memproses
Contrast Stretching

Dimana :
o(i,j)= matriks sesudah ditransformasi
u(i,j)=matriks sebelum ditransformasi
c=nilai minimum dari pixel
d=nilai maximum dari pixel
L= nilai grayscale maksimum
X-x1
Y = x2 – x1 * 255

Histogram Intersection

Merancang Sistem

Membuat Sistem

(1)

Meimplementasikan Sistem

Menguji Sistem
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4. Analisa dan Perancangan
4.1 Analisa
Dalam Analisa berikut citra yang ingin di
proses adalah citra Grayscale yang berformat
(.bmp), dimana citra asli resolusinya 44x45 piksel..
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Nilai pixel Asli = 255 diasumsikan nilai
Minimum adalah 100 dan nilai Maksimum =155,
atau
255 = Nilai Minimum 100
Nilai Maksimum 155
253 = Nilai Minimum 85
Nilai Maksimum 168
223 = Nilai Minimum 75
Nilai Maksimum148
218 = Nilai Minimum 90
Nilai Maksimum 128
Selanjutnya sampai nilai pixel terakhir.
Untuk menentukan Nilai Minimum adalah :
Nilai Pixel asli dikurangkan dengan Nilai
Maksimum yang sudah di tentukan :
u (i,j) (Nilai Matriks Asli) – d (Nilai Maksimum)

Gambar 4.1 Citra Asli Diubah ke ukuran
44 x 45 pixel
Dari hasil citra diatas akan didapatkan nilai
matriks sebelum ditransformasi (u (i,j)) sebagai
berikut :
Langkah 1: Masukkan citra berukuran 44 x 45
pixel yang akan diproses .

Diasumsikan nilai pada nilai minimum
adalah nilai ketetapan yang ditentukan dalam
algoritma Contrast Stretching yaitu nilai sebagai
berikut:

Nilai Matriks dari gambar 4.2 dapat di tunjukkan
pada tabel berikut.

Langkah II :
Penentuan Nilai Minimum dan Nilai
maksimumnya dapat dilihat seperti contoh berikut:

Langkah 3: Selanjutnya menentukan nilai
Maksimum, dimana diasumsikan dalam menemukan
nilai maksimum ini jika dijumlahkan dengan nilai
minimum hasilnya akan sama dengan nilai matriks
piksel aslinya.
Penentuan Nilai Minimum dan Nilai maksimumnya
dapat dilihat seperti contoh berikut:
Nilai pixel Asli = 255 diasumsikan nilai Minimum
adalah 100 dan nilai Maksimum =155, atau
72

Jurnal Manajemen dan Informatika Komputer Pelita Nusantara

Jurnal Mantik Penusa

Volume 18 No.2 Desember 2015

255 = Nilai Minimum 100
Nilai Maksimum 155
253 = Nilai Minimum 85
Nilai Maksimum 168
223 = Nilai Minimum 75
Nilai Maksimum148
218 Nilai Minimum 90
Nilai Maksimum 128. Selanjutnya sampai nilai pixel
terakhir.
Nilai Pixel asli dikurangkan dengan Nilai Minimum
yang sudah di tentukan :
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U(i,j)-c / d-c
Nilai pixel Pembagian u(i,j)- c = 100, nilai
Hasil Pengurangan d-c adalah
Contoh : 155 :55 = 2.8
168 :83 =2.0
148 :73 =2.0
128:38 = 3.3
Maka dapatlah digambarkan histogram dari citra
di atas sebelum ditransformasikan yaitu matriks
u(i,j) dan sesudah ditransformasikan. Sehingga
dapat ditentukan tabel histogram dari matriks u(i,j)
dengan mengurutkan nilai terkecil sampai nilai
terbesar dan menentukan nilai frrekuensi
kemunculan nilai pixel dari citra yang belum
ditransformasikan.

u (i,j) (Nilai Matriks Asli) – c (Nilai Minimum)
Langkah 4 : Setelah nilai maksimum dan nilai
minimum ditentukan untuk peregangan kontras
maka
langkah
selanjutnya
adalah
mentranformasikan nilai-nilai tersebut perngurangan
antara nilai pixel asli atau u(i,j)-c dapat diperhatikan
seperti berikut:
Lakukan Persamaan:
Nilai pixel Asli atau u(i,j)-c (Nilai Minimum)
255 = Nilai Minimum 100
253 = Nilai Minimum 85
223 = Nilai Minimum 75
218 = Nilai Minimum 90
Selanjutnya sampai nilai pixel terakhir.
Langkah 5 : Melakukan perhitungan pengurangan
antara nilai maksimum degan nilai minimum (d-c)
sebagai berikut:
Lakukan Persamaan:
Nilai pixel Asli = 255 diasumsikan nilai Minimum
adalah 100 dan nilai Maksimum =155, atau
255 = Nilai Minimum 100
Nilai Maksimum 155
253 = Nilai Minimum 85
Nilai Maksimum 168
223 = Nilai Minimum 75
Nilai Maksimum148
218 = Nilai Minimum 90
Nilai Maksimum 128
Selanjutnya sampai nilai pixel terakhir.
155-100=55
Langkah 6 : Setelah pixel maksimum dengan nilai
minimum didapat maka langkah selanjutnya adalah
pembagian nilai pixel u(i,j)-c / d-c, seperti berikut :

Setelah ditemukan tabel frekwensi di atas,
langkah
selanjutnya
memuncul2kan
grafik
histogram seperti gambar berikut.

Langkah berikutnya adalah membuat tabel
frekwensi kemunculan Setelah ditransformasikan
maka didapat tabel dari nilai histogram peregangan
kontras pada tabel 4.9.

Lakukan Persamaan:
Nilai pixel Pembagian u(i,j)-c dibagikan
dengan Hasil Pengurangan Nilai Maksimum dengan
Nilai Minimum
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Maka dari tabel histogram yang diperoleh
diubah kedalam gambar berbentuk histogram pada
citra grayscale yang berukuran 44x45 yang sesudah
dilakukannya contast stretching pada gambar 4.4.

5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
5.1 Implementasi
Berikut ini adalah skema dari algoritma metode
Contrast Stretching dalam peningkatan kualitas
citra.
Implementasi Algoritma Contrast Stretching
Input
: Citra
Proses
: Peregangan Kontras
Output
: File Citra Hasil Contrast
1. Open file citra
2. Tentukan Nilai Maksimum
dan Minimum
3. Proses Contrast Stretching
4. Simpan File Citra
5.2 Implementasi Algoritma Histogram
Input
:
Histogram
sebelum
ditransformasikan
Output
:
Hasil
Histogram
setelah
ditransformasikan
Proses
:
1.Munculkan nilai histogram awal.
2.Hasil Histogram Akhir setelah di Proses
6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dengan Mengkobinasikan metode contrast
stretching dapat memperjelas hasil pengambilan
gambar dengan sinar-X yang dulunya gambarnya
susah di simpulkan hasilnya menjadi dapat di
lihat dengan hasil gambar setelah terapkan
metode contrast stretching. Sehingga nantinya
bidang biomedisnya bisa menyimpulkan
penyakit yang ada didalam paru-paru pasien.
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2. Cara memperbaiki kekontrasan gambar dengan
fungsi contrast stretching yaitu menentukan
daerah mana gambar yang ingin di kontraskan
hasil gambarnya.
3. Mempermudah untuk kontras pada citra yaitu
dengan metode contrast stretching membuat
nilai minimun dan nilai maksimumnya sesuai
dengan yang di harapkan.
4. Cara untuk menerapkan metode contrast
stretching pada bidang biomedis adalah,
menginport citra gambar yang ingin di
kontraskan, menentukan nilai minimum dan nilai
maksimum untuk di proses, memunculkan grafik
nilai histogram sbelum di transformasikan dan
nilai histogram setelah di transformasikan,
sehingga dari hasil histogram bisa di lihat
gambar sebelumnya telah menjadi lebih baik
kualitasnya setelah di transformasikan.
6.2 SARAN
Beberapa saran untuk pengembangan dan
perbaikan diantaranya:
1. Mengembangkan kembali metode – metode
yang bisa meningkatkan kualitas citra untuk
mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat atau
lebih bagus.
2. Membuat aplikasi untuk peningkatan kualitas
citra dengan media online.
3. Sistem masih jauh yang diharpkan oleh
sebagian orang, sehingga dengan senang hati
penulis mengharapkan saran yang membagun
kemajuan sistem ini di penelitian selanjutnya.
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