
1997, 

TECHNe : Jurna/1/miah Elektroteknika 

Pemampatan Citra Menggunakan Alihragam Koncah 

(Image Compression using Wavelet Transform) 

T.Sutanto dan M.H.W.Budhiantho 

lntisari 

Alihragam Koncah (Wavelet) telah menjadi teknologi penting pada penelitian pemampatan 
citra. Artikel ini menjelaskan apakah koncah itu dan penjelasan praktis pemampatan citra 
berbasis koncah. 

1 Pendahuluan 

11 

Perkembangan komputerisasi multimedia telah membawa peningkatan kebutuhan citra 
digital. Data citra sangat diperlukan pada bidang pendidikan, medis (Computerized 
Tomography), citra satelit, peta cuaca, survey geologi, dan lain-lain [1]. Penyimpanan, 
manipulasi dan penyebaran citra-citra ini pada bentuk mentahnya (hasil digitalisasi tanpa 
pemampatan) sangat mahal [2]. Personal Computer (PC) yang dipakai untuk mengolah citra 
digital harus mempunyai media penyimpan data berkapasitas besar, memory yang besar, dan 
kemampuan transfer data yang cepat. Jadi teknik pemampatan akan sangat diperlukan pada 
penggunaan citra dalamjumlah besar. 

Maksud dari pemampatan data citra adalah usaha memperkecil jumlah bit yang diperlukan 
untuk menyatakan sebuah citra. Ada 2 metode pemampatan citra yaitu penyandian prediksi 
(predictive coding) dan penyandian menggunakan alihragam (transform coding). Penyandian 
prediksi dilakukan dengan mengolah lebihan data (redundancy) yang ada pada citra yaitu : 

1. Keterkaitan antar data seperti kemampuan memprediksi nilai suatu data dari data 
sebelumnya (predictability) 

2. Keacakan data (randomness) 
3. Kehalusan data (smoothness). 
Penyandian menggunakan alihragam dilakukan dengan mengalihragamkan deret data citra 

menjadi suatu deret data yang lain, di mana sejumlah besar informasi dipaketkan menjadi 
sejumlah kecil koefisien alihragam. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik bisa dilakukan 
pemampatan dengan menggabungkan kedua metoda tersebut [1]. 

Penelitian kinerja teknik pemampatan data citra dilakukan dengan memperhitungkan nilai 
nisbah pemampatan (Compression Ratio) dan nilai nisbah sinyal terhadap derau puncak (Peak 
Signal to Noise Ratio = PSNR). 

Nisbah pemampatan dihitung dengan rumus : 

. bah ta jumlah bit pada citra asli ms pemampa n = --~---~----~--
jumlah bit pada citra tennampatkan 

Karena tulisan ini membatasi penelitian hanya pada citra tak berwama dengan aras keabuan 
yang skalanya 8 bpp (bit per pixel), maka PSNR dalam decibels (dB) dihitung sebagai: 

255 
PSNR = 20 log10 RMSE 

di mana RMSE adalah Root Mean Squared Error yang didefinisikan sebagai : 

NM 

RMSE = -
1-L L [ f(i,j)- f(i,J) ] 2 

N.M 1=1}=1 
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" 
N dan M adalah Iebar dan tinggi citra dalam titik (pixel)- f adalah citra asli dan f adalah 
citra rekonstruksinya. Syarat yang harus dipenuhi oleh citra adalah : N dan M pada citra asli 
harus sama dengan N dan M pada citra rekonstruksinya. 

Tulisan ini disusun dalam tiga bagian. Bab 2 mendiskusikan teori di batik koncah dan 
mengapa koncah sangat berguna untuk pemampatan data citra. Bab 3 menggambarkan 
bagaimana alihragam koncah diimplementasikan dan digunakan dalam sistem pemampatan data 
citra. Bab 4 menyajikan perbandingan perbedaan beberapa hasil rancangan penyandian koncah 
dengan JPEG sebagai standar pemampatan data citra [2] .. Tulisan ditutup dengan beberapa 
catatan mengenai perkembangan pemampatan data berbasis koncah saat ini dan yang akan 
datang. 

2 Koncah Dalam Pemampatan Citra 

Tujuan bagian ini adalah memberikan memberikan pemahaman apakah koncah dan 
mengapa koncah sangat berguna untuk pemampatan data citra. 

Dalam alihragam koncah suatu sinyal f(x) disajikan sebagai penjumlahan fungsi basis 
berbobot, atau ditulis sebagai : 

f(x) = L c; VF;(x) 

di mana VF;(x) adalah fungsi basis sedangkan c; adalah koefisien yang memberikan informasi 

tentang sinyal. 

Fungsi impuls bernilai tidak nol pada selang waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu 
penyajian sinyal menggunakan alihanjak (translasi) fungsi impuls sebagai fungsi basisnya, 
menghasilkan informasi tentang sifat ranah waktu sinyal saja. Sedangkan fungsi sinusoida 
memiliki nilai tidak not pada selang waktu yang tidak berhingga sehingga pemilihan fungsi 
sinusoida sebagai fungsi basis (penyajian Fourier) memberikan informasi sifat ranah frekuensi 
sinyal saja. 

Agar pemampatan sinyal dapat dilakukan perlu diketahui kandungan frekuensi dari sinyal 
pada suatu waktu. Untuk tujuan itu kedua penyajian di atas tidak mencukupi, diperlukan 
penyajian yang mengandung informasi tentang sifat ranah waktu dan ranah frekuensi sinyal 
sekaligus. Untuk mendapatkan ketelitian penyajian yang tinggi perlu resolusi yang tinggi pula. 
Namun demikian resolusi waktu (M) dan resolusi frekuensi (~w) tidak bisa kedua-duanya 
dibuat sangat kecil secara bersamaan. Hasil kali keduanya harus memenuhi asas ketakpastian 
Heisenberg [2] : 

1 
M ~w~-

2 

Ketidaksamaan ini menunjukkan bahwa resolusi waktu harus diturunkan untuk mendapatkan 
resolusi frekuensi yang cukup atau sebaliknya. Pada praktiknya hal ini tidak terlalu sulit untuk 
dilakukan karena citra sinyal frekuensi rendah memiliki periode yang panjang sebaliknya sinyal 
frekuensi tinggi periodanya pendek. Dengan demikian mudah untuk memenuhi batasan 
ketidaksamaan Heisenberg bersama-sama dengan diperolehnya informasi waktu-frekuensi yang 
cukup teliti. Dengan koncah kedua hal tersebut dapat direalisasikan dengan merancang sebuah 
fungsi basis yang bertindak seperti tapis lolos pita oktaf riam (Cascaded Octave Band Pass 
Filter). Tapis lolos pita oktaf riam ini secara berulang membagi separuh Iebar pita sinyal 
menjadi dua yaitu pita bawah dan pita atas. · 

Perancangan fungsi basis koncah dilakukan dengan kompromi antara dua ekstrem (fungsi 
impuls dan fungsi sinusoida). Fungsi basis koncah, \Vi, memiliki nilai tidak nol pada selang 
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waktu. yang lebih panjang dari fungsi irnpuls tetapi terbatas (berhingga). Fungsi basis koncah 
yang rnengalarni pernuluran (dilasi) dan alihanjak (translasi) rnernudahkan analisis sinyal 
dengan resolusi waktu dan frekuensi yang berbeda-beda. Fungsi basis dengan rentang waktu 
yang Iebar dipakai untuk rneneliti inforrnasi frekuensi rendah sinyal pada selang waktu yang 
besar. Fungsi basis dengan rentang waktu yang sernpit dipakai untuk rneneliti rincian frekuensi 
tinggi sinyal pada selang waktu singkat. 

Fungsi-fungsi 1//i didapat dengan rnelakukan pernuluran dan alihanjak pada sebuah fungsi 

prototipe yang sarna yaitu lj/(X), fungsi ini dikenal sebagai koncah induk. Pernuluran terhadap 
koncah induk dapat dilakukan dengan rnengalikan peubah x dengan beberapa faktor skala. Jika 

dipilih faktor skala yang rnernbuat perpangkatan 2 akan dihasilkan lj/(2v x), di mana u adalah 
bilangan bulat sernbarang. Hal tersebut akan menghasilkan struktur tapis lolos pita oktaf yang 

diperlukan. Karena rentang waktu fP terbatas, perlu dilakukan alihanjak sepanjang surnbu 
waktu dengan tujuan rnencakup keseluruhan sinyal. Pengalihanjakan ini dapat dilakukan dengan 

pergeseran lj/ secara bulat : lj/(2v x - k ), k e bilangan bulat . 

Karena 'l/(2v x- k) = lj/(2v (x- 2-v k)) cara tersebut sarna dengan rnengalihanjakkan 

lj/ dengan tahap-tahap berukuran 2-v k. Gabungan pernuluran dan alihanjak tersebut 

rnernberikan dekornposisi koncah sinyal f(x) yang dinyatakan: 

f(x)= L 
v terbatas k terbatas 

(perkalian dengan 2v 12 diperlukan untuk rnernbuat fungsi basis bersifat ortonorrnal), 
sedangkan koefisien-koefisien Cvk dihitung dengan alihragarn koncah, yang rnerupakan 

perkalian titik (inner product) dari sinyal f ( x) dengan fungsi basis '1/ vk ( x) . 

3 Pemampatan Citra Berbasis Koncah 

Proses pernarnpatan citra berbasis koncah dapat dijelaskan hagan kotak seperti diperlihatkan 
Garnbar 1. Pernarnpatan dilakukan rnengalihragarn koncah rnaju citra asli, kuantisasi koefisien 
hasil alihragarn, dan penyandian nilai hasil kuantisasi. Rekonstruksi citra dilakukan dengan 
rnernbalikkan proses pernarnpatan. Karena diperlukan pengawarnarnpatan citra sernua tahap 
pada proses pernarnpatan harus bisa terbalikkan (invertible). 

Vol1/1 
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Gam bar 1. Bagan Kotak Pemampatan Citra Berbasis Koncah [2] 

3.1 Implementasi Alihragam Koncah 

Alihragam koncah pada praktiknya diimplementasikan dengan sepasang Tapis Cermin 
Kuadratur (Quadrature Mirror Filter). Oleh karena itu pemampatan berbasis koncah dapat 
dilihat sebagai bentuk penyandian subpita (subband coding) [3]. Masing-masing pasangan Tapis 

Cermin Kuadratur terdiri dari sebuah tapis lotos bawah ( H ) dan sebuah tapis lolos atas ( G ) 
yang membagi Iebar pita sinyal menjadi dua, yaitu pita atas dan pita bawah. Tanggapan impuls 

H dan G harus memenuhi persamaan: gn = ( -l)l-n ht-n. Tanggapan impuls dari alihragam 

maju dan balik Tapis C~rmin Kuadratur ditulis berturut-turut dengan ( H , G ) dan ( H, G ) 
dan terhubung secara : g n = g -n dan hn = h_n 
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Gambar 2. Bagan Kotak Alihragam Koncah Maju 2 Dimensi [2] 
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Gambar 2 memperlihatkan alihragam koncah maju 2 dimensi, yang dilakukan dengan dua 
alihragam 1 dimensi yang terpisah. Citra asli f(x,y) ditapis (dilewatkan pada alihragam 
koncah maju) sepanjang dimensi x. Karena Iebar pita ke dua citra basil penapisan pada dimensi 
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x sekarang adalah separuh dari asalnya, maka keduanya dapat didownsample pada dimensi x 
dengan faktor 2 tanpa kehilangan informasi. Hasil ke dua proses awal ini adalah sebuah citra 
lolos bawah fL(x,y) dan sebuah citra lotos atas jif(x,y). Proses selanjutnya baik fL dan 

f H masing-masing ditapis sepanjang dimensi y dan di-downsample dengan faktor 2 

sepanjang dimensi y. Ke dua proses terakhir ini menghasilkan empat buah citra yaitu fu, 
fLH• fHL dan fHH· 

fLL(x,y) 
upsample Q I H(y) I cv fL(x,y) ¢ dengan faktor 2 

sepanjang y upsample 

fLH(X,y) 
!!lQ ¢ dengan faktor 2 

upsample c::>l G(y) jeD 
sepanjang x 

llli¢ dengan faktor 2 
f(x,y) 

sepanjang y 

¢E)1l 
fHL(X,y) 

!!lQ 

¢8jj 
upsample ¢I H(y) I cv fH.<~·~> [jj¢ dengan faktor 2 

sepanjang y upsample ¢'i'' l¢ fHH(X,y) (!] 1 ,t·-rtr dengan faktor 2 

upsample ¢1 G(y) jeD I{:'''.·. 
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;;'· 1 
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Gam bar 3. Bagan Kotak Alihragam Koncah Balik 2 Dimensi [2] 

Alihragam koncah balik 2 dimensi dipertihatkan oteh Gambar 3. Pertama, ke empat citra ILL, 

fLH, f HL dan f HH di-upsample dengan faktor 2 sepanjang dimensi y . Proses ups ample 

dilakukan dengan menyisipkan angka nol di antara setiap sepasang nilai pada dimensi y . 
Proses upsample penting untuk mencakup Iebar pita yang diperlukan untuk menjumlahkan 
kembali ·sinyal-sinyat tersebut menjadi satu. Setelah proses upsample, sinyal-sinyal citra 
dialihragam koncah batik sepanjang dimensi y dan dijumlahkan. Proses ini kemudian diulangi 

pada dimensi x untuk menghasilkan citra rekonstruksinya f(x,y) [2]. 
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3.2 Kuantisasi 
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Gambar4 

a. Citra Asli "LENA" berukuran 512 x 512 titik dengan aras keabuan yang skalanya 
8 bpp 

b. Histogr.tm ternormalisasi nilai-nilai titik citra asli "LENA". 
c. Histogram ternormalisasi koefisien-koefisien basil alihragam koncah citra yang 

sarita. [2] 

Alihragam koncah maju menghasilkan bentuk superposisi sinyal dari fungsi koncah, yang 
merupakan basil pemuluran dan alihanjak fungsi koncah induk. Bentuk superposisi ini dapat 
dinyatakan sebagai deretan koefisien-koefisien. Gambar 4b. adalah histogram nilai-nilai titik 
untuk aras keabuan yang skalanya 8 bpp dari citra "LENA" berukuran 512 x 512 titik (pixel) 
yang diperlihatkan Gambar 4a .. Gambar 4c. adalah histogram koefisien koncah dari citra yang 
sama setelah diproses dengan alihragam koncah maju. Efek dari proses "Pemaketan Informasi" 
oleh alihragam koncah maju terbukti menghasilkan koefisien yang terpusat pada nilai nol. Pada 
gambar 4c. terlihat jumlah koefisien yang bernilai no! jauh Jebih banyak (magnitudanya besar) 
dibanding dengan jumlah koefisien dengan nilai lain. 

Terpusatnya nilai koefisien-koefisien hasil aJihragam memungkinkan untuk menghilangkan 
(menjadikan bernilai nol) koefisien-koefisien yang magnitudonya yang kecil tanpa 
menghasilkan distorsi berarti pada citra rekonstruksi. Hal ini ditunjang dengan sifat fungsi basis 
yang ortogonal, di mana perubahan pada sebuah koefisien tidak mengubah nilai koefisien lain. 
Penghilangan beberapa nilai koefisien dapat dilakukan dengan fungsi ambang (thresholding 
function) pada matriks koefisien: 

T(a,x) = {0 ji~ jxj <a} 
x lamnya 

Nisbah pemampatan yang diinginkan dapat diperoleh dengan mengubah nilai parameter ambang 
a. 
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Informasi mengenai koefisien alihragam dapat dinyatakan dalam jumlab bit yang lebib kecil 
dengan cara kuantisasi. Penguantisasi (quantizer) adalab fungsi banyak-ke-satu Q(x) yang 
akan memetakan banyak nilai masukan pada nilai keluaran yang jumlahnya jaub lebib sedikit. 
Fungsi kuantisasi adalah fungsi tangga yang dibentuk oleb sejumlah angka {d;,i = 0, ... , N -1} 

yang disebut titik-titik pengambilan keputusan dan sejumlah angka {r;,i = O, ... ,N} yang 

disebut aras rekonstruksi. Sebuah nilai keluaran x dipetakan pada aras rekonstruksi ri , jika x 

berada di an tara interval ( d;, d i+ 1 ] . 

keluaran 

-M -36 
2 2 

36 

26 

36 

I 
I 
I 

: masukan 

36 56 76 
2 2 2 

Gambar 5. Representasi Grafik Kuantisasi Skalar Seragam [1] 

Gambar 5 memperlihatkan representasi grafik dari kuantisasi skalar seragam. Kuantisasi 
tersebut disebut seragam karena memiliki ukuran. undak (step size) yang tetap. Ukuran undak 
adalah jarak antara dua titik pengambilan keputusan atau aras rekonstruksi. Pada gam bar 5 titik 

pengambilan keputusan adalah ± ~, ± 36 , ± 56 , dan ± 7 6 dan aras rekonstruksi adalab 0, 
2 2 2 2 

± 11, ± 26, dan ± 36 dengan step size adalab 11. Misalnya masukan penguantisasi pada 

jangkauan ~ sampai 36 maka aras rekonstruksinya adalab 11. 
2 2 

Untuk mendapatkan basil kuantisasi yang baik pekuantisasi perlu dirancang sesuai dengan 
Sistem Penglibatan Manusia (Human Visual System) dan memanfaatkan sifat-sifat statistik 
koefisien-koefisien alibragam [2]. Perancangan penguantisasi juga akan tergantung pada 
penyandi yang akan digunakan. Pada penyandi entropy (entropy coding), jika digunakan 
katasandi (codewords) dengan panjang tetap (Fixed Length Coding), algoritma Lloyd-Max [1] 
dapat dipakai untuk merancang penguantisasi yang meminimalkan kesalaban kuantisasi rerata
kuadrat (mean-squared quantization error). Pada penggunaan katasandi dengan panjang 
berubah-ubah (Variable Length Coding), kuantisasi seragam akan optimal (dipandang dari 
kesalahan rerata-kuadrat) jika distribusi koefisien basil alibragam bersifat Laplacian. Beberapa 
peneliti juga telah menggunakan kuantisasi vektor dalam sistem pemampat berbasis koncab. [2] 

3.3 Penyandian Koefisien 

Hasil kuantisasi selanjutnya akan dimampatkan dengan disandikan. Telah ada berbagai 
rancangan penyandi dengan variasi yang luas, biasanya dilakukan kompromi antara keperluan 
penggunaan memory, kecepatan eksekusi, Iebar pita yang tersedia, dan kualitas citra 
rekonstruksi yang diinginkan (karena masing-masing biasanya sating bertentangan). 

Vol1/1 
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Untuk aplikasi yang memerlukan eksekusi yang cepat, penyandian sederhana run-length [11 
akan sangat efektif. Penyandian entropy juga bisa dilakukan mengunakan kata sandi dengan 
panjang tetap maupun berubah. Penyandian entropy implementasinya lebih komplek, tetapi 
dapat meningkatkan PSNR dari citra rekonstruksi sebanyak 3 dB tergantung pada kemampuan 
pemaketan energi (energy-packing ability) dari koncah yang digunakan. 

Untuk aplikasi yang memerlukan kualitas citra sebaik mungkin pada nisbah pemampatan 
tertentu, teknik seperti peny Tabel 1. Kelompok instruksi, pengujian dan hasil uji.andian 
Shapiro's Zero Tree adalah pilihan yang lebih baik [2]. 

4 Basil Kompresi 

Beberapa teknik-teknik pemampatan citra berbasis koncah telah diaplikasikan pada citra 
"LENA" berukuran 512 x 512 titik dengan aras keabuan yang skalanya 8 bpp. Hal yang 
diperhatikan dalam pemampatan citra berbasis koncah ini adalah : sifat koncah induk 
(biortogonal atau tidak), jenis katasandi penyandi entropy (panjang tetap atau berubah) dan 
jenis penyandi (entropy atau zero tree). 

Gambar 6 memperlihatkan PSNR hasil beberapa teknik pemampatan citra berbasis koncah. 
Pada gambar yang sama juga disajikan PSNR basil pemampatan citra dengan algoritma JPEG. 
Grafik memperlihatkan bahwa teknik penyandian dan koncah induk menghasilkan perbedaan 
PSNR yang berarti. Penyandian Zero Tree memiliki PSNR yang paling tinggi. Pemakaian 
koncah induk yang bersifat biortogonal menghasilkan PSNR lebih tinggi dibanding W6 

(Daubechies). Penyandian entropy dengan katasandi panjang berubah memiliki PSNR yang 
lebih tinggi dibanding dengan katasandi panjang tetap. 

PSNR pemampatan citra JPEG pada nisbah pemampatan kurang dari 25: 1 lebih tinggi 
dibanding pemampatan citra berbasis koncah sederhana. Pada rasio pemampatan di atas 30:1, 
PSNR JPEG menurun drastis, di mana saat itu PSNR pemampatan citra berbasis koncah 
sederhana hanya turun sedikit. Perbedaan PSNR di antara keduanya semakin besar pada rasio 
pemampatan di atas 100:1. 

Vol1/1 

42 
Comparison of Wavelet Compression Methods 

40 

38 

3G 

m 34 

~ 32 
a: z: 30 en 
Q. 

28 

26 

24 

22 

20 
4 16 32' 64 128 

·Compression Ratio 

Gam bar 6. PSNR Rekonstruksi Citra Beberapa Teknik Pemampatan Citra 
Berbasis Koncah dan Pemampatan Citra Dengan Algoritma JPEG. 

(VLC=Variable Length Coding; FLC =Fixed Length Coding) 
Pengujian dilakukan pada citra "LENA" berukuran 512x512 titik 

dengan aras keabuan yang skalanya 8 bpp [2] 
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5 Penutup 

Dasar-dasar dan penelitian di bidang koncah berkembang dengan cepat. Rancangan 
pemampatan citra berbasis koncah telah mulai dikembangkan secara komersil baik perangialt 
keras maupun perangkat lunaknya. Kualitas citra rekonstruksi terpampat secara koncah ternyata 
lebih baik dibanding JPEG (yang saat ini menjadi standar intemasional untuk pemampatan data 
citra) pada nisbah pemampatan yang tinggi. Analisa numerik terhadap koncah terus menerus 
diteliti dan dimanfaatkan di berbagai bidang yang lain searah dengan perkembangan teknologi 
komputer. 
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