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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas teori yang berkaitan dengan sistem pendeteksi orang 

tergeletak mulai dari : pembentukan citra digital,  background subtraction, binerisasi, 

median filtering, hole-filling (pengisian lubang), proyeksi vertikal dan horisontal 

banyaknya piksel putih, serta template matching. 

 

2.1 Pembentukan Citra Digital 

2.1.1 Akuisisi Citra 

Akuisisi citra adalah proses dimana suatu sensor mengubah energi pantulan 

iluminasi (illumination) dari suatu pemandangan (scene) menjadi suatu citra f(x, y) [2]. 

Citra f(x, y) yang dihasilkan oleh proses akuisisi citra pada umumnya belum merupakan 

citra digital karena masih memiliki jumlah elemen tak berhingga dan amplitudo f(x, y) 

memiliki jumlah level yang tak berhingga [2]. Maka dari itu, dilakukan proses digitisasi 

yang terdiri atas 2 tahap, yaitu sampling dan kuantisasi untuk menghasilkan sebuah citra 

digital. Pada skripsi ini, kamera merupakan alat yang digunakan untuk melakukan 

proses akuisisi citra. 

 

2.1.2 Sampling 

Sampling adalah proses pengubahan citra f(x, y) yang dihasilkan dari proses 

akuisisi citra menjadi suatu matriks F yang memiliki jumlah elemen berhingga [2] atau 

digitisasi koordinat spasial dari citra f(x, y) seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1c. 

Masing-masing elemen matriks disebut picture element, disingkat pel atau pixel 

(piksel). Pada skripsi ini citra masukan memiliki jumlah piksel sebanyak 76800 piksel 

(citra masukan berukuran 320 × 240). 

 

2.1.3 Kuantisasi 

Kuantisasi adalah proses mengubah jumlah level nilai elemen / tingkat intensitas 

pada F, yaitu F(m, n) menjadi jumlah yang berhingga [2]. Jumlah elemen matriks  

F(m, n) disebut resolusi spasial citra digital. Gambar 2.2 menunjukkan ilustrasi proses 

sampling dan kuantisasi. 



 
 

6 
 

 
(a)                 (b) 

 
(c) 

Gambar 2.1. Ilustrasi proses sampling dan kuantisasi : (a) citra f(x, y); (b) scan 

line dari A ke B pada (a) ; (c) hasil sampling dan kuantisasi 8 level dari (b) [2]. 

 

Setelah diproses melalui sampling dan kuantisasi, citra f(x, y) akan menjadi citra digital 

F(m, n) seperti pada gambar 2.2. Pada contoh di gambar 2.1, kuantisasi terdiri dari 8 

level intensitas, sedangkan pada skripsi ini citra masukan grayscale memiliki 256 level 

intensitas. 

 
Gambar 2.2. Hasil digitisasi gambar 2.1a [2]. 
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2.2 Background Subtraction 

Definisi dari background subtraction adalah proses untuk menghilangkan 

background dari suatu citra [6][7]. Background subtraction ini dilakukan melalui 

pengurangan setiap frame masukan dari kamera (grayscale) dengan suatu citra 

background (grayscale) [6][7] (dengan ukuran citra yang sama). Background dalam 

skripsi ini berupa citra ruangan saat tidak ada orang di dalamnya dan akan di-update 

secara manual oleh operator. 

Proses pengurangan tersebut akan menghasilkan citra yang berisi perubahan nilai 

keabuan, sehingga menandakan terdapat piksel - piksel (komponen citra) yang berbeda 

dari background, atau terjadi perubahan nilai piksel pada frame tersebut. Persamaan 

pengurangan frame (citra grayscale) dapat ditulis sebagai berikut: 

   S(n) = │F(n) − B│  (1) 

dengan :   S(n) = Matriks hasil perubahan nilai keabuan ke-n 

 F(n) = Matriks frame ke-n 

 B = Matriks citra background 

S diperoleh dengan menghitung perbedaan antara semua pasangan piksel pada koordinat 

yang bersesuaian dengan F dan B.  

 

2.3  Binerisasi 

Binerisasi adalah proses mengubah citra berwarna atau citra grayscale menjadi 

citra hitam putih atau citra yang hanya memiliki dua macam nilai piksel, yaitu 0 untuk 

hitam dan 1 untuk putih [1][2]. Pada proses binerisasi, piksel yang memiliki nilai 

keabuan lebih kecil dari nilai threshold yang ditentukan akan diberikan nilai 0, 

sementara piksel yang memiliki nilai keabuan yang lebih besar dari nilai threshold akan 

diubah menjadi bernilai 1.  Nilai threshold yang digunakan pada proses binerisasi di 

skripsi ini adalah sebesar 0,07. Penentuan threshold dijelaskan lebih lanjut pada bab 4 

subbab 4.1 dan 4.4. Tujuan binerisasi pada skripsi ini adalah mendapatkan daerah citra 

yang merupakan hasil keluaran dari background subtraction. Hal ini dilakukan dengan 

cara mengubah daerah citra yang terdeteksi sebagai obyek menjadi warna putih dan 

daerah citra yang terdeteksi sebagai bukan obyek menjadi warna hitam.  
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2.4 Median Filtering 

Median filter adalah salah satu filter non-linear yang digunakan secara luas untuk 

memperhalus dan mengurangi derau pada citra (derau pada skripsi ini berbentuk bintik 

putih). Menurut perspektif pandangan manusia, derau ini dianggap mengganggu (secara 

subyektif). Timbulnya derau pada suatu citra dapat disebabkan oleh pencahayaan, suhu, 

transmisi data atau pun jenis kamera yang berbeda [1][2].  

Pada median filtering suatu window atau penapis berukuran ganjil (pada skripsi 

ini berukuran 5×5) yang memuat sejumlah piksel dari suatu citra digeser titik per titik 

pada seluruh daerah citra. Nilai-nilai yang berada pada window diurutkan dari terkecil 

sampai terbesar untuk kemudian dihitung nilai mediannya. Nilai tersebut akan 

menggantikan nilai yang berada pada pusat bidang window tersebut. Secara matematis 

dapat dirumuskan pada persamaan berikut : 

( ) ( ) ( ){ }wjijyixfMedianyxg ∈−−= ,,,,  (2) 

dimana g(x,y) merupakan citra yang dihasilkan dari citra f(x,y) dengan w sebagai 

window yang ditempatkan pada bidang citra dan (i,j) elemen dari window tersebut. 

 

2.5 Pengisian Lubang (Hole-Filling) 

Algoritma hole-filling didasarkan pada teori morphological reconstruction 

[2][14]. Nama lain algoritma ini adalah dilasi bersyarat (conditional dilation) dengan 

algoritma tercantum pada persamaan (3). Algoritma ini digunakan untuk mengisi lubang 

(hole) yang terletak di dalam objek. Hole pada citra hitam putih didefinisikan sebagai 

daerah background citra yang dikelilingi oleh tepi-tepi dari objek dalam citra. Algoritma 

hole-filling melakukan dilasi pada piksel awal yang berada dalam batas-batas tepian 

objek. Gambar 2.3 merupakan contoh ilustrasi proses hole-filling dengan penjelasan 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.3. Contoh ilustrasi proses hole-filling [2]. 

 

( ) c

kk ABXX ∩⊕= −1   k = 1,2,3,..        (3) 

dengan : B = structuring element;  

   A =  citra dengan obyek berlubang 

  Xo = lubang awal dari citra A 

Algoritma dimulai pada titik Xo di dalam batas / tepian objek A kemudian 

dilakukan proses dilasi dengan menggeser structuring element B pada bagian yang 

berlubang sampai selesai pada iterasi k jika Xk = Xk -1. Hasil akhir adalah gabungan dari 

Xk  dan A dengan seluruh lubang (hole) pada A telah terisi.
  

2.6 Proyeksi Vertikal dan Horisontal Banyaknya Piksel Putih 

Proyeksi vertikal dan horisontal banyaknya piksel putih merupakan metode yang 

diterapkan pada citra hitam putih sebelum melakukan segmentasi citra, dengan 

menghitung banyaknya piksel putih pada citra hitam putih secara vertikal dan horisontal 

[1]. Metode ini digunakan untuk mencari daerah atau lokasi dari objek pada citra hitam 

putih [1]. Metode ini juga bisa disebut dengan proyeksi baris dan kolom dari piksel, 
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karena metode ini menjumlahkan piksel per baris dan piksel per kolom seperti pada 

gambar 2.4. Proyeksi vertikal banyaknya piksel putih menjumlahkan piksel putih setiap 

baris dan menyimpan hasil penjumlahan tiap baris tersebut di dalam indeks vertikal 

yang digunakan untuk mengetahui batas atas dan batas bawah dari suatu objek pada 

citra hitam putih. Proyeksi horisontal banyaknya piksel putih menjumlahkan piksel 

putih setiap kolom dan menyimpan hasil penjumlahan tiap baris tersebut di dalam 

indeks horisontal yang digunakan untuk mengetahui batas kiri dan batas kanan dari 

suatu objek pada citra hitam putih. 

 
Gambar 2.4. Penjumlahan piksel per kolom dan per baris. 

 

2.7 Template Matching 

Template matching terdiri dari dua kata template dan matching. Kata template 

sendiri memiliki definisi : semua hal yang berpola, berbentuk, dan terdesain yang 

ditujukan sebagai model / contoh [4]. Sedangkan matching memiliki definisi : 

membandingkan untuk memeriksa kesamaan atau pun perbedaan dari suatu objek [4]. 

Secara satu kesatuan, template matching adalah suatu  proses mencari suatu objek pada 

keseluruhan suatu citra berdasarkan contoh (template) yang ada. Jika sebuah objek 

ditemukan cocok (match) dengan contoh tadi, maka deskripsi terhadap objek bisa 

terjadi. Template matching ini sering digunakan dalam bidang industri sebagai bagian 

dari quality control [4].  

Template matching dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain : 

mencari nilai korelasi atau menghitung jarak Euclidian antara obyek dan template [4]. 

Pada skripsi ini, template matching dilakukan dengan mencari nilai korelasi silang 

antara objek dengan kumpulan template yang ada melalui rumus (4). Semakin besar 

nilai korelasi antara template dan obyek, semakin cocok (match) template dengan 

obyek. 
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dengan : 0 ≤ x < m+n-1  dan  0 ≤ y < j+i-1 

 w(s,t)  =  citra template  

O(x+s,y+t)  =  citra objek  

  c(x,y)  =  nilai korelasi dari w dan O di koordinat (x,y) 

 

Setiap piksel dari (matriks) template berukuran m × j akan digeser pada citra objek 

O(x,y) berukuran n × i secara berurutan mulai dari koordinat citra (0,0) (pada MATLAB 

dimulai dari (1,1)) sampai dengan koordinat (x+s, y+t), lalu dihitung nilai total 

perkaliannya. Batas pergeseran dari sebuah template adalah n-1 dan i-1 (untuk koordinat 

awal (0,0)). Citra masukan akan dikatakan berkorelasi dengan template jika nilai 

korelasinya melebihi batas threshold tertentu, sedangkan jika nilai korelasi kurang dari 

batas threshold, akan dianggap tidak berkorelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


